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A OPOSICIÓN CALIFICA Á XUNTA DE INOPERANTE

GALIZA REAL-GALIZA OFICIAL-

Oposición e Xunta discrepan na
análise deste ano de governo.
Os primeiros consideran que
o único que realizou Fraga
· foi unha política de xestos
sen que solucionase os
problemas reais que
afectan ao país.
M. Fraga, pola sua banda,
afirma que a
Galiza nunca
estivo mellar

· Alxéria aproba·
unha lei para
suprimir o
francés na
Administración
.e no Ensino
A aprobación polo Parlamento
alxerino dunha Lei de Arabización, a meio da cal quer xeralizarse o uso do árabe en detrim~ntó do francés, trae á luz o
profundo debate político-cultural
presente na Alxéria, cunha realidade complexa de connito lingüístico (con dous· idiomas próprios, árabe e bereber, e a preséncia do francés), e co horizonte dunh~s próximas ele!cións lexislativas.
(Páxina 12-13)

O xuizo a
Francisco
Rodríguez
convertiuse
nun acto a prol
do.galega

Antelo:
'Se non fose
pola guerra
teriamos un
partido coma o

O xuízo contra o dirixente do
· Bloque Nacionalista Galego,
Francisco Rodríguez, converteuse nun acto de protesta e de reivi nd icaci ón .do idioma galego.
Protesta contra a conculcación
·dos direitos dos galego-falantes
·na sua relación coa administración de xustiza; reivindicación
do uso da nosa língua en todos
os ámbitos. O proceso contra
Paco Rodríguez quedou visto ,
para senténcia.
_.(Páxina 8)

Avelino Pousa Antelo- é unha tigura polifacética. A sua biografía
ten a tensión dos seus contemporáneos, marcada pola aseensión da conciéncia galeguista e
o trauma cruel do golpe militar .
de Franco. A represión andoulle
cerca ·e meteu ó medo en 'toda
· unha xeneración que estaba a
construir un novo mapa político
do país. Bota de menos a ética
de comportamento do núpleo do
PG
(Páxi~a 12-13) ·

Po~sa

PNV'

Alfredo Conde
afirma que
escrebendo ··
en castel.án
fuxe cara
adiante
A noite do Dia de Reís, Alfredo
Conde era galardonado co Prémio Nadal de -novela pola sua
obra "Los otros. dias", primeira
do autor alaricano ·en castelán.
Desde primeira hora Alfredo
Conde xustificouse contraditoriamente sobre .o seu pase ao
castelán. Escritores como Carlos Casares interpretan este
cámbio lingüístico como un pa- ·
so atrás nunha conquista da
· cultura galega.
(Páxina 18) -
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. . - UN ANO DE GOVERNO

A oposición afirma que todo ·se reduce ·a
· · unha Política de_xestbs

()s problemas
económicos.aQrávanse
mentrés agardan .polos
remédios presidenciais

/

ALFONSO EIRÉ-M. VEIGA-G.LUCA

As análises que 1an Governo e oposición do ano de xestión de Fraga á
-frente da Xunta difiren substancialmente. Os primeiros apreséntano de
.xeito triunfalista, resaltando os quilómetros percorridos e os acordes con
Madrid, precisamente os pontos máis criticados polos opositores. A
sociedade pala sua parte viveu neste ano conflitos históricos como a
tractorada que paralisou totalmente Galiza durante dous dias, as taigas no
sector pesqueiro ou o anúncio dunha nova reconversión.

GALIZA DE·SDE O
HELICÓPTERO

Coroado por un nimbeiro de estadista que el mesmo coida e .
aloumiña désde hai tempo, chegou hai case un ano á presidéncia
da Xunta Manuel Fraga. Daman da sua auto-estima traía o
convencimento de que ia mudar o curso dos aéonteceres-na
Galiza e figurar na galería dos que fan época, á imaxe do bávaro
Strauss, que até conseguiu enterro. multitudinário e_charos ante o
·
seu cadaleito.
.Como afirma na entrevista que incluimos neste mesmo número,
para el non existe o pasado, na pretensión de que é c.a paz de
forzar o futuro, de comezar unha nova etapa: a era Fraga.
Pero a realidade é teimuda e, as máis das veces, empéñase en
lle levar a contra ás boas intencións persoais . .Un ano despois,
están na picota os pilares básicos sobre os que pretendía asentar
o seu mandato: ponse en cuestión a sua autoridade e a sua
capacidade é obxecto de dúbidas á vista da sua teimuda negativa
ao debate; a austeridade prometida e o compromiso de ser "o
- presidente de todos" tampouco aparecen. Per:o, sobretodo,
bóta$e en·falta un programa eficaz de governo.
Máis de.150 mil parados na~ndústria, a metade da frota
pesqueira de altura sen caladoiros nos que faenar, a maioria da
povoación agrícola cun futuro incerto e salários por baixo dos
considerados de subsisténcia, a válvula de escap·e da emigración
pechada e un relóxio outravolta atrasado con respe!to ao
desenvolvin:iento do resto do Estado e da Europa cómunitária. O
Presidente asegura que "nunca estivemos mellar'', afirmación
que só pode ter a sua verdadeira dimensión se nos comparamos
coas áreas xeográficas que nos rodean, cq,as que aumenta
considerabelmente o noso desequilíbrio negativo. O retardamento
na construción dunha rede viária que permita aos nosos produtos
competiren nos mercados da CEE, vai agravar ainda: máis a nosa
situaCión.
_ .Cando as estrada.s galegas estaban totalmente ·bloqueadas por
máis de 50 mil tractores, feíto único na Europa actual, M. Fr~ga
collia o helicóptero e daba o ,sálto a Valladolid, contemplando o
problema agrário a vista de páxaro, nun claro.exemplo·do que é a
sua acción de governo.
·
Foi incapaz durante este ano de babear áos problemas
concretos de gravidade xeral, de aportar solucións pontuais a .
situacíóns específicas. Non é que non o pretendese, todo
. governan1e busca solucións, pero o seu·programa e a sua própria
. ideoloxia, apontalada no ímpetu privatizadór, impédenllo. Cando
non, atópase co atranco -da falta de competénci~s e unha
financiación autonómica claramente lesiva ·para os nosos
intereses.
·
Fraga governa Galiza como se dunha Deputación se·tratase.
Afronta o problema desde unha óptica de Estado e, así, acede a
adiar en tres anos a construción das autovía~ (o retraso secular
non vai con el, di), a receber o lnsalud sen ~ue se recoñeza a
débeda histórica e cun teito de financiamento _
moi por .baixo do
módulo de povoación real, ou a retirar os contenéíosos por
cuestión de colT'peténcias.
·
·

Esta postura é a que lle permite o entendimento e as boas

re~acións co Governo central. Con esa mesma idea enfrenta
tamén QS· problemas relativos á desregulación comunitária, nos
que, máis unha vez, se impoñerá"a óptic~ e as pri.oridades de

Madrid. O seu "amor á Galiza" esváase polo visto ante a sua idea
de "estadista".·
·

AllóSA TBBll
Fraga logrou congregar a numerosas persoas

odla da sua toma de posesión na Praza do Obradolro

"Entrarei no Obradoiro- con mil
gaiteiros", prometeu Manuel Fraga. E cumpriu, ainda que tivese
que .contar coa inestimábel axuda qe Vitorino Núñez, que lle
proporcionaba non só boa parte
dos gaiteiros senón os 4 deputados precisos para a maioria arelada. Había outras promesas. As
eleitorais, as realizadas nos discursos de investidura e toma de
posesión ...
Un ano despois, o ex presidente González Laxe afirma que
"Fraga está chegando aos mesmos níveis de Albor", Xosé Manuel Beiras considera que "non é
que estexa queimado: está carbonizado" e Camilo Nogueira di
que "pode ser certo o de que o
Estado lle cabe na cabeza, pois
que non lle deixou sítio nengun
para Galiza". Para Sánchez Castiñeiras, Fraga está a facer ''todo
pior ca o Governo tripartito".

As relacións con Madrid

~

Un político de altura
Moitos eraron que con Fraga
chegaba á presidéncia da Autonomía un político de altura. Houbo quen pensou pedir praza no
salón de plenos do Hórreo para
ver como Fraga esgrimia réplicas.
a X. L. Barreiro e X. M. Beiras.
As urnas deixaron fora ao de
Forcarei, pero o novo presidente
encarregaríase de botar un cubo
de água sobre os que esperaban
o gran espectáculo do foroporque, simplesmente, resolveu non .
comparecer na tribuna.
A tónica deuna o debate de investidura: Fraga non deseñaba
unha política de Governo. Da
procesión-de fólios desprendíanse declaracións de intencións e
lembranzas sentimentais; nos
célebres quince tomos (o programa eleitoral impreso) quedaba polo visto o cerne e resume
da cartilla de governo e a eles se
remitia o Presidente como se fosen textos sagrados. Outravolta
subiu ao estrado no debate da
autodeterminación para descobrir que os portavoces da oposición dobrábano en erudición e
reflexos. E non debeu gastar da
experiéncia ou debeu pensar
que tiña moito máis que perder
do que gañar, polo que, asegurada a maioria, sentou praza no
banco do governo. Desde ali, le
xornais e revistas. Polo expeditivo sistema de arrincar páxinas,
fornece a sua hemeroteca particular. Escrebe felicitacións, ordena correspondéncia ou bota unha soneca. Só neutras duas ocasións faria uso do atril, para respostar ataques directos.
Sobre o coiro do parlamentar
sillón repousa o pura-sangue da
direita: o home destemido, radical, de atlética dialéctica e formidábel memória, acomoda dentro
dunha carpeta recortes de revistas atrasadas. O mito Fraga, es-·
vaise, primeiro entre a clase política e, lago, entre o eleitorado.
Non tarda en gañar o alcume de
boí mudo.
Desde a oposición dan diversas razóns para o ostracismo
parlamentário do Presidente. X.
M. Beiras considera que "ou non ·
ten nada que dicer ou ten medo
a que se descubra que non ten
nengunha resposta aos problemas principais cos que se ten
qµe enfrentar a nosa nación".
Sánchez 'castiñeiras afirma que
Fraga "considéranos menores de
idade ou algo asi, e non lle dá
maior transcendéncia ao Parlamento autonómico". Máis alá vai
González Laxe ao asegurar que
Fraga considera que o Parlamento está de máis e que, como o
británico Orwell, pansa que "hai
qu~ disolvelo". Para Camilo Nogueira o que intenta Frag? é "resgardarse dun segl!rO desgaste".

