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As construtoras
consideran
inviábeis os ·.
proxectos dos
1500 millóns
para Ferrol ·
Na comarca de Ferrol o
conxunto da povoación está
abrumada polas numerosas
notícias que nos últimos anos
xiran en torno ao reiterado
investimento por parte da Xunta
da Galiza de 1.500 millóns nesta
cidade como presunta ·
compensación ao agrávio
cometido na época da
reconversión naval.
(Páx. 5)

Vltorino
Núñez
pretende
que o galega
sexa asignatura
optativa
Vitorino Núñez, Presidente do
Parlamento galego, sinalou
durante un encontro con
xomalistas en Vigo, que el poria ·
ao gaJego como "asignatura
optativa". Estas afirmacións
contrastan coa defensa do
galego que realizou na abertura
oa ~erceira lexislatura (Páx. 5)

V. Freixanes:
'Todas as
editoriais
occidentais se

amparan
no ensino'
Escritor, profesor, xornalista,
Víctor F. Freixanes pilota desde
hai un ano Edicións Xerais.
Desde moi novo coñece e ·
participa de moitos dos
mecanismos da nosa cultura, e
mesmo forma parte de
institucións como o Consello da
Cultura Galega. (Páx. 12 e 13) .

Un relato
pre~iado

de
H. Rabunhaf
presenta grandes.
similitudes cun .
de Borges· ·
O conto gañador do 1 Certame
de Relato Curto da Asociación
Cultural "Cidade Vella" de
Compostela, intitulado "A morte ·
de Frank Hengist", e do qué é
_
autor Henrique M. Rabunhal
Corgo, corité~ tantas similitudes
en nomes de·personaxes,
'.·
situación descrita e resolución ·
final co canto "Emma Zunz" do
libro "El Aleph" de Jorge Luis
Borges, que poderia ser
· considerado ún pláxio. (Páx. 15)
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PEPE CARREIRO

·. O Estad6 Qréfire Orientar a relación RQr Andalucia méntr~ a Xunta ignorou toda ¡::>gsíbel Qromoción dos contactos

Os _
intercámbios· ~On Portugal non ·mellor~fn
pésie á proximidade do 93
-.M.. ,VEIGA-.G. LUCA

· _Pesie á tan publicitada unidade europea cara ao' 93,, ~ - realidade amasa a pervivéncia da vida de costas
. ao pais irmán de Galiza polo Sül: Portugal. As obras oe enlace non avanzan e o governo autonómico permitiuse
o-luxo ,de quedar fara da subasta d·a nova ponte sobre o· Miño por-non apresentar en prazo o proxecto.
Por outra parte as axudas ás zonas tronteirizas ~stán encomendadas ao governo central e,
··
através deste, as deputaqións,.quedando asi á n:1arxe a Xünta.de Gali~a.
" As fronteiras resisten· a
morrer. A desr~gulación ·
arancelária multiplica 9
tránsito e os iñtercámbios
· polas portas de mar é terra

pero a vella burocráci?l das
alfándegas ergue.un V?ládo
de lentitude e atrancos ~
intensificación das relacións,
en especial con Portugal. A
..

comunidade de intereses que
tres presidentes da Xunta
proclamaran na outra banda
do Miño, afoga nun ·
interminábel t~ámite para

unha pequena carga que
quer viaxar da Galiza a .
Portugal. Por outra parte, o
Estaqo nega a entidade
territorial galega e interpón

.

A ·FRONTEl·RA.INFINDA
-·
As ,relacións de Galiza co. mundo están
a· hábitos de somnoléncia máis próprios da
mesmo a .c~hsideralas rexións económicas.
errit>8:rgadé!s polo Estado .. A Constitución
narrativa clásica do contrabando miñoto .
_a governo ·da·CEE defende esta definición
(f'quilinó Ribeiro) ca aos tempos da Acta
couta calquera ponte tendi~:la desde a
económica rexional porque lle compre 'tanto
Upica.
cultura ou os intercambios materiais de cara
para a clasifiéación dunha r~alidade socio- ·
outros paises qu~ non sexan .España. ·Os . ~ Os governos autonómicos non gastaron
económica, como para a posibel
_ima?<inación nengunha para se desmarcar
conceptos .de nacion~ljdade e identidade
comparanza co resto do Estado. Esta
.deste rol pintoreisco de carabineiro por .
teñen un ·recoñecemento interior relativo
reducción dos intereses nacionais ás leiras
delegación que lle asignaran á Galiza os
pero non· poden trascender fronteir~s.
da deputacións é dobremente .ridícula e
Mesmo o fomento do turismo 01:1 ·as feiras
primeiros borbóns. Pola contra, volvéronse · · . centralista. Por unha qanda, as deputacións,
comerciais teñen de recibir previamente as
de costas ás invitación~ de .Portugal,
ao-cáreceren de estru'ctura administrativa e
bendicións da burocrácia do Estado para se. nalgunha ocasión con un desplante, como
técnica devolven a redaccíón -do Plan
désenvolver á sombra de ·outras band~iras. · o que lle había facer González Laxe' a .
Transfronteirízo (vintecinco mil millóhs de
· A·Galiza ten na fronteira do.Sula proba
Soares en Vita Real. Tampouco quixeron
investimento comunitáÍio e estatal · ·
aproveita'r o interés comunitári.o polas zonas
diária desta maneira de· entender o Estado.
anunciado' en tres .meses) ao ministério de
a·espacio converxente das beiras dd ·Miño trans-fronteirizas, pésia que Bruxelas da
Agricultúra. Pola outra, a Xunta de Laxe
·'probas máis que ·evidéntes ·de que prefire
Gonserva ainda as· marcas dt,inha.
avaliou unha decisióñ que vai contra a
tratar directaméríte coas nacipns antes que
diyerxéncia non natural ner;i acorde coas ·
filosofía do desarme arancelário e antes
' fronteiras empíricas, senón imposta pola ' indirectamente -cos Estados.
·
sumar potencias económicas arredadas
hostilidade' dun Estado contra outro: Estes
, áue o Governo Central escolla ás
artificialmente e axudar a compartir culturas
sinais est~n no pasq de fronteira qde ten a
deputacións de Ourense e Pontevedra, e
de un mesmo tronco distaciadas por
eficiéncia funcionat máis baixa· de todo o · non á Xunta, p~ra asignar- ·os obxectivos e
terceiros 1 entrega outravolta papel
prioridades do Programa "frans-fronteirizo .
. continente (Tui), pero tamén na ·pésima
protagonista ao ·centralismo máis ·
dotación de rede:> viárias para chegar desde
España-Po·rtugal, e coherénte con esta liña
anacrónico.' o
a Galiza á PortugaL ·rasos mal dotados,
de pensamento que ántepón os intereses
atendidos.por persoal escaso _e conf9rmado
do Estado aos das nacionalidades e néQ_
ase
AROBADllBA

a

ás deputacións como
protagonistas dos plans
comunitários de
desenvolvemento .inter. fronteirizo .
O problema do tránsito potas
fronteiras do Sul empeora tanto
pola insuficiéncia da rede viária,
como pola pobreza das instalacións das alfándegas ou a falla
de dotación e preparación dos
administrativos que supervisan
os pasos. O problema do paso é.
-crí!ico en Tui, onde a pesar das
seguridades da Xunta, a nova
ponte -sobre o Miño quedou fóra
.- de subasta o pasado 20 de De_cembro por non· apresentar en
prazo o proxectq. Asi perdiase a
oporturiidade de acoller á obra
ao Programa Transfronteirizo

·'.No ENTANTO, _ _
PORTUGAL ACELERA
AS OBRAS DA
AUTOVIA PORTOVALENQA, QUE
· ESTARA LISTA ANTES
DO 92, .OS ENLACES
DESDE GALIZA NON
AVANZAN'
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que flnáncian a CEE e .os e.s tados español e portugués.

Un cativo paso
Nos últimos cinco anos, a fron~
teira do Sul fíxose só máis permeábel coa apertura do pequeno
paso de Feces, en Ourense e
dos dous transbordadores mal
proxeetados e pior dimensionados en Goián e Salvaterra. O
paso de Tui segue a ser considerado por moitos conductores de
transportes en réxime internacional como o máis atrasado do Es.:
tado, tanto en instalacións coma
en servicios. Na propaganda comunitária aparece c'omo unha alfándega que despacha os sábados, pero isto é só certo sobre o
papel xa que durante os fins de
sémana só un retén mínimo
mantén nominalmente aberto o
tránsito de mercadorias.

O eixo atrancado
Os governos de Albor e Laxe
móstranse impotentes para actuar cQn independéncia do ministério das Administracións Públicas (MAP) e tomar decisións
xunto con Portugal para potenciar o Eixo· Atlántico. "No entanto, Portugal acelera as obras da
autovía Porto-Valen((a, que estará lista antes do 92, os enlaces
desde Galiza non avanzan", comenta Miguel Anxo Pérez, presidente da Asociación de Empresários de Ourense. Pérez e moi
crítico coa actuación do govemo
Laxe que perdeu en Novembro
de 1988 unha importante oportunidade para que entrase polo Sul
o cable de fibra. "Este desinterese do Govemo Autónomo é moito máis grave se o comparamos
coa preocupación de CastelaLeón por relacionarse con Portugal desde Valladolid ou polo interese da Generalitat polos intercámbios con Portugal. Parece
que o Eixo Atlántico tivese que
trazarse desde Valladolid e non
·
"desde Galiz.á".

un programa financiado por Madrid, Lisboa e a CEE para poten'PARECE QUE O
. ciar os territórios lindantes con
EIXO ATLÁNTICO
Portugal , 1.232 quilómetros que
·TIVESEQUE
constitúen unha liña de atraso
económico de · forte contraste
TRAZARSE DESDE
dentro do Estado. Na elaboraVALLADOLID E NON
ción dé$te Programa interviron o
. DESDE GALIZA'
director xeral de Análise Económico-Territorial ·do ministério das
p.utacións. As axudas ás zonas
Administrac1óns Públieas, reprefronteirizas, contrapartida princi- · sentantes do de Economía' e Fapal dun ingreso de alto précio,
cenda e delegado~ -Cias sete de- ·
serven para reforzar 9s poderes
putación provihciais fronteirizas
das deputacións e do centralis- · .con Portug~: Pontevedr'a, Oumo.
rense, Zamora; Salamanca, Cá0 Estado interpreta o desen- .ceres, Badaxoz, e Huelva·AXun-..
volvemento e a liberdade das
ta de González Laxe careceu cte
fronteiras en función dun interés
luces ou de vontade para adverxeral a este esquem!l téñense
tir a importáncia do que al_í se ia
qué subordinar as opticas das
tratar ~ non estivo representada
economias .consideradas rexio(pésia a invitación expresa) nes!a
nalmente. O primeiro Plan Transprimeira reunión. Posteriormente
fronteirizo anunciado no mes. de . bloqueria a tramitación dos créOutubro pasado é unha boa
ditos (596 millóns para Ourense
e 440 para Pontevedra) ao non
· mostra deste estilo de interferéncia. O ministério para as Admi-:conceder a autoriZación ·que lle
nistracións Públicas anunciaba · compete por leí.

Desde a· ~u~da argumentouse a neeesidade de solucionar a médio dun acordo entre estados os receós que freaban o
apr:ov~itamento das axudas as
zonas inter-fronteirizas~ Pero o
gove"'.'o de Compostela parecia
non entender a importáncia capiBruxelas
tal que se concede
á · corrección dos desequilibrios ·
das rexións. Trato primeiro .Pro-

en

-'Os PLANS DA CEE
PARA ABRIR E -

POTENCIARA

.fRONTEIRA NATURAL
DAGAUZACON
. PORTIJGAL NON 'SE
.PODEN REALIZAR SE .
O ESTADO INSISTE EN
DESENVOLVELOS
ATRAVÉSDAS

DEPUTACIÓ--N-=-s,_,,___

grama Trans-Fronteirizo, adicado
a rede viária, obras hidráulicas e
urbanismo, a CEE :está a piques
de anunciar o -investmento de
24.0oo millóns · en Ouretise e
Pontevedra (con aportacións de ,
Madrid, lisboa e COmpé:>stela)
para desenvolvemento agrí~a.
A auséncia da Xunta na elaboración deste programa, qUe é parte
dun plan de 150.000 millóns para
toda a fronteira do Estado con
Portugal, fai que sexan o IRIDA
e outros dep3rtamentos do mi- ·
nistério de Agricultúra os que estabefezan desde Madrid as directivas e prioridades. "~on é de
· '3xtrañar -<:<>menta MJguel Anxo
Pér~_.:. porque Laxe soñaba con
ceÍ'ltro-Europa. cun eixo Berlín- '
SilleQa, e cansouse de darlle
clesPiantes aos portugueses.
·.Non quixa asistir a un encontro
con Soares en Vita Real en ><a. neiro dO 89~ e a sua única visita
a Portugal foi para inaugurar
unl:la sucursal. da CaiXá de Afo·rros de Vigo en Porto".
o

'Q GOVERNO
AUTONÓ-M-IC____O_ __
GALEGO CONSINTE
CO ARGUMENTO DO
ESTADO DE QUE
TODAS AS
RELACIÓ-N-s-=c-o-EXTERíOR, MESMO
AS COMl;RCIAIS, SON
COMPETENCIA
EXCLUSIVA DE
MADRID'
Ao outro lado da fronteira Sul,
os portugueses parecen de feito
moito máis concienciados da importáncia de desenvolver o es. pácio inter-fronteirizo. A área de
influéncia de Porto está a vivar
unha forte retesía co govemo de
Lisboa por todo o que se retire á
asignación de orzamentos de infraestructura e de fondos de
compensación comunitários. É
unha polémica na que a rexión
económica do Norde combate o
centralismo co argumento dunha
posibilidade carta de desenvoF
vemento e interrelación coa Galiza. Pero o Govemo autonómico
galego resposta con ambiguidade a esta invitación, sobre todo
,porque consinte co· argumento
do Estado de ,que todas as relacións co exterior, mesmo as comerci~is, son competénci¡:1 exclusiva de Madrid.·

As Deputacións polo
médio
Os plans da CEE para abrir e po:tenciar a fronteira natural da Galiza con Portugal~ non se poden
realizar se o Estado insiste · en
desenvolvelos a traveso das ·de-

••.•••••••• ÚMITE PAOvfNCIA
- - LÍMITE COMARCA DE! ACCIÓN ESPECIAL

Receós ante a próxima
O "bon clima'!. e as "excelentes
relacións" entre España e Portugal, ma11ifestados tras . a reunión entre González e Cavaco
en Sevilla ou durante a visita de
Fraga a Porto -algo . clásico
entre páises .que . paradoxicamente viviron sempre de· costas- non . agapha os recelos
existentes cando a eliminación
ou · simplificaCión dos . trámites
fronteirizos se aproxima coa
chegad~ da ·data ~lave de Xa-

,·

~u~

de fronteiras·

boca pena, están a talar de funeiro do 93.r
turos pro~lemas · de cai"ácter
A vocación europeista, altisopolicial. fiscal e comercial.
noramente proclamada por ·todos os -líderes. mencionados
Fonte5 da Segurida~ dO Es.:.
contradise co·descoñecemento . tado ensinaron o lagarto e afir- ·
e ·escasa 'información proporman-que "a supresión dos concionada sobr~ o que vai pasar . troles fronteirizos xoga inevitabelmente ·a favor da delincuénnesta data.
cia común, o tráfico de drogas,
Desde o entramado alfadeo contrabando organizado ·a o
gário, funcionáños, lorzas da
tránsito' de persoas ñon deseorde, axentes de aduanas tampouco h~i rnoitos máis dados. .' xábeis".
Outros anotan .que na situaNon ¡joucos son os que, coa

ción ~ "España -devolve á
outra banda do Miño gran cantidade de delincuentes e esmolantes que adoitan entraren ilegalmente no pais e que Sistematicamente retoman pouco
tempo ctespois· de·seren expulsados";
,
Evidentemente a libre circulación non é ben vista por tOdos

e algun5 non ,dubidan-en rea.trrir ·a vellos argumentos represivos e x~fobos. .
O
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O tránsito de merCancias sofre demoras de. ata seis horas ao seu paso·por Tui

Os problemas .alfandegários
. .
.. .
limitan as relacións :ecohórnicas entre Galiza e Portugal .
./

Dos pasos·fronteirizos que
·unen Estado español con
Portugai, Tui .ocupa o
primeiro lugar _no tocante
ao tránsito de persoas e o
segundo no que resp~ita
ás mercancias. As Jongas
colas, características
deste paso fronteiri.zb,
atinxen de maneira
significativa á circulación ·
de ·produtos ..Os prQpri<;>s
mecanismos legais e ó seu
..deficitário funcionamento
limitan de maneira Clara as
relacións económicas. Ás
: portas da liber~lización
· arancelária q~e será
realidade o 1 de Xaneiro
de 1993, o acugulamento ·
de camións e veículos de
transpof1e en xeral definen_
unha barreira de custosa -franqueabilidade máis que
un.. permeabel ponto de 'comunicación entre
sociedades irmáQS e
chamadas cada dia niáis a
relacionarse.

.

(
_,.--'
2.30h. e de 4h. a 5.30h.) vese intanto· coa sua calidade como co
· terrumpido polo café de média
·número de pezas importadas (a5
niañá que coincide coa hor~ · prendas, por exemplo, con deter-,
punta do tránsito. Os sábados o · minada proporción de algodón repaso de mercancías está aberto
querían para ser importadas unha
de 10h. a 12h. e limitase en ,moilicéncia especial do ministério),
deu lugar a que o volume de martos casos .ª despa~har tra~~portes pendentes do d1a antenor.
cancias que hoxe,cruza a fronteira
A ponte de Tui, ate o morpento
sexa moi ,superior ao dos últimos
a única, impide pola sua esr.reitez
anos, o que fai máis evidentes as
o cruce, de dous veículos, pesadificuldades na tramitación pródos. O tumo de paso de camións
pria da alfándega, podendo conrealízase efe m~dia en ¡ média · cluirse que os servícios actuais
hora, a repartir entre unha e ouencóntranse deSfasados.
tra dirección.
A non tan libre circulación

o

g~ ·que ·cor:;\proba (nos caso~rnos 
que o considera oportuno ordena revisar o produto), sela e dá o
visto bon.

conseguiu -axilizar o -papeleo. A
maiores existen queixas sobre a
rixidez que, no caso de Tui, se ·
establece tamén ·para a exportación e que non·adoitá a ser habitual noutras fronteiras . .

Tres tomos voluminosos é o
que pode ocupar a clastficación
que a lei establece cara. o estaA opacidade.h burocrática vese
blecem~nto de aranceis para os
acrecentada pola lentitude con
produtos que .cruzan a fronteira - que se realiza a tramitación e ten
(lóxicamente as maiores pegas
como consecuéncia que se proponas o .pais importador), rielas
ctuzan demoras de ·cinco e seis .
A licélicia de exportación ou im- ·diferénciase mesmo a porcenta-: .horas, ás veces oito se o xantar
portación é imprescindibel cand_o
xe de lá que pode ter unha cami- · de medfodia se intercala . no
a factura do produto tramitad.o
seta .. O grado de severidade ou
méio.
supera as cincocentas _mil peseexactitude que se esixe á licénMercancias con aranc~is e sen
tas. A licéncia pode ser: solicitada
cia de i.mportación poc:,te, obviadirectamente pola empresa .pero
menté, variar: seu cumplimento - aranceis seguen o mesmo procedimento administrativo e susbo nonm~I é que desa tarefa se ·en grado máximo dá lugar a que,
encar.gue un axente de aduanas, · como sucede nestes días, unh~ , . séguinte lentitude. Os camións
qué chegan a primeira hora da
espécie de xestor .que representa
folga de celo provoque o colapso
os intereses da empresa ante a
case absoluto da circulación. O · mañá teñen ainda posibilidades /
de sair a -unha hora razonabel.
própria aJfándega. O axente ou
DUA (Documento Unificado de
Mal o teñeri os demais, especialdespáchante presenta a factura
Aduanas), 'que - hornoxeneiza os
mente· se ternos én conta que o
do fomecedor e a licéncia de imdocumentos alfandegários para
horário habitu~I (de 9.30h. a
portació~ ao axente d~ alfánde·todos os paises da CEE . non

o

Unha·solución
que ~celeraria ·_ .
o tránsito frontéirizo
O control da alf~ndega pode- que iso teña porque interferir
. ria realizarse nun br~ve espá· ·o transporte da mercancia. A
cio de tempo de atender ás circulación de mercancias
realizarse _· deste ...
propostas dalguns importa- poderia
dores, Bastaria que os gar- modo mesmo a horas nocturdas do posta e o- vista, fun-:
nas, quedando pendente a
· _ cionário da alfándega que re- labor adminlstrativ~· para o
·
visa as mercancias compro- horário normal.
basen a correspondéncia en- lrmáhs de cultura
tre a f~ctura e a carga corresNo · tocante, . en concreto, ás
. pondente.
relacióris
Galiza.:Portugal,
A restante tramitación poderia ser realizada polo axen- . ven sendo resaltada desde
hai anos a necesidade de, ·xa
te de aduanas (xestor qué representa ao importador ante que non promocionar, poro
~ alfándega) tal e como se · menos facilitar ·o intercámbio
réaliZa actualmente .(' perrrii- . ·cultural entre duas culturas irmáns e co mesmo tronco lin·tindo -qué mentres tanto- p
guístico.
.
. transporte seguise o seu caTal sentido levaria a idea
miño, aforrando . asi - case
de pemiitir ·a trbre circula,ción
.completamente o tempo de
de ob?Cectos· ·de· . cul~ura,
espera.
_
·
como é o caso do libro, nunBasean· esta'· argumentaha e outra · dirección. Tendo .
: ción no feito·de que o posíbel
fraude é comprobado de in- · en conta que o libro non
paga xa ·actualmente . aranmedi~to· á chegada ao posta:
ceis e ' que o ~or editorial
O procedemento administra-:
poderia ·conseguir en breve
tivo restante·serve de cohtrol
plazo, tal e· como ven .recia-.
do comércio exterior e estamando, un IVA cero ·quedaria
blece o pago que o importasen fundamento a tramitación
dor debe realizar á facénda.
e · retención alfandegária,
Estés · dados .quedan anotaagás da mera anotación estados da mesma forma e o irvportador queda igoalmente dística que dá conta das can- suxeito .aos mesmos, ante ~ tidades importadas ou expor- .
D
_ calquer irregularidade, sen · tadas_por cada p~ís.

O yeterinário non chega
ate as 13h.
·

para o 9.3
o 93, data da clave do desarme

A maiores están consideradas as
mercancias perecedeiras, na sua
maioria alimento$, ás que corresponde unha tramitación diferenciada.
Os trámites neste caso son
máis rápidos por par:te da alfándega, pero o problema prodúcese ao contar a provincia cun só
inspector sanitário que debe realizar o control dos prod~os en
várias alfándegas diferentes. O
veterinário que supervisa a carne
adoita a chegar a Tui entre as
13h. e as 13.30h.·, segundo otrabailo que teña nos outros lugares. A carne que chega ás 9h. da
mañá debe aaardar -asi ate ás
duas a recebir-a folla de sanidade imprescindíbel para o despacho.

árancelário, non será, segundo os
axentes de aduanas e segundo
Margarita Muñoz, administradora
principaJ da alfándega de Tui,
equivalente á libre circulación total
de mercancías. A declaración na
fronteira vai seguir existindo, deciaran, como forma imprescindibel para canecer o comércio exterior de cada país. Por outra parte
a supresión de aranceis non
abrangue ao comércio con paises
que non pertencen á Comunidade
Europea. Sobre a outra liquidación, o fVA, nada parece saberse
ainda e o Consello de Europa non
se ten definido sobre o tema.
Convén matizar, pesie ao comentado palas partes interesaciac:;, que os trámites poden ou deberian verse altamente facilitados.
Ao cabo a maioria do comércio
realízase con paises que si pertencen á CEE. Desde 1985, ano
de ingreso do Estado español na
Comunidade, o pago de aranceis
viuse xa rebabcado progresivamente; unha mercancia que pagase en 1984 o 16% de arancel,
hoxe debe contribuir con apenas
un 5%.
D

Levantainento de
. r:esbiccións
O levantamento de restriccións
para a importación e exportación,
realizado de maneira ~ogresiva
nos últimos anos, de modo que
cada vez. son menos ás limitacións existentes ao tránsito de determinados produtos, en relación

Sinala Margarita Muñoz, administradora principal da alfándega

'No ·ú ltimo ano aS -¡mportacións de paso por
Tui aumentaron~ 50°/o, pero contamos co
me~mo ·persoal'
A oficioa· na que conversámos,
no mesmo edificio da alfándega,
é unha illa nun rnar de camións
que hóxe, ainda rnáis a consecuéncia da folga de ~elo, revólvense ao redor como tabeiróns
esf~meados. Os . guárdias ape..:
nas alcanzan a dirixir as manio~
bras e na entrada da ponte intemacionar o~ trailers ameazan
con romper . os balados pr9tec~
tores. Desde vários quilómetros
atrás encóntranse pequenos
grupos de condutorets no médio
da estrada. Nas horas que dura '
a espera en dias normais -:- · .
mesm_o cando non hai folga- a
alfándega de Tui da lugar ao
compadreo,
enfado pota tardanza e ás bromas entre condutores.
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. "A escasez de per:soal e o ex- ·
ceso de traballo . -diáriamente
pódense rexistrar 200 declaracións para 3 persoas que están
despachando-, xunto co excesivo fürmulismo dos despachos
alfald.egários que son bastan~e
complicados': son as razóns que
retrasan as operacións do posto
fronteirizo de Tui, no tocante ao
trár:isito de mercancias, s~gun.:.
do expresa, con claro acento do
sul, Margarita Muñoz Moreno
Administradora PÍ"incipal da al~
fándega. ·

,011e1ut•
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Os camión• amoréense ao redor do edlffclo dll alHindega.· As ...,..... alcanun
a 8 horas nos puos de Valencta e. Tul
:

o DUA (Documento Unificado ·
Aduanero) ven ·supoñer, na sua,
opinión, unha ·homoxeinización
de documentos que axiliza . só
relativamente os trámit~s. "O
quemáis. axiliza é que a maioria
das · mercancias ·proéeden . de
Portugal ou España, polo que un
dos documentos de tránsito serve tamér:i de certificado de orixe".

Elevado crecimento das
import~cións

"No ano 89, en relación ca anterior, aumentaron nun 50% as
- declaracións . de importación e ·
nun 18% as. de exportación e o
· persoal é practicameote o mesmo". sinala. Margarita' Muñoz. .O
persoal de Tui · adoita a" ser de
paso, tendo 8 sua procedéricia
noutros lugares do Estado e
. tJ
"tan pronto poden vanse".

... ' '.
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• 'Os ·t raballadores da Xunta cumprimos,
pero aAdministración non funci-on~' (Páx. 6) ·• Unión-Fe.nasa suprime
tres centro·s na Gal iza (Páx. 7) • A-folga -de árbitros paralisou o fútbol gal~go . (P~x: 1O) • Fragmentós
·
·
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A dobre moral lingüístiea dos l~deres políti~

As ·constr:uótoras ·de Ferrol éonsideran inviábeis os ·proxectos.

Vitorino Núñez propón que o ' NenQunha empresa.se .quer facer cargo
galega sexa asignatu~ optativa · · daS Obras dps t500.millóns
.A.E. .

Vitorino Núñez, Presidente do
Parlamento galega, sinalou
durante un encontro con xornalistas en Vigo, que el paria
ao galega como "asignatura
optativa". Estas afirmacións
contrastan coa defensa do
galega que realizou na abertura da terceira ' lexislatura. A
dobre moral lingüística é praticada tamén por moitos outros políticos do centro-direita
galega, incluido o novo Presidente da Xunta M. Fraga.
O novo govemo galega, e a
maioria que o sustenta, van
facer uso do galega só en determinados actos especialmente solemes en contraposición ao seu discurso de defensa da nosa língua. A Mesa
Pala Normalización Lingüística xa denunciou esta atitude
que parece afianzarse dia a
dia na prática de M. F:raga,
qaen despois do debate de
investidura, no que se esforzou por dar un ton autonomista e defendeu o uso do galega, realizaría unha. rolda de
prensa na que falou exclusivamente en español. A mesma
atitude repetiuse na sua comparecéncia ante os xomalistas
despois da toma de posesión
do seu gabinete.
Vitorino Núñez, Presidente
do Parlamento, explicaría en
Vigo esta postura nun encentro cos xomalistas no que
usou cáse exclusivamente tamén o español: "son bilingüísta, e contesto no idioma que
me perguntan", para logo
aclarar que en Vigo "existe
pouca tradición no uso do galega".
Pero o sucesor de Franqueira, como gasta chamarse,
foi máis alá ao contestar a

pergunta dunha xomalista
afirmando que "poñeria o galega como asignatura optativa" e, collendo un camiño sen
rouse, "non suspendería, ademais, a nengun · estudante
nesa asignatura".
Estas suas declaracións
contrastan vivamente co discursa qu_e pronunciu na abertura da terceira lexislatura río
que afrrmou que "toda a nosa
personalidade está na nosa
língua, Galiza é unha páfria
natural con língua de seu", facendo n chamamento ao uso
do galega a todos os parlamentários.
O seu caso, singular palas
suas declaracións altisonantes no Parlamento, non é único. Todos podemos comprobar como os políticos X. L.
Barreiro, Perfecto Yebra (ambos de CG) e García Sabell,
Presidente da Real Académia
Galega, por citar só tres casos
significativos, usan tamén cotidianamente o español nos
seus escritos na prensa.
O seu galeguismo e o uso
que fan do idioma, ao que
consideran "peza fundamental
do sentimento galega" nos
seus discursos, parece obedecer a unha dobre moral de
O
uso ritual.