A idea de que con Fraga o trato
que Madrid -ne dispensaba a Galiza ia mudar deulle moitos votos
ao PP. Foi tamén, sen dúbida,
neste terreo, no que o Executivo
galega se apo.ntou os maiores
tantos.
.
A personalidade política de
Fraga conseguiu que se lle prestase máis atención á nosa autonomia. A sua idea do Estado está en consonáncia coa de Felfpe·
González, que posibilitou non
só o entendimento en cuestións
bilaterais, senón tamén unha comunicación fluída co Governo
Central
Froito desta comunidade de intereses son os acordes sobre as·
autovias e a transferéncia do Inos tractores colapsaron durante dous
salud. As duas xestións de Godlas as estradas galegas nun feito
verno apresentáronse desde a
único na Europa actual.
Xunta coma os logros do -ano da
se via reflexado nas suas relaXunta de Fraga. Pero o xeito de
cións coa prensa, e nas suas
conseguir estes dous trofeos recontestacións descorteses aacebeu duras críticas de todos os
quelas perguntas que o molesgrupos.
tan. De a pouco chegaria a trePara González Laxe, Fraga
cedeu nestes acordos na procuboada ao seo do partido, con erifrentamentos entre Guiña, Bec- · ra dun resu,ltado político. Consicaría e Portomeñe. Unha despu- _ dera que aceitou un retraso de
ta que se faria evidente no nodous anos no tema das autovias
a respeito do POR e dun ano en
meamento a alcaldia de Composteta. Xosé Guiña, que conserelación co éontemplado - no
guiu o Secretariado Xeral do PP
Marco de Apoio Comunitário de .
na Galiza, desbancaria a Conde
Bruxelas, ademais "de facer deiRoa. Logo viria o postulamento
xación dos acordos parlamentáde Portomeñe para saca/o do
rios".
meio e, agora, resulta que os inTamén critica o acordo co lnquéritos dan a Roa como o posí- , salud, considerando que "nestas
bel candidato mellor considera- - condicións transferíanllo a caldo. Fraga veríase abocado a faquer". Do mesmo parecer é Sáncer unha adverténcia aos baróns
chez .Castiñeiras que, ademais
para cesaren na desputa.
afirma que Fraga minte pois o
Os cadros do PP puxeron ain7,05 que pregoa como base de
da piar cara cando foi de pactar - financiamento do lnsalud "non se
-con Vitorino. ·Romay e Portome-. vai acadar até dentro de 1O
ñe mostráronse belixerantes: O
anos, daquela xa pode estar na
acordo non era posíbel. Romay
bancarrota".
pretendeu adiantar o congreso e
o· ex presidente González Lafiltrou que Curña podia ser desxe tamén critica que Fraga retira- .
cabalgado do seu posta logo dos
se os recursos de inconstituciocom ícios debido ao descenso
nalidade "a cámbio de .nada; nós
eJeitoral que ia sofrer ·o PP, senon o fixemos, porque pensámos
gundo reflexan os sondeos enque tiñamos razón". Con respeito
ás visitas a Madrid, Laxe afirma
carregados polo partido.
Pero as desputas seguen. Fraque a diferéncia éstá "en que el
ga está a ter numerosas presións
explicita os seus contactos e nós
para que disolva o Parlamento e· . non o faciamos" . Criticando o
. adiante as eleicións como méto- ,. que el chama "política de xesdo para desfacerse de Vitorino.
tos", que o leva a "darlle publici-.
Pero a oposición considera -que . dade até ás axudas a particulaFraga, agora que cumpriu o seu
res que conceden. Non se pode
soño e chegou a Presidente, non
atentar contra a dignidade das
se vai expoñer a perder o pasto . persoas. Nós tamén axudámos a
ao que lle quer tanto. "Pesan nél
moitos e nunca o dixemos".
máis as ganas de estar na Xunta
ca os problemas internos", en paAs viaxes
labras de G. Laxe.
M. Fraga sempre sentiu especial
predilección polas viaxes. Adoita
a dicer que non hai concello que
non teña visitado, agora amplia a ·
sua quilometr.axe na nosa diás. pora, combinando as suas ánsias viaxeiras.coa lei que lle senMITO FRAGA .
te a emigración. Estas viaxes
son outros dos fitos deste ano,
ESVÁESE.
segundo a Oficina de Prensa do ·
GAÑÁN DOS E
Presidente.
O seu antecesor González LaOALCUME
xe considera que "non fixo nada
DE BOL MUDO
por ar adiante que non fixera eu:
nomeárono doutor Honoris Causa, a min tamén; tivo entrevistas
con presidentes, eu tamén; rece- .
beu agasallos, deu abrazos, pronunciou discursos ... o mesmo ca
min; non ternos outras competéncias. A úni'Ca diferéncia é qL:Je
el ·tentou que o recebese Margaret Thatcher e fracasou". O BNG
é máis duro ao considerar que o
que realmente acontece coas
viaxes de M. Fraga é que "escapa da Galiza para non afrontar
os graves problemas, sen que se
poda dicer ·que- sacou nada en
limpo de nengun".

o

FRAGA ESTA
CHEGANDO AOS
MESMOS NIVEIS DE
FERNANDEZ ALBOR,
AFIRMA
GONZALEZ LAXE

dificando leis todos os dias, cando tantas están por facer", en
palabras de Sánchez Castiñeiras ; e a governar por decreto,
"en consonáncia cóa sua ideoloxia conservadora", segundo Camilo Nogueira.
Precisamente a apresentación
dos orzamentos puxo en evidéncia a falta de coordenación e de
dirección política do Governo
Fraga, tal era o cúmulo .de erros,
o baile de partidas presupostárias e as redaccións equívocas
que foi pr~iso correxir. ·

A autoridade

"Fraga non fixo nada que eu non flxera" (González Laxe)

F.ose polo que fose o certo é
que se nega a comparecer mesmo para explicar temas tan importantes como a crise do sector
lácteo ou a privatización do sector naval, por citar dous exemplos nos que foi reiteradamente
esixida a sua toma de postura.

Nulidade lexislativa
A maioria parlamentária que ostenta permitiríalle non só, como
di X. M. Beiras, ''talar ante unha
claque asegurada", senón tamén
impulsar unha laboura lexislativa
que dotase ao seu Governo dos
instrumentos necesários para
esa acción de governo.
Pero non foi asi. No seu discurso de investidura prometeu
para este primeiro ano a apresentación de 21 proxectos de lei.
Pasado ese tempo, só apresentou cinco: dous deles foron os
presupostos, de abrigada apresentación. Pola contra o grupo
popular adicouse a modificar leis
anteriores "como se nos pudésemos permitir o luxo de estar mo-

"Estamos plor que co governo tripartito" (Sánchez Castlftelras)

Os gabinetes de imaxe venderan,' xa antes da campaña eleitoral, a Fraga como exemplo de
autoridade. En consonáncia acabaría coas baronias e cos reinos
de taifas que at~igaban o PP.
-Acabaria coas imposicións, c9s
felóns e cos traidores.
As dificuldades para formar un
Govemo que viña pregoan-do,
denunciaban que xa non resultaba doado impor o seu critério absoluto. As pretensións de Vitorino Núñez, a negativa de vários
persoeiros, e as presións dos
homes fortes do partido, condicionáronlle xa a formación do
seu Gabinete, que era substancialmente idéntico ao de Fernández Albor.
Tales foron as presións que a
sua idea de rebaixar o número
de consellarias a 6 foi irrealizábel.' Derradeiramente serian 1O e
da chisteira tiraria a Consellaria
de Relacións lnstitucionais e
Portavoz do Governo para recompensar a Vázquez Portome- ñe. Un Portavoz nominal, pois M.
Fraga asume esa prerrogativa
como algo inerente ao seu xeito
de entender a .acción de governar, até o ponto de que Portomeñe só_pudo falar en duas ocasións como Portavoz despois
dos Consellos ·de cada semana.
Claudicar á hora de confeccionar o Gabinete foi o primeiro nubeiro que ia escurecer o pregoado princípio de autoridade. Do
comportamento do Presidente
traslucía só un autoritarismo que

"Non hal coordénaclón no Governo"
(X.M. Belras)

Q

"Fraga quer facelo ben, pero ... " (Camilo Nogueira)

{pasa á páx. segulnte)
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A bandeira
da austeridade

Instantánea.do altercado do pavlllón deportivo lugués no 19n (Foto A. Rojo)

O vilalbés non sempre foi _propenso
a derramar bágo?s ante os seus paisanos

Os lugueses lembran 'o dia
·no que Fraga quitou a chaqueta
A identificación galeguista .
de Manuel Fraga,
sentimentalismo incluido, é
hoxe patente. Pero as.'
emocións de Fraga non
senipre se traduciron en
bágoas e apertas
calurosas abs seus
paisanos. Un recente libro
de Xosé de Cara, Barreiro
contra Barreiro (ver
páxinas de crítica literária
deste mesmo número) .
· lembra un suceso,· moi
nomeado daquela,
acaecido en Lugo o 6 de
Maio de 1977, durante a
primeira camp~ña eleitoral
democrática. Nun mitín
celebrado no Pavillón dos
Deportes .o presidente de
AP sacara a.chaqueta e
encararase. ao numeroso
público, ·
predominantemente
xoven, que o abucheaba.
.. Previamente un grupo de
membros do servício de
arde aliancista despexara
o camiño ao seu lider,
provistos de cadeas e
barras de ferro.
Participantes naque!
suceso, lembran os feitos.
1

Daquelas. a curiosidade atraia a
un público numeroso aos actos
políticos que ia máis aló dos
identificados de antemán con cada opción. "Fraga había pouco
que fora Ministro da Governación
e durante o seu mandato tiveran ·
lugar os asesinatos de Montejurra e Vitória. Considerábase ·moi
insultante que viñera a Lugo de
demócrata, por iso os ánimos estaban quentes. Os abucheos comezaro'n desde antes de comeZF\r o acto", lembra Manuel Diaz,
quen, con 17 anos de idade, era
un dos presentes no Pavillón. "Ao
aparecer entre o públ~co várias
pancartas lembrarido os sucesos
de Vitória e Montejurra, un grupo
de xovenes, tipo Fuerza Nueva,
sairon dos vestuários e dirixíronse a nós armados de porras, cadeas, puños de ferro e outros

instrumentos parecidos.- Houbo
bia xente de todos os grupos pounha refrega e a xente empezou
líticos da esquerda: ácratas, xena correr e a sair do Pavillón". Foi
te do PC, do Bloque, da Xoven ,
nese instante cando Manuel FraGarda etc.".
ga, con visibel enfado, sacou a
chaqueta e fixo ademán de su- - Coplas
marse el tamén ao tumulto.
Curiosamente o libro de... Ba"Si, lembro perfectamente aquel
rreiro contra Barreiro oferece undia.-Pasara duas,horas agachado
no lousado", di Xavier G. Santiso,
ha explicación sui generis dos
feitos. No parr:afo no que se rela- - Puche quen daquela estudaba
primeiro curso de Péritos e hoxe
ta o suceso non se menciona ao
servício de orde e tratase de exé membro destacado das Comiplicar a fuxida de gran parte do ' sións Labregas. "Foramos reparpúblico desta forma: ''Pilar Certir unhas coplas e entraramos para adentro. Aquelo foi un levantanuda e outros xornalistas conseguen que alguns confesen o momento case enteiro do Pavillón.
tivo da precipitada marcha: Só
Houbo uns elementos que quita-.
nos pagaron por berrar". "É lóxiron unhas cadeas e comezaron a
co, -engade Cora, unha cousa é
tortazos. Saimos polas portas,
espetarlle catro frescas a Fraga,
polas fiestras e por onde pudeé outra moi distinta ter unha lior- . mos. Logo a policia estabanos
ta co león de Vilalba. Nese caso,
agardando tora. Alguns, coma
a tarifa tiña que ser máis alta''..
· min, tivemos que escondernos
"Non, alí non había ninguén - ate que rematou todo".
pagado", sinala Manuel Diaz.
"Non, as coplas non eran mi"Eramos todos amigos e coñeciñas, ainda que xa me gostaria,
dos de Lugo da época. Tampouporque atgunhas era bonitas",
co é oerto que nos marcharamos
lembra Dario. Xoán Cabana, ouqu itar el a_chaqueta. Foi ao
tro dos presentes e xa maior daquelas, "tiña 25 anos". "Había
sair toda aquela xente dos vestuários. Houbo moitasJabazadas
moita xente coñecida, recordo,
po( ambas partes. Despois fora
por exemplo, a Pablo Pardo, coiagardábanos a policia".
do que daquela militante do PSP
. de Tierno e que logo se pasaría
Que salga el toro
ao PSOE".
··

ª°'

"fraga foi o último en intervir
aquel día. Cando xa lle ia tocar a
el a xente empezou a berrar Que
salga el toro. Aí comezou o fo- .
.llón. Por certo, creo que ademais
da chaqueta sacara o cinto". Asi
· o lembra Xosé Rivera, dirixente
. local da Xoven Garda Roxa, or~
· ganización xuvenil do PTE, partido maoista autodisólto e.n 1979,
e hoxe profesor de filqsofia. "A ·,
maioria eramos estudantes. A
bancada esquerda do Pavillón
estaba ·repíeta de xente abucheando. A verdadé é que· apenas
se conseguira ,ouvir a nengun
dos participantes no mitín. Non
sei cantos seriamos os que protestabam os, ·pero desde logo
moitos. Pode que a metade da
xente qu.e habia". .
"Pagados? Ha, ha. Eu desde ·
logo ainda non cobrei: Non, en
absoluto. Fora unha cousa bastante espontánea. Foi unha reación normal daquela, de feit? ha-·

Sus. y a ellos
"Non é certo que Fraga dixera: A
por ellos, cando se levantou, como puxeron todos os periódicos
da época. O· que dixo foi: Sus y
a ellos, empregando a expresión
medieval", afirma .Xesús Campos, ~ecretário en Lugo da Unión
de Xuventudes Comunistas, rama do PCE para a mocidade, e
hoxe comentarista de prensa e
guionista de televisión, ademais
de humorista. "Nós non iamos a ·
protestar, lembra. Pero cabreounos ver aquelo. Fraga entrou
provocando, levaba os famosos
tirantes coa bandeira española e
tiña unha equipa ben fornecida
de cadeas e porras. Houbo tamén unha persoa que sacou unha pist~la. Coido que foi Cacna- ·
rro, pero non estou seguro".
"Se nos pagaran? Non, a min
Moscú nunca !TIª deu unha pe.
t
seta".
1 ''
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quen mellor o podían facer eran
os próprios funcion~riQs", segundo Manolo Losada, ,ou que os recoriecimentos mét:ticos os faga
unha empresa pr~Vada, existindo
os servizos médicos e Segurida, de e Hixiene.
. Esa política privatizadora é a
que ten sumida á TVG na situación máis difícil desde a sua criación, segundo denúncian os próprios traballadores do ente e co
espiñento tema das listas negras
ainda sen aclarar.