Foi anha medida
eleitoralista, asi naceu e asi
lle vai. Concebírona
.correndo e qúixeron
poñela en práctica con tan
pouco tino que non ~e
deron conta de que os
distintos proxectos eran
ún mero borrador no que
non había nada estudado.
Cando tentaron pólos en
practica apercibíronse que
as contas non cadraban e.
que non hai nengunha
empresa que se queira
facer cárrego das obras.
Algo -moi habitual no
Governo de Laxe pois non
hai máis que recordar a
compra dos-terros do
Coléxio Universitário de
Vigo, ainda que, agora
haxa moitos qué lle
'· intenten lavar a cara a
Ferna~do Salgaqo. ·

-e moito máis se a· comparamos coas cantidades moi superiores que as Administracións te. ñen.destinado por .exemplo á remodelación da praia de Riazor e
paseo. marítimo ou a con~trución
do Palácio de Congresos da cidade ·de A Coruña- dado que·
· foi anunciado con toque de
trompetas antes de que se desen
os pasos necesários para materializala.
Nun píincípio houbo xa unha
primeira divencéncia sobre o
destino dos mentados cartas,
dado que grupo de govemo da
cidade -,entón comandado polo
aliancjsta Alfonso Cauce Docepretenp ía destinalos, entre o_
utras obras, á constrúción da rede
de sum~nistro de águas á xona
rural de . Ferro!, mentres que a
administración autonómica -dirixida polo Partido Socialistaoptaba por realizár' unha ·remodelación da Porta Nova ou Praza
de _España, ·ademais . de acondi. cionar os terreas onde actualmente se ubica o Estádio Manuel
Rivera, construindo un Ca"'.lPº <;je
• E. SANRZ/FERROL fútbol alternativ.o nos terreas da
Na comarca de Ferrol o conxun- Malata. Ao proxector a construto da povoación está abrumada ción ·dun aparcamento subterrápofas numerosas notícias · que neo na Porta Nova, o executivo
nos últimos anos xiran en tomo socialista "mataba" dous páxaao reiterado investimento por .ros dun tiro, ao lograr retirar, con
parte da Xunta da. Galiza de _discreción, a estátuta ecuestre
1.500 millóns nesta cidade como de Fl'anCisco Franco que xa ten
presunta compensacion ao agrá- _ dado vários disgostos nos últivio cometido na época da recon- mos tempos '!OS viciños da, zona.
versión nayal. Xa pasan- de dous .
Pero unha vez que. se comezaanos desde que o presidente do · ron a redactar os proxectos,
governo autónomo -daquela ·comprobouse que a máxica canGonzalez Laxe- anunciara a tidade que fora ofertada como
máxica cantidade, e por iso até "agasallo de deuses" tan só cheos xornalistas ·f.erroláns sinten garía- para remodelar o actual
agora certa repulsa ao ter que campo de fútbol e cor:istruir un
abordar por·enésima vez o mani- novo na zona da Malata. Tódo
-. ·
iso despois dun tjra e afrouxa endo tema.
0 investimento tivo no seu nasci- tre a administración local e a aumento xa un carácter eleitoralista tonómica, e incluso ~ dentro d_J

o

. próprio Co'ncello ferrolán en,re
os diferentes grupos. _políticos
que discrepaban sobre .o destino
dos traídos e levados millón~. -sobre o orga_
nismo que tería que
adxu_dicar as obras, e incluso sobr~ os prazos de realización. A hora de adxudicar as obras
-apresentoase outro pr9blema
concursar duas empresas: por
unha banda Dragados e Construcciones ~ue habitualmente
realiza a maior parte das obras
9os Concellos govemados polo
PSOE- e pola outra un consórcio de várias empresas entre as
que as que se atopan as esta,ais
Auxini e lmenosa.
Segundo os informes técnicos,
as duas ofertas incumpren o pre- go de condicións que tora acor.,.
dado na comisión mixta XuotaConceHo, ao non detallar os prazos de execuión, non coñcretar
os gastos de construción das -diferentes unidades de obras, e
sobrepasar o orzamento marca,. _
do. .
_
Ao darse estas cir-cunstáncias
o conselleiro de Economia "ante~
riormente en funcións" Femando
Salgado optou por non arriscarse deixando o asunto sobre a
mesa para o Conselleiro entrante. Pero iso ven de desatar ta-.
mén críticas en Ferrol, xa que.
grupo govemante no Coneello _,.
PSOE e Esquerda Unida:- manifestou xa a sua protesta pola "in- decisión" c;fo membro do gover. no autónomo mentres que o Partido Popular soticita maior claridade sobre os considerál::>e.is retrasos das obras, culpando ao
• mesmo tempo á anterior Xunta e ·ao _actual Concello. Por desgrácia, -nos próximos IT!eses, e ao
mellar nos próxirnos anos, seguiremos dándolle voltas aos mil
cincocentos millóns ferroláns da
· Xunta da Galiza.
-D
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pRESOS GALEGOS .

Posta en liberdade Alfredo. Santos

.

.o xulgamento contra os .membros do EGPGC celebrmoase o 17 d~ ·_Decer.tibro
despois de estar en prisión 20
res,' pediulles 15 anos ·de prisión
meses, relacionando a sua exmenor para cada un. .
carceración "~oa- falta de proA defensa solicitou a absolu-·bas" contra el e a q~e en _Majo
ción pof falta de' probas, afirmando que as decl~uacións de Ma-::
cumprir.íarise · do~s anos da sua
estáncia na cadea.
nuel Souto foran ·tomadas baixo
presión psicolóxic~.
Este viciño de Allariz foi recebido por un nutrido grupo · de
Os pro9esados negaron coñe- .
amigos entre os que se enconcer os feitos que se lles imputan
-traban membros dos Comités
e mentres Xan Carlos 'Oeive _neanti-represivos ·e do PCLN, partí~
gou a sua perténda ao EGPGC,
F. X. Filgueira afirmou que er~
qo do que é militante.
Antes de sua volta á Galiza, Al- · .. un traballador galegQ que loita
fredo Santos~ asistiu aq Xllício · pala liberdade e .pala liberación
nacional".
·
celebrado na Audi~ncia Nacional
contra Manuel Deive e ·F.X. Fil-.
Sóubose tamén que o xuício
gueira, acusados de da colocacontra as 16 persoas. ª?usadas
ción de dous artefactos explosi- . d~ . p~rtenceren ao Exerc1to, G.uevos o dia 25 .de Qutubro de 1988 mlhe1ro _ celebrarase o pro xi mona sede de Fenosa en A Coruña. · dia 17 de Decembro, polo que,
Alfredo Santos .Conde, un dos
fiscal, que baseou .toda a ·até daquelas, de cu~plirse.. le.i,
detidos a raíz . da voladura do ·sua acusación nas declaradóns
terian que ir senda pastos en hchalet de Manuel Fraga, foLpos- .. doutro detido, Manuel Souto,
bertad~ a case - totalidade dos
encausados.
O
to en liberdade o 9 d~ Febreiro, que os implicaba_como 95 auto-'

Alfredo Santos, -acusado
de pertenc~r ao "Exército ·
Guerrilheiro" .foi pesto en
'liberdade o 9 de Febreiro
e recibido ao dia seguinte·
en Allariz. Ese mesmo dia
. eran xulgados na
Audiéncia Juan Carlos
Deive ~ F.X. Filgueira,_para
os que os fiscal solicitou
15 anos de prisión menor,
·sabéndose tamén que, de
r.ion hab~r cámbios o .
xu ício contra os 16
encausados vai ter lugar o
17 de Decembro.

·o

j Carlot1

Detve e '8bler Fllguelra foron XÚlgadoa ~· Alld"ncla Neclonál
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F. UNCIONAMENTO DA ADMINISTRACIÓN ~UTONÓMICA ·

CONFLITOS.NOS CONCELLOS

O PSOE pretende estabelecer o próximo . 1~ .·.
a fórmula p~ra negociar coa oposición
·

llar nen·para ter acaso a ou'tros
postos clentro da mesma Administración. Estans~ a no.. mear postos provisórios que
non garanten, en absoluto, a
. . profisionalidade, pois ·segundo ·
te nomean, podente cesar".

Lois ·Pena aceita d.iniitir
serllpre que quede alguén
da sua confianza_.

/ Velar polos cartos -de ·
todos

A saída de. Lois Pena da
aicaldia de Cangas xa foi
decidida polo PSOE, agora
só lles qweda encontrar a fórmula para negocíar ~óa
·oposición ''.unha saída
digna", partindo .dunha .-·
premisa- imposta polo
alcald.e: na corporación ou
xestora ten que ql,Jedar
alguén da·sua confianza ..
Na reuni'ón que a
~·xecutiva socialista var
celebrar co comité . agora catro concelleiros de CanComarcal do Morrazo, ·o
gas, Amáb.le Rodal, Xosé Igledia 19 próximo, van .· .
sias, Xermán Malvido e Xosé
- est:údai"'as posí~eis saida~. Cordeiro, qué pediron a ·suspen- ·
sión do pleno do dia 17 e até taA · Lois Pena xa lle buscaron un
lan :de aprésentar unha m0ción
posto onde ubicaro: membro -do
de censura.
. .
.
Consello da Administración da
Esta repentina . disidencia dos
CRTVG, que leva consigo unha
catro homes da equipa de Lois
substanciosa remuneración - e
P~na, é· interpretada pola oposición como un ·xeito de "arranxar
. unha boa dose de poder. Decidida a dimisión do alcalde dé Cano.seu problema persoal", ao non
gas agora o que trata de enconpoderen . andar libremente por
~rar o PSOE é Ünha saída na que
·cangas, e co11seguir unha via
_non aparezan como os maos do . para qu~ o PSOE teña preséncia
conflito.
·
no concello, ·ben agora, -qen nasPara a sua demisión, Lois
próximas eleicións. ·O portavoz
Pena · puxo como condición que
do PP, X.M. Chapela, declarou
· na futura equipa muniCipal~ haxa
que a postura dos catro . concealgunha persoa da · sua confianlleiros socialistas era "unha cortiza, pois, segundo fontes da .opona de fume".
sición "do que tr,ata, fracasada a .
Asi as cousas, no PSOE baráconvocatória ·do pleno do dia 7, . llanse· duas posíbeis . saídas.
é de asegurar tanto qu~ se cum- · Unha primeira, a demisión de to. pran os compromisos como de
dos os concell~iros e. a criación
que non se aireen os trapos sudunha xestora na que tiñan que ·
xos da sua xes~ión.
·
e.star-:- presentes -representantes
Agora o que tratan de encon- · socialistas; a esta fórmula é reátrar no PSOE e a fórmula que
cio Lois Pena que se nega a conpermita a.saída airosa do aliado
vocar o plo/10 ·reclamado pola
de Antolin S. Présedó.
oposición para o 7 de Marzo. A
Estas saídas serán· 'estudadas. outra fórmula é a demisión dos
nunhá reunión que o Luns dia 19 ·distintos portavoces munícipais
van ter os membros da Exeoutiva :e a eleición dt,m "governo c;le
- socialista cos do Comité Comarconcórdia" no que estarian tacal do Morrázo do_mesmo parti- · mén os socialistas. Esta é a fór- do, no que, · desde hai tempo,
mula menos desexada pola opo- ·.
existen numerosas tensións polo · sición que pede a .convocatória _· ·
tema de .Cangas.
de novas eleicións, para as que,
Aos . discrepantes uníronse cada vez, existe menos prazo. O

Manuel P. Losada,
secretário nacional
do ·sector
.

-

da.Administración "pública da INTG

'Os tráballadores da·xunta cur:npri'mos,
pero a administración non funciona'
.A.E.

idea de vagáncia estendeuse

"porque a administración autoEstán empeñados en
nómtca, como tal, non funcio'•prrifisionalizar a ·
na. Bótanlle a culpa directa ao
AdministraGión
que está detras do mostrador
autonórnica". Neste
cando el non ten a culpa de
empeño converteronse,
que os mandos non teñan caao longo destes anos, en
pacidade. O traballador .fai as
.martelo do enchufismo e causas se lle din que hai que
facelas, ·pero el non é responvoceiros areadores de
sábel de que llas manden facer
canto chanchullo se
tres veces, por pór un exemcoceu en San Gaetano.
plo'".
Parece como que a
falta de profisionalidade,
Al~I~~~ . do
limitan a circulación 1NTG, no seu sector da "osA nomeamentos
'dos responsábeis seg~indo os critérios de
.
Administración
dunha -revista municipa~ · ,.
amiguismo e políticos e non de
autonómica, asumi~e o
eficácia"
teria, segundo Mapapel .d~· c;oriseguir un ha
• X.L.rlALDEORRAS ·
. nengun tipo de tratamento nos
nuel Losada, a responsabilidaverdadeira Administrción
de da situaci_ón.
· Os . alcaldes -das localidades de . grandes meios informativos, xa .·
galegá. Manuel Losada
sexan rexion~is ou provinciais. ·
· Río, Viana do Bolo, Póvoa de Trié o Secretário Nacional · · Fa~ta de profisionalidade
ves e Manzaneda, todos éles da
D~ acordo coa carta da :redacO maior problema da Adminisdo -sector da
cóalición Partido Popular-Gen- . ción de "Concellos 12" publfcada
tración- autonómica, desde o
Adminisfración da INTG
tristas de Galicia, teñen imposto no último número distribuido; a
·ponto de vista sindical, "é o da
restricións á libre circulación da redacción "coidando que a liber. e tamén Secretário da
cobertura dos postos de trabarevista municipal "Concellos 1-2,, • . qade de.información, a Píura.lida·Xunta de Persoal de San
llo. Na prática a oposición libre
tjue tira mensualmente a Editorial de de pensa'mentq_ e a defensa, , , Gaetano.
·
· n0n se dá porque a Lei da Fun-

·PP.

,

Sotelo· Blanco e cob~e inforniati- ·por ribé;l de todo, do povo gale. · vamente as .bisbarras de 'O Bolo, - go, da nosa cultura e máis . da
Trive.s e Caldelas. ·
"
nosa terra é un obxectivo -polo
Segu~d~ C<?n$ta no ..~ltimo nú- que ben paga a pena .traballar,
m~f? ~tstnb,u ido p~r Concello s - mália os atrancos e pexas que
12 , ate ~oxe, os doce co~cellos .. atope, determinou seguir tirando
. ·
que conforman -~s ~<?nas citadas, _· do prelo 0 . periódico".
mere.aban .unha sene- de exemplares que logo eran distribuidos
A decisión antedita conleva
gratuitamente entre todos os vi- qúe os leitores . da revista nos
ciños. Os catro alcaldes, por ra- ·mencionados.concellos, deberán
zóns descoñecidas e tras a saída . subscreberse, mentres que no ·
do · terceiro · número, · decidirán
resto das localidades a distribudeixar de mercar os 'números ción · tarase ·como até agora. O
. que tiña'n ·c~mpr9metidos e asi xornal está .redadado totalmente
· intentar cortar a distribución des- en galego e .cor:i pontos de vista
ta -publicaGión, dedicada · funda- progresistas . e · nacionalistas,
mentalmente- a dar a· coñecer a polo que a decisión dos alcaldes
problemática ·dos ,povos dunha do- PP-Centristas de Galicia ·ben
zona de alta montaña que na ·poderia. ter un matiz e un transmaioria dÓs casos non- recebe fondo políticos.
O
1

..

·

Tamén denúricia M.P. Losada
como co Persoal Laboral "non
se está a cumprir o convénio,
. polo que ·ternos interposto va:..
rios contenciosos".. O dia 6 de
Febreiro celebrouse en Maxistratura un xulgamento pola
provisión dunhas prazas na
Consellaria de Pesca, pero astes contenciosos son unha via .
"moi· lenta pois poden durar
até catro anos".
A INTG ten soiicitado xa
unha entrevista co novo con-selleiro da Presidéncia para
pedirlle o cumprimento da Lei
de Función Publica e o seu desenvolvimento, segundo recollen no programa do PP. Tamén lle van reclamar nesta entrevista a "anulación dos nomeamentos irregulares; a negociación do orzamento e do
cenvénio único de persoal laboral; que os funcionários receban · as pagas extras completas e que se suban os níveis
mínimos, asi como que se pague na comunidade autónoma
a-débeda ·social.
Agardan que estas demandas sexan atendidas pois algunhas delas foron apoiadas
polo PP cando estaba na oposición, como cando Portomeñe
afirmou o ano pasado, referíndose ás pagas extras e a unha
emenda apresentada polo
BNG "que se tome nota, se
chegamos ao govemo, nós farémolo" .
A descentralización que
anunciuo o novo Govemo, "é
unha das nosas reivindicacións, nunca aceitada", pois a
"Administración
autonómica
está moi concentrada", esta
necesidade non ten nada a ver
"con que, logo, convirtan ás
delegacións nun reino de taífas", reclamando tamén que
"as xefaturas teñan o mesmo
rango que as da sede central".
Como se sinte un radical
como vostede defendendo a
unhos traballadores de gara-

bata?

Contrariamente ao que moitos
podan pensar o componente
de clase destes traballadores é
bastante importante, asi o demostran os nosos resultados e
as mobilizacións que ternos
realizado. Somos traballadores
igual que calquer outros, iso
non quita que exista, nalguns
elementos, un corporativismo
moi forte.
Manuel P. Losada considera
que "o que distingue á INTG
da Función Pública, como sin- ·
dicato de clase, de outros sindicatos de rama normais é que
non só defendemos aos trabación Pública non se está apli· Os traballadores da .Adminislladores do sector, senón que
cando,
nen
para
entrar
a
traba.tración Autor:iómica, os Xunteíloitamos por mellorar-o servizo
ros, como se l!es ·~oñec~ po- ·
público; por iso tacemos tanto
pularmente, teñe_n sona de que
fincap& na profisionalización.
traballan pouco e son imponEste .interese por mellorar o
.tuais no trabaJlo, dándose .a
·
QUE NOS ,__. . servizo "é velar porque se gas-.
idea de qüe, agora, coa chegaDISTINGUE A NOS
: ten ben os cartos públicos" e
da de M. Fraga á presidéncia
o qµe leva á INTG a ·apresentar
da Xunta, todo· vai cambiar. M.
DOUTROS
as distintas denúncias que tan· P. Losada, Secretário Nacional
SINDICATOS É QUE,_ to eco tiveron ultimamente na
do . Sector da Administraciori
. EMAIS DE
prensa "ainda que logo non
Autonómica da INTG, desmin- · AD
·
.
surtan nengun afeitó", e a rete rotundamente esta idea ao
DEFEN DER AOS
clamar a corititución dunha coafirmar que ·"a maior:ta dos tra- · . TRABALLADORES
misi?n parlamentária que. inballadores da Función Pública
.
' - -' · . vest1gue os nomeamentos 1rretraballa, contrar:iamente ao que
TENTAM08 -.
guiares "pois é precisam~nte
se pensa, e, ademais·, cumpren
M
ELLORAR
ªº Parlamento a quén . lle coo. seu horário".
SERVIZO ~
rr~s~onde fiscalizar o gasto
Para Manuel P. Losada esta
pubhco",
O·
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REESTRUTURACIÓN NAS ~LÉCTR.I CAS.

.-

Unión-Fef)osa.s~·prime as zonas de
Ferrol, Compostela e Pontev~~ como parte da·homoxeneización do sector ··

'Atasco de quilovátios

' .A.

EIRI:

As empresas eléctricas
tratan de racionalizar
custes, homoxeneizando ·
o sector con miras ao
mercado único de 1993. ·
Estás medidas levan a
expandir o seu campo
máis alá dunha simples
empresa de servizos, pero
tamén á criación de
empresas auxiliares e a
atención prioritária ás liñas
de alta tensión, asi como a
reestruturación do
organigrama.
... Acabei!. .. estes berros c¡ue se
escoitan, á mañanciña e ao serán, a intervalos case regulares
de tempo, polas aldeas, son o sinal pactado para encender a muxidora. S6 así, facendo un turno
rotatório, no que estexa só unha
máquina encendida a ·un terr:ipo,
son capaces de que funcionen
os motores eféctricos debido á
falta de tensión.
O espectáculo pode parecer
insólito, surprendente e, para alguns descoñecedores, folclórico,
como se dun aturuxo que pon fin
á faena se tratase. Pero o desconcertante é que non se producen en lugares afastados, senón
moi perto das cabeceiras da civilización, a escasos quilómetros
do ancoro de Bele$8r, e a poucos metros dunha liña de alta
tensión, como no caso de Vilanova.
Moito pior é cando teñen que
andar coas arcas-neveiras nos
tractores buscando a electricidade, que lles falta xa hai dias, para
salvaren así as viandas.
·
Todos estes supostos contemplábanse no decreto de Calidade
do Suministro )1075/1986) que o
Govemo central, ante a presión
das empresas eléctricas dei;l!;ou
en suspenso. Agora hai que acollarse ao Regulamento de Verificación Eléctrica e de Regularídade do Suministro de Enerxia, dictado a comezos dos anos 50,
polo que está totalmente obsoleto e non é valido para a actualidade. Máis unha vez, como cando deciden aumentar o précio do
recibo, as eléctrica~ gañan.
Gáñanlle ao consumidor, pero
hai outra gueffa, a que desputan
entre si, e ainda outras máis, as
entabuadas polos diferentes directivos das distintas sociedades.
· Dentro destas liortas empresariais e profisionais - nas que
sempre hai un perdedor claro, os
usuários- hai que encadrar a
decisión de Unión-Feilosa de reducir as zonas coas que contaba
na Galiza, desaparecendo as de
Compostela e Pontevedra, decisión que levou á protesta non só
dos traballadores senón tamén
dos usuários.

Unha mesma
organización
A reestruturación en Fenósa comezou a princípios dos anos 80
ao ·ser absorbida por Unión Elér.- '
trica (ainda que co tempo fosen
OS·directivos da empresa asentada na Galiza os qu~ se irilpuxe- ·
sen. no organi·grama),. pasando a
denominarse '-- Unión Fenosa e

Pero os. traballadores, obvia- ·
mente, móstranse reácios ao .
.traslado, pero medosos a quedar
na Bolsa debido ás novas ree. tructl!racións que van vir, cunha ·
nova conformación do éhamado
·M apa Eléctrico. ·
·
·
Os responsábeis de Unión Fenosa consideran que até o 93 os ·
cámbios estrutorais teñen que
sucederse na sua sociedade
para poder ctiegar cun mínimo
de-_gar~ntia~ ao Mercado Único
que se implantará nese ·ano.
Unha das tendéncias, .dentro .
destes cámbios, é a de ir a unha
única empresa de produéión a ~
n[vel estatal, e a distribuir as distinta~ empresas por zonas. Oeste xeito poderia darse o caso de ·
· que no novo mapa, fose lberdueró quen se que0ase con Galiza,
. tendo en cqnta que a zona que
· ~cupa hoxe sitúase entre a anti. gua de .Fenosa e a. de Unión.
Levaría consigo ao tempo que
unha redución de persoal unha
resituación dos traballadores
existent~, daí o medo á estar na
bolsa.
Existe; ademais, outra tendén-·
cia nestas grandes empresas: a
, dE;! quedarse, exclusivamente,
coa xestión.
Asi, Unión FerÍosa· xa fundou
NorCóntrol, Norsistemas e Ufisa;
empresas de servizos arrededor
do sector eléctrico, fuxindo . da
distribución, que é o menos rendábel · e· a qúe está süvenciona- .
do.
Esta homoxeneización do sec- .
tor ~ unha directriz do Govemo,
~ que xa puxo en marcha o marco ·
5 Estábel, polo que a Administra~ ción rét(ibúe a ~da empresa se~ gundo · unha série de baremos.
a:i
lsto obríg'aas a mellorar os cusg tes e a_divel'sificar o campo pois
en todo o que vendan, que non ·
~ sexa enerxia vai ás arcas da pró- ~ pria empresa, tentando darlle
.un ha proxección moito máis uni-P ,.. •• empresa el'ctricaa é molto mjls rend6bel o suministro a grandes factortas,
versal e non quedándose só nun•bmndonmndo as 111\n de INllu tens1ón
ha empresa de servizo público.
Venden, -asj, desde a cinza de
asentando a sua sede central en incentivos aos traslados, permí- Fénix n, que conleva, outravolta,
Meirama a sistemas informáticos
telle aos traballadores qued~r na a redución das zonas galegas,
Madrid.
a Portugal. Ao tempo que os traballadores sua zona, pero fóra do organi- deixándoas en 4, e dándolles
.. ámbito provincial. _Des~parec~n
eran incentivados a trasladáren- grama.
deste xeito a de Compostela e
se a Castilla, adoptábase a deciRacionalizar custes
A medida vai acompañada da
Pontevedra, que pasan a depensión de ter unha mesma organi-Ás_
empresas o que lle interesa é
informatización da empresa e de
der de A Goruña e Vigo, respectización en todas partes, o que su"un
rátio de personal bon", buscartas m8Pidas, para achegar,
vamente.
puña tamén a redución de plantidalgun xeito, b servizo- de reclacarido
a modernización, -e aqueOs postas a suprimir son os
lla, ainda que non de xeito drástilas obras que resulten vistosas. ·
macións ao usuário, ppr exemplo
que se duplic~ nas estruturas.
co. O cúmio era o máis afectado.
a posta en funcionamehto do te· Polo qemais, qs directivos que
_O resto dos traballadores po®n
Puñan en marcha o Plan Fénix·
léfono eléctrico, pero non se dá _ permanecer no seu antigo posto . plánteen mellares resultados sai-·
1 para "homoxeneización da emimplantado totalmente ante a rerán en mellor posición para·seren
de traballo; pero quedando fóra
presa" no que se contempla a
ticéncia dos empregados.
os .novas directivos das empreda. organigrama,. no que lle cha.::
reestruturación das- zonas, quesas fusionadas.
man A Bolsa, ou trasladarse .á
dando cinco, ao desaparecer a
_Esta tendéncia pode levar ás
Plan
Fénix
·
11
nova sede· da zona, polo que re- de Ferrol. Ao mesmo tempo reaeléctricas á mesma situ~ción que
ceberian 6 .pagas de indenizaSen concretarse.· totalmente o
lizan un novo organigrama.
. chego Telefónica: un _pésimo sercion . ._
Esta medida, acompañada de Fénix 1, deciden pór ·en marcha o
- vizo para os usuários.
O interese por plantear bons
Galiza, que produce o 22% da enerxia . ~id~oeléctrica, · ape[laS se. ~fícia resultados pode levar, ao· fin, á.
· saturación das liñas de distribución de baixa, pois son as menos
rendábeis. A isto axuda o Marco
Estatal, que paga por fácer novas líñas, ~pre que teñan máis
de 36 quilovóltios; pero non retrí.
buen ·p'o r obra realizada nas que
O Estado español obtiyo durante llóns de kw/h.
que impide o funcionamento norPor outra parte, neste supera1989 uns ingresos netos de divima! de aparatos eléctricos no · tañen menos deses 36 Kv,'senón agro.
·
·
que, nestas, pagan por ·kw/h de
sas por intercámbios de electrici- vit favorabel ao Estado español,
enerxia que circ1,.1le. Temas asi,
·dade de 4.755 millóns de pese- XQQá'un papel principal a enerxia .
ó consumidor galega de elec- que o verdadeiramente rendábel
tas, cifra que practicame"'te tri- eléctrica producida na Galiza
tricidade paga o mesmo que o
son as grandes liñas, mentres as
plica os ingresos_ obtidos por (22% da produción hidroeléctrica
de zonas meno~ productoras, se
· estatal e 12% da enerxia eléctrieste ·concepto no ano anterior.
de baixa tensión permanecen
ben, as deputacións galegas re· O saldo dos intercámbios (di- . ca total).
obsoletas, sen mudalas desde
ciben do estado un canon por
Pesie a ser excedentária, Gali~
temp~ imemoriais nos que se
feréncia entre o importado e o
produción. ·
- '.
.
exportadó) é positivo en favor da . za ·segue a .contar_ cunha d.as
puxeron para que alumease·unha
En corixunto o suparávit. enerbombilla en cada casa.·Con esta
exportación na cantidade de máis baixas densidades de ener· 1 : ~4 kw/h.. No saldo exporta- - xia eléctrica de Europa. As defi- · xético galego t~n redundado espolítica, os berros de.
dor if!flue decisivamente Portugal ciéncias tradúcense, ~n casos - casamente no desenvolvemento . bei...acabei! van ,ser triste folcloxeral do próprio país.
O - re.
·
O·
que importou a Espáña 1.184 mi~ notórios, ·na a escasa · poténpia

O E~tado triplicou .o s ·ingresas
por exportáción. de electricidade
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.. ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE VIG~
·r

-

.- Desestimaron un
_·licitante :que ofertaba
vinteun millóns.e ·_
d~onlla ao que só

..UNS COMEZOS ·pouco.RODAOOS
. A estáción de·. autobuses de Vigo tivo maos prihcípio~·. Fíxose ·tarde,
cando xa as outras cid_ades habia anos que c9ntaban con este servizo, e mal, con presa eleitoral. A sua ubicación foi. unha constante
desputa, un non aclararse. E, agora que está feíta, os usuários queixans·e, detestándoa pola sua incomodidade pode levar a que un viciñ() de Moaña, por exemplo, pase máis tempo por Vigo adiante e gasta
máis _cartos que da sua casa á estación ~e Vigo, até o ponto.de que ·
os concellos de O Morrazo, aos que poderian ur!tirse os do Val Miñor:
e Baixo Miño, van comezar unha campaña, con plenos municipais
incluidos, contra a obrigatoriedade do uso da estación de autobuses.
-A cartas horas da noite. o servizo de bus intertómpese e os viaxeiros
vense· na abriga de alugar un taxi, que a esas horas hai que chamalo
a unha -parada, co conseguinte aumento do_gasto.
Por se .fose pouco agora Vrtrase subiu en cinco pesetas o billete.
~ Ademáis, das-e o caso único de que en Vigo só se poden beneficiar
.00 do bolJo-bus (moi especial) os que teñan, oficialmente, a sua residén~ cia na cidade. Quedan asi fóra, por exemplo, miles de estudantes que
~ pasan o curso nos centros de estudo vigueses. _Discriminatório e nada
~ congruente, por certo, co ~eClamo da Universidade.
o

oferecia~ set~

Recurso
·contra a
adxudicación·
~

.

• .A.E.