Os grandes problemas

Outras das bandeiras emblemáA privatización é a soludón escoticas que ~?huel Fraga promellida para combater os grandes
teu ondear ao vento de San Gaproblemas que hoxe ten Galiza.
etano durante a sua xestión, era
Asi, o Governo gal ego móstrase
a da austeridade e a racionalizafav.orábel a que Astano e Barreción Administrativa. Ergueu no
ras pasen a mans privadas e, seprimeiro o mastro das 111 unidaguindo con esa política da escola
des administrativas suprimidas.
de Milton e Rose Friedman (hoxe
Pero logo quedou claro que se
en dia en revisión na Inglaterra) e
trataba dun farol pois non faCia
néganse a intervir no sector lácoutra cousa que suprimir os posteo para pali~r unha crise que lle
tos xa vacantes mentres aumen- . afecta directamente a case o 50
taba outros. Un dos exemplos da
por cento da povoación.
proliferación de cargos de conNo que se retire aos incéndios
fianza son· as nove persoas do· forestais, despois ·de anunciar o
· Gabinete da Consellaria ·de RePresidente que se encarregaria
lacións lnstitucionais. Pretendíapersoalmente deles, puxéronse
se suprimir as oficinas de prensa
meios abando sen que, como
das outras consellarias e condenúncia Sánchez Castiñeiras,
centralas na do Portavoz do Go"se apresentasen no Parlamento
verno, pero cada consellaria tivo
ainda as cantas", pero os logros
por fin seu asesor de Prensa.
non están tan claros como podía
Esta austeridade levaria conparecer: é certo que houbo moisigo, ademais, a racionalización
tas menos hectáreas de bosco
e a eficácia da Administración.
queimado (os ecoloxistas afirComo emblema escolleuse a
man que é lóxico xa que non
pontualidade dos traballadores,
queda que queimar) pero o núper.o todo quedou no relóxio pamero de incéndios, máis alá das
ra fichar.
polémicas partidistas, foi idéntiPara Manuel Losada, repreco. A campaña de axudas para
sentante da CIG, "as cousas sefomento da produción forestal,
guen iguaf que antes: sé alguén
que presuntamente procuraba a
había que non ·era pontual; agora
extensión das frondosas como
seguiu habendo; moitos dos que
variedade forestal anti-incendiáchegan tarde saen de traballar
ria, rematou ao servizó dos inteás nove da noite". A Administrarese~ das fábricas de pasta e da
ción segue a funcionar tan mal
espécie incendiária por exceléncoma sempre, conclue Manuel
cia: o eucalipto. Doutra parte, a
Losada: non se deu unha normaposibilidade recoñecida no Estalización e segue a precarización;
tuto de Autonomia de criar unha
cada dia hai máis traballadores
policia autonómica (aspecto que
contratados. Como exemplo pópreocupaba profundamente ao
dese citar a Consellaria de Traconservador emblemático de
. bailo na que existen 549 contraFraga: Alfredo Brañas) non
tados .laborais. A Leida Función
adiantou máis alá dun corte de
Pública está parada e os trabauniformes para unha unidade de
lladores ainda non se puderon
axentes de Interior.
converter en funcionários da coNo marco dunha das razóns
munidade autónoma. Tampouco
básicas da institución da autonose convocaron os concursos de
mía como era a da recuperación
méritos para a promoción dos
cultural , a atención á normalizatraballadores, nen a oferta de
ción segue a ser mesquiña e a
emprego tal como se prometera
oficialización da Hngua recua alfacer para fins do ano pasado.
guns pasos co decreto de isen·
Todo isto leva a que a Adminisción . Desde a Consellaria de
tración autonómica siga nunha
Cultura, repiten que a función da
situación de provisoriedade.
administración é a de dar axudas
Tamén se prometera unha
mentres a iniciativa debe ser ne· descentralización administrativa.
tamente privada .
Manolo Losada afirma que "diso,
Manuel Fraga fixera tamén esnada de nada; estaba previsto
pecial fincapé na alocución da
para Xuño pasado o concurso de
toma de posesión .en que queria
descentralización e non chegou
ser "o Presidente de todos os
a convocarse".
galegos". A chamada ao consenPola contra, o que se pode
so referíase principalmente aos
comprobar é unha ánsia privatiasuntos esenciais da Autonomía.
zadora da que poden ser dous
Pero logo chegarón os enfrentaexemplos un estudo encarregamentos nos temas lingüísticos,
do a unha empresa privada para
coas denúncias de recua, e a
"racionalizar a Administración"
instauración dunha política parlaque custou 275 mi.llóns, "cando
mentária baseada na maioria absoluta. Na construci6n das autovías, único acordo negociado, o
PP esqueceria decontado os
compromisós coa oposición. Fraga apostou polo bipartidismo,
desde unha palítica de sumisión'
ás directrices do Estado. As
PRIVATIZACIÓN
suas bágoas, que, nun primeiro
momento .borraron para moitos a
EASOLUCION
imaxe. de home insensíbel, po.ESCOLLIDA PARA
den parecer hoxe froito dunha
senectude pre.matura. Como afirCOMBATE R.
maría Camilo· ~ogueira, "está
visto que Fraga non é o que·era.
OS GRAVES
Quer ·facelo ben, pero a sua pró- ..
PROBLEMAS
pria ideoloxia non llo _permite".' •
'
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•ALFONSO EIRÉ

. Ás 9,45 da mañ~n do
martes dia 8 Manuel
Fr~ga parece dist.endido,
moito má.is que de
costume. Poida que a
aprobación dos
.
presupostos horas antes
lle tirara un gran peso. Xa
tiña a esa hora; como nel
é habitual, -feito o resumo
da prensa para o seu xefe
de gabinete e p.ara
d1ve.rsos conselleiros, con
subraiados e indicación-s.
Concedera a entrevista o
dia anterior, sén pór outra
limitación que a do tempo,
por ter fixadas outras
audiéncias. Manuel Fraga
comeza sen apenas
preámbulos e vai ao gran:
Ao longo da conversa non
recusará nengunha
.
pergunta de antemán. Non
tivo reparos en que Anxo
Iglesias cumplise a sua
laboura de fotógrafo
durante o tempo do
inquérito e até acedeu, ao
rematar, a posar en
diversos ángulos do seu
despacho.

UN ANO DE GOVERNO

Manuel Fraga:
'Galiza nunca estivo mellor'
Ainda que vostede coiiecia a
realidade da Galiza, despois
dun ano de Presidente, que foi
o que máis o surprendeu? ·
Ninguén coñece perfeitamente
Galiza pois ten moito de peculiar
e misteriosa ainda para os próprios galegos. Pero tampouco se
pode talar de grandes surpresas.
Galiza é como é. Nunca pensei,
hai quen saña con iso, facer outra diferente; o único que pretendo é mellorala. A única surpresa
é que non cansa un de vela, de
atoparlle problemas e de buscarlle solucións. Ademais, é admirábel o que os galegos, axeitados
entre si, somos capaces de facer.
Pero atopou na sua laboura algun atranco que non pensaba
encontrar?
Os atrancos están aí, hainos en
todas partes, en calquer sociedade. Galiza ten níoitos, pero
non son os dun país africano ou
sulamericano, nen están tampouco no xeito. de cartas sociedades eüropeas chamadas desenvolvídas pero que tañen tamén unha· excesiva estabilización, como lle pasa á británica
ou á escandinava.
Galiza está nun ponto interesante para facer cousas importantes, non revolucións, pero si
máis rapidamente o que Maxa
que facer... Persoalmente creo
que podemos logralo.
Pero a situación da Galtza cando vostedeu chegou ao Governo non podemos ·dlcer que fose boa. Hat máls de 150 mit
obrelros parados ••.
Nunca miro para atrás . .Paréceme que unha das. mellares mensaxes do Antigo Testamento é

cando a muller de L.:ot mira para
atrás e convértese nunha estátua de sal. Dixen o que tiña que
dicer cando tomei posesión e xa
non miro para isa. Evidenteme.nte o Governo T~ipartito non foi un
bon Governo, non podía selo
nen pola sua orixe nen polo seu
planteamento ... pero non se pode pór de disculpa...

po~ía

NirÍguén o conqueríu máis_ca _ e referiuse ás autovias, non
nós. ~ ponto-. O que diga o conere que se ten esquecido ao
trário que o demo~tre. Pero eu
ferrocarril?
Seguindo co símil toureiro, caafirmo que non se podían ter feíto antes.
· Estamos traballando niso. Ternos
les foron os tres principais paxa os tíos pastos aqui e en Euroses que vostede executou para superar esta situación neste
o que eu non entendo é como pa. Estamos certos de conquerir
ano de governo?
que o ponto de partida sexa Le·
non se podian ter feito antes,
ón e non Valladolid a todos os
coas autovias e auto-estradas
que xa hai construídas en todo · efeitos. Estamos traballando taPlanteamos axeitadamente as
mén na direc.ción portuguesa.
pri.oridades. Hai tantas causas .o Estado. Só quedamos nós...
que facer que é preciso optar paRecoñezo que ainda nQn ternos
avances significativos sobre os
Nós conquerimos estes dias un
las que se deben facer antes e
proxectos anteriores. Pero hoxe
plan eléctrico importante. Non se
deixar outras para despois.
'IMOS CONSEGUIR
pode vir dicendo que xa é tarde.
é moíto máis importante o transNo primeiro acometemos a re-:
QUE SE
porte
.terrestre.
O
que
seria
tarde
é
non
f
acelo
forma da Administración. Irnos
agora. Sempre se pode facer aF
·facer unha reforma, unha desINDUSTRIALICE
Si, pero imos seguir chegando
centralización, estamos niso .xa. ' go. A história dun home non é a
tarde· aos mercados europeus,
história
dun
povo,
a
dun
home
AQUI TODO O LEITE
Irnos ter un instrümento adminiscóntase por moi p.oucas · anos.
polo ménos alguns anos. Que
trativo
que
funcione.
QUE PRODUCIMOS.
lle diria por _exemplo a un xo,Nun
prazo
record
os
.temas
das
Estamos metidos a fondo no
ven de 18 anos qUe viva no
infraestruturas están planteados
planteamento dun modelo autoPERO AINDA ASI VAi
agro en relación co seu .futuro?.
e camiño .de resolverse.
nómico Qefinitivo ·do que son fiDespois había temas dunha
HABER QUE SACAR ' tos
importantes segundo teño
penso .que aes rapaces hai que
urxéncia terríbel como o do lume
DO AGRO A MÁIS DE explicado e'n diversos foros: a.re- forestal,
que cambiou substanfalarlles menos de adulación e
forma do Senado, a criación dun
cialrnente e mellorará, dígase o
falarlles máis de causas concre100 MIL FAMILIAS'
verdadeiro Consello Económico
que se ·queira... e outros. Agora
tas. Se se mellaran as escotas,
e Social, as .Conferéncias de
estamos na moderación de toas posibilidades de investimento,
Presidentes, maior participación
as realidad~s de traballo ... Tendo·
na política rexional europea, etc. · dos os sectores e na defensa da
Eu non me retiro _tanto á lanasa Hngua e a nosa cultura.
esas facilidades, poden facer
Estamos a traballar seriame'nte
boura do Governo como á siniso e, principalmente, noqueé · _Penso que é un prqgrama sé- . ·. máis e mellor. Penso que nen os .
tuación soci¡¡I. ••
nenos nen os rapa.ces viviron
· o plan de financiamento autonó- ·río de governo e, en once meses, ninguén . póde dicer que
mellar nen tiveron tantas facilidamico.
E un momento de recesión ecocons·egufria .facer máis.'
des, pero con todo iso ainda teTerceiro: nós non descobrimos
nómica, no que o proceso migranada pero estamos a-acometer
Falábamos de infraestrutu. ras
rán que loitar e moito, pero teñen
tório sistemático envetleceu á . seriamente o tema das infraes""'
un ponto de' partida que ainda
povoación sacá11done recursos
non tiveron ..
truturas. Cando escoito, cando
humanos ... Certos aspectos de
hai un logro importante, isa de
c:tesindustrializacjón fannos reReferiame a que moltos teñen
que "chegamos tarde" ... Oia, pior
construir o .tecido en parte deso futuro moi incerto pois terán ·
seria c~egar ainda má,is tarde.
,
feito.
que deJxar as .su as explotaMOl·FACIL ción e non se ven outros posP,rdoe Presidente, plor seria
Pero a ct,Jestíón está en que,
tos de traballo alternativos.
chegar tarde, pero é evidente
en calquer situación, non ·creo
FACER ÜNHA LEI. .
que chegamos tarde, polo menqs toureiros que vetan os tquPERG EU PREFIRO
A sua mensaxe será esa, pero a
nos tres anos con respelto ao
ros, Mai que estar aí e, senón,
miña é que hai que traballar
resto do Estado•..
deixarlle sítio a outro. Sabia que
GOVERNAR CóN
máis e que van ter máis oportu;.
entraba · nun terreo ·difícil, sabia
. nidades que nunca.
que ·tiña. a abriga de pór. a mifra · Rexeito absolutamente esa inter- .DECRETOS COMO
pretación. O prazo é o máis bre.experiéncia ao servizo da Galiza
DE GAULLE'
Ao comezo 'C.ticiame que non lle ·
ve que podía ser. Lográmolo.
despois das causas qu~ pasaran
e que non se
certas mans.