A empresa Grorar
apresentoLi -recurso, por
defectQ de forma, , ante a
COTOP, pala concesión
· da explotación dos
servizos.da estación _de
autobuses de Vigo a .
Gestión de Transportes de
Vigo S.A. -A .empresa
recorrente ·licitara por un ·
valor -de .21 millóns,
mentres que a que
· recebéu a concesión o
'. fixera ·só por 7 millóns de
pese~as .aQuais.
·
"Ser excesiva a.oferta no apartado . de p~quetaria" ,- foi a causa '
coa que a Consellaria de Ordenación do Território, presidida
por Antolin S. Presedo, xustificou
a non concesión da explotación
comercial da estación de auto- ·
buses de-Vigo á empresa Grolar,
adxudicándolla a Gestión de
Transportes de Vigó S.A. que .
ofertaba só Tmillóns de pesetas,
tres .veces menos que a anterior,'
e cincQ millóns por d~baixo, tamén, dunha terceira empresa li- .
citante. ·
·
·
'Agora .a em"presa adxudic~tá
ria está a subarrendar a explota:- .
ción c;los locais do primeiro piso
e,
précio que pon o metro cadr~do nos impresos, conseguirá ·
17 millóns de pesetas.
·

ªº

Dase tam.én a circunstancia de ·
que para aceder ao concurso habia que depositar un- aval de 8
.millóns de pesetas e 16 millóns
se · se recebia a adxudicación;
· ·contrastando así a cuantia dos
avais, que aqoitan a ser sensibel. mente inferiores· sempre ás can- tidades de adxudicaCión -consi_,deradas polá · Administración.
Neste caso o aval é ·de maior
cuantia 'que o pagado pola coñcesipn;
·
· A empresa Grolar apresentou
un primeiro ·recurso ante a COTOP que foi desestimado, pero
non foi comunicado· a ambas
partes como é preceptivo, polo
que voltaron interpor recurso por
defecto de forma, estando agora
pendentes de que ó novo Govero fallo.
no emita
.
.
Grolar, que apreseiltaba -na
sua oferta de 21 -mill(~s de pesetas~ realizada, segundo o seu representante "despois dun por.!.
menorizado · estudo dunha em:-presa especialista", máis postas
de traballo que a oferta gañadora, considera que, desde o pri- ·
meiro momento xa tiveron problemas para poderen aceder ao
concurso, comézando porque
non lles entregaban os .impresos
para apre~nt~rse e logo impe. díndolle tirareri fotocópias · das
bases do concurso-, fallado, cando ment>s, de xeito surprenden~.
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DEBATE POLA AUTODETERMINACIÓN
:
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O tema dMde n9 P~amento bascd aos. parti~os do /J/oque democrático

.,

A auto-detenninación ·chega Por vez primeira.
a un parlamento do estado. ·•
11!1 JOSEBA MACIAS/DONOSTI

Estas liñas terán pasado
xa, posibelmente, pola
rotativa para cando o
debate. parlamentário
sobre o direito de autodeterminación de Euskadi
se teña celebrado no
parla.m ento de Gasteiz. As
proposicións non de lei a
debater, apresentadas
polo PNV, EA-e EE
conxuntamente,. tras non
poucas eliberacións e .
reunións, poñen en
evidéncia a enorme
paradoxa que impulsa o
quefacer político destes
partidos, cando menos no
que á cuestión basca se
retire ..Mentres en
Pamplona e Barcelona
celebrábanse o pasado
domingo manifestacións
en favor da autodeterminación
Dunha banda tras a aprobación
a fins do pasado ano polo parlamento catalán dunha proposta
na que a maioria da cámara .se
pronunciaba a favor de non renunciar a iste direito, o pistoletazo de sarda sonara. Os citados
partidos non podian quedarse
atrás. Algo habia que contar ás
bases para xustificar, senón moito máis, os respectivos nomes
dos partidos, que aluden á basquidade, ou basquiSrT!O, como
carácter diferenciador. E que, senón, ian distinguirse as políticas
de EE e PSOE ou PP e PNV,

ou ... ? Había que Sair ao cenário,
militantes e simpatizantes de HB,
e pronto, pois o públipo é proformación porítica que impulsaba
. penso a patalexar o chan do teatamén a convocatoria. Porén,
. tro en caso de tardanza.
· puidéronse ollar, e nalguns caPero. habia outros motivos, e
sos· encabezándoa, cadros califihainos. 'Dous, concretamente. O
. cadas do PNV e EA, tanto do
Norde como do Sul de Euskadi,
primeiró deles, pretender arreba- tar via declaráción de principios,
.' ao longo da mobilización~ Paraa bandeira da auodeterminación
.· doxicamente, no .caso de EA,
a qµen máis firmemente a defenportavoces deste pártido·en Eus,- ~adi-Norte (lparralde) tiñan _cqn- dero~: !l esquerda abrtzale, _
HB,
-vocado a lruñea...
_
todos empeñados na reconstrucción nacional de Euskadi partin:- ·
Non só na rua, multitudinariamente, defenderá Herri Batasuna
do de bases sólidas. "Ternos
ó direito aúto-determinación, a
arrebatado a bandeira da autodotarse dua status xurídi.co, culdeterminación aos violentos" declaraba recentemente Juan Ma- _
tural, político, económico,.~. que
os seus habitantes teñan de_moria Bandrés, presidente de Eus- .
crática e libremente decidido.
kadiko Eskerra. Non estaria de
máis apostillar un vello dito sobre
Porén, HB defe.nde na sua emendesexos e realidades.
" da o direito á reunificación nacio- .
nal de Euskadt --hoxe dividida
Arrebatar bandeiras dunha
en duas comunidades autóno-· ·
banda e axitalas ruborosamente
por outra é o gran e esquizofrénimas e dous estados- e a posico dilema que move o motor
bilidade, inerente á própri~ palaPamplona e Barcelona vlvlan o pasado
destes tres partidos -EE,EA e
bra auto-determinación, de- dodla 11 mulUtudlnérlas rnoblllzaclóns a
tarse
dun estado próprio. As proPNV- nesta cuestión. A reacprol da autodeterminación
postas PNV-EA-EE adoptan ou-·
ción do PSE- PSOE ante as tímitros rumos, unha vez finalizado o
das propostas tripartitas poderia · Manifestación pola
párrafo da declaración de princireflexarse graficamente como o
autodeterminación
en
pios. Insístase no gradual, dinápuñetazo sobre o tapete que
lruña
- mico democrático deste direipropina o sócio no xogq ªº desto, no Estatuto de ·Gernika corno
cobrer ases en mangas alleas.
Non entanto, os bascas e bascas
via para ·o aatogovemo, as· instiFulminante foi a reacción do
que sinten o direito de autodet~rPSOE ao esixir ao PNV -sócios
.minació coma un direito máis . tucións como únicos foros de·
desenrqlo· do mesmo,- etc... Sen
de govemo na comunidade autópara a construción nacional de
noma- a sinatura dun docuEuskadi, mobilizábanse o pasa- . esquencer que-a direita españo- .
mento de acatamento á Constila; o PP, plantexa outra emenda
do domingo dia 11 en lruñea
na que lembra o artigo constitutución e ao Estatuto de Gemika. 'para esixir tal direito. Dúcias de
O PNV apresurouse a asinar tal
miles de persoas, posibelmente · ciónal que deixa .a soberania en
mans do povo e$pañoL O PSEdocumento, en aras de finalizar
a meirande manifestación que
sen traumas a actual lexislatura.
viu esa cidade,_esixiron o exerc.í- ·PSOE limitarase a observar e paTal é o marco no que 8e debatetexar, non proporá emendas e cio de tal dirett:o. Convocaban
.rá o xoves dia 15 -ou se terá
votará en contra das que· solici-·
Euskeria e a Liga para a Liberaten o exe.rcíéio, ou simples reodebatido xa- a proposición ñon . ción e Direitos dos· Pavos. Sen
de lei apresentada por PNV, EE
dúbida algulÍhi:l, o groso da ma- _ ñecimento, do direito de aut-0determinación.
¡j .
e EA no parlamento de Gasteiz.
nifestación estaca composto por

a

e

TRIBUNA

SER MULLER NA GAL.IZA DE HÓXE
ENCARNA OTERO

Pílar Olaya, xulgada en Vigo, por manifestar- prestacións que fan que a sua contribución
se publícamente contra o tratamento xurídi- á riqueza, ad valor engadido, ao mantimeñto
co que recebe o delito de violación polos da economía galega é fundamental. Mais
esta xeración de riqueza non vai acompañaxulces.
O alcalde de Carballeda (Ourense) do PP- da de todo unha série de prestacións que as
Centristas de Galicia; cargo público, eleito en mulleres deberían xa ter, inda que só fose
principio para garantir o cumprimento dos di- para traballar mellar; servicios sanitários,
reitos das persoas, oponse á contratación centros de información sexual, , gardarías,
dunha multar para o posta de conserxe dun promoción laboral e mesmo alto tan sinxelo .
Coléxio Público; razóns "os homes necesitan e legal como salário·igual para o mesmo tramáis os postos de traballo" e ademais "onde ballo. Como contribuintes á F~cenda-Púbrica
o direito a -perceber este pago en servícios·
hai patrón non mandan mariñeiros".
Estas son as actuacjóns, moi alarman.tes, · teria xa que estar posto en prática, se dun
que saltan nos meios de comunicación e que Estado de Direitos estamos a falar, e nel espolo tanto acádan a categoria de notícias, tamos a viver.
fronte á negrura, escuridade imensa que persiste ainda hoxe na Galiza sobre as actuaQUE SUBXACE NO FONDO ·
cións contrár:ias ao recoñecimento da "muller
CONSIDERARÁ MULLER
como suxeito de direltos'?; sexan astes laborais, sociais, politicos e persoais: e fronte a
TRABALLADORA.
esta situación, que facer?; e sobretodo que
ASALARIADA. COMO UNHA
fan os organismos públicos, institucións e
mesmo esas mulleres que acadaron o resCOMPETIOORA DOS HOMES'
paldo popular dos votos e polo tanto deberían, e- mesmo tañen abriga, de actuar como
Mais falar destes temas interesa menos,
vangarda, como pioneiras dun movitnento cando o que subxace,·no fondo é considerar
que deben ·tirar cara adiante a prol de todo á muller trabal/adora, asalariada, .como Linha .
un colectivo que supón máis <;to 51 % da po- 'competidora -d os , homes e - este pr9blern·a
voaciórí galega.
'non interesa afrontalo como unha reivindica.:.
Un recente estudo elaborado por un lnsti- : ción solidárla, conxunta, de traballo para fotuto de Madrid, . e solicitado pola Xunta da dos · e todas; Primeiro direito humano, imGali~, s~lientaba o comportamento progreprescindíbel para vfver. Velai pqr q4é as Sesista e mesmo avanzado, en moitos eidos, cretarias da Muller nos sindicatos son.a cha"'tta muller galega, urbana ou rural, no mar e ve que· pode abrir unha porta inda ben pemái~ no interior. O que non con~rastaba esta
chada con -c andado e ferruxe na Nación
sondaxe era o protagonismo económico-la- onde as · mulleres máis traballan. Quizá por
boral das mulleres galegas; no agro, np .nia- iso o seu ~omporta111ento é máis progresista, .
risqueo, ná confección, no comér~io, na con- porque a .independéncia económica é un priserva e agora cada vez máis, na ,administra- meiro éscalón a subir na andadura que as fai
ción e servícios; e aindá con 'moitas máis máis suas, máis independentes. '
,
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• Galiza pOde . perder
perto de 100 mil millóns
de suvencións da CEE. A
ccimunidade económica europea ·
acaba de ~robar o Marco Co.munitário de Apoio (MCA) no que
.consta o financiamento das acción$. apresentadas. polo Estado .
español através do "Plan dé Desarrollo Reg_i_onal 1.98~-93",
Segundo o seu estüdo, r~iza
do polo Psqi:.EG, o MCA dei>ta
nas . mans tia Administración
Central do EStado o 60,62 por
cento dos fondos. estruturais, cifra que no caso do Feder~ chega :
até o 66,20 por cento, dous tér- ·
cios do total. Cuestión que chota frontalmente coa legalidade e _
os princípios inscritos na reforma
dos Fondos, pois o Govemo
central utilizaos, ainda que van
destinados as zonas menos desenvolvidas, para financiar de
forma centra!izadas ás grandes
infraestrüturas das comunidades
-máis ricas.

Asi, o MCA só lle asegura á
Gal iza o 5,72 por canto (70.880
millóns de pesetas) das subven~
cións da CEE destinadas as comunidades menos ·desenvolvidas
do . Estado español, cando a .
nosa nación· atinxe o 12,69 por
~ntó da povoación das. mesmas, polo que Ue debería corresponder ·un mínimo c:te 157.418
millóns de pesetas.
Tal como fixera co POR de

1989-93 do Estado, do cal é un
· reflexo, reduce á Galiza' a un ·pa·pet periféñco, minusvalorando a
nosa capacidade ·de des~iwolvi
mento industrial, ignorando_a necesidade de crecimento na produción láctea e cárnica, resaltando só a·nosa capacidade forestal
potencial, situando nun segundo
plano os recursos pesqueiros,
sen oferecer solucións aos graves problemas de ser'vizos.públicos e vias de_-comunicacións. o

•Reunión dos sindicatos agrários. Os sindicatos

agrários progresistas da Comisa
. - Cantábrica. déronlle un prazo de
1o dias para que o Ministério de
Se entramos no eido do público, qa polítiAgricultura Hes dé unha resposta _
ca, da intelectualidade, da criatividade-, do
sobre á situación· do sector, cenmundo da arte e da-cultura; observamos que
nesa Galiza "matriarcal" que, encha a boca .. trada no incumpriménto que se
está a dar por ·parte das indús::dalguns estudosos, homes cá,seque sempre;
trias láctéas da amitraxe sobre o
o ermo é ainda maior, apesar da água que
précio ba5e para o l~ite quente,
sempre vjvifica esta terra verde. O camiño é
tan duro, tan difícil-.e mesmo ás veces impo- . que forá ditado polo próprio Misíbel de compaxiríar coas múltiples funcións . nistér:io. Outro dos temas é a inseguridade que se está a dar
que unha mµller·ten como obriga:· casa, famiproducida polo abandono da relia, afecto; que o resto pasa a un segundo
collidas de leite _por parte das inplano. E só' algunhas mulleres, moi poucas,
dústrias.
O
que ademais teñen que demostrar con creces que serven e yalen·, continuan, resisten e
chegan a ·&er coñecidas, famosas,. valoradas.
Mais esta trampa po~ ocultar o meswo farcerlle esquecer, incluso a alas mesmas, que
• GaUza, · a_ de maior
son a excep6ión .dunha multitude a que semparo. Galiza- é a Comunidade ·
pre deberán defender, por riba de- todo, e
Autónoma na que o paro sofremáis que nada de todos. o colectivo de muun maior incremento en termos
lleras, está, aindá 'que cada-vez menos, moi
absolutos (+4.8011), señdo, adepor detrás delas, e · só a solidáriedade conmais, a segunda comunidade no
xunta no feito de $ar muller que na história
seu · crecimento
Porcentual
ten xa un ·nome recoñecido como "movim~n- · (+2.65 ·por, cento), só superada
to feminista" é o vieiro ~para chegar. É ben
por Balear~. .
certo que existen· diferéncias·ás vece~ insal- , · · Por sé fose pouco na Galiza, .
vábeis que o nome muller _
non define un con- .segundo ~enúncia ~C.00. máis
. xun~o homoxéneo, porque a sociedade tamde .4 0.000 persoas son excluidas
_pouco o é. Mais o ·camiño por percorrer é
das listas do paro por diversostanto, que chegar a _acórdos para·ocupar na · motivos, nunha - operación de
Galiza 'de mañá o espá(:io que como· seres .. maqui/laxe estadístico, praticada
humanos lles corresponde e ao .~e .teñen di- ·habitualmente polo Govemo.
1. ·
.
reito é posíbel. _Só así 'non habera nen alcaldes que as axduan dos postas de traballo
A isto únese que tamén -foi Ganen xu ices que as condenen por reclamaren
liza a comunidade onde máis sudireitos que lles pertencen nen mullere8 ex- - biu o índice· de custe da vida ao
cepcion~is que por excepción, chegari onde
. longo do ano, ·ainda ~ue; "'? pa·
,
o sadq m~s de Xane1ro es!!,~ese
só hai homes.
, . poreentualmente por debaixo da
'El)Cama Otero é Historiadora·e Feminista
média estatal. .
0 ·
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/ SUSPENSIÓN DE 1000 PARTIDOS DE FÚTBOL

~

Galiza con Euskadi ·ten o meirandé índice de·agresións nos·-campos_de fútbol ~

\¡

A folga de ·árbitros paralisoü o· fútbor g_
alego
.· .YITOR ~(GUEZ

,,
.......

coa FGG ante -a negativa despó-tica desta ·de non recebelos, argüindo imha débeda arrastada
- desde os tempos ~a anterior direetiva arbitral presidida por Eládio Nayas. Aqui, de novo voltamos a ollar o talante ditatorial e
chabacano da FGF pois se · ben
a débeda era existente, non é
menos certo que no momento de
concretar as medidas causantes
da discusión, a débeda xa estaba coñecida por Basílio Caramés; aaemais, resulta paradóxi.co zan~ar un ha·débeda que ainda que foi propiciada pola nefasta actuación do señor Eladio
Naya no seu, afortunadamente,
pasado mandato, non deixa de
ser contraída cun organísmo que
.desde tempos imemoriais despreciou ao colectivo arbitral privándoo dos seus direitos laborais, económicos e até humanos.

· O pasado luns cinco ·de
·Febreiro estalaban unha
volta máis-os colexiados
do fútbol galego. O·motivo,
· unha·.situación ·
·
continuamente criticélda,
denostada, denunciada
:- pero non arranxada; nen
. ~ máis nen men6s que o ·
contexto no que estes
sacrificados deportistas
desenvolven o seu ·labor.
. De todos son coñecidas
as contínuas agresiórJs
físicas e-psicol6xicas que ·
os trencillas sofren · ·
Domingo tras Domingo,
campo. tras campo, e
"leira"
tras "leira"- '
·. .
enumerar unha por unha
as anguriosas Situacións
vividas por estes homes seria cair nun chiste .
pasado, pesado e pouco ·
graciqso. Orabén, :o
contexto violento e
inumano que se respira en
:s~rfos ambientes
·
~ .tialompédicos se de por si
causa de múltiples e
n:egativas circunstáncias
para' os árbitros galegos,
queda-se por qesgracia
tremendamente ·curto
cando se ve secundado .
pola acción de organismos
internes da organización
déportiva nacional e
estatal.
-

Confrontación aberta

·e

Os árbitros quélxanse até da lnco"'prenslón d~s pr6prios deportistas
A. ·hlstória que os árbitros galegos veñen padecendo ten unhas
. tema arbitral non ·está sendo le- que recebarían en caso de,posíconnotacióí!S máis tortuosas que
veis mortes (observamos-;ciqui
vado.dilixentemente.
ARBITROS,
-----=-----=no resto do estado; a nosa idioaté que ponto o medo fai _
mella
LONXE DE ESQUECEA
sincrásia, a cultura de certos
nos trencillas) ou lesións provof>restixiar
a
arbitraxe
bentes rurais, pero. sobretodo, a AS .PROMESAS,
_
cadas no trancurso da sua activiestrutura aldeana .e fechada -Oa
ConGretamente
a
pasada
tempaprofisional. Por outra banPLANTEXARON -UNHA dal o colectivo dos colexiados dade
Galiza -propícian unhas· actua:.
da regulaba-se tamén a correcta
cións en certas circunstáncias, e .CONFRONTACIÓN
galegos determinaba unha série e severa aplicación de regulade acordos coa federación no mento no que toca ás sancións
en certa~ categorías do fótbol 'ABERTA COA
nacional, que se non. son trogloFEDERACIÓ-N~G-A-LE_G_A . S!=?nso de prestixiar e acondicio- a xogadores, dirixentes e mesmo
, díticas, si respostan a un modelo
nar a sua situación laboral ás cir- clubes que nun determinado mocunstáncias negativas que os ro- mento fosen causantes direta ou
socio.léxico de.· tip6. certamente .DE FÚTBOt'
deaban; esta negociación con
asemellado ao "tribal"; e ainda
indirectamente de agresións
que a mifia aseveración non está
Basílio Caramés (presidente da maiores ou menores a algun
falta de ironia, as estadísticas moitas inxustizas e .de mbito .Galega) estava emarcada dentro membro do colectivo arbitral. As
·amostran que no Norte do esta- ·agardar, por fin .'nas ofjcinas de
da liña nidiamente renovadora temáticas tratadas nestas reudo é onde as agresións aos coleque Óscar Medín Prego imprimi- . nións amplían-se ao arranxo de
Alberto Bosch hai un home con
xiados se producen con máis in- ·. talante deportivo, .. retiro-me,
ra nada mais coller as rendas da ·desperfectos en bei:ls de uso
sisténcia e. con máis brutalidade;
colectiyo. Nesas reunións plantecomo :non, a Angel ViDar. 'E por
persoal, etc ...
pero se esta conclusión é abonxárase as relacións contractuais · Pasou.o tempo, e lonx'e de esfin .tamén, aó frente ·do Coléxio
dosá de por si, non o é menos a
Galega de árbitros· ' rexe un ha - dos árbitros ~coa .mutualidade
quecerse das promesas, os árbique os "protexia", deste xeito fi_que amostra que Galiza e .Euskapersoa, Osear Medín Prego, que
tros dia tras dia constataron que
carian totalmente reguladas.
di son as comunidades do Esta- · ·de certo loita polos seus colegas
non acontecia nada do estipulado con máis ampla fogosidade. . dun xeito inusual até o de agora.
Calquer.a tipo de asisténcia
do en tempos · pretéritos; como
no que fai teferéncia ás agreNon· embargantes o consenso · médica necesária como conseconsecuéncia disto determinaron
sións a ·xuíces deportivos eri xenecesário entre a FGF e CGA
cuéncia do exercício da sua actio pasado luns dia cinco planteral
·
_para · unha_correcta marcha no. vidade, asi como . as . pensións
xar unha confrontación aberta
Pero se isto xa é dabondo sintomático da i,:narxinación que ·- .
este col~tivo sofre Domingo
tras ~ Domingo, máis sintomático
~i,
son os feítos negativos .que para
a defensa dos colexiados lles deparan día tras día as suas· próCando o mundo dos trencicategoría profisional?
Aparte : desta proolemática
prias institucións.
llas ficará excluido dentro .. do
Són perguntas que habería
pontual quedan mJmerosísiE se .anteriormente facia rete-"
ámbito familiar no que se de- ·que contestar axiña. Pplo de
mo~ temas a ter en conta; por
réncia á Federación Galega de · .- exemplo · o da :profisionalizasenrola e procria actualmente?
pronto e agardemós que siga
.Fútbol, agora pódemos ampliar o
Cando rematarári as axudas asi, .na Galiza estabíecemos un
ción. , Cando uns homes que ·
abano ao Coléxio Estatal :de Ar- ·
.orixinan unhas· decisióris que
a certas equipas, a persecu- · precedente positivo. Por desbitros (mal presidido, mal dirixido ·
ción a outras?
·
grácia houbo que utilizar,
poden mover miles de millóns
_e manipulado por un pobre home
Ca'ndo chegará ·o mundo como en todos estes c~sos, a
(e se non que lle pergunten áo
· éhamado Pepe Plaza, que deDeportivo e á sua perst;JcLición
das telecomunicacións e da in- .forza; .pero esta deu resultado
:mostra actuación tras actuación
arbitral) van-se dedicar profiformática como apolo ao labor e gañouse unha batalla. A gueqUe ós seus desatinos xa non
sionalmente a un traballo que
arbitral (un exemplo está no ·rra anfolla-se-nos imparável, ·
· són só froito da "chochez'.'.. que o
hoxe en dia require unha espepero si paliável.. para que dunfutbol am.ericario)?
- envolve a perp~tuidade; senón
. 'cializaeión meridiana?
E xa para rematar; cando inha vez por todas os naso árbitamén da má fé que. preside as
exercício da arbiCando
,divíduos .da calaña deportiva . tros e os deportistas en xeral
suás accións), e até hai. pouco
. traxe podará.contar con recode P~pe · Plaza abandonarán
deixen de ser os "teros corvos
tempo a Federación Española e
- ñecimento social, senón positiunha . poltrona demasiado im-·
Xallas" que cantaba o naso
a<;>-coléxio galego. Digo até .h.aí
vo, si ac~itáb~I?
o
portan.te ·para a sua mínima ·. amigo Pondal.
pouco tempo, p~rqúe despois de
r

I

'Os

am- .

Profisionais

. . profisionais non

e

o

do

. •.. l

Días despois de suscitada a confrontación aberta, os colexiados
que tiñan que asubiar nos partidos competentes á Federación
Galega (ao redor de 1.000, pois
tanto Taboada, García de Loza,
Bello Blanco e demais, apesar da
sua solidariedade decidiron conxuntamente cos seus compañeiros asubiar por España) non recolleron as · suas designacións,
motivo que orixinou que o Venres dun xeito que coidamos precipitado a Federación Galega decidiuse a suspender a xomada
nas suas diversas categorías. Un
dia despois, e ante a avaJancha informativa que o tema orixinara,
Basilio Caramés aceitaba unha
reunión rápida ca colectivo arbitral o Sábado pola tarde. Durant~
seis horas vinteseis persoas, trece por cada bando, discutiron
todas as temáticas a tratar, para
afina!, e sorpresivamente, redactar un documento conxunto que
puña fin á folgª. Os acordos
adoptados foron os seguintes:
-Recebemento dos árbitros
polos delegados de campo cos
seús brazaletes correspondentes.
-Os desperfectos dos coches
terán que verificarse mediante
revisión nun taller oficial (agora
habería que ollar con lupa que o
taller asignado non sexa propriedade dalgun familiar da FGF).
-Comunicación aos colexiados dos médicos dispostos á
sua -disposición através da mutualidade. (Lembremos que até o
de agora os colexiados de San. tiago, Lugo e Ourense carecian
deste servizo, motivo que os levou a non pagar as 500.000 pesetas que esta temporada tiñan
de ingresará mútua).
-A FGF éontratará a un secretario xeral para o CGA, pois
este non ten capacidade xurídica
para tacé-lo.
--Finalmente en canto á s.uspensón de partidos por falta de
colexiados, e o aumento de honorários a estes últimos, reitera, ron-se os acordos adoptados na
,reunión pasada.
Polo tanto, "in extremis", e dun
xeito eu diría que surprendente
chegou-se a un consenso; ora"bén, un consenso que tivo· que
ser zanxado con man dura por
parte dun colectivo que por fin
está . amparado por un caudillo,
Osear Medín Prego, que loita até
os últimos extr~mos por un ·conxunto de deportistas aos que
moi frecuentemente se lles ve
como meros xuíces, cando hai
que ter. ben en conta que a sua
faceta é meramente deportiva e
máis nada.
·
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RECHEOS NAS COSTAS
/
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:·É o tereeiro que-se realiza, con perxuício para.mariscadore5 e.Pescadores artesanais.
.,

Recheo polémico no porto de .Riveira . · ·
én

• X.M.SANTIAGC;>/RIVEIRA

Unha decisión da ·Alcaldia paralisou as obras de recheo no porto.
de Riveira durante, unha semana. Esta decisión do alcaldé foi
por mor de duas cousas principais.
Para inteirarnos da primeira
delas ternos que lembrar que debido á anarquía e caos existente
na vila de Riveira, por debaixo da
rua principal do povo, a rua Rosalia de Castro, circula un rio, o ·
que provoca periódicas inundacións da populosa rua, e que to- ·
dos os alcaldes nada máis tomar
posesión prometen impedir. Pois
no me'io da dar5ena de Riveira,
en pleno recheo é onde vai sair
o río, convertido por mor dos esgotos nun mar de porcaria de
lixo. Segundo a información da
Alcaldía as arquetas postas por ·
"Obras del Puerto", non eran as
axeitadas para conter o caudal
de águas do rio, o que xa producira várias inundacións nalguns
baixos comerciais da Avda. García Bayón.
O segundo motivo foi o incumprimento denunciado por vários
partidos da oposición municipal,
da promesa feita por Obras do
Porto de ceder unha franxa de 6
metros de ancho ao longo do recheo para propiciar unha zoa de
aparcamentos e xardíns.
Logo de alguns momentos de
incert za, que motivou inclusó a
aparición duns panfletos do
PSOE, expando a sua proposta
para amañar o caso, celebrouse
unha xunta entre os responsábeis das obras e o Alcalde na
que a empresa decidiu ceder
desde a Avda. do Malecón, cruce con Linares Rivas até Rosalía
de Castro unha franxa .de 8 me-

tres de anchur~. e a partir de aí
até o comezo do recheo, onde
Obras do Porto vai situar a chamada "casiña de chicolate", na
praza do Malecón., unha franxa
de 5 metros de ancho.