deíxar en

·',E

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

.

gostaba mirar ao pasado. Ta- ·
mén gosta de dicer que o que
hai que falar é dos garabanzos.
· Deixemos logo os discursos. O
certo é que o prezo do leite
baixou en máis de dez pesetas,
que hal explota::ións ás que
non lles recolle o leite, que unha vaca para matar ainda ·non
vale hoxe 30_.mil pesetas ...
Do problema lácteo talamos agora. Eu contesteille á sua pergunta dicíndolle que nunca tiveron
tantas oportunidades. Terán ·que
loitar e buscarse a vida como fixemos nós. Todas as outras
mensaxes son falsas. Esa é a
miña doutrina e a Galiza hoxe
non lle vai mal con que nós a
apliquemos.

Pero os problemas non nos invento eu.
·Comecemos polo problema de
· Larsa, estase a ponto de arránxar. Nós estamos loitando dentro
das limitacións, sabidas, deste
sector. Se non entrásemos na
CEE, tiñamos o mercado de Esp~ña, deficitária en leite.' Ao entrar no Mercado Comun, sabiamos qu.e iamos ter problemas
pois o leite era o único produto
que era máis caro aqui que_na
Europa.
É a .base de boa parte da nosa

· economia.

·

Ese problema vaise resolver. Os
prezos do leite van mellorar. O
gran segredo nón é outro que
conseguir que máis dun tércio do
leite que se . industri~liza fóra se
industrialice aquí.

Como van logralo?
Evidentemente non podo adiantar as conversas que estamos a
manter con _vários grup~s. pero
teño a esperanza de que, en
dous anos a situación pode estar
'
substancialmente mellorada.

Pero esta situación vai pod~r
mellorar_sen que teñan que
abandonar o agro esas 200 mil
famílias das que se tala?
Ternos que seguir sacando excedentes do campo. Hai moitas -explotacións gadeiras que ainda
niestán moi por debaixo do mí_
mo para poder viver. Previamente ternos que mellorar o sector'
indústria e os servizos. Se industrializamos como estamos a facer, se aumentamos o sector
servizos, como acorre co turismo ... hai que sacar polo· menos
100 mil famílias a outros sectores no prazo de tres ou catro
anos qu_
e é no que estamos. Non
nos podemos enganar pensando
que ~xiste algunha variña que
permita que se· poda viver con ·
catre vacas.

Pon como solución a de criar
empresas, pero o ano pasado
pecharon 200. AZUR de Ferrol
criou 27 postos de traballo en
toda a sua história; o paro aumenta...
Vostede ten perfeito direito en facer a exposición pes_imísta da realidade.

O que pretendo é transmitirlle
as perguntas que .se tan a
maioria dos galegos.
Neste momento de recesión económica nós irnos loitar seriamente polos investimentos na GaHza
e polos investimentos que a -fagan posíbel. Para iso eran imprescindíbeis as infraestruturas.
Esa prioridade está ben sinalada.
Agora irnos criar diversas insti-·
tucións, entre elas o Instituto de
Fomento da Galiza, que vai promover por toqos os meios eses

1

·pectes positivos. Saino moi ben
como Ministro de ·Turismo que
fun. Pero ao final iso sai de sacarllo a oútros. Pen~o que neste
momento é mellor financiar con
diñeiro público certo tipo de intereses.
Cun instituto de crédito público
non haberia máis cartos, senón
só a .posibilidade de darllos a
uns e sacarllos a outros; pero os
cartas saen do mesmo sítio,
agás que os proponentes sexan
capaces de inventar unha mina
de ouro. Parece incríbel que a
proposta veña dun economista.
Non nego a posibilidade de
que algun dia se poda criar, pero
o que nego e que con isa se aumente o teito de financiación .

.___

investimentos.
doutros preceitos xa promulgaHai que dicer que ao lado das
dos anteriormente].
'
empresas que pechan hai outras
Alguns non foron os prometíque abren. Penso· que, sen tar- . dos pois, na laboura do Governo
dar, coa axuda dos parques tec- · hai prioridades. O problema· é
que os que non téñen por onde
nolóxicos, coas axudas aos investimentos novas, co aumento · atacar, agora digan: non se fan
do interese por Galiza ao ofere- · leis. As leis son a cousa máis fácerlles estabilidade económica e .cil de facer, fainas... calquer, sosocial que neutras rexións non
bretodo se despois non ~e cumteñen, vai mudar o panorama ..
pren. Aprendin lego de anos de
estudo do sistema británico que
Quedábanos outro sector báhai que facer poucas leis, breves, moi seguras-, que se podan
cumprir, esixir o cumprirriento ...
Hai moitas cousas que a xente
NON FALO NO
quer ver nunha ·1ei. Por que? PaPARLAMENTO E
ra que irnos complicar a lexislación
novas leis se· se
PORQUE EU SÓ LLE pode facendo
facer tamén por decreto.
Estou facendo por decreto todo
CONTESTO A
o que o Estatuto permite facer.

'SE

GONZALEZ LAXE'

xa Ul'.l tema importante para Galiza vou·estar eu, cando non, talarán os conselleiros que para iso
están.

Xa que Irnos de símiles taurinos, pasemos ao último térclo.
A Generalitat gasta 670 pesetas por habitante/ano en normalización lingüfstlca, a Xunta
só 130. Non lle parece desproporcionada esa diferéncia?
Cat.alunya ten a sorte de gastar
máis qu~ nós porque teñen máis
cartos. E o que teño que dicer.

Pero é por habitante.
Claro, o mesmo sucede en teléfonos, en calquer outra cuestión.
Gasta máis porque ten máis cartos.

lso· marca ' un determinado talante de governar.

Falernos da sua persoa. lnslnuou o outro dla no Comedor
de Invitados, programa radio·
fónico de RNE, que non gostarla de apr.esentarse a unha nova reelelción. Que clrcunstánclas lle ferian mudar de opinión?
Esto u aqu i despois de tomar a
decisión de deixar definitivamente a política nacional e servir a
Galiza mentres poda. Xa demostrei que non son home que se
apega aos cargos, que sabe
marcharse deles. Creo que debo
de estar neles mentres poda servir para algo, hai que ter en conta a idade a saúde, hoxe grácias
a Deus a proba de bomba, pero
non vai ser sempre asi, como é
natural .
Polo demais á xente góstalle
ver que as institucións funcionan, que os partidos son capaces de renovarse por dentro. A
xente sabe que ninguén me vai
botar de onde estou máis que se
eu quera marcharme (estou talando do meu partido), co que
animo á xente a traballar tamén
e saber que os seus esforzos serán_recoñecidos despois. Digo o
mesmo dos que traballen negati ~
vamente.
Xa se verá cando termine esta
xestión. Se vexo as causas claras e non se cria nengunha conf l itividade procurarei pasar a
man .se encentro, ademais, a •
persoa adecuada; e se non,
mentres sexa necesário, terei a
man no arado.

Aí entrariamos no problema
do financiamento. Pode existir
Non, non, non. Cando alguén
unha verdadeira autonomia
sico, o pesqueiro. Co amarre
sen unha capacidade própria
da frota, cada vez menos cala- demostre que hai unha só actuadoiros, peixe de importación . . ción miña que non está feíta de · en canto aos recursos.
acordo co Estatuto, que vaia aos
Cales son as medidas que van
tribunais. A que non hai ninguén
Ternos planteado ese problema.
tomar?
A financiación non é suficiente.
que o poda facer?
Abriremos as negociacións coPero si, é un talante de goverXa están en marcha. Estámonos
rrespondentes. Teñen apresentanar, o saber governar. O xeneral
a mover ainda máis alá das nado ante o Senado unha imporDe Gáulle, na Constitución mesas competéncias directas. Xa
llar que existe en Europa, destante proposta sobre ese asunto.
resolvémos problemas como o
Agardamas avanzar nese terreo.
da frota en Inglaterra. Encontrá- ·pois da británica naturalmente,
A teoría de ter impostes prófixo a distinción moi clara entre o
mos unha razo.ábel atitude do
que é próprio da leí e o que é
prios non é fundamental. Creo
Góverno naciorial porque compróp·r~o do regulamento. Nós esque Galiza debe defender as teprende _a importáncia deste sectamos a aplicar ese princípio que
ses da solidariedade. Calquer
tor para Galiza.
tamén está na nosa própria
sistema no que Galiza dependa
As axudas da comunidad.e paConstitución.
exclusivamente dos seus ingrera a renovación da frota son, por
Que me digan un só asunto
sos, sexa para gastos públicos
outra banda, moi importa11tes
importante que non teña acomesexa para gastos sociais, non lle
nestes momentos para consePresidente, xa sel que se nega
tido ou un só decreto -ilegal. E
convén. A nós interésanos un
guir os meios adecuados. .
a facer futurlsmo en polftlca,
~on teño máis que dicer sobre
mellar reparto dos recursos de
pero ainda asl tefto que facerTamén estamos a facer unha
goeste
asunto,
agás
que
iso
é
todos,
que recebamos máis do
lle unha pergunta: tanto vostenova lexislación para defender
vernar.
Fondo de Compensación lntertedes como CdG afirman que
os nosos recursos. Habia -unhas
rritorial e menos as rexións máis
non se vai producir unha rupléis' moi bonitas pero non se
Pero o que non poderá discuricas.
tura dos pactos, pero están á
cumprian . Asi, por primeira vez
volta da esquina unhas eleleste ano, non houbo cohflitos no . tiré que non se prodiga na tribuna parlamentária..
Fálase da necesidade de ter
cións munlcipals nas que $e
marisqueo.
.
unha entidade de financiamenvan enfrentar ambos, polo
Antes había un consenso das
Non,
pela
mesma
razón.
Consito
próprio. No debate dos pre- que poderla variar a situacausas que haoia que facer, pedere que hai un sistema parlasupostos o Governo non desción ...
ro non se ·facian. Agora estanse
mentário. Dígame vostede a que
botou totalmente esta posibilia facer. Esa é a diferéncia entre
perguntas ou a que interpeladade. Para cando ...
Levamos moito tempo cos pacuh Governo que funcioQa e outro
cións do señor Laxe non lle teño
tos. Nas municipais é moi posique non funciona. Todo o mundo
Persoalmente non desboto nada,
bel que nos conveña repartirnos
sabe que o sector da pesca de- · contestado. O Primeiro Ministro,
pero o ímpetu que algun ten poso traballo. Négome a facer nenbe ser redimensionado, pero te-· en todas p·artes, contéstalle ao
Xefe da Oposición.
·
te nesta cuestión, .. . parecería
gunha hipótese sobre a ruptura
mos outros recursos na nosa
Desde que vin .no Parlamento
que eses cartas_que se recollen
dese pacto.
plataforma e Galiza ten unhas
a un deputado socialista dicer
no mercado financeiro d~spois
· enormes posibilidades na acuiembusteiramente qi¿e se tiña feínon hai que devolvelos. E unha
Máls dlff cil podia parecer a
cultura e fun dos primeiros en
to un camiño para que eu fose
ficción. Evidentemente, os banruptura de AP na anterior leescreber artigas con estas posipescar, non ~aixo a iso. Hai que
cos públicos poden ter, para cer- . xlslatura e mais produch.,ase
b ilid ade s. O que ·ocorre é que
tomar as causas en sério. Para
tas funcións determinadas, asnon se pode un amilanar.
que faga un chi_ste un señor_vesVostede pode facer hipóteses,
tido de beduino ali, eu non vou.
Falando . de leis. Prometeu
pero a min non me pode abrigar
Non falto a nengunha sesión, a
apr_
esentar 21 proxectos-neste
a que as faga.
ninguén se lle deixa de contestar.
~no e a oposición afirma que
Saio cando taño que sair: fun ao
só apresentou 5, dous deles,
O que lle querla perguntar é se
debate·de inves~idura, fun ao deos dos orzamentos obrigados.
_
'
SE
ENCONTRO
existe algunha poslbllldade de
bate ~e autodeterminación, irei
que se convoquen elelclóns
.
ao do estado da nación ... Ao réslso non é verdade. Voulle dar -a
O
SLJCESOR
anticipadas
to contestan os conselleiros. Lolista dos que se teñen remitido, e
go
din
_
que
.
lles
quito
o
seu
rol.
..
son máis de 21 . [Un informe do
AXEITADO-E NON
Existe esa posibilidade. Eu son
Gabinete de Comunicación· do
TAS
NO
un inimigo da disolución sen un
Pero houbo probremas capiPresidente afirma que a Xunta
HAI LIOR 1,
elemento importante. EviOentetais como o do sector naval,
aprobou e remitiulle ao Parla'"-RTl
DO
NON
ME
. m~nt~ a ruptura dos pactos pop
sector lácteo...
·
mento un total de 17 proxectos
_M_ _ _ _ _ _ _ _ _ · . d'iél" ·ser un feíto determinante.
de lei en 1990; inclue neste núPRESENTARE! A
Pero sobre esa hipótese nón famero os correspondentes á re-· Para iso están os conselleiros,
r::::IC O
go nengunha consideración por.RE - EL;e;: l. N'. .-'.-"--.-----'---~' ... que non tonto 'con ela.
forma ou modificación parcial · r.espaldados por. min.· Cando J1a• ·

..

.
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GALIZA E M NDO

• Novas mobilizacións no agro (Páx. 9) • O Deportivo gaña, pero só cartas (Páx. 1O) • Quen pode violar (Páx. 1O)
- .
. •O conflito do IESP Manuel Antonio (Páx: 11) •O conflito do Golfo ..
e os meios de comunicación (Páx. 14)

----------------------ESTRATÉXIA POLÍTICA

Temor a que os coagas entren,· da man de Vitorino, na órbita popular

O pacto orzamentário
·
entre CG e PP abre novas perspectivas políticas
•A.E

O pacto entre Coalición
Galega e o Partido Popular
polo que os primeiros se
comprometeron a apoiar,
coa sua abstención, os
orzamentos da Xunta para
1991, abren unha nova
dinámica política ao
furtarlle ao PSOE o seu
previléxio de pacto ca
Governo autonómico, ao
tempo que sementa de
interrogantes o futuro
político dos próprios
coagas.
Calquer feito adoita ter várias
lecturas e case nengunha é
completa mentres que non se
pode realizar cunha prespectiva
histórica. O apoio prestado por
Coalición Galega ao Partido Popular para sacar adiante o proxecto orzamentário para 1991
que veñen de aprobar esta semana, representa un cámbio na
dinámica parlamentária caracterizada por unha maioria guvernamental intransixente e uns socialistas que os sacaban do trolla
cada vez que quedaban en minoria numérica ou precisaban un

nas eleicións m\jnicipais". Segundo esta hipótese CdG poria
aos dous deputados de CG ao
servício de Fraga.

pacto institucional.
Segundo os deputados coagas
era preciso rachar con esta inércia que convertia ao PSOE en
interlocutor único do PP e, cumplind.o o seu papel de partido bisagra, decidiron apoiar o proxecto orzamentário guvernamental a
cámbio de que fosen aceitadas
algunhas das suas emendas, a
máis importante o aumento de
681 millóns no plan de financiación das universidades, que os
outros partidos da oposición criti-.
caron como de miséria.
Segundo o portavoz de CG,
Cándido Sánchez Castiñeiras,
"os orzamentos ian adiante de
todas todas, xa que ante a falta
dun deputado popular, o socialista Rodríguez Pardo ia ausentarse como xa fixera neutras ocasi óns". Os coagas consideran
que o PSOE "síntese molesto
pois sacámoslles a exclusiva" e
afirman que as emendas introdu.cidas son importantes, mentres
os demais partidos, agás -o PP,
tíldana de "meramente testimoniais e formais".

Da man de Vitorino
Este acordo pontual pode ter outros episódios. O mesmo Sán-

Reeditaranse vellos pactos?

chez Castiñeiras recoñecia a A
NOSA TERRA que a colaboración repetirase "sempre que_
exista un achegamento programático das postvras .do PP ás
nosas".
Tamén consideran os coagas
que este.pasó pode propiciar o ~
entendimento cos seus futuros
compañeiros do CdG e facilitar a
construción de Converxéhcia
Nacionalista. Hai que recordar
que persoas como o parlamentá-

rio Santos OLijo (ver entrevista
no número anterior) son partidários de constituir un grupo parlamentário próprio sen que por iso
Vitorino · rompese o pacto con
Fraga. Este grupo, claro está, teria que levar aparellado unha
unidade de critérios.·

Santos Oujo nega este estremo e afirma que "do mesmo xeito pódese afirmar que .Coalición
Galega lle vai sacar catro deputé;ldos ao Governo".
Para Camiío Nogueira está
claro· que "CG entra de cheo na
órbita do PP". Esto conlevaria,
para o Secretário Xeral do PSGEG, partido que decidiu rexeitar,
por ún marxen escaso de votos,
o ~cordo acadadó en Vigo para
concorrer ás municipais con EU,
"o fenecimento do Proxecto Co.m un do BNG, que xa non ten
aliados".
X. M. Beiras pensa que esta
afirmación "é non entender ou
non quer~r entender o que é a
alianza de clases", e que o pacto
de CG, algo ql!e considera negativo, non ten nada que ver coa .
política frentista.