Perxuício para
pescadores e
mariscadores
Toda isto non é máis que o anedotário do problema, que está
circunscrito a toda unha série de
operacións que levan de cabeza
aes bempensantes riverenses.
Partindo da base de que este é
o terceiro recheo que se leva á
cabo na vila nos últimos anos,
recheos consecutivos que o único que fixeron foi gañar terras ao
mar, beneficiando claramente a

unha série de estamentos e perxudicando aos colectivos de mariscadores e pe~cadores artesanais. ·
Primeiro foi o recheo que acabou cóa praia de Colomer, e a
praia da Fontiña, permitindo que
se abrise ao tránsito a variante
Sul da estrada a Aguiño, unha
estrada con moi boa vista, pero
que aeabou con duas praias.
Nas terras dese recheo 'instaláronse a Casa do Mar, a Consellaria de Pesca, ó Ministério de Fa".'
cendat e 1.mha min-estación de
autobuses provisória, que con-verte todo o comezo da dársena
n_un aparcadeiro tolerado de autobuses. .
O segundo reeheo acabou coa
praia de Carolinas, no início da
de Comso, e posibilitou a cria-

ción dunh~ grande cantidade de .
ameixa da Confrarfa de Rivei- ·
chab,elas de armadores, e eni- · ra, e ademais posibilita.ria o total
presas relaéionaqas coa pesca, · recheo 'da dársena portuária aceíitre elas unha empresa familiar
tual para fins polo de agora des- _
coñecidos;
do Aléalde. Nese ponto ·xa houbo
, unha série polémica, · pos~o que
.equivocadamente se correu · a
A F.P. 2 Nautico
voz que o recheo sería aprovei.tado par¡i faceF unha ampla zona
Pesqueira no· ar
axar~inada e de,sconxestionar a · E saindo do tema, ha! que lemvariante da estrada de saídá Gara
brar o grande problema acorrido
· Padrón, actualmente nos s~us_ lí- . . ainda non hai catro meses por
.mites. Hai que ter en conta que · mor da Non-concesión da FP-2
o proxecto oficial da variante de
Náutico-Pesqueira ao Instituto
de ·F;P. de· Riveir~. Este .' temá _
saída a Santiago· contempla o
seu paso prila metade dun . Par-- . motivou grandes mobilizacións
que esnaquizándoQ, e tamén hai _de todas as forzas vivas e granque notar que hoxe na vila de Rides acusacións contra o Conse:..
veira non existe n·erigun parque . lleiro de Pesca naqueles intres D.
público.' · .
.
·
Xosé Henrique R. PeiÍa. O tema
Nengun destes tres recheos
parece que se resolveu nun Con:Vai solucionar o problema. princi6ello da Xunta no que en meio
pal do Porto de Riveira que é do
de tensións acordouse conceder;
·calado. ·O porto. de Riveira quea · FP-2 Náutjco Pesqueira a R.i~
dou xa ha1 tempo obsoleto .para ' veira. O caso provocou unha aio a_
m pló tráfico marítimo que
rada reacción da naquel Directora Xeral de Formación e Promoestá a soportar:~ e a única solución partiría de facer. un aovo
ción Social PesqueiFa, Pilar Aguirre, . vinculada profisionalmente
p9rto. lsto, segundo · distintas
· fontes cónsultadas xa está preao Instituto Politécnico do Atlanvisto, e incluso hai un proxecto
tico dé Vigo, ·que nunhas duras
qúe poucas per:soas viren, pero
declaracións tachou o tema de
que hai, no que se _contempla a .. político, e non necesário, ~ demiconstrución dun novo peirao que
tiu do seu. cargo, xúnto con algun
sairía desde a altúra da Casa do
dos seus colaboradores.
Pois · b~n no primeiro govemo
Mar e deixaiía dentro do porto .
~o .. grupo de rochas cham~dás A
de M. Fraga, foi nomeada Direclnsua, co cal o porto seria abontora Xeral de Formación. pesqueido pintoresco, e acabaríanse os
ra ·e- investigación Pilar Agúirre...
problemas de calado para as
Veremos o que pasa co tema do
embarcacións meirandes. O hipresuntamente concedido FP-2
pot~tico proxecto tamén conen Riveira, ou se alguén ten· que
templa a criación 'dúnha praia ar-. baixa~ algunha vestimenta. ·Se Ri~
tificial que iría desde o peirao do
cardo Pérez Queiruga, alcalde de
.Riveira e senador do Partido PoPorto - até o· pé -da fábrica do
' Cheiro "Conresa"· sita enriba da
pular, ou Pilar Aguirre demitida _
·
irrevocabelmente hai tres meses
Ponte Cativa.
O proxecto acabaría,_ claro
por un tema no qué agora volve
está, cunha d_as zonas máis ricas
ser a máxima responsábel.
o

QBXECCIÓN DE CONCIÉNCIA

POLA ABOLICIÓN· DO SERVÍCIO MILITAR
(EN RESPOSTA A SECTORES ACHEGADOS AO PSG-EGJ
SANT1AGO ALVITE/DUARTE CRESTAA

Pudemos informar-nos a meio dun xornal
vimento anti-mili xa hai tempo que fixo da direito colectivo á obxección de conciénplanteamentó irrealizábel ~ A fonda congalego que no claustro da· Universidade
abolición do Servício Militar Obtigatório cia, isto é, a abolición do Servicio Militar -ciéncia anti-militarista que se está a inzar
Obrigatório.
de Santiago, reunido o pasado dia 24 de
(SMO) a sua reividincación central, e non
na xente da Europa e do mundo, como
Xaneiro, unha das propostas recollidas foi
O governo "socialista". non- ten o mais
por capricho, senón porque é politicamensecuéncia dunha lúcida intuición popular
o inicio de negociacións para que a demínimo interese nisto; o SMO é un eficaz
.te posíbel e o que é mais importante, soque ere que a forza, no seu actual estádio
vandita Universidade ofertase prazas nas
instrumento para controlar e disciplinar
cialmente xusto.
de desenvolvimento armamentista, xa non
que os 'obxectores de conciéncia podan
serve .(serviu algunha vez?) para solucioaos mozos, amais de ser ec0nomicamenO Servicio Militar Obrigatório é vivido
realizar a Prestación Social Substitutoria
polos mozos que o· padecen como unha te.-01enos custoso.
nar os conflitos entre as nacións e os po- ·
(PSS) do S~rvrcio Militar.
intolerábel agresión do poder e unha hu. Só desde unha oposición social torte ao
vos e o que está a conquerir é pór en pe- .
'rigo a existéncia da humanidade. Os es- ·
millación; supón· a perda de todo direito SMO o govemo verá-se na tesitura de
A proposta, debemos confesalo, sur(en demasiados casos do próprio dir.eito.á ~bolilo pola conta .eleitoral que lle trai. . ·
bandallamento dos blocas político-militaprendeunos grandemente, e non porque
vida). Mais o inefábel governo do PSOE,
O movimento anti-mili, expresión aberta , res, como consecuéncia <;ias tranformatal ou cal entidade estexa a collar obxeccións int~riores nos ·países do Leste euroempeñado en manter o SMO e preservar e democrática dun vasto e variado con- '
tores de conciéncia, en contra do que un
xunto de colectivos qúe están .implanta-:_ peu,_reafirma-:nos nes~a dirección.
ao exército do rexeitamento popular, foi
sector amplo e dinámico destes mesmos
aprobando . nas sucesivas lexislaturas, .dos no ámbito dó Estado español,· e que
pénsa; sabemos que estas entidades esA recente experiéncia suíza na que un
toda unha série de leis militaristas entre ten como ponto de referéncia comun o retán a concertar bolsas de traballo co gogrupo anti-militarista pudo recabar as asias que se atopa a LOC (de Decembro de fugamento do mílitarismo, é quen de converno en base a unha rede de clientelismo
naturas neeesárias para somete(
refe1984) e que castiga a un deses molestos querilo. Esta loita concreta (da que a insupolítico que o corporativlsta PSOE mantén
.rendo desaparición do exército (obtendo .
colectivos antj.!militaristas que é o de ob- misión é a sua fronte máis avantr,ida, pero
con tais entidades. Nen tampouco porque
uns resultados náda despreciábeis 3.pesar
xectores de conciéncia. non a única). permite..:nos organizar-:-nos . da ópoSición explícita do estado suízo) é
estas entidades, dando unha enganosa
Esta ·1ei, que no fundamental segue o unitariamente e adquirir .maior conciéncia
imaxe humanitarista, pret~ndan conqueir
un primeiro ensaio. que nos fai pensar na
modelo europeu,· é fondamente antidemo- anti-militarista; ·posibiUtándonos cuestioman de obra escrava, é dicer, enteiramenposibilidade real da abol.ició_
n dos exércicrática e .descriminatoria ·e só .recoñece o · nar a existéncia mesma do exército, do . tos. ·
_
_
te gratuita e que non _apresente problemas
seu modelo de defensa, dos seus irraciodireit.o individuaf a obxector, de~oxando
laborais, xa que os "prestacionistas" (ao
Non sabemos se astes "sectores achéo de todo contido anti-militarista, e nidia- nais \@lores, até · acadar a sua desapari. igual que os soldados na "mili") están prig~dos ao PSG-EG" -poden apertar este ,
ción.
mente supeditada ás necesidades militars.
vados de toe.to direito de reunión, de folga;
proxecfo anti-militarista mais aló da ambi- ·
Na Europa, nos Estados nos que o re- · · Pé~ie ao que pode s~me!lar ,non· é ·un .
de sindicación, efo.
,
güidade man.ifestaba en certas eonxuntugulamento legal da obxección de conciénO 'verdadeiramente abraiante é que esta
ras como pode ser unha convocatória
cia leva xa tempo en vigor, ainda que o
proposta parta de ·"sectores achegados
.eleitoral oi.J un claustro. Mais quereríamos
número de obxectores sexa grande . (na
ao PSG-EG"., orga'nización política de esque esta reflexión pÜdese servir para con- .
Alemaña Federal~ ascende a máis de
~'NON CHEGAMOS
-querda que nos últlmos comícios eleitotribuir ªº debate neeesário entre· as per40.00Q ariuais), astes curl'lpren _o servizo
rais abandeirou o ·"Contra a Lei de Obxece organizaCións políticas e sociais
ENTENDER COMO SE PODE soas
civil nos sel.is ~espectivos postos normalción de Conciéncia. Mili.Non". Non chegaprogresistas de cara a unificar criterios e
mente, ~n que supoña · perigo nengun . ESTAR CONTRA A LEI DE. mos a entender como .se pode estar con-.
aunar esforzos en base-a obxectivos cotra a Lei de Obxección de Conciéncia
para a institución militar; a obxeción está · ·
,
OBXECCIÓN. DE ,
müns que nos permitan achegamos a esa
{LOC) ·e ao mesmo tempo colaborar na - fr~1a~~~mente integrada no sist~ma· e conoutra sociedadé máis xusta, igualitária e
CONCIÉNCIA
E
AO
MESMO
sua. aplicación; parece-nos unha total indemocrática.
· O
coeréncia.
.
Por estas r8Zóns coidamps que tender
TEMPO COLABORAR NA
·Santiago Alvite Rueda e Ouarte Crestar Pena Son Insu. Gostaríamos de ·que estés "sectores
a µnha ·reforma da.Loe adoece de persSUA ~PLICACIO'N'
misos e membros do Colectivo·Anti-Militarista.de San~ctivas; Compr~ ir cara~ conquista .do . _ _._·____l"'---~------ tiago "Rompanfilas" .
achegados, ao PSG-EG" saibarrque o mo-
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Victor Freixanes

, ~ XÁN CARBALLA

Vostede .é un home · que ven ·do
xomalisrho, que mesmo procura
compaxinar durante moitos anos
con outras actividades. Que análise fai do manifesto descenso do
uso do galego desde o 1977 para
acó nos meios de comunicación
escrita?
o galegp ten moito que ver, na saida da .ditadura, con ser un ha ban-·
deira de l,iberdade e democrácia,
,pero . para moita xente tamén era
'
unha etiqueta para lavar a cara. -lso
provocou unha expectativa á que
· · foron permeábeis os meios de co:municación, nunha pequena medínovelas (O enxoval da noiva da. Cando 0 galego p~sa pala pe-.
.e ·O triángulo inscrito
neira eleitoral é cando cae a curva:
na circunferéncia), ··
os xomais recompoñen a conducta
.
.
Freixanes enfréhtase
~ pasan a d1cer que 0 ga1ego non
con ·naturalidade1nteresa,. no,n vende..; ~ueda daao micrófono e desbrulla os quela reducido a espacios cultura· listas, que incluso hoxe están en
temas sen ap~nas titubeos. retroceso, a espácios políticos e a
alguns intentos pioneiros e moi
. d
. d' t
'd
persona1s e sair ~ ian e en e1 os
·como a econom1a, o deporte,
etc .... Tamén é certo que o galega
acadou un recoñecimento xurídico
'que permite ampliar a sua preséncia na escola e iso cria unha dinámica e unha gañáncia de leitores
·que ainda non sabemos a onde
nos leva
·

'Unha parte importante da literatl:ira occidental
.sostense sobre o aparato ·escala~'
.,

Escritor, profesor, xornalista
Victor F: Freixanes pilota
desde hái un ano Edicións ·.
Xe-rais. Desde· moi .novo
coñece e participa de moitos
.dos mecanismos da nasa
. cultura e mesmo forma '
'

'

.

1

,

parte de instituctóns· como o
Consello .da Cultura Galega.
Autor de dous· best-seller
nos libros galegas de _
xornalismo (Unha dúcia de
{Ja/egos, Memórias dun
fuxido) e duas important~s

-'No XORNALISMO O

GALEGO SEGUE A SER
UNHA APOSTA DE
FUTURO E HOXE CASE
NINGUÉN ESTÁ
DISPOSTO A ARRISCAR
NADA'
En tempos cargouse a tinta na fa.:
Ita de adaptación dos profisionais,

pero as .empresas debian tomar
decisións en avanzar coa sociedade nese proceso de normaliza-ción e non darlle as costas.
O tema é complexo como o é a sociedade. Os profisionais teñen
unha résponsabilidade. Neutros
tempos apostaban polo risco, por
facer cousas novas, e sempre dixen que apostar polo galego era
apostar pota profisionalidade, pota
non burocratización do traballo.
Cando falabamos do galego na rádio, non era facer os "40 principales" en galega, senón buscar unha
nova linguaxe radiofónica. lso supón un esforzo e ves profisionais
·nos que o galega é ; por dicelo asi,
o idioma do que comen, a sua ferramenta de traballo, que non tan
o mínimo esforzo por pórse ao dill,
por peneirar e estudar a sua língua.
Vexo unha nugalla, un deixarse ir
que noutro- momento non notaba,
. quizais porque habia unha tensión
política que nos tiña a todos en pé
de guerra. E ten que ver tamén co
proceso de amarelización dos
· meios de comunic~ción, que hoxe
. están empeñados nunha 9inámica
mercantil, que fai que non haxa
un ha só revista poi ítica que se sos. teña. E aí está tamén o galega, que
segue a ser unha aposta de futuro,
un risco e un esforzo per~oal que
fai o_profisional. E hoxe e.ase ninguén, está disposto a arriscar ·case
nada.
·Vostede participou no proxecto
inacabado do diário "~alicia". ·
Son un accionista máis, mínimo,
como hai · vários . outros · cantos.
Como profisional podo dicer que
foi unha frustración porque pudo
ser o gran periódico da autonomía,
como "El País" o foi nun momento
, ·o xornal da democrácia. O "Galici~". puido ser <:f periódico-bandeira
. ·dun novo tempo pero os prometo~ res .non se viron con forzas ou non
_-~ se atreveron; e o prqtagonismo ·
d_iso que se chamou _... Realidade
~Galega" quedou esluido ·nunha po:€ lltica-d'e multifrentes que non se

º

.

.

sabe onde ia. E o "Galicia" estaba .
vencellado a ese p.rox~t~.

Gañar cidadáns g·añando
leitores· _
·

·
.
·
' Cal~s s~n as . ideas mestra~ que
vos.ed~ i~troql,!ce como i;tov1dade
. en Xe~a~s ·
.
.
Nos ult1m.os dez anos Xera1s, pnmeiro con Xulián Maure e despois
. con Luis__ Mariño, significou unha
pa~~ moi ~m~ortante n~ nosa reno~ac1on ed 1ton.al e tamen cultural ~
mt~lectua1. Deu~~lle ca~cha a ~~n
te qu~ no~ -a t1né'.1, abnro.nse lmas
que rnnguen, e_nsa1aba, e f1x<?~ª. s~n
fon~o ,de clas1cos, sen patnmorno,.
~art1~do de cero. Isa ~ida ~e cero
e a que realmente obnga a 1r a po~
toda~. Eu cando ch~o a Xera1s e
coa id~a d_
E! que hab1a qu~ afondar
·nesa d1rec1on, apostar polos novas
escritores, as novas liñas de traballo: o libro de ócio os de xomalis..
~ , .
.
mo, ?olecc1ons d1dact1cas, o v1- .
de?-hbro que agora sacamos con
Re1xa, un proxecto de cassettes
pa~a rapaces ...
E tamén unha editorial moi diver'f d
·
·
bl
s1 ica a e iso e ~n pro ema por0
que
mercado ~ pequeno e tes
q~e estar en .mo1tos frent~~ para
altmentalo. Ha1 q~e f,acer ma1s. oferta, ~asamos de cmcue~~a a 01tenta
n~v1dad~~ por ano, ma1s cuarenta
re1mpres1ons.
O obxectivo funda.mental, e pen so que nón só de Xerais, é a conquista do leitor. Porque o leitor é
un cidadán galega. Cada vez que
aparece un leitor estamos facendo
un cidadán galega, que esixe e demanda a sua cultura desde a sua
própria identidade.
O libro de texto foi un sostén da
atividade editorial mesmo de Xerais, e nestes anos a cuota está
máis repartida, co que xa non
pode ser o eixo que sostén unha
empresa editorial ...
e nestes -anos recibíronse alguns
paus fortes que significaron pardas
moi importantes para Xerais.
.. entón pasa a ser a obrigatoriedade de leitura de detenninados
libros no ensino o que sostén as
editoriais galegas?
Unha parte importante da literatura
occidental sostense sobre o aparato escolar. Pero iso en Fráncia, en
Inglaterra... Quen é Salinger? Salinger é o producto dos institutos dos
Estados Unidos. O "Vixia no can teo" é un boom desde o 51 para
acá porque os adolescentes case
aprenden a ler con ise libro que os
, arrastra. E ler a Withman está moi
ben pero cando vaia á Universídade. lso descóbrese agora frente
aquela conceición do ensino da literatura na que se sabia de memória ao f\lcipreste de Talavera. Agora
dise: agarremos polo pescozo a
ese rapaz novo e conectémolo con
causas que realmente lle inteiresen, despois xa irá avanzando. lso
significa que os clásicos (os Otero,
Blanco Amor, Castelao) na medida
que o país produce máis cousas
van ocupando o seu espácio natural e aparecen os Manolo Rivas, os
Suárez Abel, as Marina Mayoral, ...
que é onde Xerais apostou e está
• pbtendo resultados.
O mundo do libro ten unha crise
desde ·o ·1986 porque todo o mun-
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MUNDO DO LIBRO
ESTÁ EN CRISE·DESDE
O 1986 PORQUE
TODOS VEN A TALLADA .
NOS 400.000 RAPACES
EN IDADE ESCOLAR. AS
GRANDES EMPRESAS
.ESPAÑOLAS TEÑENUNHA APETÉNCIA E
UNHA CAPAPIDADE DE
·PENETRACION.
ENOHMES'
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CHEGAR DESDE
BÉLXICA OU DESDE
FRÁNCIA, E HAI QUE
ESTAR PREPARADOS
PARA ESE RETO'
do ve a tallada e a causa non é
para tanto: son 400.000 rapaces e
hai que repartila. As grandes· empresas españolas teñen unha apeténcia e unha capacidade de penetración enorme. E non falernos
cando no-1993 se abran as fronteiras e se edite xa e Bélxica e Alemaña mudándolle o negro. As empresas galegas tañen que facerlle
frente, antes era co libro de texto,
pero no oso caso xa só representa
o 35% da editorial.

A imediata tradución ao ·
español
Fai un paréntese na sua obra literária, mentres está á frente da editorial?
Até agora f íxeno absolutamente
pero teño a esperanza de facelo
compatíbel. Perdin parte do ofício
e por agora teño que estar rompendo fólios continuamente.
Xerais, coa colección Extramuros,
iniciara a tradución a -versión ao
castellano de obras inicialmente
en galega. Hoxe, para alguns escritores, é case hábito a imediata
publicación da sua obra en español, algo impensábel hai anos.
Coida que debe haber algunha
saJvagarda sobre a distribución
na Galiza, para evitar interteréncias?
No meu caso deixo tempo dabondo para que a primeira edición dun
meu libro funcione. Unha vez garantida esa edición aceito as ofertas de tradución. Penso que ainda
.hai que primar o libro gaJego, pero
cada vez hai máis l~itores que buscan o libro en galega. Nós agora
chegamos a un aoordo co Bernardo Atxaga para sacar os seus libros, pero sairán seis meses antes
que en castellano, porque o que
hai que primar é a língua que leva
catrocentos anos machacada. Non
é que repercuta tanto no mercado,
porque un escritor que poda inteiresar fóra ten recuperada a inversión da edición en galega en poucos meses, e ademais ás veces a
edición en castellano tira da galega.
A colección Extramuros deixouse,
vaise retomar dalgun xeito?
Asi non. O que queremos é que a
editorial serva de axente literário
aos autores para realizar as suas
traducións a outras línguas. Funcionar como axéncia editorial
como fan moitas outras editoriais
no mundo. Pero pórmonos nós a
editar e a promocionar en Galiza xa
é difícil como para que queiramos
facelo en Murcia ou en Jaén. Hoxe
ternos que concentrar o mercado
aqui. Sen un mercado consolidado
aqui non podemos facer aventuras
nen dar saltos fóra.

Hai pouco ·escoitaba unhas décla- · clandestinidaqe. A saida desa clan- - Xa falou algo diso, pero querialle
· rácións de forzas ·naci·onalistas que destinaiade_deixou r:ia, nosa xera-. pedir ·unha' impresión sobré a sidician que o pa"ís -non estaba má- ción comportamentos, complexos tuaclón do nacionalismo?
duro, r:ioli tiña·capacidade para vo- e mecanismos .complicados que 0 nacionalis.m·o .é un proa.eso ~nto.
tar forzas políticas próprias, como leva tempo superalos. Coido que Que. é 0 nacionalismo · historicabotándolle culpa ao· país de que . hai ·que darlle tempo, xener:osidade ·men~e? Que foi na 11 Rep.ública?
non apoie aos seus-polítiéos nacio- · e buscar canles de acción comun.
Catro persoas con alento e xeneroNo voto a Fraga, que era a per- . sidade d~ondo como para coh_dinalistas. Entendo que facer política
nacionalista é .d_!Jro pero os grupos gunta, . hai un compoñer:tte que se .. cionar toda .a memória histórica
·políticos naciohalis~as terian q~e debe valorar. Estou comienci~o . deste país. 0 nacionalismo 0
_
facer unha autocrit1ca. E non v1n que unha alta porcentaxe da soc1e- - sas é un
dos
e ma
autocrítica mesmo nos documen- dade galega voto1,.1 a Fraga conven- .
, producto
anos 70
tos dos comités centrais dos parti- cida de que estabá votande a un para aca.
dos que chegaron a min, onde se tipo que ia pór a firmeza enriiba da
lle botaba a culpa aos meios de mesa a dicer que ·a Galiza.nqn a
comunicación, ou á outra forza na- toman de coña .-fóra. E iso hai que
CONVENCIDO
cionalistt;l que me· comeu o terreo poñelo na conta dos 'governos an- DE QUE NO.VOTANTE
que era meu, e non vexo que se .- teriores. Na mentaljdade da xente
fagá unha pergunta de por que non . --e isto é unha· imaxe--- Laxe can- A FRAGA HABIA O
chegamos ao país. Ás veces un ten_ do est~ ao lado de Felipe é' un se- CONVENCIMENTO DE
a sensación de que a esquerda na- gundón, pero Aznar é segundón ao .ESTAR A VOTAR A ~ ·
cionalista . segue . apalancada no pé de Fraga. lso sabíaó a xente
despotismo ilustrado. Seguramen- que·ia votar e ·implica un sentimen- · QUEN ·1A DICER ·QUE A
te ten razón pero non é capaz de to galegui~ta.
GALIZA NON SE LLE ·
facerse entender. Está tan no libro
Estou lembrando un inquérito de
que hai unha incomunicación coa Salustiano del Campo, no ano 79, TOMA DE COÑA'
sociedade. A culpa entón é dos na que Galiza era a comunidade
meios de comunicación pero ta- qu~ oferecia maior sentimento na- · Na · situación mundial as mudanmén da mensaxe nasa, da nosa in:.. cional, non vertebrado politicamen- zas dos paises do Leste xeran
.capacidade para chegar á xente.
te. O sen'f!mento era intensísimo e cámbios en cadea por todas parSomos froito dun tempo deter- cando o entrevistador perguntaba tes. Cal é a leitura que fai vostede
minado, no que nos formamos moi "Vstede votaria a un partido políti- desde·Galiza?
.
teoricamente, moi despegados da co galego?''. , o 99% contestaba si.
Non son nada mimético: É certo
realidade de todos os días, moi na "A cal?" , non sabe, non contesta.
que na raía do século xxr as fronFraga acabou convencendo a moiteiras desaparecen e a grande
tos galegas de que era "Galega
bomba atómica é a información: ter
coma ti" .
'ENTENDO QUE
· infbrmación é ter ·poder. E todos
lsto é cylpa da. xestiór:i que se · irnos pensando en parte polo que
FACER POLÍT-1-CA
_ _ _
fixo aqui. E imprensentábel que o di a 1V todos os· dias .. Tendo a inNACIONALISTA É DURO señor Fernando González Laxe rion , tentar aríalisar desde a dinámica da
sexa recibido cós mesmos honores .própr1a soéiedad~ galega, en pro- ·
PERO OS GRUPOS
dun presidente da Generalitat ou ceso conflitivo de· transforniac1ón
NACIONALISTAS
do Governo basca. Sendo do mes- social e económica (urbanización
DEBERAN FACER UNHA l"DO partido un pensa que ao PSOE . da sociedade, baixos índices de
inteirésaJle que isto sexa a Baviera cultura que non se corr~sponden a
AUTOCRÍTICA'
do estado.
uns índices econ_ómicos que son

e

'EsToü

máis ~Itas, ...): O que poda suceder·
no mundo en que medida pode incidir na recuperación da concién- ·
. cia ~acional dé Galiza? Vai depen.;
der da capacidade -dos políticos
galegos · de aterrar no seu país.
Non creo q1,1e porque Lituánia se
levante ou as nacións do Cáucaso
se levanten vaia .haber aqui máis
conciéncia nacional. A conciéncia
r;iacional nace da seguridade que
un país vai tomando en si mesmo.
E iso ten que demostrálo día ·a--dia
o empresário," o artista, o sindicalista e espécialmente o político.
A pergunta ia referida á nova
qr-ientación das relacións intemacionais e os novos modos políti- .
cos-d~ esquerda.
·
Aqui estase producindo o fin do
milénio, estase esboroando todo e
a pergunta que nos tacemos é que
vai pasar ~qui agora? As ideoloxias
vanse burocratizando, aqui todo se ·
transforma, Heráclito ten razón, e a
própria esquerda terá que transformarse. Hai xá unha nova esqi.Jerda
que recupera· valores cos que tra;
dicionalmente non se contaba,
como a ecolo~ia, valores personais
éticos e morais, frénte a unha sociedade . máis materialista no piór
sentido da palabra. Pero istes son
· procesos cíclicos~ e xa se produci- •
ron entre guerras na burguesía europea, xerando dunha banda as al- . ternativas marxistas-leninistas e o
·fascismo por·outra. lso pode voltar.
a acorrer. Pero tamén hai que pensar no que vai suceder no Terceiro
Mundo. Nós vivimos nun área privilexi~da que vive a costa da outra,
de Africa, de América latina, onde
ocorren cousás_increíbeis e nós ao
seu lado,estamos no paraiso terre-·
· naJ.
O

'O Conselleiro, -que é membro nato do COnseno·de Cultu~a,
non apareceu case nunca polas reunións'
moi por debaixo das suas posibili- iso está empezando ·a despertar e tividade cultural (axudas á investidades. Fanse c9usas, e importan- hai proxectos importantes. · .
gácion, organización -_ de seminátes, que corresponden ás suas caO papel do Conséllo- é dabondo rios e simpósios, ...) · ainda que ,
racterísticas, pois non lle· pode- ar11bíguo para que realice un labor . cando o fai non o sabe .difundir
mos pedir que sexa o Pepito Grifo difuso. Teoricamente é un organis- adecuadamente.
·
do país, pero debia pronunciarse mo asesor e de consulta dos pomais do que o fai. Hai dentro del deres públicos, que até agora non
Haberia que potenciar a capaciunha correlación de forzas e unha se utilizou nunca. O Conselleiro de dade do Consello para opinar sen
e~presión da realidade cultural do
Cultura, que é membro obrigado esperar consultas, e tópoo nes~
·país, diferentes forma~ de pensar do mesmo, non af:')arce. e.ase nun- aspecto tímido e hiperprudente. E .
e correntes maioritárias. Moitos ca pelas reunións, nen trae cues- moi -difícil ·romper esas prudénNon creo que sexa un organismo estamos aí pala revitalización e tións susceptíbeis de ser tratadas. .. cías, e quero dicelo así cun eufemorto, pero as suas funcións está neste tempos hai mostras de que . Pero pode xerar a sua própria ac~ mismo.
o

Vostede fonna parte do Consello
da Cultura Galega, e antes falábame do multifrentismo de Realidade Galega O Consello de Cul- ·
tura parece criado a pé feito para
que esa fonnación difusa, pero
con poder, poda realizar un labor. Existe realmente o Consello
da Cultura ou é unha entidade
pantasma?

<"

Perguntarnos por
que gañou Fraga
· En sectores do galeguismo obsér-·
vase unha certa contemporiza-:
ción coa chegada de Fraga ao go"'
vemo da Xunta. Cal é a sua: opinión sobre os tempos que veñen?
Tal como foron as cousas un foise
curando pouco a pouco, e vai gañando, non en escepticismo que
non son .~scéptico nen cínico, pero
si en realis.mo ou posibilismo. As ·
cousas son como son e . Fraga
gaña con maioria absoluta por
. algo, e segl:'ramente taremos que
pe,rguntar~os por que gañou Fraga.

ANXO IGLÉSIAS
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Fragm~nto~ . da sua ~iogr~fia recentemente ed,itada no Reino Vnido

Nelson ·Mandela ·
,. ,··
fiel.aos píiticípios exprescldoS por :el mesmo no 1964
.

.

'

-

.-

situación qúe. descrebin, o ANC
própria terra. O documento pólíestaba disposfo a desviarse da . tico máis importante que' xamais
sua política de non 'violéncia adoptara o ANC é a Carta da Lique durara 50 anos- no sentido
berdade. Esta non é unha receta
de .que · xa non des.aprobaria a
para un estado so.cialista. (...) A
violéncia debidamenteJ controlarealización da Carta da Liberdada. Daqui que os membros que
de abriría novos campos para
emprenderan tal actividade non . unha povoación africana próspese ~ometerian á acción disciplira de todas as _clases, incl~ndo
nária dp ANC.
a clase .média. O ANC nunca de"Digo "violéncia debidamente
fendeu en nengun periodo da
controlada" porque aclarei ~ue
sua história unha transformación
_se eu fundaba a organización, en
revolucinária na estrutura do
todo mómento a sometia á direcpaís, nen condenou xamais, por
ción política do ANC e que non
todo o que eu sei, a sociedade
emprendería nengunha outra forcapifalista(...)".
ma de áctividade sen o consenti"Volvo agora á miña própria
mento do _ANC(...)"
posición. Neguei que son comu"Catro formas de violéncia , nista, e coido que nesta circunseran posíbeis. A sabotaxe, a
táncia estou obrigádo a declarar
guerra_ de guerrillas, o terrorismo
exactamente cales son as miñas
·e a revolución aberta. Decidimos
ideas políticas.
adoptar o primeiro método e es"Sempre me considerei atraído
gotalo antes de· tomár calquer
pola idea dunha sociedade sen
outra decisión.
clases, atracción que surxiu en
"Á luz donoso historial político _parte das leituras marxistas e, en
parte da miña admiración da esa decisión era lóxica. A sabotaxe
trutura e a organización das prinon implicaba a parda da vida; e
meiras sociedades africanas
oferecia a mellar esperanza para
deste país. A terra, daquelas o
as futuras relacións de razas. O
. Mande.l a en llberdade despo'l s de vlnteolto anos no cárcere
meio principal de produción, per- ·
amargor reduciríase ·ao míni o,
tencia á tribo. Non había ricos
e
se
esta
política
daba
frutos,
o
mos defrás de.nós a tradición do perspectiva . que pode resumirse
nen pobres e non había explota· govemo democrát.ico poderia
ANC da non violéncia e a nego-· como segue:
ción.
realidade.(
...
)"
chegar
a
ser
unha
_ ciación como meio .para resolver
"a} Er-a unha organización polí"É verdade, como xa declarei,
as diferéncias políticas. Co!da- · tica de masas cunha función po-·
que
fun influenciado polo pensaPartido Comunista
·mos que Suláfrica pertence a lítica que cumprir. Os seus mem- . ANC
-mento marxista. Pero isto tamén
toda ·a xente· que vive nela, e non bros tí~anse unido baixo a políti- -"Outro _dos argumentos que adupode dicerse de moitos líderes
a un. grupo., sexa branca ou ne- · ca explícita da non-violéncia.
ce o estado é que os frns e os
dos novas estados independengro. Non q1:1~riamos l!(lha guerra
obxectivos do ANC e os. do· Partes. Persoas- tan diferentes como
entre as razas, e tratamos de evi"b) Por este motivo non podía tido Comunista son os mesmos.
Gandhi, Nehru, Nkrumah e Nastala até o último i:ninuto.(...)"
e non desexaba utilizar a violénDesexo tratar iso e a miña próser, recoñecen todas este feito.
"Os que tomáramos esta decicia. lsto debe enfatizarse. Non se pria: posición política, porque o
Todos nós aceitamos a necesiMandela. era acusádo no ano 64 .sión empezamos por cpnsultar
pode ··transformar . un grupo ta.1 estado pode tratar de deducir de
dade dunha forma de socialismo .
de ~<?rmar parte e dirixir a organi- aos líderes de várias organizanunha.pequena e cerrada organi- certas probas, que eu tratei de
que permita ao noso povo alcanzacJOn armada A Lanza da. Na- cións, incluindo o ANC. Non direi
zación necesária para a sabota-. introducir ·o marxismo no ANC
zar o nivel dos países adiantación (Umkhonto we Sizwé). Man- . con quen talamos, o que dixeron, · . xe. Tan:ipouco seria politicamem-. (...) O credo ideolóxico do ANC
dos deste mundo, e superar a
. dela, avogado, aproveitou a vista pero desexo sinalar o papel do . te correcto, porque faria que os é, e sempre foi, o credo do naheréncia
de extrema pobreza.
do' proceso para lanzar un mani- -· Congreso Nacional Africano. nesseus membros deixasen · d.e de- cionalismo africano. Non é o
Pero isto non significa que sotesto político e deslindar as suas ta fase da. loita e a poHtica e ós senipeñar a sua actividade ese11- conceito do nacionalismo expremos marxistas.(...)"
responsabilidades dentro de obxectivos de Umkhonto we Sizcial: a propaganda política e a
sado no berro "Chimpa ao branUmkhonto e no próprio ANC.
. we. · 1! ·
organización. Tampouco era per- , co ao mar". O nacionalismo afriUn ideal
misíbel mudar toda a natureza - cano polo cal se rexe o ANC é o
"Xa me.ncionej que eu era .unha -Os obxectivos do ANC
polo
que espero viver
· conceito de liberdade e satisfacda orgaRización. ·
· das pérsoas que contribuiron a .
"Por
riba de todo queremos
."No ANC formouse un ha clara
"d) Por outra prt~. en vista da ción do povo africano na sua
formar Umkhonto. Eu, e-os de-·
iguais direitos políticos, porque
mais que iniciaron a organizasen eles a nasa desvantaxe será
ción, fixémblo por duas razóns.
permanente. Eu sei que isto sona
En . primeiro lugar, criamos que
a revolucionário aos brancos
· como resultado da política gudeste país, porque a maioria dos
vernamental, a violéncia por par-:
votantes serán africanos. lsto fai
te do povo africano se fixera ineque o branca tema a democráno seu manifesto coma "openA biografía polít.ica de Nelson sey Motsisi, Miriam-Makeba ou
vitábel, e que ou unha dirección ·
cia.
Dolly
Rathebe.
samento
e
a·
reserva
do
espírito
Mandela
vai
unida
ao
nome
de
· responsábel can'alizaba e contro- ·
"Per~ non pode permitirse que
Johannesburgo, que no tempo
nacionalista afriéaM, do espíriA . outra ·parte desta cultura _
laba os sentimentos do noso
este temor estorbe o camiño da
dos
seus
anos
mozos
xa
era
un
·
urbana
conformábana
os
afri.
to
da
auto-determinación".
povó ou haberia gromos-de te-.
única solución que garantirá a licentro de ·cultura africana- en
canos· universitários, profeso, Mandela lembra que mantirrorismo que produciria:n unha in:...
berdade e a harmonía racial para
ascenso;
un
lugar
de
atracción
res,
avog.
a
dos·
e
directores
de
ñan
·unha
postura
crítica
a
resterisidade de amargor e de hosti.,.
todos. Non é verdade que o diirresistJbel~ envolvente e retacoléxios. Recoñeciase rieles peito do CNA. "Parecianos que
lidade entre as diversas razas
reito de votar para todos resulta. dor. Desde o miradoiro de Ortanto º · compromiso marxista non daba conectado co povo.
desté país que non se producen
rá na dominación racial. A divilando,
·o
bairro
preto
no
que
coma
cri'stián
e
r)elexaban·
Pero
non
tiñamos
a
intención
0
' nen durante a guerrá. En segunsión política baseada na cor da •
morou desde ·moi novo, Manpo~ lograr a consecuéncia dos
de nos escindir, senón de tra-_
do lugar, criamos que sen violénpel «\ absolutamente .artificial, e
dela respostaba ao ·desafio da
princípios liber~is . procramados ' ballar desde dentro! Para nós
cia non haberia' modo de levar ao
cando
desapareza, desapareceatituc;le
·
·na
que
.cidade
cunha
pota demoerácia ocidental. Nel- · era como o alicerce ·do naciopovo africfinÓ aó trunfo na sua
rá tamén a dominación dun gruentraban
por
igual
a
·forza,
a
qe.
son
participaba
destas
ideas
e
nalismq
africano
ainda
que
loita contra o principio de suprepo de cor sobre o outro. Ci ANC
cisión, a disciplina, a militáncia contribuía a reformulalas desde considerabamos que os seus
macia . blanca. Todas as -formas
pasou médio século loitando
. e a prudéncia.
t,mha perspectiva africana.. F-oi dirixentes tiñan un conceito ca-.
leg~is de_expresar .a oposición a
contra o racismo. Cando ·trunfe
·a
.
Tiña
que.
se
desempeñar
cando
entrou
en
.
tivo'
daquel
nacionalismo".
·
neste
anos
este principio · foran pechadas
non mudará esa política.
diário poro·s distritos de Sophiacontacto con Oliver Tambo, Wi· A Liga Xuvenil inspírábase no
pola. lexislación, e estabamos
"Por iso loita o ANC. A sua loi.. town, Newclare e Alexandria
lliam Nkomo, lionel Majambozi,
pensamento de Lembede: "O
nunha posición na cal tiñamos a
ta
é verdadeiramente nacional. É
con
métodos
de
clandestinidaJordan Ngubane, David Bópa- home branca considera ao ur:1ialternativa de aceitar ·un estado
a loita do povo africano, inspira-de,
á
espreita
da
policía;
levan.
pe
e
Anton
Lembede,
entre
ouverso
9omo
unha
máquina
forpe.rmanente de inferioridade ou
da no ·seu próprio sofrimento e
do sempre canta· de que podía . tros . ·Apenas eran unha dúcia.
midábel qt:Je corre polo espácio
ben· ~esafiar ao govemo. Decidí~
·na sua -própria experiéncia. É
acontecer a detención. O idio, ~ Todos r-91es .xuramentados· a cara a destrúción final. .Os ho- ·.
mos desafiar a leí. Primeiro violaunha loita polo direito a viver.
ma era un .creoulo cruzado ,de ácordar o xigante africano durmes que van a bordo. desta._
mós a lei dun modo que evitaba
"Dediquei toda a miña vida a
línguas · de Áfr!ca · Austral, · de mido .. Antori Lenibede escrebia nave non son para el máis que .
· recorrer á violénc·ia;.cando ·se leest~
loita do povo africano. Loitei
_1nglés,.
falado.
Afrikaahs
e
de
no
seu
lnkundla
Ya
Bantu
en
orga.nismos
con
vidas
privadas
xislou contra esa forma e entón
contra a dominación branca e
nun acento duro, cortado. Unha 1946: "Un novo espírito do naabocados a martes privadas. O
·O govemó recorreu á forza para
loitei contra a dominación negra. .
iíngua.para a que 'non. habia' le- cionalismo africano ou de afripode~ persoal, o éxito e a sona
_ esmagar a oposicion ~ sua políti-,
Alirl)entei
o ideal dunha sociedatra
impresa
pero
que
logo
·
s
e
canismo sulaga e comove á-so- . son os valores únicos deste
ca/ só antón decidimos contestar
de libre e democrática na cal to- ·
. converteria no cerne dos perió- .ciedade africana toda.".
.
_mundo(... ) o africano considecoa
violéncia.
·
.- a violéncia
.
.
.
1 .
das as persoas vivan xuntas en
dicos dirixidos á maiorla africa. ra o universo cómo un conxunEles. foron .os adiantados dato coerente, como unha entida~ .
harmqnia e .con iguais posibilida"Pero a violéncia que decidina ao t~mpo ·que .,servia de sodes. E un ideal pólo cal espero
porte a unha nova narrativa ur- quel pensamento a meio da de orgánica cuxas partes exismos· adoptar non era terrorismo;
os. que formabamos 1Umkhonto
bana. Tamén á música dos Bloyiver. Pero se ~ preciso, é un
Liga Xuveríil dÓ Congreso Na- ten éomo aspectos interdepen- .
ideal polo que estou disposto a. _
éramos todos membros do Con.
o
'ke Modisane, .Can Temba, Ca~ cional Africano que de5creQian · dentes do ~odo".
;greso Nacional · Africano e tiñamorrer."
·
o

A saída de Nelson
Mandela, .despois de·
vinteoito Clnos de prisión,
acelera unha nqva fase
poi ítica no .Sul do
.continente africano.
Mandela na sua. primeira
interv'enGión pública en .
Cidade do Cabo, despois
de· tantos-anos de J. •
isolamento, mantivo a
coerértcia dos seus
princípios p9Uticos, .
expresados o 20 de Abril
do ano 64 na' sua
.
declaración- ante a ·Corte
Suprema de Pretoria
coñecída co título "Estou
., disposto a morrer".
Daquela expresara con ·
·meridiana claridade" os
fundamentos políticos do
Congreso Nacional · ·
Africano .(ANC) ·que
· bastcamente, alén das
situacións políticas,
apenas. preéisan
readaptarse. ·Este texto é · ·
parte resumic;ta da
·
transcripción ·que do
xulgamentto inélue o libro
.recén--aparecido "The
, Authorize Biography of
Nelson Mandela'' de
Fátima Meer.
t .
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ELEICIÓNS EN NICA8ÁGUA O 25 DE FEBREIRO ·.

tttn de Qi lel Ortap ante Y"1oa m
de
penoaa. A dlrelta Vloa.ta Chamorro, cmnclldllto
da Unf6n Opositor. que reune a 14 partldoe de
dlrefta • eequenb.. ANlxo Denlel Ort9ga e .
lguel D'Eacoto, ministro de Exteriores con
dous obMrvadorn lntemadonals. En total . . . .
mlll• de 4.000 oa te9tlgo9 daprmdoa pera
/
obe1rvm a l pea do proc:e90

Os sandinistas temen un atentado
. contra un candidato opÜsitor que desacredite .o proceso eleitoral
.

Os inqu~ritos dan unha-maioria esmagadof'a ao FSLN •x.c.
A det dias da celebración
das eleicións máis
importantes que viveu
Latinoamérica nos últimos
anos, a Fronte Sandinista,
no poder desde 1979,
encabeza de maneira
esmagadora os inquéritos
de intención de voto. Ainda
que os observadores
intemacionais se van
contar por milleiros, os
sandinistas temen que se
atente contra algun
candidato da oposición ou
nun dos seus actos, para
desacreditar un proceso
eleitoral que todos os
observadores sinalan
como impecábel e
absolutamente
democrático.

Daniel Ortega como candidato,
apreséntanse ás eleicións 21
partidos que se poden agrupar
en tres blocos. Partidos de centro: os conservadores do PCDN,
que obtiveron · nas eleicións do ·
84 un 14 dos votos, os libsrais
do PLJUN, os demócrata-cristiáns do PSC e o Partido Popular
Social Cristiano, PPSC, que non
·defenden o proxecto sandinista
.pro tampouco apoian a política
norte-americana. Un grupo de
partidos de esquerda: Partido
Revolucionário dos Traballadores, PRT, o Movimento de Unidade Revolucionária, MUR, e o Mo.vimento de Acción Popular Marxista-Leninistat que acusan aos
sandinistas de non facer unha revolución auténtica, sobretodo no
plano económico e finalmente a
UNO.

A candidatura de Violeta
Chamorro

A Unión Nacional Opositora é a
cabeza visíbel dos intereses norO proceso eleitoral que culmina
te-americanos .e está composta
o próximo 25 de Febreiro é o fin
por tres grupos cc;m importantes
dun camiño longo no que os
fendas entre eles. Ounha banda
sandinistas tiveron que manexaros que forman parte da Coordese envoltos nunha intervención
nadora Democrática Nicaragüenbélica desde Honduras, implese (CON), ultradireitistas e vencementada e sostida polos Estados
llados á contrarrevolución e na·
Unidos. Apesar das pre8ións béque está a COS~P (Cansello Sulicas e económicas, que esquilperior da Empresa Privada) que
maban grande parte dun orzarepre5enta á elite da burgu~ia
mer:ito estatal sangrado }><>los innicaraguana. Doutra tres partivestimentos militares imprescindos que xa se apresentaron . no
díbeis para a defensa, os sandi1984 e que agardan tomar maionistas conseguen capear o temres ·cotas .de poder (lue indo sós;
poral (con 55.000 mortos que
son os Partidos Comunista, So- ·
custaron estas dez anos de guecialista- e Liberal lndepandente.
rra) os sándinistas
apreséntanse
Finalmente unha série de peque1
cun grande apoio popular a es- . nos · grupos direitistas , tamén
tas eleicións. Enfrente deles tres apoian á ~ndidatura de Chamogrupos de candidaturas, un ha. rro.·
·
delas apoiadas con centos de
Dous pontos sobrancean no
miles de dólares polos Estados
Unidos, a UNO . (Unión Nacional programa pOlíico da UNO: devolOpositora), encabezad~ por Vio- ver as propriedades que a revo.· lucleh confiscou ao somocisino
leta Chamorro.
Xunto á Fronte ~ndinista, con repriyatizando ao máximo a ~-

nomia, e por outra desmantelar
o exército criado pota revolución
e substituilo polo exército da
contra.
·

has eleicións libres e é máis ampla ca _doutros países centroamericanos e da América Latina.
Tamén a 'ONU e a OEA participan con observadores desde o
Garantir a limpeza do
, inicio do proceso eleitoral. ·No
proceso eleitoral
mes- de Outubro estiveron preO govemo ·sandinista ten impulsentes -cando acudiron ·a inscre-'
sado todo tipo de medidas e iniberse ~e 1.750.000 nicaraguaciativas destinadas a realizar e
nos ás Xuntas · Receptoras. de
garantir unhas eleicións que non
Votos. En Agosto.·estíveron presó sexan democráticas, senón
sentes no --"diálogo nacional",
que tamén o parezan.- Na xira
unha xuntanza de 23 horas. na
que o mes de Abril do 1989 deu
que todos os partidos discutiron
por Europa Daniel Ortega, convie consensuaron aspectos da Le.i
douse aos govemos e partidos
Eleitoral e de Meios; aceitando a
europeus a participaren como
lexitimidade do proceso. A UNO,
~bservadores. Moitos deles (Parque acúdiu á reunión convencida
lamento Europeu, Internacional
de que non haberia acordo, saiu
Socialista, Internacional Demo- · dela subscrebendo un chamado
cristiana) aceitaron a invitación e
contrário á s1;.1a própria política,
valoraron os pasos dados: reforpedindo aos governos "con intema da Lei Eleitoral, tei de Meios,
reses na rexióri absterse de reali:
calendários, preparativos... O
zar actividades encobertas no
xuíció positivo expresado por
proceso eleitoral" en clara refeEuropa .coincidiu · praticamente . réncia á CIA e os EEUl:J.
cos resultados, do informe que
sobre a Lei Eleitoral elaborou a
A catro-anos de
prestixiosa Biblioteca do ConEsquipulas ·
greso dos EEUU, que concluiu
que oferece condicións para unCando no· 1986 se asinaro~ os

.Que farán os americanos
se .gañan os sandinistas?
A pergunta que se fai todo o
mundo é esa: que atitude tomarán os americanos se trunfa a candidatura de Ortega, .
como os inquéritos ·tan supor.
O temor dos sandinistas, nestes últimos dias de campaña,
é que haxa un acto de sabotaxe para xustificar unha opi- ,
nión que desacredite os comicios. A recente invasión de
Panamá, tensou ainda máis o
anjbiente. político, pero a Administración BtJsh estarla nun
militar
. papel moi<lifíciÍ,·non
(N_
icar'.água non ten nada a ver

xa

con Panamá) . senón tamén
Político ante o mundo. A posición dos seus aliados, timorata e · xustificadora ~n Decembro pasado cando a -antrada
en Panamá, pode ser decisiva. Se Nicarágua consegue
sair adiante desta encrucillada
atoparase nunha posición. na
que será máis doado receber
apóios intemacionais e ·pro. fundizar nos ·pasos dados · na
r~uperación do país. No dia
despois os ollos estarán divididos .entre Manágua e· Waso
hi.ngton.

.

primeirós acordos de -Esquipulas, iniciábase unha etapa total_
mente nova no conflito ·de Nicarágua. En contra do.que desexaban os EEUU, os presidentes
centroamericanos estaban recoñecendo á revolución nicaragua..na como unha realidade que había que ~ce_itar e ao govemo
sandinista como un interlocutor
válido co que era preciso dialo. gar para chegar a unha solución
do conflito.- Apesar das presiónsnorte- am.ericanas, que desde un
·principio .intentaron boicotear
ese diálogo, ou utilízalo para presionar aos sandinistas, fóronse
concretando suq!sivos acordes.
Por fin, .en Fetireiro do 1989, o
govemo de Mañágua comprometíase a adiantar as eleicións
ao 25 de Febreiro do 90, mentres
o resto dos presidentes centroamericanos tomaban a decisión
de desmobilizar á · contra. Os
EEUU perden _argument~s para
manter o apoio á .contra e en
Marzo da 1989 substituen a axu,..
da militar por · "axuda humanitária" decidindo dar a batalla no
marco eleitoral... cando· menos.
temporalmente.
. DeSde a co.nvocatória eleitoral
a administracion de Bush fixo o
,posíbel Por 8eguir afogando eco,
. nomicamente a Nicaragua, forte- .._
mente pexada polos investimentos militares, tentando criar dés..:
contento social e .político nunha
· estratéxia semellante á seguinda
. nos ·anos anteriores á caída de
Allende. Coa. axuda da COSEP,
os empresários . tomaron decisións que afectaban gravement~
á economía e aumentaban a cri ..
se mentres, paralelamente, a
UNO puña atrancos erP8Q8s de
todo tipo á Lei Eleitoral, acusan~
~ó ao govenio de fraude e falta
de plu~nsmo·. O proceso seguiu,
porén, o seu curso, e o 25 de Febreiro lt povoación de_Nicarágua
tomará "nha decisión ióapelábel
ante os ollos do mundo.
o
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...CARTAS
vemar daqueles paises europeus; atitude que se traduce,
nunha política regresiva, neste
carta
vai
em
respÓsta
ao
Esta
TOKIO
senso, evidenciada de abando,
C.l.S. 80:
En Decembro. de 1988 ó Comité
no
caso que hoxe nos ocupa.
Chamadas
'.'institucionalistas"
Aberto da Faculdade de Ciéncias
Nós valoramos como moi graá lar~ pe.lítica que fixo do naEconó"micas e Ef!lpresariais cionalismo· e do frentismo socia- ve e perigosa a medida anuncia)<RA-CAFapresentou _ no
lista a única esperanoa para a da por Renfe que supón deixar
Claustro da Universidade unha
nossa na9om, que nom vai .tragar sen servício estas pavos: de lonpr9posta para que se incluise
o 8.N.G. com a independéncia e go marxinados, da beira do
como liña de actuación- a ampliao · socialismo, "soclaldemocra- Miño, xa que non é un feíto illa- ción do centro; esta ampliación
do, senón a consecuéncia lóxica
tas", "pequeno-burguesses" ... .
deberia concretar~e. segundo .a
dunhá
programación política
Deprimeiro
hei
de
lembrar-vos
. nósa proposta, en erguer unha
que estiverom luitando, e luitam destinada a eliminar progresivaasa no actual .bloca de departaluitan:tos hoj~ com mais folgo,~ mente os núcleos rurais en aras
mentos en -éuxos baixos .están·
pala 1ndependéncia e o socialis- doutros intereses?
locafizados os servícios adminisE para mostra un botón: no
mo da Galiza: os homes e mul. trativos, a cafetaria, os aseos, a
caso
de Filgueira, por exemplo,
heres, mOCfOS e moc;as da nova
·fotocopiadora... No espácio -qué
Galiza, das CC.LL. da 1.N.T.G. e non é senón un máis a engadir a
se gañera propúñamos á consC.X.T.G., da ERGA, MNL; os ho- longa ringleira de aldraxes, que
trución dun salón de actos con
mes e mulheres que luitam, que por acción e omisión ven sofrer,
cápacidade . 'suficiente (cando
luitamos, na defensa dos nossos duns anos para acó, dun xeito
· menos 350 prazas), locais ".para
estaleiros, dos montes, do pe- ~istemático: inundación dunha
as ·asociacións de estudantes e queno comercio, da língua, do pequena praia fluvial pola conspara os ·estudantes en xeral, intrución do embalse da Frieira sen
agro ...
cremento do número de· despaOs homes e . mulheres que compensación algunha a cám. chos para os profesores e en
pensamos que se para salvar bio; supresión das 3 escalas na
cr,¡so de ser riecesário aproveitar
Galiza hai que ir á Xunta ou a parróquia; desmantelamento do
parte para novas aula, a proposMadrid, vaise; como Castelao foi pasto da Garda Civil; negativa
ta foi .rechazada polo Claustro. O
a
Madrid de deputado para sal- teimosa de telefónica ás consvoto en contra foi defendido polo
var Galiza. Este "projecto co- tantes solicitudes dos viciños de
vicerreitor de Asuntos Económimum" impulsado polo B.N.G. an- instalación de teléfonos particu. cose profesor,de Facen9a Púbjitinge-nos tanto á mocidade, lares, sen resultado algun polo
ca, Xoaquin Alvarez Corb,act¡íb.
como aos anciaos; aos labregos- de agora; eliminación progresiva
Os s·eus argumentos foron os seas como os trabalhadores de As- das paradas de trens de longo
ou simplesmente á porta sen po.: rían chegar para dar a coñecer
guintes: de salón de actos nada
tano; á pequena burguesia da percorrido e ultimamente a subsderen entrar porque non cabía dun xeito razoado por que a Faxa que estaba orzamentado reCorunha: a todos os galegas e titución, nos de cercanias, de
convertir a aula 8 nun "salón de
nen un alfil~te. A isto únese. que culdade de CC. Económicas e
á$ 12 estaba previsto que se·rea- Empresariais de Santiago de • galeg_as; porque sem dúvida unidades en bon estado por ougrados" .(que . efectivamente foi
ne~gumha os interesses deles tras en pésimas condicións, prolizase un exame de Contabilida- Compostela · nec~sita a ampliafeíto con 78 prazas nunha ,facul(podedes estar certos-as) estám cedentes d'outras partes do esda que ocupaba as aulas A, Be ción. Ainda que o Reiterado diga
dade onde o número de alunas
- , tado, onde xa non se utilizaban;
na Galiza.
C. Un numeroso grupos de esto- que non.
·
- O
ronda os 4.000), o tema dos desE
.a
F.P
..
G.,
esses
homes
e e agora a pinga que fai rebordar
pachos arranxábase, segundo el,
EMILIO M. MAAtiNEZ
·dantes tivo que esperar máis de
mulheres que marcharon do 810- · a cunea: trens de alta velocidade
con pequenas remodelacións, os
hora e cuarto até ·qu~ rematase
. (Membro ~ KRA-CAF)
co por ~sarem que isto ea para uns; trens de longo percoa conferéncia para poder comelocais para estudantes poderíanzar18 facer o exáme. Na ~aculdáGALEGO, NON O . PE~MITAS
umh~ renuncia aos postulados nido "de velocidade mínima"
se facer no espácio que naquel
de de CC. Económicas e empreFestexár o conque~imento do · históricos da AN-PG; vem agora (Vigo-Barna) con retrasos de
momento estaba· ocupado. polo
sariais un dos problemas maio- _poder despois duns ·comicios que tamén vai com eles, e o unha a doce horas moitas veces
Centro de Cálculo da Universidade. As ·aulas idem·, modificando ~ r.es para facer actividades extranos que rexurdirón métodos ca- PSG-EG e o PG... e definitiva- ·para outros e eliminación de
.académicas non é a falta de
ciquís e privatórios da liberdade mente tantos nom podemos es- trens de cercanias (todo servicio)
a ubicación dos depóistos de liideas, nen a falta de financiación,
do individuo xa é _vergonzoso, tar errados: Galiza Ceive!, Poder que afecta sos de sempre. ¡Viver
bros ·da b.!blioteca, cousá que se
· o para ver! ... xustícia distributiva!
un dos problemas é que · nen pero ainda é pior a ·distorsión Popular!
vixo e se criaron as aulas 12 e
13: a 12 con capacidade para· 20
existe un lugar adecuado. Cando dos no8os costumes, un insulto
Certamente non hai direito, seMIGUEL EDREIRA CASTRO
se fai un acto algo numeroso te-· . a toda cultura popular galega. '
mella que non pasaron os anos
persoas e a 13,. ainda -que gran(A CorunNI)
ou que si cambiaron os tempos,
cfe,. sen apenas ventilación, e cañen que cambiarse as cl.ases_dun- Que pintán 1000 gaiteiros nun
SUPRESIÓN DE TRENES
sítio para outro, no caso de que acto de grahdilocuéncia fascista
e non para ben, precisamente.
lificada polos estudantes que reexista outro sítio desocupado, totalmente fóra de contexto, se
Polo menos ten que resultar moi
ceben clases. nela como un suSeñor director: un grupo de gale.ou senón suspendelas, co con- nen sequer respeita as nosas raiplício.
difícil, para os cada vez máis esgas, desde Barcelona, seguimos
casos viciños d'estes povo, crer
seguinte perxufcio para a xente ces, nen coñéce o uso cabal das
con asombro e indignación, os
que viver "nesta democrácia" é
afectada ~ qúe non ten por que nasas . causas, que se pode as·As palabras e·qs proxectos c;lo.
acontecimentos relacionados co
estar interesada -na actividade ):>erar dests govemantes? ' ·
sinónimo d'unha vida mellor e
·señor vicerreitor non chegaron
intento por parte da Rente, de
máis digna, certamente xa non é
que se realice. Pero, claro para
~on COf!lprendo tampouco as
para solucionar os ·problemas;
suprimir os trens de cercanías
o sr.-vicerreitor solucionábase co desmedidas proporcións - desa
sen tempo e motivos non lle falVigo-Monforte.
hqxé os profesores seguen .na1:..
Salón . de grados de 78 prazas, oncia gastronómica de 4000 cotan para revoltarse.
guns departamentos literalmente
Neste senso, a nosa posición
iso si, precioso e comodísimo, · mensais, ledos de chupar do
Este si é un elemento novo e
codo con codo, por exemplo no
de previléxo, a rnédio camiño enpositivo, termómetro da capacide Contabilidade, e compartiren · unha maravilla para os 78 eleitos · bote. E digo isto xa que é·pouco
tre a Europa da outra banda dos
creíbel a desinteresada doación
·que podan ocupar unha praza.
dade de resposta dun pobo que
despacho é algo corrente. Dos
Pireneos e a Galiza, permítenos
.Talvez o sr. vicerreitor de de anónimas firmas alimentárias.
chegou ao límite da sua paciénlocais d~ estudantes oficiosa:..
facer unh~ observazón comparacia e aguante.
Asuntos Económic0s considere Ou sexa que xa empezamos cos· - tiva entre a política levada a
· mente paree~ que tampouco van
que coa cria.ción das faculdaqes "favorciños".
Por tqdo isto, Rente ten que
ter un oco no espácio que era
cabo polos governos europeus
de CQ. Económicas e EmpresaÉ moi triste, galega, o que nos nos últimos anos e estoutra, ben
recuar. E que ademais hai preceocupado polo Centro de Cálculo.
riais en·Vigo e próximamente en · espera de aquí ·a catro anos. Eu
dentes: cando Rente, xa con ese
O "salón de · grados" é case indiferente por certo, que se está
A Coruña o número de est1,1dan- ainda non asimilei a vergonza da a facer desde Madrid.
goyerno, secundando sempre a
servíbel, pois ·aparte de leituras
tes en Compostela disminua, tal- , evidente instauración do sistema
política estatal, intentou suprimir
de teses e tribunais e dalgunha
Asi é facil constatar a preocuvez teña algo de razón, pero ain-. retr<>qrado e antipopular na miña
a liña ·Barcelona-Puigcerdá, ar· conferéncia. nen untia Xunta de
paci~n crece~te d'aqueles -paída que o número de matricula- - terra.
·
gumentando tamén falta de renFaculdade á-que asistisen a me-·
ses por mellorar todo tipo de serdos se estancase ou disminuise
É · por isó, que agora desde a
tabilidade, todo o mesmo que
tade dos seus membros (o total
vizos, _nos pequenos núcleos de
algo; seguiria a ser -necesária miña xuventude, pregoo -sen
agora, coa mobilización do& poserá unha vez cel.ebradas-as eleipovoazón •. priorizando as infrat1sunha . división _; dos grupos. Por medo que nunca me resignarei a
bos afectados que lle fi~o recuar,
cións de estudantes 200 memtruturas sócio-culturais e os
moito que afirme o Ministro de estar baixo o xugo dos reconvere o servicio segue a funcionar.
bros) poderia ter lugar no mesmeios de comunicazón e ·trans.Educación .que grupos de 300 ou tidós caciques :e caciquiños· de
É por iso. benqueridos compamo, e a falta· dun salón dé actos
porte (estradas, correos, ¡teléfo400 persoas non son problema ·sempre, nen tampouco deixarei
ñeiros, que de8pois do eco das
c;:tigno ocasiona sérios problemas
nos e ferrocaris, sobretodo) despara -o eAsino ljniversitário actua - dé. defender a miña identidade
bosas reivindicacións nos meios
á horá- de organizar· activi'dades
tinados a e1evar a calidade de
grácias aos .meios técnicos cos galega.
.
de comunicación, tendes o enculturais, xa sexan debates, se':'ida no meio rural e de paso faci:que contamos hoxe, o.KRA...:CAF,
Todos os mozos _debemos cacosto de cantos seguimos a
minários .ou conferéncias. Un .
htar e potenciar o acercamento e
e ·pensamos que a maioria dos oizar unha ·xuventude galega acvosa loita, e se ben é imposíbel
exemplo calamitoso pode ser o
trasvase de xente da cidade ao
estudantes _tamén, considera que . tiva, para que saiban o que vaíeapoi~rvos coa nosa preséncia fíque aconteceu hai pouqas datas,
campo;
grupos de 150 ou 200 persoas mos, par'a que se impoña un cri- ·
sica, si que podedes contar con
o Yenres 2 de Febreiro, coa conXustamente, pola contra, o gonosco, · polos meios ao noso alferéncia do Secretario Xeral de - seguen a ser demasiado nume:-· .t é!io prowesista e non fagan de
vemo español, tan mimético, el,
rosos.
nos marionetas; debemos . opoCC.00. · António Gatietrez: tivo'
cance para esixir todos a unha
a respeito de Europa nos· aspecPoderíase .tamén falar da ne- ñemos con forza- ~ todo o que relugar ás· 11 da mañ'á na aula 8, a
que tamaña inxustícia . non se
tos menos afortunados, amasa
cesidade de incrementar o nú-: pre~en~a agora mesmo o poder
che.gua a perpetrar.
aula a rebosar, ·as sillas ocupa- .
unha tejmada cegueira e inserisimero de postos na sala de leitura mst1tuc1onal na nosa pátria. ·. o
,Saúde e coraxe!
o·
· das na sua totalidade, a xente
bilidade oo in~pacidade crónica
da. bibliotec~. pero .os ·argumen· MONCHO BouZAS .para adoitar aquelas fórmulas
se°ntada ~as escaleiras e no estos expostos máis arriba debe(Eatelro)
. trado, outres ~e ·pé na entrada
máis positivas do estilo de goAMPLIACIÓN
DE ECONÓMICAS
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O•Congre?o de Arquitectura'. Institucional debaterá
·o papel das institucións na.construcción pública
Do ·14 .a o 17 de Marza: en .Santiago ·

Un relato
de H. Rabunhal,
receritemente ·premiado, .
presenta. grandes
sllriilitúdes
cun de Borg~s --

•x.c. ,
Do 14 ao 17 de Marzo
váise celebrar en
Compostela, organizado
polo Consello da Cultura
Galega, o Congreso
Internacional de
Arquitectura Institucional,
un evento cuxo obxectivo
é reflexionar sobre o
proceso de renovación
que está vivindo a
arquitectura europea e o
papel que están a xogar
as distintas institucións
através da obra pública.
Entre outros estarán en
Santiago, Aldo Rossi,
Oriol Bohigas e Alvaro
Si za.
O Congreso de fin de inverno
que organiza o Consello da Cultura Galega pódese emarcar no
intento de dar prestíxio a unha
institución enquistada durar.te
anos no inmobilismo case absoluto. e asi debe ser saudade con
optimismo polo que poda significar de cámbio de rumo. O
Congreso, cuxa comisión executiva forman Pedro de Llano,
Xoan Casabella, Rafael Baltar e
Santiago Seara. relanza un organismo e faino cun temá particularmente interesante no momento de desenrolo que vive
hoxe Europa. A Comisión de Arquitectura fíxose eco da precá. ria situación da nasa arquitectura e da necesidade de chamar a
atención das institucíóns sobre
as suas responsabilidades "para
permitir que poida converterse
nun dos sectores de vangarda
do proceso de normalización
cultural A 111tención do Congreso é potenciar, tarito na Galiza
como fóra, un debate necesário
sobre a relación de todo tipo de
corporac16ns e a cnación do
novo património arquitectónico"
O Congreso está al3erto. nomeadamente a profisionais da
arquitectura, e especialmente a
aqueles que teñan realizado
obras de interese en calquer nível da Administración do seu
país. Apresentaranse comunica-

..