Por outra banda, militantes de
CG coosideran este xiro negati- vo pois temen que "os nosos votantes non entandan como nos apresentamos a unhas eleicións
Pero hai quen opina que o
acorde PP-CG é "a maquia polí- -contra Fraga e agora o apoiamos", agardando que Vitorino
tica que Vitorino lle entrega a
"faga un sinal que mostre que
Fraga en pago á autonomia que
mantén as nasas posicións": •
lles concedeu para ca~iñar sós

NOVO GOVERNO EN EUSKADI

EE levaria as Consellerias de Educación e Agricultura

Ardanza á procura urxenté dun terceiro sócio
•JOSEBA MACIAS/DONOSTI

Euskadi abriu· o ano con
moitas asignaturas
pendentes en clave sóciopolítica. Mentres a longa
polémica sobre o proxecto
institucional de comunicación viária entre Nafarroa e
Gipuzkoa parece
encontrarse nun ponto sen
retorno, a falta de governo
en Gipuzkoa, Bizkaia e
Araba continua enchendo
de dúbidas.a atividade institucional na Comunidade
Autónoma para os
.
próximos meses. O acordo
acadado entre Euzkadiko
Ezkerra e o PNV necesita
dunha terceira forza política de imediato que garanta unha estabilidade cada
dia máis difícil.
O tércio autonómico basco segue sen Governo. Tras as eleicións do 28 de Outubro abriuse
un periodo de reflexión que até o
momento non garantiu nada. O
PNV, o·grande vencedor dos últi-

timos comícios, moveu as suas
pezas con habilidade a instánci as dun Xabier Arzallus moi
conscente do que os resultados
significaron para o partido.
Todos os dados apontaban
, nun primeiro momento a unha
renovación do pacto co PSOE,
pero as causas comezaban a
complicarse tras. o anúncio de
Ramón Jáuregui a constituirse
nun aliado de Governo cuxo peso específico seria excl1;1sivamente o realizar funcións de intermediário con Madrid. A proposta da direción do PNV era léxica. Nos catro anos de funcionamento conxunto, o senso últi- ·
mo da consecución do pacto hab.eria que buscalo no peso espe-.
cífico que os socialistas bascos representaban como enlace _directo co Gabinete González.
Agora parece que non están dispostos a continuar co seu papel.

Un .balón
de osix~no para EE
Rotos, de me.mento cando menos, os contactos co PSOE, o
PNV decidía optar·como. sócio de
govemo, xa nunha clara estratéxia de tripartito, con EE. O partido de Bandrés atravesa momen-

Consolidado o acodo, o .qu.e patos difíceis. O forte revés eleitorece claro é que o PNV necesita ral situárao nas portas da ·ruptuunha terceira forza en taras de
ra, aflorando diversas tendéncias
governo para garantir a estabiliinternas que poderiamos resumir
na liña oficialista, unha máis pro- _,. dadé pólítica nuns anos sumamente difíceis para as instituclive a un ·progresivo acercamencións da comunidade autónoma.
to á chamada casa comun e fiSe é certo, como alguns xornanalmente unha terceira, resíduo
dunha liña "basquista" practicalistas conxeturan, que xa existiría
mesmo reparto de carteiras, comente abandonada. A proposta
rrespondéndolle a EE as de Edude Arzalluz significou, cando mecación (coa pataca quente dunnos, un certo apousamento dos
ha Universidade en .conflito) e
ánimos e unha inestimábel axuAgricultura ou Sanidade, haberia
da ante as posibilidades de xesque ver agora quen seria a tertión nun partido cada volta máis
ceira forza política que posibilitatecnócrata. Mentres alguns anara un funcionamento harmónico.
listas bascos valoran a actual sida cámara de Gasteiz. No xogo
tuación de EE, despois a do seu
das cábalas entran todas as
acordo co PNV, como de "calma
combinacións posíbeis menos as
tras a t~mpestade" outr.as voc.es
da incorporación de Herri Batasinalan que as tensións seguen
suna que volveu plantexar un
abertas e que o Congreso do
partido previsto para Febreiro
acordo tripartito con PNV e -EA.
pode ser o último antes da des-·. Membros do EBB do PNV reuní·bandada xeral. De todos os xeironse nas últimas semanas con
representantes de EA e PP, adetos non deixa de ser curioso que
a proposta do PNV veña nun
mais do PSOE.
momento difícil para unha forza
O PP parece contar con poupolítica que na práctica dos últicas posibilidades, pésie a que
mos anos caracterizouse como
nos documentos internos dos
"cortalumes" ante a chamada
nacionalistas (fundamentalmente '
esquerda abertzale.
os bizcainos) sinalan unha certa
vocación máis "autonomista" no
Buscando
actual Partido Popular a instánunha terceira forza
cias de Jaime Mayor Oreja. De

todos os xeitos, as próprias bases nacionalistas encarregarianse- de deslexitimar calquer pacto
·cos conservadores españois
máis ·polo choque de nacionalismos que polas liñas programáticas de ambas forzas polítiCqS.
Queda unha última posibilidade, come seria a de pactar con
EA. Outra tarea difícil, se atendemos ·ao efecto traumático que
xerou no seu dia, no pa~ido de
Arzalluz, a ruptura. Adem,$is, os
resultados elei~orais refle"·an que
o PNV foi capaz de superar a escisión atendendo ao número de - ·
votos e un pacto _neste momento,
ainda que sexa ·desde posturas
de .forza e control, non representaria nengun benefício, máis se .
atendemos ao feito de que EA
atravesa unha forte crise interna.
As causas están pois· moi difíceis.
para o PNV. Ainda que non podemos esquecer un dado importante. As conversas cos socialistas non están quebradas. Segundo sinalan alguns comentaristas
o pacto con EE respondería máis
a unha forma de presión aos homes de Jáuregui que a un verdadeiro cámbio de táctica. ·Non s~
pode descartar nengunha posibilidade rieste momento.
. •
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NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

A_acusación fpi -desenterrada cinco anos Qespois do suceso e dias ·antes·de que prescribise

O fiscal insistiu na pena a Francisco Rodríguez ·
pésie a rion ·comparecer Os testigos

·
da cúltura como Manuel María e
Uxío Novoneyra. Eles e 800 persé>as que subscreberon un documento de solidariedade, aproveitar.on a vista para esixir que,
dunha vez por todas, se toman
medidas desde a Administración
para que o galega sexa por fin
un idioma normalizado. A estas
alturas, en 1991, a cooficialidade
e os direitos recollidos no estatuto non poden ser ainda unha aspiración.

.XOSÉ M. PÉREZ/SANTIAGO

O xuízo contra. o dirixente
do Bloque Nacionaíisfa
Galega,. Franttsco
Rodriguez,converteuse
nun acto de protesta e de·
reivindicación·do idiomá
galega. Protesta contra a
conculcación dos direitos
dos· galegofalantes na sua
relación coa
.
administración de xustiza;
retvindicación do ·suo da ·
nasa língua en.todos os
ámbitos. O proceso contra
Paco Rodríguez quedo'-!
visto para senténcia. O
fiscal pediu que fose
condenado a dous .meses
de arresto maior por
.desacato ao negarse a,
asinar unha declaración
transcrita en castellano
pero realizada en galega.
Esta .solicitude quedou
devaluada ao non
comparecer as duas .
testemuñas que sostiñan a
acusación.

Crítica das
Asoci.a cións ·c ulturais

incorreu en desacato ao insultar
Martes na sala do penal número
a un funcionário. ·o dirixente do
un de Santiago ·recordáronse os
sucesos ocorridos en Outubro
Bloque e da U PG explicou que
se sentiJJ- intimidado e reacciode 1985. Naquela data o BNG
d_ecidira boicotear o programa
nou arite unha provocación (se· "La Clave", que Televisión Espa- _ gundo sínalou, o funcionário foi o
primeiro en actuar de xeito irresñola emitia desde Compostela.
Francisco Rodríguez participara
peitoso cando o acusado se nenaque·1a acción e por isa t'ivo
gou a asinar o documento redacque prestar declaración no xul- . tado en casJellano.
A incomparecéncia deses qous
gado. A sua versión en galega
ft.mcionários que debían a~tu~r
foi redactada en castellano. A
Ampla solidariedade
como testemuñas do fiscal será
posibelrnente determinante na .. negativa a asinala suscitou un ·
Polémica apa~e sobre o desasenténcia que ditará a xuíza; enfrentamento co funcionário
que realizaba os trámites. Desfortunado incidente, no fondo do
Carme Taboada. O ministério fispois chegaria a denúncia por oecaso está a discriminación pacal, representado por Serafin de
sacato e agora, cinco anos destente que sofre o idioma galega
Haro, reclamou a suspensión da
·
en ámbitos como o da adminisvi.sta pero a sua. solicitude non · pois, a vist¡:i. do' caso.
foi atendida pola maxis.trada.' ·
tración de xustiza. Agás peque·O fiscal baseou toda a acusanas pero honrosas excepcións
(alguns xulgados de Vigo, OuNo xuízo celebrado o pasado . ción en que Francisco Rodríguez

rense, Pontevedra, e o louvabel
labor desenvolvido por Daniel
García Ramos no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza) a utili, zación da nasa língua no marco
da xustiza é case nula. Os galeg of al antes encontranse, na
maioria dos casos, nunha situación de indefensión ao non ser
respeitados os seus direitos individuais. O caso que aquí narramos é un claro exemplo.
E por ser un exemplo, o xuízo
contra Francisco Rodríguez converteuse nun acto reivindicativo
e solidário. Xunto ao acusado
es_tiveron compañeiros de organización como Xosé María Rivera Amaso; .sindicalistas como
Manuel Mera; e representantes