•X.e.

Palaclo de Xustfcla de A Corufta

cións de teóricos, críticos e historiadores da arquitectura, arquitectos que realizan o seu labor na Administración, cargos
públicos relacionados coa arquitectura-, representarites de institucións e estudantes de arquitectura, anunciando a sua preséncia representarltes do País
Basca, a Generalitat, a Ccmunidade Autónoma de Madrid e di- .
sintos organismos da Admón .
Central.

Contido científico do
Congreso
Se se dividen en tres grandes
grupos as intervencións anunciadas un prirneiro estaría adicado á teoría e história da arquitectura institucional, o seu papel como património cultural e
o das institucións na criación e
desenvolvemento do património
arquitectónico. EQtre outras ponéncias están anunciadas as de

Antonio.Bonet Correa ("A arqui- ·
tectura, a cidade e as institucións públicas"), Miguel Angel
Baldellou ("A arquitectura institucional na criación do. Estad_o
moderno espfilíol"), William Curtjs ("Algunhas paradoxas da
moderna
monumentalidade"),
Aldo Rossi ("Arquitectura e política"), Kenneth Framptdn ("A
cuestión da tectónica") , Luis
· Fernández Galiana ("Arquitec-.
tos e políticos: o final do idilio?")
e Ignacio Linazasoro ("O ccrrácter da arquitectura institucional") .
.
O segundo grande bloque vai
referido a un epígrafe sobre
unha década de arquitectura
institucional, con ponéncias de
Alvaro Siza ("Unha experiéncia·
arquitectónica con diversas institucións , europeas"), Joseph
Paul Kleihaus ("Berlín: ·salvar a
cidade rota'"), Antonio Ferán'dez
Alba ("Meditacións sobre o es:.

pac10 püblico e a arquitectura
na España de hoxe") ,'Oriol Bohigas ("O público e o privado nas
obras para- os Xogos Olímpicos
de Barcelona"'), Nuno Portas ("O
sistema
· de novas instalacións
.
"'.
univ.ersiária$ nalgunhas cidades
do Norte de Portugal") ,. Francisco Barrionuevo ("Sevilla: ·apuntes ·sabre a arquitectlira dunha
Exposición Univer.sal"), Edu~do
Mangada "A arquitectura insti- ·
tucional na comunidade de Madrid'.'.) e lgnasi ~ Spla ("Edificios
institucionais na cidade histórj.ca").
Fiñalmente un terceiro ' grupo
centrarase na qrquitectura institucio'nal na Galiza, cunha ponéncia marco a cargo de César
Portela e un mangado de comunicacións de,-ente outros, Rafael
Baltar, · Manuel Gallego, Xabier
Vizcairlo, Maria 'Luisa Sobrino,
· Xabier Suances., Felipe PefJ.a e
Xosé Luis Martrnez. ·
O

Contrarretran9a novo rneio de de irúormación
da asociación "óuenqueirades" de A Estrada
• X. CASTELLANOS/A ESTRADA
Xosé Hidalgo en opiniom. Por
outra parte colaboram em fotoO pasado dia 10 tivo lugar na
grafía Vitória Castelao e MarceEstrada a apresentazón durnha
lo Vidal, correspondendo o denova publicazóm mensual. A reseño a Andújar e Miguel .povista "Contrarretranca" saia á
campo.
luz num acto celebrado no Hostal A Bombilla, cum cento de
"Contrarretranca" sul5stitue
persoas asistentes ao longo das
ás finadas "Vacilo de . coco's" e '
mais de tres horas que durou a
"Mataca1( , que ,durarom bem
mesma, continuada pofa noite
pouco. Ehtre outras razós pola
cum concerto a cargo do grupó
falta de apoio económico princi:.
Korosi Dansas de Vilagarcia.
palmente . Estas du~s publica"Contrarretranca" está editacións tiñarn em comun a perda pola tarh.én nova Asocíazón
tenza á Asociazóm Cul,tural A
Xuvenil Quenqueirades, que reEstrada, .asi como a preocupaparte asi os distintos compromizóm por encher um vazio na lisos . coa revista: en. Dirección a ·
teratura periÓdicá estradense,
'.'Contrarretmca" aparece coma
Tereixa Constenla, xomalista de .
a emersórh dum submarino, expro~ón, Dores Chedas asume a
infonnazón wlativa ao Concello,
presado literalmente na primei~ Carlos Pereiias páXinas de asfal- .. ra páxina de opinl.óin, onde fai
to, Tereixa Constela o rural, Ana
referencia á xa auséncia durnha
Hervés ápartados de Kultura,
subvezom ;olicitada ao CoriceFélí Ruibal de~porto locl e _Xoán
llo, argumentada esta en· que a

revista podía ser un submari.Ilo
· político . Solicitando este que se.
envia.s e unha maqueta com relazóm de artigos. Nom é .outra
cousa , como afirma . o editorial
da revista, que censura, O que
non se entende é como ainda a
· estas alturas .andam com tanto
- medo. Si, o grupo de governo
tem medo á crítica, a ser cuestionadG, a que saian á luz inforniazóns que non 'lle ínteresam·, .
asi o ·demostra a negatíva á subvezóm.
Entre as colaborazóms que
.a parecem neste número zero
está a de Martinez Oca, Xoán
Senmal num artigo sobre as vías
~e comunicazóm, Leopoldo Rei
. sobre o Ihstituto de Bacherelato,
Luís Torres, quem escreve sobre
o futuro da RádiÓ ·Municipal,
Carlós Pereiras . quem . realiza
uÍnha entrevis~ no Centro da

Terceira ldade e Manuel Picallo
en relatos da nasa história.:
O conxunto da revis'~a: que
tamén se serve de publicidade,
"'esta ben confeccionada, ·apesar
de ser poú.co ínovadora· na distribuz0m interior. Aceitável calidade da escrita e cobertui-a case
absoluta em todos os campos
vitais do naso Concello . Mellorável orzamento.

O canto gañador dn I
Certame de Relato Curto
dq. Asociación Cultural
· "Cidade Vella" de
CornposteJa, intitulado "A
marte de Frank Hengist",
e do que é autor Henrique
M. Rabunhal ·cargo, ·
contén tantas similitudes
en nomes de personaxes,
situación descrita e :
resolución final co conto
"Ernma Zunz" do libro "'El
Aleph" de Jorge Luis
Botges, que poderia ser
consi.d erado un -pláxio que
no seu dia pasou
·
desapercibido ao xurado
deliberador formado por .
Aná Romani, Suso de
Toro e Ap.tón Roqnguez.
O libro que recolle os cantos
preiniados, "Muralla de Crescórnio" foi' editado hai escasas semanas, o que perrnitiu a alguns
leitores decatarse da máis que
sospeitosa recfiación do ·c ontó
d~ Borges Un simples cotexar
dos textos ,de ·ambos relatos levan a únha conclusión .que non
admite dúbidas. No canto de
Borges Ernrna Zunz intéirase. do
suicídio do seu pai, acusado ·
tempo atrás de roubar.'nunha fábrica de tecidos, sendo o verdadeiro culpábel do roubo o xerente da mesma, . un xudeu : de
·nome Aarón Loewenthal. Ernrna
urde unha vinganza, a meio ·da
c"al ~$ixase - desvirgar por un
rnariñe40 .suec_o é. mesma tarde
que se cita con Loewenthal . na
fábrica, insinuán,dolle q\18 lle vai _
chivar causas sobre os cornpa-·
ñeiros da fábtic;:a 'en folga. Finalmente mata a Loewenthal coa
própria pistola do xudeu é simula perfeitamente unha defensa
persoal basacj.a na hipotética e
aparente - agresión ·sexual de '
Loewenthal .

Rabunhal conyirte á personaxe principal én Sara Steel, pasa
a acción dun 14 de Xaneiro a un
5 de Febreiro, dá o neme de Sra.
Zuni · á rexente ·do prostíbulo ,
muda a fábri·c a de técidos en
·serraría e a "Loewenthal .en
Fiank Hengist. Con , pequenos
detalles a ·história é idéntica. Na opinióm. de moitos asisNon morre a pistola serrón c~
tentes perguntados por este coha gadaña, e se o Loewenthal
rrespondente, "Contrarretranca" non chegaba case a dars~ canta
é umha publicazóm .Prometedo· que ia morrer, Hengist inda inra e necesária na nos avila, dig.. ten ta ·c ompraI a sua vid.a nos úlna · de apoiar e como virtude o
timos momentos.
caráct~r independente . das dis- _
ti? tas. organizacións. existentes.
Ouizais podía pasar desa~
"Contrarretranca" e · port:anto
paen:::ibido, pero Rabunhal nen
a Asociación Ouenqueirades timúda o neme de · Ernrna Zunz
rou o primeiro ·torpedo. Esperaque dá título ao, canto .de "El
O
mos polo segundo.
Aleph" de Borges.
O
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SINGULARIDADE DANOVA CRÓNICA·DE ÍNDIAS
ANTÓN CAPELÁN

...

Probabelmente, con ocasión do
side a maier. orixinalidade dest~
remate da . déc::ada dos oitenta,
· obra de Avilés de Taramancos
no ,espácio eada vez máis red.u- .
é na orde estilística. Sobresai, .
cido que os xornais' da burguecertamente, esta prQsa pola alta
sía da Galiza teñen a ben contensión poética , ao servizo ·da
ceder para o comentárió e divulcal está unha língua de extraorgación da literatura de noso dinária riqueza, que destaca
lóxica consecuéncia- da indifepola precisión semántica E;? a fieréncia tradicional que esa· clase
'xibilidade da sintaxe. Polas_. Iiemostrol.f pola sorte da cJJ}tura
cesidades internas que entraña
galega-,-, han aparecer as via descrición de ámbitos xeográsións panorámicas e as avaliaficos que até o de agora non se
éións ·apresuradas da produción
verteran literariamente ao galeliteraria· galega nos diferentes .
ga, incorpora ao seu léxico, xa
xéneros. Pero rnoito tememos
rico · de seu. núrnerosos termos
qu~ ,' tanto · nestes f?Uplernentos
amerindios que o próprio conculturais como en revistas litetexto se encarrega de ir aclaranrárias propriarnente ditas, deido casé sempre: Nada mellar
. xará de cornputa'r se -entre as
para cornprobarmos -o dominio
-realizacións positiyas da anada
lingüístico de Avilés para a desprosísitica do 1989 a estrea nes-_
cri-ción de paisaxes exóticas que
te xénero dun dos nasos poet9s .
unha confrontación entre Nova
máis brillantes da Xeración do
. Crónica de Indias e a novela de
Cincuenta e de toda a postgue.aventuras de Martínez Oca As
rra; est0ume a . referir a . Nova ·
florestas do Mañuema . O ton
Crónica das Indias de Avilés
poético e rnais a auséncia dunde Taramancos. . aparecida no
ha verdadeira estratexia narratinúmero 4 da colección ."Nabar- ·
va en moitas pasaxes obríganquela" de Ir Indo Edicións. ·Afé
nos a pensar ás veces nas proo ·de agora só coñezo o comen-.
sas de Otero Pedrayo espalladas
tário entúsiasta, ainda que breen tantas publicacións periódive de fiáis, que a este libro lle
. cas, pois ambos os autores dan
adicou ~osé Agrelo nas páxipas
mostras dun enorme barroquisde Barbanza · (nº 38, Outubro,
mo lingüístico, unha atitude líri1989) co título acaído de "Avilés .
ca e, sobretodo, unha notábel
de Taramancos: o na cerne:µ to
capacidade de evocación vivifidun narrador para 1:J.n povo",
cadora.de personaxes e ambienpoio que haberá que perguntartes. ainda que , claro está, nos
se mesmo pol~ razón dese estextos de Avilés non se rexiste
quecimento .
a erudición do mestre de OurenNa nósa opinión, a falta ·de re- ·
se, pero si unha rnaior preocuferéncias e · comentários a esta
pación pola comunicación liteobra non se .pode explicar como
rária co leitor e a radicalidade
un caso de ·siléncio por razóns
. da rnensaxe. ideolóxica.
estéticas a que o condenaron os
·Gamo xa deixamos indicado,
A malor orlxlnalldade desta obra de AvllM de Taramancos
comentaristas que adoitan - a
non
obstante as dirnensións remide na orde estlHstl~
ocuparse da produción editorial
.
..
ducidas do volume obxecto de
galega, ·cando .ternos de vere a
da, sexa cal sexa o aspecto .lite-·.
claro que a leitura deste volume
comentário, apresenta un carácmiúdo o éspácio dedicado a
rário que consideremos e a valose fai abrigada · para calquet
ter miscelánéo desde o ponto de
ración persoal que nqs rnereza.
tantas rneQiocridade.s, de cape·. achegamento responsábel aos
vista temático. Sen nengún afán
liñas que obedecen á antiga leí
. Os leitores de A frauta e o gaúltimos libros · de po~n:ias de O .
-de exaustividade, poderiamos
non escrita da louvanza recípro~
tempo no espello · e a Cantos ramelo, da edición non· venal
agrupar en tres núcleos A) Texca. Para quen se ocupe da re. deCantos. caucanos de 1984 e
caucanos, xa que inci~e no ámtos en que predomma a descri.é epción crítica da obra poética
bito xeográfico e hi~tórico que ·
do· poemário Torres no ar que
ción paisaxística do mato e se
de Avilés non pode causarlle
verá proximámente á luz en Sóser\re de universo lírico deses
aproximan á estética do relato
surpr:esa -nengunha a marxinatelo' Blanco con xurdios dibuxo's . volurnes.
de aventuras, nos que o narración de Nova Crónica das Inde Alfonso Costa, saben perfeidor-autor está sernpre presente
dias, pois A !rauta e o garamelo
tamente do coidado que Avilés
Tras u·nha·· simples leitura de
ocupando un segundo plano :
só fora obxecto do coineritário
de Tararnancos-presta á ilustraNQvá Crónica das Indias, o pri-a caza da xaguarana negra
de XúÚ.o Sigüenza, nun artigo
ción dos ·seus libros .. Por isa remeiro que nos chama a atenco · vaqueano Nereo, personaxe
moi desenfocado por certo, e ..
sulta magoante,- que· ·os grabación é a sin9ularidade da prosa
a quen Avilés lle consagrara un
¡:riesmo .o tempo no, espello, e
dos ,. tirados con bon siso das
de Avilés, pois, en propriedade.
poema de Cantos caucanos.
Cantos ca·ucanos foron omitidos
crónicas da ccmquisté'.1- americanon estarnos en· preséncia dun ·
~ intercambio cos indios
nunha selecdón de obras de "A
na, non ocupen, agás na páxina
libro de rnernórías dos vinte
aguaranas , reducidores de caliteratura galega nos oitenta''. de
73; toda -a páxina, oú, e.ando
anos transconidos polo autor en
bezas, entre os que atopa ao caDiario. de Galicia (17-V-1988),
menos; apar~zan ben. distribuí- .
Colómbia, nen ante un volurne
cique Pakaraíña, natural de Becorno unha máis das arbitraried6s na mésrna. Outro erro de
tanzos!
·
de semblanzas de personaxes.
dades -a que xa nos ten ¡;¡Jeito ó
impresión ben lamentábel, debi·nen ante" relatos de aventuras
~ encotro coa única testeautor . do .artigo. Claro · está que
do . se cadra ás dimensións do
'ou cantos sobre a ,realidade hismuña supervivente da masacre
·a racionali'd.ade de Antón Aviles
orixinal <le Avilés, é a falta de
tórica, ainda que de · todo isto
da tribu dos cuibas, envenenasabé banalizar: moi~ ben tanto
espacialización interna para dihaxa no texto do poeta ' noiés .
da nun banquete ofeiecido polo
"ninguneo".
ferenciar · cumpridamente- os di- . De todos os xeitos, non obstante
rnaxistrado Baltasar Gaviria
No caso de Nova Crónica das
ferentés textos narrativos, como ·
o carácter misceláneo.· do libro
para evitar alguns roubos de reIndias; as causas dírectas do es·é norma .en calqÚeré;l volume de
en canto aos xéneros en qµé .se
ses na sua facenda.
quedrnento.poden deberse, moi · relatos. En fin. na-nosa 0pinión.
instala · e aos ternas tratados,
B) · Textós narrativos propriaposibelrnente, á própria editorial
· os responsáqeis de Ir Indo b~n
Nova Crónica ·das Indias oferecé
mente ditos, ambientados en diIr Indo ao dar á · luz · un texto podían publicar. o prirneiro ·texto
.unha notábel unidade · interna,
ferentes momentos 'da . história
corno o de Aviles nunha .colec¡jn. prosa de Avilés co mesmo
lograda basicamente por un es. de América.
ción de literatura para ca tiVos.·
coiqado con que edi.t arón o poetilo verbal ·ffioi uniforme e un
·-"Entrada e recibimento do
Non se nos escapan as dificulmário de Dario Xohán Cabarta
marco compositivo en que ad·imperador do Álvaro de Oy.ón na
'dades que leva aparellada calPatria do Mar.
quire protagonismo absoluto d
prá.za de Neiva e das fatais con- ·
q-qer definición da literatu~a m-'
De calqüera xeito, ternos de próprio autor. As catro unidades · secuencias do seu levantamen~ fantil, pero está tora de toda dúc_o hgratµlarnos da oportunidade
inicJais, rias que evoca o ámbito
to" .
.· bida raz-oábel que este volurne
da edición dun libro como Nova
familiar e social na Noia da ime-"Soliloquio e filtro dé amor
do· poata de Noia non resulta
érónica de Indias antes do 92,
~ diata postguerra até que emque o almirante do mar, don Peapto para .nenos nen polos teprecisamente cando o Poder se
prende a odisea americana, codro Sarmiento de. Gamboa fai
mas, nen palas. referéncias culdispón a utilizar a celebración . rrespónden.se co "Regreso de
para invocar ó favór de dona Eli. turais n_en pola enorme compledo V !2entenario- como unha
Ulises Fingal" dp remate do vozabeth, raíña dos ingleses, e~ por
xidade .lingüística. Pretenderían
· nova árma ideoló~ca con que
lume·; neste último capítulo deesconxürar a· presencia· no leito
daquela os res.ponsábeis de Ir · .manter ·aos españois aloulados,
semmlve con grande orixinalidareal de. s'ü V=Walterio _Raleigh,
Indo ·ptestixiar a colécción "Naao espertar neles o chauvinismo
de a fusión mítica coa figura de
poeta e bucaneiro de mellar forbarquela" c0a inclusión c;;iun texmáis. .reaccionário~ e indif~r.en- .
UHses, que constitue un dos tetuna; esconxuro polo que acaso
to dun . autor ·tan consagr.ac;io
tes. fronte ás intervencións do
mas clave .do rnur:ido poéticó de
rnorreu decapitado na torre de
como Avilés? O qlie está Claro
imperialismo . amerié::ano .. Neste
Avilés: nesta ocasión, o persa- ·
LÓndres".
de abando é que entre Patapau . aspecto resulta gratificante a
naxe que asurniu o pseudónimo
-"Servos de Deus e amos de
e Nova Crónica de Indias h¡3.i ta~·
lectura ci.alg,u ns textos desmitifiliterario de · Urbano Lugrís des- ·
indios", c::¡ue narra a serte pade- ·
les desemellanzas e diferéncias
cadores _e críticos · de Avilés.
cende aos infernos e atopa as
cida ·por Freí Prácido · Crous,
estéticas, que a obra de Avilés
'Polo que-se retire xa ao 'ámbito
pantasrnas de Resalía, Curros e
treiciohado por un indio que el
desentoa , grandemente na cornáis restrito da produción poéPondal.
- xa cría convertido ao. cr:isbanis. ·Ieccióp. en qu~ apar~ceu _editatica do escritor , noiés, parece
Orabén, onde crnmos que re- ~
mo .

C} Semblanzas de personaxes
que o autor atopou en Colómbia : ,
__.o músico popular Crescéncio Salcedo.
~ capitán•'noiés Andrucho,
que, logo de moitas peripécias,
· acabara colaborando coa guerrilla co1ombiana, introducindolle
armas desde Brasil (Este texto
vira a luz anteriormente no ·número extraordinário de Barbanza. abril de-1988)
~ libreiro arxentino Elcano
Sidelnik. que permite evocar a
figura do poeta chileno Pablo de
Rokha e outros escritores latinoamericanos da · predilección
de A_vilés.
Se cadra é nestas semblanzas
de personaxes singulares atopados na etapa americana onde
Avilés de Taramancos se rnostra
máis desenvolto literariamente,
dada a sua grande capacidade
de evocación de figuras de outrora nun importante exercício
de memória . e o pulo poético
que anima a sua prosa . Estes
breves encontros á maneira do
seu admirado Vicente Aleixandre son os que. de feito. continua escrebendo desde cornezos
de 1989 na sección "A contraluz" de Barbanza. O própno Avilés chegou a en ununciar a estética que informa estas semblanzas no artigo "A imaxe recuperada" (nº 23 , Xaneiro, 1989):
Oulxera agora , vendo a contraluz da rnernória , traer ao meu
maxin frescas e vivas, corno no
instante mesmo en que foron
vistos , os rostros , algún xesto, o
aceno de chegada ou despedida, a voz que agora marrnura no
recordo ainda vibrante no seu
son , a fasquia xeral das persoas
-persoaxes íntimos e reveladores- que un veu pasar a traveso do tempo. que apretou a sua
man nun intre de amizade ou
acercamento, e que vai o seu
perfil esmorecendo na memória ,
ainda que ás veces chegan
como unarrauto de claror a verse nídias para esfumar-se prontamente e afondar outravolta
nos pousos da lembranza ( .. )"
Desde entón, nesa sección de
Barbanza foron desfilando personaxes da máis variada condición. desde amigos de infánc1a
e vellos pescadores de Noia a
importantes figuras da cultura
Para termos unha leve idea do
atractivo e orixinal que pode re·
sultar nas nasas letras o volurne
que recopile todos eses textos,
digamos que até o de agora, entre outros, apareceron nas páxi·
nas do periódico quincenal de
Noia, un exemplo de xornalismo
alternátivo ao que o novo caciquismo do PSOE non deixa de
pórlle atrancos, textos dedicados a Neruda, León de Greiff,
· Uxio Carré, Álvaro Cebreiro, Ál. varo Cunqueiro, António Naveira, Goday, Ranón Cabanillas, as
itmás de Castelao ...
Digamos, para rematar, que
en Nova Crónica das Indias non
podemos buscar relatos canónicos ou de amplo folg0r pero si
uns ternas que permaneceran.
inéditos até o de agora na nosa
narrativa. cornó son os ambientados nos irópicos, e, sobretodo;
un restilo verbal plenamente sin' gulari:zado. E, non 'nos engane.::
mos, a pros.a galega, rnália . a
progresiva variedade e enriqueceinento que vai adquirindo de
vagar nos últimos arios. non se
acha ainda ·tan E:ol:;>rada de voces orixinais e inconfundíbeis
como para ter no esquecimento
. ao aporte .dun estilista como é
Avilés de Taramancos.
· O
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No xardin de Bllñuel
Suspendida hai vanos meses
baixo a suposición de que podía
obstaculizar as conversacións
entre o govemo de Madrid e ·
ETA, ·operación Ogro (1979)
do italiano Gillo Pontecorvo, faranos lembrar, o xoves á noite,
a morte de Carrero Blanco a
mans dun comando armado da
organización militar basca en
Dedernbro de 1973. A tita, que
non é do mellor do autor da espléndÍda "A batalla de Alxer" e
que foi criticada por certos sectores por non existír·nela un sério achegamento á realidade sócio-política do Estado e de Euskadi, apresenta. non obstante
un rigoroso tratamento dos preparativos do atentado, saídos en
gran parte --segundo confesou
a quen isto así uq. dos protagonistas do filme- das conversacións mantidas no Sul de Franza
cos autores materiais dos feítos.
Ademais da película citada, hai
nesta semana outras de grande
interese. No ciclo de Jack Lemmón, veremos un dos títulos
maiores da coméctia americana,
Con faldas e ao tolo (19S9),
obra clave do mestre Billy Wilder e "tour de force" interpretativo dun Lemmom sublime e.
travestido e dunha Marilyn
Monroe que no papel de "Sugar"
~sa cantante de orquestra
que desexa curarse da debilidade que sinte polos saxofonistas
"golfos" atrapando algun ·xove
millonário- acada os máis altos
cumes da sua carreira e do seu
encanto. A fera da miña nena
-é outra coméctia exemplar firmada polo todo terreo Howard
Hawks en 1937 e na que Cary
Grant fai bon alarde das suas
concticións para a comédia. Con
ela atopámonos de fuciños coa
arte da coméctia en 'estado puro
e coa estética do seu autor perfeitamente quintaesenciada : ctinarnismo e vértigo, axilidade
nos diálogos. plenitude da planificación, rigor formal sen concesións á galería -foi Hawks que
acuñou o termo da "cámara á altura dos ollas"- e tratamento
trepidante das situacións e dos
"equívocos" .. son, entre outros.
elementos capitaís na obra deste auténtico "autor" que ademais de director foi produtor e
co-guiorusta das cuarenta películas que filmou en cuarenta e
catre anos de carreira (19261970).
Hitchcock fia, mais unha vez.
un alarde de coñecimentos técnicos en A flema indiscreta
produción de 1954 rodada nu~
só decorado e ollada exclusivamente a través da mirada dun
único personaxe. É preciso subliñar a mistura de puntos de
vista que se observan no filme:
o ponto de mira de James Stewart1confúndese co no.::;o ponto
de VISta coma espectadores, xa
que "ollamos" con el (obxectividade da cámara) ; ao mesmo
tempo, a sua e a nosa mirada
$Obre o vicindário son· no fondo,
o trasunto da irnaxe que ternos
do mundo (el e máis nos somos
"voyeurs") e, fimµmente, a ·actitude de Stewart. é a mesma de '
quen olla unha película: exactamente ·igual que tacemos nós.
Película só cornparábel a "Notorius" (Encadeados). pala preci- ·
sión e-mestria do guión. "Afiestra indiscreta" é, s'e n dubida
unha daS mellares películas d~
filmografía de ~ed Hitchcokc.

CU.nova é, en palabrás de·
Federico FellÍni, ''.un fascista,
unha espécie <;le antecipaci~n
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ctiteiráneo'' · dos Llach; Mª del
. momentané de deu - interlo.c u· ·Mar, ou Raimon, existe outra
teurs se pour· suivent -séparétractición, a · dos Pi de la Serra . ment. Le rapport momentané de
(que. por certo, colabora neste
-, ces pensées leu irnpose pour
.discC?) ou o mentado Riba, á que
une co'incidence meme dans la
pertence xa por direito próprio
contradiction, étc:". Estes xogos
Albert Pla: é a liña., mái.S difícilpractícábános os surrealistas
de dixér-4, dunl).a. derta estética
para intentar chegar unhá co''fe:í$ta' ... que non r.e para en sons
municación ·máis ou inenos ca- ··
e éontidos ásperos, ainda asi, ti- _
lectiva, ' Lautréaumont estaba
rucidos con frecuéncia dunha
detrás . Os Sl:;lIIealistas portucerta ternura, _compatibel co
gueses, .un surrealismo irnposí- ·
plantexamentó global do produvel se ternos de érer a Márjo Ceto. Estarnos, pois, ante uriha
sariny, o niái.S grande de todos
obra contra-cUltural e chea de
eles, tamén -participou dese esencanto·.
pírit~ qué. intentaba facer. que. a
poes1a fose criada P9r todos, ,
non por.un. E asi"deu cadáveres
Coérentemente, a . insttumen· exquisitos e diálógos automáti. tación, tan austera e sóbria
. cos e textos colectivos. E neste
como eficaz, ensambla perfeita. mente cunha 'voz ·cuxa auctición
volum.e preparado por Mário Cesariny están antologados vários
resulta ás veces· dificultosa; naldeles. O antólogo titula os apargunha pasaxe, o canto-recítdo:
tados de diferentes maneiras
queda só na su~ interpretación, .
desde "O cadáver esquisito
e o valeiro instrurnetnal recobra
para o intérprete un · potencial
procura" até "O cadáver esquisicomunicativo que faí intuir en·
to volta ao lar" ..Sori textos estes
· _que van desde diálogos automá- .
Albert un consumado actor.
Tod.o isfo adobado con ramalaticos, chamados á deserción ("O
cad~ver. esquisito e os ·e studan. zos minimalistas, jaz:,¡;istas, ou
tes"·, "Sen título" , asinado por ·
da máis encantadora melodía.
José · Sebag, Joao' Rodrigues e·
Herberto Helder), homenaxes (a
Por engadido, comunicar. ao
Kafka). manifestos .("Os· surrean~speitábel que algun críÜco eslistas dizern da sua justi9a".
pañol corjientmi que, apesar de
"Para .bém · esclarecer á -genser un disco íntegramente cantes ... ", dous) , poemas ou "Protado en cataláll, é do máis inte-vérbios ou nao". Sen que por iso
resante edítado últimamente n~
non fálten deseños {eitos. a seis
Estado:
O
ou mái.S rnans.
-' X.M. ESTÉVEZ_ -

.a

Unha cena de La mort en ce jan/In de Buftuel

dese bruto elemental ·e satisfeito
de si mesmo qu~ se coñeceu ,
baixo o fascismo" sen embargo,
"ll Casanova de Federico Fellini"
. é moito máis : é, por exemplo
ademais da película máis custosa da sua filmografía (10 rnillóns
de dólares de 1977) a que, dun
xeito ou outro, representa unha
porta pechada, a conclusión como tamén fara "Otto e Mezzo"- dun momento deterrílinado da sua traxectória como criador. Ninguén mellar que o próprio cineasta de Rimini para explicalo: "Despois de todo ese
Casanova non é mais que o pretexto que atopei para realizar
unha película ainda máis autobiográfica que as rniñas verdadeiras películas autobiográficas.
Unha espécie de contrarretrato
pero máis actual ca os outros.
Hai demasiado tempo que fago
o meu autorretrato. Logo de rematar Casanova pergunteime a
min mesmo que me pasaba. Por
que fixen un filme de duas horas e média dirixido contra min
mesmo? E só·atopei unha explicación a película é un límite,
quera dicer, .un fin, o fin dunha
estación despois do que terei
que carñbiar o ponto de vista" .
Vencellada ao "Salário do
medo" de Clouzot e a "Arroz
amargo" de De Santis, La mort
en ce jardin forma, con "Cela
s'appe e l'aurore" e "La fiévre
monte á El Pao" o que se ten
chamado a triloxia revolucionária de Luís Buñuel. Realizadas
na Francia entre 1955 e 1959 co paréntese de "Nazarin" polo
médio-, é unha segunda triloxia e apresenta un extraordinario estudo de personaxes onde
cada un é un símbolo e unha
idea através dos que o xenial
xordo amasa a sua particular e
inconformista 'visión do mundo :
a solidariedade, o inctividualismo. o ben e o mal valores que
se misturan e cruzan, o amor e
a amizade e. como non, a lgrexa
e a Relixión. representda aquí
polo personaxe do padre Liziardi (Michel Piccoli). Só que esta
enunciación .realizaa o autor de
"Tristana" desde a perspectiva
. da análise directamente políti- ·
ca, cunha toma de partido inequívoca (aquí están Mar e a loita de clases ben visíbeis) alonxándose -aparentement~ da
continuidade surrealista das
lluatraclón do disco de Albert Pla

suas irnaxes. Pói isto ·o filme foi
rexeitado polos buñúelianos furibundos. Non obstante, é precisarnente por isa, .po1o seu carácter de obra non paractigrnática
--sempre
aparentemente-polo que a visión 'de "La mort
en ce jardin" é unhá cita obrigada para o Venres 16 na TVG. o
CELSO X. LÓPEZ PAZOS

Albert Plá,
Ho Sent Molt
Cando apar~ce ~squecida a polémica que enfrontou a destacados cantautores cataláris coa.
· "TV-3", a situación parece normalizarse, e a aparición éleste
intérprete non é senón unha
afortunada coruruntura. A necesidade de novas voces comeza
cunha gravación, que.pode marcar a pauta para sucesivas producións acordes cos tempos
que corren. E é que a c.a nción,
como . todo fenómeno artístico
dalgunha forma é produto dun~
ha época, crónica social dun
momento determinado; outra
causa é a sua validez posterior.
a transcendéncia no tempo, e aí
é onde incide a categoría do artista.

Albert Pla apreséntase ·cun
prirneiro prérnio nun Certame
estatal de can~utores, declarando na prensa catalana que
descoñece a tradición da "can9ó", e sen embargo este disco
de estreia rezuma notábeis influéncias de Pau Riba, que confirma <leste modo o papel de
vangarda que no seu tempo representou : Actualmente, a situaciqn xa non reclama "estacas" nen "al vents". e as pequei:ias histórias que se escoitan
neste disco relatan (nunca mellar dito) outros sucesos : "La
. violáció", "Crirn d'amor1', "Vocació de sucida" ... poesía nascida
na rua, irreverente ás veces coa
tradición ~ catalanista (cando
conta da vocación toureira dun
xoven: "e o pai desesperaba I el
qu~ era tan honorábel I potesta-de da ,sardana I das letras catalanas"). Se na "can9ó" dase por
unha banda o refinfilI!ent6 "me-

á

i1M.®t:tiil1~llíí!.f![t

. _ Vexa-se alg9 dalguns deles . .
D6s "-P roverbio ou nao" : "Neo~
realista --ó ver a lista I Peles de coelho -Vício velho/ General....
Franco ..:.....sal tim ban co I Gente.
qué berra -níáÍinheiro en teexquisitos -d.iálogos alJ.tO- ·
rra", etc. Entre
máticos talve.i salienten os se""
portu~eses
guintes:" "O que é a familia? -É
- o acto sexual praticado com un
Que é o que é un cadáver exquicadáver" "O qu~ é a pátÍía? ,_
sito? Segundo o Dictionnaire _ Urna coiSa sem sohi9ao". "Quern
abré{¡!é du surréalisrpe, ·d e Breé Deus? -um vendedor"de gra~n-Eluard: "Un xogo de p~pel
vatas'!, etc. Hai un ' chamado á
pregadó. que_consiste en comdeserción, .xa citado, do que é
- por unha frase ou un debuxo por
recornendável a sua leitura. En- •
várias persoas, sen que nenguntre outras causas di-se: "Recul:ía delas saiba da colaboración
samos. o consola ·moral, recusaou .c olaboracións precedentes.
rno·s o sofá ~a adjectiva9ao, reO e~~mplo, xá clásico, que deu
cusamos . o c~checol Luiz Frannome ao xogo, está contido na
cisco · Rebelo, o mundo nao coprimeira frase obtida deste
mec;a. ás nove e quarenta e cinmodo: O cadáve_r ~xc/ui.sltcr
co Como se ·disse, recusamos o
beberá --o viñcr- novo". É un ·
ascensor, a refei9ao burocrática,
dos xogos' surrealistas máis fruo aquecimento central, a entratíferos .. Hai outros: "Je dans
da. con bilh_ete, o pequeno almol'autre" o traballo sobre os afoc;o na cama, recusamos a casa
rismos e _refráns, a decalcoma-·
de rnisericórd.Ía, a viagem pacínia, os "frottages", etc. "
fica, o artigo de fundo (... ) o
amedoirn, · outrossirn recusamos
o passeio dominicál ao parque,
Hai pouco, a editora lisboeta ·
a arte, etc." E se o leitor quer
Assírio&Alvim deu ao . prelo
saber o que é urna lición de mounha nova edición da Antoloral pode ler os textos "A afixagia do cadáver esquiSito, feí9ao proibida". e os dous "Para
ta pof Márió Cesariny, que vira
ben esclarecer á - gentes ... ".
luroe, po'r prirneira vez, en 1961,
onde os asinantes esclarecen
co título Antologia portuguesa
rnoitas causas, <;::orno p<;>r e~ém
do cadáver esquisito. A presenplo. no segundo <lestes, -i ncluido
te edición está aumentada con
en "O cadáver esquisito volta ao
noves "cadáveres" . Os textos ·
lar" veñen informar que: "sautranscritos aquí Il'On SÓil rnuifos,
dain con apruino ao Doutór ·José
en verdade, pois o antoloxizador
Augusto Fran~a pela sua noedebeu' -e pudo- botar man de
m,a 9ao para a Vice-Presidencia ·
muitos cadáveres exquisitos e
da Associac;:ao lritema9ional de
"diálogos automáticos" que son
Crític9s de Arte. cargo que foi
reprod_u cidos no volume (como
re·c eber á . Bolivia. Os Doutores ·
tal, quer ctic:er, como livro de ·
José ·Augusto. Espanha. José
"historización" do surrealismo
Augusto Iália a José Augusto Irportugués, ·inútil) de Maria . d~
lqnda do Norte já _tém menos
Fátima Marinho ·O surrealismo ·
que· esperar" . Ou o manifesto
em Porfugal (Irnprensa Nacio"Os surrealistas. disem da dua
nal-Qasa da Moeda). E que é o ,
ilJsti<;a ... ".. onde hai- pacoviada.S
"diálogo· automático"? No núpara _todos, desde a "Seara
mero · 11 de "La revolution su-No~a" que fabrica unha censura
rréalista"-, ·precedendo a vários
interna ' unha revista que chora
<lestes diálogos entre R~ Queante a ce:gsura oficial, até paco-:. neau 'e M. Noll, Noll e Aragon,
viadas -á Etica nas mans da EsS.M. e Breton. S.M . e Ma Moritética. se, etc ., ven a seguint introdución: "\}uestiQn( _R éponse. Simple travail d'adéquation qui imO volurne antologado por Cesariny -que pón · unhas pequeplique ·t6ut l' optimisme de la
has informacións e un ínfinio léconversation. Les pensées ' de
xico : on".1e explica que, por
deu int~rloc;.iteur_s se polir. sui~ .
vent sep·a rement. Le rapport
(Pasa á páxlna segulnte) .

Cad$verés

os

¡.
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.~.

2·o· .

'

(ven ,.d~ ,páxina

anterior)

·.. exemplo, pevide é p (ev) ideé unha iriteresante escolla do
cadáver exquisito ·portugués e á
.vez nos recorda que a verdadei- r~ subversión está onde menos
~speramos.
D
X. GONZÁLEZ .GÓMEZ

fl páiria do mar ~e
Dario x. Cabana
.

)
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Porque, Daría, estás feito dun cento
Recén· ternos a repercusión que·"' "De insignes trovado.res do pasado
orixinou a novela -·do 'escritor
-.oue pala tJ.ia voz falan ~ausado.
chair~go "Galván en ·Saór''(1>, inO primeiro· dos cademos .que·
clusive con. polémica de críti,eos
e cítricos nas ·páxinas de A
_se 9-bre co po~ma Patria c!o mar,
·Nasa Terr·a; recén :tamén aparee que se inten:;ompe- con 'Algim.ceron as traducións do Dante e ·
ha vez soñei Ser mariñeiro, é
d0 Petrarca·en verso rimado con
unha travesía rnarít'ima onde satodas as dificultades que de fac~bemos do." setdnfluxo .na vida e · to son próprias déste labor p_auna marte, ·de ·cando alegre e
sado. · Ambos e ·douse sucesos
· despacioso aporta fertilidade,
.escurecéron sobexamente unha
de cando triste e fero converte, outra mostra da promiscuidade
se en maldito para ser daquela
. literáría .<leste autor que fai
derradeira morailia, ·éadaleito·.
abordaxe de xénéros dijerentes . .Eis a ·ctescrita de luz e sombras,
sen· medo; falamso 'dunha faceta
a visión antitética do mare nostrum galego. . .
'
de sobras cóñecída e louvada : a:
poesía de Dario Xohán Cabaha
coa aparÍCíón do livro Patria do
Esto é o rriar de nós, o mar da xente
2
>
' publicacjón eclipsada
de Breogán fareiro, omai alzado,
que, por ·riba, sai · cun ·retraso
o rriar desmesurado de Occidente. ·
dun lustro despois .de dum'l.ir no
armacén de proxectos incón~lu
As escumas d~s ondas desco~os de G8.lruqa. e que o editor
bren os rostos dos amigos de
Bieito Ledo recobrou, .(case lim- ·
Vigo, no viño da ·l embianza, e .
p~do de mofo e teas de araña)
recoñecemos áo . Xosé W Álva·:
un po~mário que foi escrito no
rez Blázquez(4> na casa de Cbru~
biénio 1983-84. VEilaqui mais·· .
xo onde Dárfo bebe do xeneros'o
urilia razón .que iios fai matinar
viña· da amizade o reco~d~ que
no gafado que se tomou. este
embriaga. E miramos a Lugrís
texto "gabado por · Ferrin .como
ná taberna de Elíxi9, e fai-nos
· un dos gral).des livros da po~sia
recordar da casa de Cunqueiro
3
europea"' >.
con mazá.s , toda unlia marusía
, Patria do amor, Pedras e Jen. de lembranzas que acadan e.o
das, ?edra d,e Compostela, AJ-. · . seú cúmio na Elexía de Rel:).o iras
gúns figurdore.s, Poétas· meus,
através das referéncias de · Cas- • Estáncias en Saor e Adicatórias
trelos, Teis, Moaña.' .Citroen son os en~abezaITienios dos
anos ~de xermolos revolucionásete cademos do poemano
rios- e Dodr~ .. berce dÓ patrioamais dun serventésio bnal de
ta galega asasinado por balas da
despedida e que t0t8.lizan perta
policía española en 1975 no Fede <:;ento. trinta "sonetos de va- - rrol.. Tamén o poema de encaberios' Ínetrds, desde usuais ale-·
zamentó breve pero contunden.:
xandrinos, endecasílabos ou octe : 72, é testerri.uña da historia
. tosílabos até. vers.os de sete,
da loita obreira galega'5>...

·-..
(

,¿_'

· na nos ati:adición, como miraprocura . dun mineral _prezado
- . como o estaño e .que hoxe os in- · mos no poema Diante do ídolo
de Pademe onde se· cuestiona
-· vestigador'e~ situan nas illas mr!-'
aos doutores que ten a santa
.tánicas ou no litoral bretón ou
igre:>i\a. :.
g~ego·, ~s qasité~des ...

novo e doce sílabas. O intitulado recolle homenaxe' do poeta
lugués a terras bicaqas palas
águas aonde se viu desprazado · .
· .pór razóns labora:ls, nomeadamente Vigo e Corcubíón, esta. días que ·influiron dabondo .n un
home de terra adentro, da chaira.· Como carta de apresentación
un soneto ºqµe lle d€ldica X.L:
Ménqez Fe:r:rin e que remata .por.
recalcar. . .
.. ,

mar<

L

.

-.

NUJ.1 lugai deste in¡¡.r, pero olvidado
po.las cartas dos novas navegantes ... .

pario Xohán Cabana . .

Esta foi unha mar de camaradas-,
rude escuadrón ·_de negro ferro luma- .
gue ~ día .se investiu de móitedume
rompendo romwmares e.alambradas.

e

.:. . ·Pero outrns-'personaxes anónimos· para o leitor entran tamé.n
na galería . de vers_o s como As
Socorritas, mulleres de Corcui:ilón C¡ué franscenden .por vez
primeira do·ámbito case familiar
da l.Qcalidade costeira onde o
seu andar ensirrÍesmado ,é monotonía ...

Desta mar Daría X. Cabana
leva-nos ás Pedras e lendas· (Caderno segq.ndo) onde a.topamos
cantos . e vestíxios qu_e - se relacionan co noso pasado cicelado
en rochas, eis as figuraoións ,
onduladas serpentes, signos circulares e. labirintos que atoparnos .no petroglifo, óu. o cervo
dos qms gravado por uriha sábia man nunha laxe ou a mámoa. "velaquí o testigo e a' m e'. moría I dos que abriron a· heroica e nobr~ ·historia." Mitos ·e
~imboloxia como a serpenta alada da pedra de Gondomil e -a señora dos túmulos ou os bois de
Gures(S) xunto á razón.e sinrazón
do machado <le .pedra ...

e achoulle novos usos ó machado
o día que o probou sobre a costela
doutro ancestro que trouxo desde aquela
comida pr~ o primeiro a ~al seu grado.

Mar e pedra, unha mesma
identídade da pátría, sirnbiose
· Ai toliñas, e vades sen acougo
que se descreve na oración de
andando e aesandando, e ben sabedes
Fisterra ...
que o carniño de vós non leva xente.
pedra final do mundo que aseñoras.
este mar tenebro_so de galegos.
Conterriplaéion · que se itera
no poema c;an sen dono na vila
Deste xeito tamén sabemos
- mariñeira e que rnaxinamos de
da señora da Lagoa, de Etaine<7>,
_xeiW doado poisque estamos
de Merlin, do rei García, de Roafeitas á ffilnili.aridade .dun_anixin Roxal, das habeléncias dismal ·en abandono .. . ·
cutidas do San Gozalo, do rei
Artur e Galván sempre ao seu
Vai. o can devanando triste e coxa
flanco, cabeleiro que voltamos
palas ruas da vil~ m~eira ·
atapar no poema Galván- en Decoa lasa lentitude da eanseira
monteC8>que non lle será estraño
e uh ,riedio rir sardónico de- noxa.
aos leitores da novela primeira
do Daría Xohán Cabana, corno
Personaxes dunha 'realidade
tampouco lles será raro o entordescoflecida que- se· rllistµran
no .da taberna da Galiana. Fancon outros de fábula porén mais - tasías moitas delas que se rnesdistinguidoo para nós corno o
clan coas hlstórias do Roldán
"Sinbad . máriñeiro, Eran 'ou a
francés óu de Inés de Castro
xente de Eirin ou cómo aquelas
"que xace aquí ·marta polos trai:
illas atlánticas onde se dí que
dores". Paganismo e relixiosidaforon ·en temas · os fenícios na . de que confrontan de cóntínuo

que predian un deus que non-se ve
no que a xente de ben adora _e ere.
Pedras e lendas nas que mm
poida b.o tar-se en falta ao olimpo celta·, motada dos deuses e
· a.cubillo dos cultos e ritos dos
.druídas : Pin do. (9>.
· O terceiro cademo, · Pedra de
Compostela , achega-nos a viei. ras e milladoiros, ao Hospital do
Íncio nunha das rotas do camiño pe Santiago Ol). "río de luz"
como o define o poeta :

Hai un. camiño percorre a xente
traendo luz d disipando treba
pra nación máis f~rmosa de occidente.
Gaiferos de Aquitánia, Pero
Meogo e don Deriis. antigos peregrinos, trovadores e xoglares,
a matéria de Bretaña e o poeta
do dolce stil nuovo , o florentino
Guido Cavalcanti están nas páxinas de versos de Daría.
Como tamén , están Algúns figuradores, epígrafe do apartado
número catre, onde cumpre salientar amais dos ollos loucos
das señoras do Xusto Moreda a
pintores como Urbano Lugrís ,
Seoane, Laxeiro, Reimundo Patiño, Sucasas e Joan Miró entre
outros de sona mais reduzida.
O quinto dos cademos dedica-se aos Poetas meus : nomes
de ~ós , poetas que amo tanto .
11 meus irrnáns na palabra e
máis no amor, principiando nas
perguntas con reproche a Emilio
Álvarez Blázquez, e rematando
nun soneto á sua filia . Alexandra Cabana , despois de lle fazer
versos a Bemardino Graña, Novoneira, Bodaño, Cesáreo Sánchez, Femán-Vello, 'Rarrúro Fonte, Ferrín e Manuel MaríaUDl, homenaxe aos tabuladores da palavra que xa no prirneiro dos cademos e no poema do Mar con
poetas de avangarda brindava a
Manuel-Antonio e a un Amado
Carballo.
Xa logo Estancias en Saor
(Roás, berce do poeta) espella
unha saudade da distáncia, un
levar lonxe a chaira no cor&zón,
cismando no regreso, volver aló,
mirar de perto unha primavera
en Saor xunto ao pai, Ricardo
Cabana, o labrador e Darniana
de Mercador "esta muller de
aceiro é nos anai" . Ou a carón
da cadela Faísea "que a trouxen
de pequena prá casa de meus
país" . Son os sentimentos mais
íntimos ...

Dicir Saot, onde as olladas.
non teñen l.ipdes coñecidos.
A densidade do livro remata
nás Adicatorjas que se abren
cos versos á compañeira Am.élia, e acordamos dun outro fermoso poema que se inclue no
poemário "Ábrelle a porta ao
día"' e que rompe no derradeiro
soneto "amor · nunha grinalda,
que se qhama nación, clase,
partido.".
D
MIROVILLAR
(1) Ptémio Xerais, 1989.
(2) Ir Indo edicións, colección A Fraga,
'p oesia, 1989.
(3) Videm A Nosa Terrá, nº 414. EntreVista a Darlo Xohán Cabana.
(4) idem. "foi .o meu ai.üéntioo mestre ·
de· moitos saberes" .
.
·
· ·(5) Co tituló 72, Vigo, folga xeral, publicou-se na revista Camota, nº 2, 1983.. ·.
(6) Lugar no Concello de Cee, onde se
avistan as llia Lobeiras.
: (7) Videm o póemáriaAmor e tempo
liso, prémio Celso Emilio Ferreiro, 1986.
(8) Encabe~ento dun capítulo da novela Galván en Saor. .
.
.
(9) Publicou-se uunén na revista Camota, nº, 1984, boletín do concello.
'
· (10) "...tivo unha furíción impartante ·
como gu1eiro e como mestre" ANT, nº .

. 414.
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LOis Pereiro.
'Á .xente extráñalle
a niiña linguaxe poética'
•

M. CARBA.LUDO

A sua obra oficial non é
extensa "debido
sobretodo á milla
preguiza." É, non
obstante: un--dos
anárquicos daquela
camada de xóvenes que
desde fóra, nun fato,
amasaron as suas
inquedanzas persoais en
féitos tales como Loia.
Daqueles catro números
aparecidos aló polo 77 con
neto sabor a
desenvolvimento,
irromperon novos xeitos
estéticos no triste, escuro
e difícil labor do
rexurdirnento. Patiño,
Rivas, Bilbao, Guisán,
etc., deron pé a un dos
prirneiros ensaios
enerxéticos das novas e
case-que xa ilustres
xeracións pensantes deste
país
Amor e desamor xurdiu case da
casualidade "Coincidimos· sete
amigos, sete poetas, entre eles
Lino Braxe, Manuel Rivas, Luís
Seoane e máis eu". lembra. "E
todos na Coruña. E decidimos,
despois de facer uns cantos recitais por aí, publicar un libro en
conxunto. Puxémonos de acorde e saiu a antoloxia sobre os
dez poetas co título de Amor e
desamor. Tivo bastante éxito.
Incluso chegou a facerse unha
segunda edición. Entón, en vis-·
ta da boa acollida, decidimos
sac:ar unha segunda parte, que
era un pouco o mesmo, pero o
dous, con outros poemas" .

A sua imaxe semella o achegamento ao interior, á profundidade. Fala baixo, baixiño, con
eses sosego capaz de transmitir
a soedade própria do humano
que expresa unha vontade· impresa na roupaxe da pe! Paisaxe física, rexedor e deseñador
dun proxecto critico aglutinador
da sua persoalidade .

Loia

'·

"Loia foi un pouco o comezo de
todos nós. E, claro, tes-lle cariño
porque foi un pouco a primeira
inquetude que tiveches" . E
compáraa dalgun xeito ao que
. pouco tempo despois denominouse grupo Rompente, de Reixa, facendo fincapé en que,
efectivamente, aquilo supuxo
"un novo estilo, despois de pasar todas as épocas de poesia
máis social, con tendéncias inovadoras, s.e n perder tampouco
as reivindicacións que·. nós tiña-·
mos dentro como nacionalistas
que nos sentíamos. Non era,
sen embargo como Rompente
un movimento poético. Éramos
amigos e o naso vinculo era sinxelamehte amistoso. Nen sequer tiñamos unha tendéncia .
·exclusiva. Cada un facia o ·que
lle gestaba, sen máis, -:¡en intencións secundárias."

Foi, tamén, un dos membros ·
fundadores de La Naval, "fixémo-la catre", e . estivo en caseque todos os proxectos de publicacións que s.e fixeron na Galiza, como por exemplo Luzes de

Galiza,

Doma,

Trilateral, e o

máis cercano Das Capital, "Ónde
por vez primeira publico un canto qué saiu desa ·novela . que
teño case a ponto."

"Despues de la
modernidad"
Despues de la modemidad é,·

ademais, un recoñecimento fóra
das fronteiras galegas, xa que
supón a sua participación ní.mha antoloxía poética "de todo 0
Estado español, cada un na sua
língua", séndo Lois Pereiro o
único galega. "Algo asi' -subliña-'- un pouco como unha antoloxia dos poetas da última xeración, que ía desde o máis vello
(Luis Alberto de Cuenca) até eu
que tiñ~, daquela, vintetantos
anos" .
Agora mesmo, a ponto, no
forno, o seu primeiro livro individual . E, tamén, antolóxico,
ainda que oeste caso se trate
"dunha antoloxía da miña própria obra. Poden ser, en total,
uns cen poemas, co título, que
ainda non o teño seguro, mais
poderia ser E.ois Pereiio, Poemas ·
1982-1990", confirma, precisando que xa é tempo de deixar un
pouca· á marxe esa "preguiza
mifta, porque o sacar o meu primeiro livro de poemas" despois
de tanto tempo traballando en
anacos parece-me fundamental.
No Castro agardan tan só a que
eu lles d~ o orixinal. Teño, xa
que logo, que disciplinar-me un
pouco e dar sinais de vi_cja."
Opina, por outra -banda, que
na Galiza uhai falta de publicacións. Porque hai xetite descoñecida, poetas novos, de vintetantos anos, que desexan mostrar a sua obra e non saben
onde. E hai-nos notábeis. Con
certo nível. Como para seren
publicados. Non obstante, hoxendia, segue habendo moitos
problemas para publicar neste
país." Aínda que recoñece que
iso pasa incluso na España. E
aponta como unha das posíbeis
medidas institucionais, "non xa
que A Xunta, Deputacións ou
Concellos den subvencións a
uns e outros cun critérios determinados, senón qu~ se invista
en publicacións. Esa poderia s~r
unha das maneiras de encher
un vacío existente no eido cultural.".

-

.

o momento mesmo, que xa é o
que é.
·
·. "Eu vexo urr nivel literário
certamente alto. Por exemplo, ·
poeticarnente ·comparando coa
literatura ~astellana, quedo-me
coa galega. E non o digo eu só. ·
A opinión xeral, e sobretodo en
poesía, pensa coma min. En, narrativa, xa é distinto. Pero en
poesia o nível, na Galiza. é moi
alto. Tanto nos nóvos como nos

vellos. A vantaxe que ternos precisa- e que en poesía, neste país, hai moitas · tendéncias,
moitas maneiras, distintas. ·Sen
embargo, todas de moi alto 'ní- :
vel. Por exemplo, o meu estilo
de poesía e· moi distinto do de
Fernán-Vello .. Non ,obstante, hai
unha sensibilidade especial en
cada tendéncia. Tante na clásica como na rnáis vital. E é o mellar que pode pasar-lle á Galiza.

.

Oue-haxa variedade. Non- como
pasa na literatura castellána que
case-que todos os poetas escreben igÚal. Páxínas e páxinas
sen dicer nada. Na Galiza, peii. so que nese aspecto estamos
.mellar."
· ·
·
.

·Poeta urbano
Lois Pereiro é uh poeta -Uibano.
"Á xente"' di, ''.resulta- lle: ás .

(paSa á
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Galiza literária

Os mestres e ensinantes que o desexen poden

Xa van catre cafés e algunha
gotiña. Se cadra, un puriño de
máis. Falar, faiamos. Daquilo e
do outro. Mais queda tempo, tamén, para ollar ao naso redor e
mirar as ondas de agarimosas
cores que, coseµ sorP..so ao ceu,
voan cara a eternidade. Agora
tócanos retozar sobre as xestas
dos herois . Sobre o q,evir. Sobre

solicitar máis información. a:

·Apartado de Correos 1569 - 3()001 ·YI90
Norne ........................:................. :·············:............:....•....~.-::..:..................................

Centro de Ensino .......;............................~·-················-~·:·············~························ ~

Enderezo...................................................... ~ ..................C.P......:.............:;..............
Telf............,.......................Cidade ·····················:·······.·························:....................

'NA POESIA, NA
GALIZA, HAI MOITAS
TENDÉNCIAS E MOI
DISTINTAS., DOS
NOVOS E DOS
VELLOS, PERO
TODOS CUN GRAN
NÍVEL'

----- ..._..
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O PELlOUEIR0: NOTAS ETIMOLÓGICAS
DOMINGOS PRIETO ALONSO

berro. etc. e cast. berrear, qué'c · · umha vestimenta

As diversas denominacióiis das

r.o. cigarrón, guigurro, frrio, ~a. marrón, charrua, lelo; oferecen
uñ. grande "interese etimológico.

A palavra peliqueiro ([pilikeiro]. co:i;i harmonía vocálica,·
como pronunacian en Lac;a), é a
que,Jm priJiCípio, deve .apresentar menos problem~ etimológicos. ielac~onando-se sen dúvida
con pel por meio, c;ie pelic~. A
este respei~ di Rodríguez González no Diccionario Enciclopé- ·

.... ,

dico Gallego-:Castellano {D$GC): ·
"Del tricornio cae por la espalda
'<

una piel de perro o de oveja, que
les valió el mote de Pelj.queiros".
· Con efeito, a careta do peliqueiro. c;onsta de uffiha~paite de ma:·
deira talada de un jeito de· mi-·
tra de lata incrustrada por arriba, cuberta por atfás por urnha
pel de"animal co rabo cara abai~o. Tamén o látego do peliqueiro ten uniha parte de pel mi coiro na. que O fidalgo de Monterrey vé a "expli~ación da palavra
. piliqueiro ("pol-a -pilica que ata- da na punta da mangueira vai
dipindµrada pra zurrar co-el ós
que y-~ insultan"). '_
Esta mesma palavra taméri
aparece re~da n0s diccionários galegas· .e port;ugueses ·con
outros significados. Assin ño
DEGC, alén de "máscara con
trajes redículos, que sa)ía por
Carnaval en algunas comarcas
orensanas", figura como "Pellfquero .. el que hace pellicas. El
que las vende, ' lu,gar donde se.
· secan o seu ·curan "las pieles. Es
1
·un cobe¡tizo .o tinglado hecho
de modo que el aire· penetre ·
dentro fácilmente para que las
-marrón,
chamia ap¡-esentan
pieles se ventilen. En algunos
maiores problemas etimológicos
conventos gallegos el·Peliqueiroque ~ anteripres. .
estaba situado formando una
PELIQUEIRO Guigurro.s eran comó é sabi-_
construcción aislada -y alta, para
APARECE
do, os habi_tantes tribais de .Valr~cibir todgs _
los vientos, a fin de
.deorras na época prerromana ,
que así se . curasen o · secasen
RELACIONADA
CON
conhecidos tamén como cigu:
mejor las pieles". En·todos estes
PEL
PEI.JCA POLO .
frós, egurros e · gigurros. Cas
c95.os, a palavra peliqueiro apaguas primeiras podemos rela- QUE.PARECE ÓBV!O
.rece relacionada coa pel ou pelicionar logicáment~ as, denomica polo que parece · óbvio que
QUE TM1ÉN DERIVE
. nacións carnavalescas, respectitaÍnén derive dela~».- É o que pro.:
DELAS.OUTRAS
. vamente guigurro ·e cigarrón ·
pón Machado no Diccionáiio
pois, sengudo o P. Sarmiento o
Etimológico da · Língua PortuACEPCIÓNS DE
nome cigurros ainda pervive no
guesa: :..Adj. de pele":
· DISF.ARCES .
lugar e na ponte remana chama-·
· Outra das· denomiríacións
CARNAVALESCOS
,
da Cigarrosa, póJo que o maior
deste disfarce e máscara do,En. problema .d esta hipótese fica astruido (¡u~ non .deveria apresen. SÓN DE MAIOR
.sin resalto. Obviamente se Citar muiios problemas etimológi.C011PLEXIDADE
garrosa procede de cigurro, ci' cos é lelo que no DEGC aparece-.
garrón
tarnén
pode
derivar
do
· ET1Jv10LÓGICA'
_ apenas como "máscara, vestido
mes.me ·étimo. Neste caso Iion .
raro y , extravagante para disfrahai dúvida de que esta ,palavra, · deriva a verba Guirrio, coa sua
_zarse". Con entrada diferentefi:de que ainda se usa en Verin e " equivalente leonesa e palentina
gura tamén aquí lelos Cs.m.pl.
noutros lugar~s. é m.á is antiga ·
birriq, do basco .oguerria '-'nadal"
"Muecas, visages, gestos ridíque peliqÚf!irO.
·
·
(p. 14)- . • · .
·
culos del rostro para mofarse de
É certamente muí instrutivo o -·
Sobre birria di Coromins1s
lino o d~ varios'') que é sen dúvida o plural de lelo.
que Risco· di. sopres estes vocá- '
(D.C.E:C.H.): " .. .de origen diaA palavra fe/o" está provavellectal leonés, procedente al pa. bulos (','Os· Cigarróns", Nós 359
"Non hai dúbida qlie os dous ·
recer de un lat. vg. Verrea, derimente .reJacionada co cat. felló
: nemes Girios, ou rnillor Guirrios ·
vado de Veries ."verraco", con el
"~barde, vil, traidor" que, se. -do que· cicais ven o Jnio de
significdo de "terquedad, rabiegupdo Corominas, proceden do
Caldelas-·· e cigarrós, .semell&n
ta, capricho", ... "
·
franc. Filio, -ONS "verdugo''.
' derivá.do do germ_: Filljan" "esfo'derivación sobre Gigurros ·
Corresponde a birria gal.-port.
lar, aycmtar" ·q ue deu en a, alem.
: Guigurros, ·Ora, Fausto Vigil, esbirra co _q ue se relaciona prova··an.t. fillen, en b. alem. ánt. fillian .
tudandó · os ·.Sidras, Guirrios,
velmente esbirr(i}ar, ~spirrar.
~en neerl, mod, .ve!). · ·
·
etc., astures (Boletí¡i' del Centro
Con birriaou bi¡ra relacionan
Cigarrón, f!UÍguIIO, írrio, 9a-.
de Estudios Asturianos. núm .. 3)
alguns autores gal. -port. berrar,

e

.(

-•k, PALAVRÁ
·ou

º-!'.

<.

d~ pel.
· Segundo Corominas. o cast.
zamarra procede provavelÍn~nte
do basca zamar que, co artigo,
dá zamarra ("vellón de ganado
rrecar, "belar, la cabra", este aulanar") ou da palavra ibérica correspondente.
tor conclui dizendo: "No parece
En Morais · samarra aparece
hayá .relación posible entre. berrear y alto. it.. berr ·"camero",
tamén como 'antiga vestimenta
que .no se halla en la Península
'rústica· feíta de pele de pvelha
Ibética".
ou de cameiro enquanto conserva a lé1' e . 'a pele de qualquer
-. Porén ' Machado · (D.E.L.P.) di
animal' .
sobre berrar: "Nao está ainda
esclarecida a · origem deste v.
En Machad0, a propósito de
' ._nem tampouco. as suas. relac. samarro, desamarra-, aparece a
_y 6es com os substantivos berra - seguinte cita, muy interesante
e berro. Nao parece aceitável a
por certo; de Gil Viente: "leua
· os tarros e apeyros I e o <;urrao
hipótese que liga estes vocábulos ao lat. Verres "parco, leitao",
có os chocalhos I os yamarros
... Creio, antes. tratar-se de voc. ·
dos vaqueyros .... ".
antiquíssimo, talvez ibérico,
· En dicionários galegos recolcomo podem sugerir a presenya
hen-se 9amarreiro 'o que veste
de err- e o texto .destes verbede jeito extravagante', e r;amates de D.E.1., com cujos vocábu.rrón 'home rústico' .
los pode estar relacionado, senPodemos relacionar chairua
da até para recordar que boje
como denominación de disfarce
ainda se emp·rega berrar com a
e máscara carnavalescos, non
voz de gado lanígero". Os vocáco homónimo gal. - port. chabulos do · D.E.I. aos que alude
.rrua
"arado, etc.", senon co gal.
Machado e que cita son "berro,
-port. charro "vil, desprezível,
m .. dial; montone; ... piem. bero,
rústico" e co cast. charro 'basto,
lmpb. e romgagn. ber, 'lomb. alp.
tosco'.
'aldeano' , 'de mal gusto'
bar e march. bir; milan . beta
que, segundo Corominas, propecara, con correspondenti nei
vavelmente esteja aparentado
dialetti francesi e inoltre nel
co basca txar "mao, defectuoso,
basca diffusione e per la bpica
fraco" e "pequeno" .
altemanza ale. voce mediterraSegundo este mesmo autor.
nea barrlberr-. berro m. , dial
no gascón oc. figura charre
biocollo, fiocco di lana, cioGCO,
"chétif, gréle, de mauvaise quacemecchio; ... cfr. bérros peloso,
lité".
voce maced<;me per Esichio" .
En gal.-port. tamén se regis· Non só aderimos aqui á hipótra charrela 'ave galinácea, da
tese de , Machado, que propón
· fam. dos Fasiamdas , espécie de
relacionar IJerrar com os voc.áperdiz' e, en Cerdedelo, charrebulos mencionados no O.E.I.,
Ja , adj, ~fingida, ridícula'. .
senón que fazemos a sua hipóCorominas di ta.mén que '1a
tese extensível a gal, cigurro,
forma originaria del vqcablo vasguigurro, gigurro, egurro; irrio,
co parece ser za(h)ar, después
1
f?igam?n, etc, e a ast. gui.rrio, gizar y de ahí el diminutivo txar.
dro, etc. Con efeito, se existe
vid. Michelena, BSVAP XI , 285unha relación entre, por unha
6:
nada nos impide mirar esta
parte birr(i)a e berrar, berro, e
forma vasca como aborigen y
por outra parte entre birr(i)a
como punto de partida -de las
(que en-gal. ten tamén a ac. de
formas romances. No es contra'causa extravagante') e as, guiria a este origen vasco la exisrrio, gidro, sidra, non éabe dúvitencia del and . zarrio 'charo'
da de que tarnén existé unha re[Aut.], y sustantivo zarria 'cazalación entre estes vocábulos ast.
rria' [Aut.; 9arria, 1476, G . de
e os· correspondentes ,- galegas :
Segovia, p . 81}, ya que z- y txguigurro, gigurro, egurro, frrio,
pueden alternar en vasco, Zarria
cigarón . Alén disso eremos que
vale además 'tira de cuero que
a hipótese que liga estas palase mete entre los ojales de la
.. vras galegas a un "voc. antiquíabarca' ... " É provável que esta
simo, talvez ibérico" con a ac :
última seja precisamente a ac .
originária de 'anho, cameiro,
originária do vocábulo en quesetc.) é rriais piovável ·que a hitión, que quadraria aliás muí
pótese que ligaría estas mesmas
ben ao nosso charrua.
palavras a lat. ver:res con a ac .
de 'porco', etc. Lembrernos que ·
Despois desta análise, non sei
muitas da,s caretas do cigarrón
se ainda seria demasiado ousalevan unha pelica de anho ou
do relacion!l.r etimologice.mente
· carneiro, de onde lle poderia vil
por umha parte cigarrón, guigueste nome de origen prerromano
rro, frrio, etc ., e por outra parte
que _logo seria substituído, como
~amarra, 9amarrón e charrua .
.p ropón alguns, polo (mote) de · · En todo caso esta hipótese,
peliqueiro de origen latina. r;aaliás muy interessante, permitimauón [0amaRon] ven sen dúría-nos estabelecer a classificavida de r;amarra [0amaRa] que,
ción seguinte das diferentes deen Cerdedelo é á denominación
nominacións dos disfarces e
do látego ·feito con umha. vara
máscaras carnavalescos : a) 9l1;1ou cajado e unha espécie de co-,
po pre-romano (cigarrón, guiguqeira ou tira de coiro ou pel,
rro, i.rrjo, zamarrón, cha,rrua}; b}
que leva o peliqueiro. Mais gegrupo romano (peliqueiro); c)
ralmente 9amarra en galego · é
grupo germánico (felo) .
O

C:orominas considera derivado
do lat. Verres, "verraco" . . Des- ·
pois de relacionar con esta palavra, entre outras. alto ar. :· esbe-

máscaras e disfarces carnava~escos, nomeadamente pelique1-

ou

1 -

111U11111111H111111111111111111111 IH l l l ll l l ll i 1111i1111-111

·- C~AMEAO
E SOLICITE
AS NOSAS TARIFAS

--

PUBLICITÁRIAS
. ,.

~

' I

.. .l •OS& !IBBA ,
. PERIOIMco GALEGO SEMANAi:
. .
.

.

.

~

LlBRARIA-PAPELARIA

TLF. (986) 43.36 24 .

'

·, .

.

.

-:·••• -

.............................
.

.PEDREIRA
~

LIBROS GALEGOS E-PORTUGUESES
LIBRo·s DE TEXTO
FOTOCOPIAS
PLASTIFIGADOS
.ENCADERÑACIÓNS

.RUA DO HOME SANTO, 55 TELF. 58 54 03 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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somos cofiecidos
na Galiza ínteirá,
pola nosa·
especialización
· en -libros , ,
galegos
e portµg~eses

Pr87.a .do Libro.
Tel. 26 63 77
A CORUÑA ,

I'-.'
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Antón O Mago

• · Atnália Rodrigues.

·Por segunda semana consecutiva, Antón O Mago, repite ac~
tuación en Santiago. Asi, ó
xoves, venres, sábado e domingo e en funcións de 6 a 9
porá en cena o seu espectácu-·
lo "merlín e familia" . A carpa
esté, situada no aparcamehto
de Santa Isabel.

Recital o dia 17 no Auditório
de Galicia, en S~tiago .

Tertúlía ás 20 h . do luns 19 de
Febreiro na Faculdáde de Filo_!9xia (aula ¡). de Composte18::..

Ciclo de c~láS · organizadas
polo BNG en Pontevedra. O·
dia i5 de Febreirq talará Xosé.
M. Beiras "Que é o BNG?". O
dia 22 Francisco Carballo
"Nación, colónia, soberanía
auto-determinación" .
·
·
1.B. Valle-lnclán ás 20 horas.

unha etapa, na época. de
Loia, decadente. Pasei,
lago, a unha poesía máis
entropcada coa Vida ,actual, esa viveza da vida
nese ambiente metálico
que ternos todos na v.ida
diária. sobretodo, na vida urbana~ PorqlÍe eu, na realidade, sinto-me moi urbano, xa que toda a mifi.a
vida coincidiu na cidade,
ainda que tamén teiio moitas lembranzas vitais da

vida rural, da aldea cos
meus pais. Pero, hoxendia,
a miña expresión retírese,
sobretodo, á vida cotiá, urbana. Mais tampouco esaxeradamente urbano. Ouer
·dice~ . non se trata de expresar o que é a vida urbana nen o @e diferéncia a
vida urbana <la rural. É un
pouco abstracto. Pelas vivéncias que tes. E polas
sensacións qUe che produce a vida diária."
O

•

Lois Pereiro
(ven' da púlna 21)

estraña a mma linguaxe
poética. Non é que non
gaste. É, sinxelamente,
que adopto expresións que non foron fixadas antes por
outros poetas, palabras
que son tan vitais e tan cotidianas como industrial,
tóxico, etc."
E confesa que a sua experiéncia poética "pasou
por várias e~apas . Eu tiven

• ·· Nacionalismo
freritísta

Eúgénio de
· Andrade

e

que nestes dias percorre a ' onde vai instalar unha peza
escultórica característica.
província. "Ternos unhas catorce funcións -aponta. Sete
La Penumbra· grava. riestes
sul::¡vencionadas en parte pela
· dias o que vai ser 'O , seu pri:
Xunta e outras tantas pola De.2
meiro disco co titulo xenérico
411
putación."
.e
de La penumbra . Xúlio LQpez
u
Pensa, por ciutrá banda, que
(guitarra e voz). Xoán López
411
"o público está sendo recepti(baixo fl voz), Pepe Cundins
o
vo". Porque a obra de Martin
(voz e guitarra) e Modesto AltC
na que teñen paa
varez (hatera), son os compo~
1 Adjemián,
de culpa na a:utoria, Luí·ñ entes do grupo. "Todos os te- .
& parte
sa, Eliha e Amália, "é moi· sin·mas son orixÍnai.&', din-, "ainda
, xela, sen pretensións. E a xen-·
que non ternos Un estilo defite entra directarnene -a pasá• MC/A CORUÑA.
nido. É unha mistura. GoStanos o que· saiu n Inglaterra e _Luisa Merelas, Elina Luace~ . lo ben . É lµlha peza en. clave
de
h\llllOL"
Irlanda, por exemplo, nos anos
e Amália Gómez --seres de 70."
espirito _aberto ~ · decidido--:.
Correa Corredoira, á manee
\
· non desexan qu~ o teatro dedo seu traballo diário,' "pola
Daniel Remeselro é o presisapareza do país e seguen
mañá, dedico-me á pedra e
dente provisório "até a formaadiante coa sua teima denopolo serán colla os pinceis no
lización núnha asemblea cons~da Salamántiga.
Orzán", estuda ne_s tes dias co
tituinte. da SIGA (Solidaíieda"A criación de Salamánti- · enxeñeiro niunicipál do conde lntemacional Galega), que
ga", segundÓ"' Luísa Merelas,
cello de Cambre "a maneira de
trata de aportar o. seu . graiño
, "noñ foi un .contrato. matrimo- · embelecer o chan do Paseo
de area axudando .a os países
nial, foi a necesidade de manMarítimo. Teño plena liberdaen vias de desenvolvirnento.
ter unha obra, porque está clade -:-di. E é un traballo que
Polo momento -:-di- xa -tero que se queres representar,
me entusiasma." A pbnto,
rnos os estatutos en trámite. E
tes que legalizarte".
aélemais, a inauguración dunagardamo~ poder form?iizar a
"Era unha vez" é a montaxe
ha _p Íaza na cidade de Lugo
O
asociación en breve."

,,

EXPOSICIONS

As Juntas Galegas pola Am
nistia acabam de imprimir re- :.
centemente 10.000 exempla;es dum calendario para o
ano 1990, confeccionado com
Exposición de pinturas e deláminas desenhadas por sete
buxos na Galeria Androx (Via
conhecidos humoristas gráfiNorte 22-galerias) en Vigo.
cos galegos. Estes calendários
Até o 5 de Marzo .
. acham-se a \.Cenda em livrarias
e outros estabeleci.rñ.entos. O
dinheiro arrecadado pola sua
• Fotografía
venda será destinado a suster
én Compostela
em parte os gastos derivados
da defensa dos presos indeNo pub "Joám Airas" fotogra- - pendentistas galegos. Por este
.fías de J . Castro. Ño "Modus
motivó as JUGA querem taVivendi" mostra de Mercedes
mem fa~er público o seu agraVega
decimento a Gonzalo Vilas,
pepe Carreiro, M. Fragoso, .
Xosé Lois. X.M. Forxán, Xa•
J. de Castro
quin Marine L Hortas, artistas
que participaron desinteresaMostra ·de fotografias de J. de•
damente na _c omposi9om desCastro na sala Clavicémbalo
te almanaque com a sua simde Lugo, "Mulleres d~s 2o ao
p•t.ia e talento criador:desnudo"

para pagar divisas". Pero
princ1p10 de representaisto poderíase considerar
ción de intereses de difehistoricamente un paso
rentes nacionalidades. Había unha correspondénéia - atrás até os feudos do Medievo, con tendéncia á
nos dous sentidos . Outra
causa é que esta corres- · economía ,de troce de produtos, incluso sen diñeiro.
pondéncia tiña un xeito
centralizado e que se facia
O país poderia se cobrir
desde unha perspectiva - por unha rede de alfándemecanicista. Non era pro- 1 gas ou fi~latos rexionais .
duto dunha expresión da
Isto é o que están a facer
vontade directa · senón
no Báltico : cnie venden aldunha opinión que a estruguns produtos á povoación
tura partidária e estatal
autóctona e non aos rusos.
tiña prevista. O que agora
No que respeita 'ás naciose produce entre diferennalidades, é fundamental o
tes nacionalidades e na esrespeito á idea democrátitrutura da federación é que
ca pero tamén ao nível de
hai partes que din: "querecooperación e civilización
mos auto-financiarnos porque ten acadado a humaque temas o naso carbón
nidade.
·o

Alexandr Glebovich
(ven da p!xlna 24)

existía unha fórmula de representación dos intereses
nacionais. Estaba plasmado na Constitución e tiña
o seu reflexo nas 1eis. Por
exemplo, o Soviet Supremo
estaba presidido por representantes do poder central.
Pero tamén estaban ne! os
vice-presidentes, que representaban cadansua república e eran á sua vez
presidentes de cada repúbliGa federativa , Na estrútura do Partjdo cumpríase
tarnén precisamente este

ANUNCIOS DE BALDE

•

.

Xosé Antón
Castaño _.

A Asociación España-URSS
ultima nestes dias unha nova
clase de idioma ruso . Interesados chamar ao 22 44 57 de
Vigo .
.

,,.

Venden-se 2. encerados escolar~s de 2,50 m de longó
por 1.20 de ,alto Inter~sados
chamen- ao (981) 59 10 52 de 1
'a 3 do serán .
Rádio Tirana, a .voz do socia7
lismo en portugués para os
ouvintes de Galiza Horário de
21 .30 a 22.30 I 24-.00 ·a OLOO e
8.00 ·a 9:oo hora ·de Galiza.
Frecuéncias 15405, 9500 e .
7300 KHz . en Onda curta. Enderezo : Rádio Tirana. Tirana
· (Albania)

•
'

IV CONCURSO DE TEXTOS DE TF.A'IRO INFANrlL
PREMIO: 500.CXXl PfAS .
. ENDERFZO E INRJRMACIÓN: C.O. DA VII MOS1RA "XERACIÓN NÓS"
CASA DA CULTURA 15407 NARÓN (A CORUÑA) - . .
TELÉRlNO: (981) 38(>800
PRAZO ATA O30 DE MARZO

• •

' - ' Mvstra de Teatro
Infantil f3alelK>
• •
"Xer-adt.>n ""Úi" r"'\.

'

.
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M1NCOMUNIDADE
DO.~ MUNICIPIOS DA RIA DE FERR-OL

BICICLETAS . E
APARELHOS DE E-XERCÍCIO

DE NICARAGUA
CASTELAO
AS CARTAS DE AMÉRICA

-·

80ANOS
AO SEU SERVIZO

A SOSA TIBIA

R/ do Progresso, 87
R/ do Bom-Home, 71
.OURENSE

"Escribirei un
segundo tomo do

Sempre en Galiza,

.

' ., ''~
"" ..
®.

'

A NOSA

coa crónica exacta
e docu~entada de ·
todo canto
acontecen desde
que a miña terra
perdeu a sua
'
liberdade, e se non .
chego a ver ao povo
-galego cos puños
apretados, agardo
_que o vexan os
meus descendentes
políticos"

C~TURA

A VENDA EN FEBREIRO
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Distribuidor para
- a·Galiza
(986) 36 00 39

. CERÁMICA
CARTÓN PEDRA
· VIDRO
.MADEIRA

CHAMEAO
TLF. (986) 43 36 2_4
Temos a tua

E SOLtCIT~

.•
•

.

TAMÉN

PARA cou:cmios, CONCELLOS ETC~

I• .

ABOU.!lllli
.

cabezudo...

MURAIS. CARROZAS. FALLAS . PEZAS CONMEMORATIVAS

AS NOSAS TARIFAS
. PUBLICIT ÁRIAS
PERIODICO GALEGO SEMANAL

m~scara, antl~az,

·

•
-••
•

.

·················~·········

R/ Couto, 23 "(Ao lado da Praza de España) Vigo, 36203

-· Tlfnos (986) 420163-415121 (part.)
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·TRES EN RAIA

'Óo h~rdo lé~inista resgátase o máis importante:
a solidariedade humana,·a . xustícia social, a democrácia'

Alexander Glebovich Spitsin

.
O
•

G•.LUCA DE TENA

s antecedentes históricos. do
conceito da .Casa Comun - ·
Europea, son o obxecto da
última preocupación do · .
historiador soviético Alexander
Glebovich Spitsin. Presiden~e· na
Unión de Asociacións -Soviéticas .
de Amizade e Relación$ Culturais,
Spitsi.n, ·d e 41 anos, é autor dun
ensaio sobr~ o papel dos militares "
na- vida política da Arxentin_a.

., A revisión da história é un dos aspectos
máis polémicos do proceso de renova-·
ción soviética. Moitos considérana unha
operadón desideoloxizadora.
Esta perda do ponto de referéncia débese
a unha enxurrada de materiais que se teñen publicado sobre -o pasado ..Eu penso.
que este mangado de ,'!!ateríais reflexa
unha parte do proceso. E certo qüe antes
se recollia só outra parte: a posi~iva. Pero
chegará uri, tempo en que se producirá un
equilíbrio. E interesante porque estamos a
coñecer o que poderíamos chamar outra
parte da· nosa história. Pero .a história é
· integra, única. ·Ten habido. erros, acertos,
avances, retrocesos. O que agora se res- .
gata da heréncia leninista son os seus va• lores máis ·importantes : a solidariedade
1
humana,. a xustícia social, a democrácia.
Nos seus últimos legados, Lenin tiña pre·visto dar.outra ·viraxe ao desenvolvimento
do socialismo pero non tivo tempo.
A idea de Casa Comun Europea ten a
mesma orixe que a·da Európa Única.
. O concéito de Casa .Comun non é novo
pero foi reavivado no ano 1985 por Mihail
Gorbachov como un dos pontos princi-:
pais da sua política exterior.' A Europa única, a Europa comun son conceitos da
época de Jean ·Jacques Rousseau, qu~
adoitaba perguntar se o proxecto seriá
bon para a Europa e con,cluia que a Europa non era tan boa para o proxecto. Hoxe
están ·a darse as condiCións para que este ·
,. proxecto · se materialice e para que .se·
combinen propostas diferentes. Os cámbios que se están a producir nos campos
político, militar e económico son propicios
para ir conformando aos poucos pero sen
grandes saltos esta idea. Sabíamos·que a
Hungría e outros paises tiñan todo listo xa
para solicitar o ingreso en distintas estruturas da CEE, como países europeus. Ta'~mén, hai razóns para esperar unha maior
ir'ftegración ·d as países do Lest~ con nova mentalidade políti9a. Vemos que xa deixou de existir esa psicoloxia de medo e
aos poucos estabelécese a·i.dea de que a
guerra é unha idea praticamente in.posíbel.
·

os tres factores. De que xeito facelo, é dinon esqueza que hai factores renovadores
fícil predicar. Pódense tomar modelos
que queren impulsar a reforma.
pero estes son moi reais: Hungria, Suécia,
Mercado contra burocrácia
Xugoeslávia, China... E ao m~s'!lo terripo
tan disti.ntos. Agora trátase de elaborar un . 0 debate sobre o mercado dura xa máis
novo proxecto sócio-económico de sociade trinta anos no interior do Estado solismo no que se podan recoller moitas ouviético.
tras experiéncias. Antes habia algo de faAs ópinións son moi distintas segundo o
chenda, cando . se pensaba que o noso · nivel oesde o que se formulan. Entre os
socialismo era o único socialismo da Teeconoín,istas niñguén nega o papel do
rra. Europa ocidental, por proximidade fí·merca90 como regulador. Se se pensa no
sica e por outros factores como a identi- · mercado é porque fe dá unha necesidade
dade cultural, é máis sensíbel aos cámde combater a burocráoia. Contra máis se
bios ·no Leste que os Estados Unidos, ·que
adminÍstra a economia d~sde métodos diparece máis ben un investigador á espreirixistas- cada vez máis medra L.ln sector
ta do que lle pas~ aos coellos de Indias.
burocrático que se auto-reproduce.,. . A
economía ten que se auto- regular. E o
Hai unha critiéa interior á Perestroika que
di que a Gorbacho\( c_
ompriríanlle tres · ' mesmo que acor:iteceu · na antigüidade,
Coellos de indias·
que xurdiu o diñeiro como -veículo interanos para explicar o alcance dos cám~··•wmiard Butcher, presidente do Chase bios políticos ·e económicos que está a rhédio para representar o valor. O mercaManhattan recomenda non investir no
do · é tamén un sistema de regulación.
introducir. . ·
· Leste porque di que non vai haber modiExiste o mercado en todos os países
A velocidade dos cámbios económicos
_"'fi~acións económicas fundamentais.
.
pero, como se P.ode· comparar o mercado
que-se están a ·próducir, ·débese en granda Nixéria e o da Suécia? Son completaA cuestión económica '. é central para as
de parte ao factor ~olítico. Desde os anos .. mente diferentes; en sociedades con difetransformacións que se están realizar na
sesenta tense o convencimento de qve · rentes graus de desenvolvimento e de se- .
Unión Soviética. E isto non tanto pola cosen os cambios poi fticós, a reforma ecoguridade social. Unha cousa é a discusión
nxuntura económica,_ senón polo proxecto
nómica. non seria posíbel. Agora ternos
do mercado · e outra como regulal.o para
sócio-económico que· se quer introducir. . cámbios políti~os ben máis acelerados · ben de to~ás a capas de povo.ación ..
Fálase agora da ·transformación do sociaque a· reform.a económica, pero cómpre
As reivindicaciór1s- desde ·as nacionalidalismo e de elaborar un proxecto sócio- . considerar que a povoación_nón é horno- . des critican de mecanicismo á dirección
ecónómico, e xusto, desde o ponto de. , xénea. Hai que, comprender que hai sectopolítica.
· ·
. •vista -social. Estes conceitos foror:t fvnda-.
res que están contra as forzas do merca:O problema das ·nacionalidades esta relamentais desde ·a Revolución: a liberdade, · . do libre. A nível xeral, téñense unhas concionado cos cámbios.económicos e polítia eficiéncia á xustícia social. As·tres de- . ceicións extremadamente simples do mercos que .se están a producir agora. Eu non
bian ·se combinar, pero sempre · se facia
cado: · para alguns non trouxo máis que
digo que a 9uestión das distintas-nacionareferéncia a favor da Xustícia social en ·deespeculación, pero outros din que a espetrimento da liberdade ·e da eficiéncia eco- ·.culac!ón dase porque hai poucas empre- . lidades · ~stivese resalta h.ai anos, pero
nómica. Agora é o momento de combinar
.sas · privadas de pequeno tamaf!o. Pero
(pasa á páxina' 23)
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AUTOESTOPf=
MANUEL RIVAS

T

er que viaxar en coche propio
con frecuencia ten moitas
desventaxas. En realidade, só
ten unha ventaxa: podes levar á xer:ite que fai autoestope. Están al í, na
beira, tipo ou tipa, co polegar en po. sición transversal e os ollos ao axexo. Podes collelos bu non, e o automoyilista ten oportunidade de sentirse vaidoso ou orgulloso coma un
cow-boy pola rúa principal de Kansas city.
Eu, que fun autoestopista e sonno
aínda ocasionalmente, debo confesar que sjnto un terrible remordimento de conciencia cada vez que non
paro e entón procuro mil e unha escusas de pequeno- burgués rodante:
que se tiña outro carro pegado detrás, que a quen se lle ocorre ir facer
dedo aí, nesa maldita curva, que si
vou escoitando unha cinta de música
persoal e intransferible... En cambio,
cando paro, sinto posteriormente un
cristiano alivio, a satisfacción do deber cumprido.
Sempre resulta positivo collar a alguén en autoestope. Mesmo cando
non se intercambia unha palabra, é
un dos poucos mecanismos de comunicación que existen na sociedade contemporánea, fóra do círculo
íntimo, O outro día, por exemplo, collín un autoestopista de apariencia
pouco recomendable segundo a estética dominante. Era un home que
tiña o don de talar cos extraterrestres. Os últimos cos que establecera
contacto tora cos chamados Xardineiros Galácticos. lan de planeta en
planeta prantando flores.
Agora, cando vou no coche, solitario e na noite, miro para o ceo e pergúntome en que planeta andarán os
Xardineiros Galácticos.
O

.VOLVER AO REGO

F

rancisco Vázquez- tomou o
xantar no Coiéxio Maior · La
Estila e estivo de tertúliá cos
•
.
residentes. . .,
"Cada ano na Coruña -realízase
unha gran obra, dixo: agora están co
saneamento da Ria do Burgo; logo
virá o transporte mancomunado,
máis tarde un cer:itro de recollida de .
lixo centralizado e, para o ano 2.000,
un Plan Xerál de Ordeaéión Urbana".
Este home se fose arqui
vantaria os planos a partir
ogra-ll.
tia .do edlfício.
·
~ ·
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