Após do xuizo a Federación de
Asociacións Culturais, ao tempo
de manifestar a sua solidariedade co encausado, sinalou que ao
longo do citado acto ''ficou evidenciada a consideración que
merece o noso idioma en amplos
estamentos da Administración
de Xustiza. Semella ridículo, engaden, e completamente fara de
lugar a petición do. fiscal á xuiza
para se expresar en galego e tópico o discurso do mesmo, nucleado na consideración "afectiva" do noso idioma, cando logo
de citar aos nasos literatos pasa
a continuación a solicitar a pena
de dous meses de arresto para o
denunciado, a pesar da incomparecéncia do denunciante e das
suas testemuñas".
Por último, a Federación sinala
"que se continua acusando aos
defensores da c.ompleta normalización da língua, a aqueles que
fan uso dela en calquer situación, mentres a Administración
incumpre as escasas normas legais que "protexen" o uso individual do galego".
•

ESTRATÉXIAS DO NACl~NALISMO'

NACIONALISMO·GALEGO:
MEMÓRIA E ALTERNATIVA O.E DESENVOLVIMENTO
FRANCISCO CARBALLO

A carga razoadora dos nacionalismos das
un segmento necesário da razonabilidade
nacións sen estado non é discutíbel. Foi a
e da dialéctica entre invasións-e descolo/lustración quen deu as ba'ses · lexistimanizacións está no miolo da espiral.da l'íisdc;>ras para a adultez de todos e cada· un
tória. ~aliza ten necesidades de reler ·o
dos pavos; a Revolución Francesa (1789)
·seu pasado, de redescobrir as suas loitas
saco u as consecuéncias e acendeu a
d9' liberación desde a ocupación da "Sanchama da soberanía nacional .frente ás
ta Hermandad" (XV) ata a masacre do
1936 polo exercito español e os seus serusurpacións da Monarquía e dos pode.res
relixiosos. Desde aqueta o mapa dos povidores.
·
·
vos estase a conformar lenta m'ais. inexoO aceso á esixéncia do libre exercício
rabelmente.'
·
dos seus direitos de nación nestes intres
implica para Galiza a necesidade dé instiNas reviravoltas revolucionárias do XIX
tucionalizar uns instrumentos: políticos de
a razón das nacións sofreu ocultamentos
e desvios: as burguesías impuxeron a
acordo ces avances tecnolóxicos e coa
realidade económica de hbxe. Formacións
pseudo-identidade de nación e ·estado, reducindo a certas composicións históricas · políticas alternativas das tradicionais e desenvolvimento económico doutro carimbo
esa dignidade e despollando a moitos povos do direito nacional. A razón padece .. aos enunciados no .XIX-XX. Hazel Henfrecuentemente perdas que favorecen .inderson, entrevistada en Integral (n.133),
tereses p,arciais.
~
.
. apreséntase· como unha inspiradora da ·
Revelouse asi que o optimism·o da llusbusca de novas alternativas de desenvolvimento . Cabe destacar algunhas. das
tración era perigoso; o mesmo querí en
1750, ano do terremoto de Lisboa qu_e . suas afirmacións: "o que fai ricas ás ·naocasionou .mais de 60.000 martas, amecións son os ecosistemas e os cidadáns
instruídos e· capaces de resolver problenestou sobre a$ fracturas na· liña do progmso, todo o XIX e XX proqlaman fallas e
mas'.', é hora de asigna·r un lugar de honor
erras da razón. Contra tales fracturas e
na história a Adam Smith e K. Marx. Estes
equivocac'ións loitaron milleiros de herois
deron ide'as a non esquecer, dotaron d~
coa participación 'popular na defensa .das
método (Marx) á ~iéncia social; pero as
organizacións decimononicas e as proaspiracións das nacións sen estado. ·Por
fin desidentificouse estado e nación e por
postas politicas que estas arrastan, están
sobrepasadas. Mellor reinventar organizafin aceitouse que os 'esforzos dos "loitadqres" polos direitos humanos -só
cións e propoñer horizontes de acordo
verifici!beis nunha nación libre- era,n parte
cos novos saberes. A mesma Hazel advir-"
da razón. A memória histórica constitue
te do ridículo dé medir o benestar e .o de-

racionalidade, a memória histórica, as al~envolvimento dun pais polo produto na~
ternativas de desenvolvimento. lsto leva
cional bruto (PNB). Desde 1989 hai un
con el a superación das redes políticas
compromiso de intelectuais e de vários
tradicionais e a invención doutras novas
estados para elaborar un conxunto de variábeis que · midan o desenvolvimento de
con luz e cor diferentes. Desde Rousseau
a Chomski, desde Che Guevara a Lula,
forma diferente a utilizada polos herdeiros
desde Roi Xordo a Castelao hai todo un
de Adam Smith. Estas variabais tratarán
manantial de utopías, de métodos e de rede medir a saúde, a alfabetización, a equicursos para enriquecer as criacións nodade, a solidariedade, etc.,_ "A medida que
vas. Nestas son cumios que polarizan,
empecemos a compartir os recursos do
multipolarizan, o paradigma político: a inplaneta dunha 'maneira máis xusta, a potervención da sociedade civil na vida polívoación tenderá equilibrarse. Cada país
poderá darse o luxo de atravesar unha · tica sen dimitir da sua responsabilidade;
unha ética da natureza e non só da humatransición aemográfica".
nidade; unha solidariedade ética da natuAqu.i radica o atractivo do nacionalismo
. galega; a sua "modernidade" medese pola . reza e non só· da humanidade; unha solidariedade equitativa desde os ata os máis
lonxanos; unha esperanza no diálogo sen
·apetación á violencia.
Quen só leva na mente os paradigmas
do pasado, ten que chocar a diário coas
novas criacións do nacionalismo. Mellar
RADICA facer camiño dia a dia ces pos na terra da
responsabilidade da acción que aplicar ás
O ATRACTIVO DO
novas realidades os ·yellos planteamentos:
NACIONALISMO GALEGO:
non botar viña novo en pe/ellos vellos. Para este xiro copernicano estorban as menA SUA 'MO.DERNIDADE'
. talidades das burguesias doutrjnárias e as
MEDESE POLA
impaciéncias dos revólveres. Como insiste
Hazel: meio ambiente, educación, novas
RACIONALIDADE, A
medidores de desenvolvimento: EngadiríMEMORIA HtSTORICA.
am os: pluralidade ou multipolaridade
paradigmática e radical defensa da liberAS ALTERNATIVAS DE
dade dos poyos na mesma dimensiqn que
DESENVOLVIMENTO'·
•
dos individuos.

''Aau1

.QFUTURO DO CAMPO

QMELLOR DOS MUNDOS

0 dia 31 celebrarase unha manifestación en Santiago
convocada palas orgar.liz~cións agrárias
·

...

A crise e incertidume que vive o agro afectará
a toda a sociedade, segundo os sindicatos .
García Sabell".
López Pérez extende ainda as
suas dúbidas á independéncia
entre o poder político·e xudicial e
sinala que "desta saberemos
quen é quen no Tribunal Supe·rior de Xustiza".

•M. VEIGA

Por un futuro para o agro
galega é o crucial
chamamentá que realizan
as organizacións agrárias
cara a mobilización en
Santiago, o vindeiro día
31. O Sindicato Labrego
Galega tala de "crise
xeralizada que se concreta
nunha constante redución
de renta dos labregos".
A chamada do SLG foi
asumida xa pola USAC,
e espérase que sexa
compartida tamén polas
demais organizacions
agrárias. Segundo Emílio
López Pérez a agricultura
é un ben social e o actual
modelo de política agrária
"perxudica tanto
aos labregos como aos
consumidores".
Os précios pagados ao agricultor
polos produtos agrários está a
cair de forma estrepitosa. O quilogramo de uvas vendeuse en
Verín a 9 pesetas este último
ano e un fenómeno parecido está a suceder co leite e coa carne.
Galiza está a perder, por outra
parte, os seus mercados tradicionais, non só non exporta naquelo que debería ser excedentária, senón que resulta invadida
por produtos lácteos, cárnicos e
hortofrutícolas foráneos.
Os labregos culpan á Política
_ Agrícola Comun (PAC) deste
proceso de caida de précios,
tendente ademais á eliminación
das explotacións familiares e á
concentración da produción nas
zonas máis desenvolvidas.
Resalta o SLG o feíto de que
"o abaratamento da matéria prima non repercute en précios
máis baixos para o consumidor".
Por outra parte, o sistema pro-

Caixa Galicia oferécese
para cobrar a Cuota
Empresarial en L~go
Na província de Lugo a Cuota
Empresarial non foi cobrada este
ano polos cobradores habituais. '
A Diputación lucense negouse a
facelo alegando que a orde lle
chegara tora de prazo.

dutivista leva consigo a utilización de abonado, produtos fitosanitários e tamén o emprego de
hormonas que dan lugar a un tipo de alimentación perigosa para a saude e causante da destrución do médio ambiente (polución do solo, auga, etc.). Por esta razón a c:ünárnica que se pretende impoñer é considerada altamente perxudicial tanto para
os labregos, como para a povoación no seu conxunto, beneficiando unicamente "ás compañias multinacionais agroaalimentárias".
A agricultura debe ser considerada, segundo o SLG, como
"un ben social" e o direito da sociedade a estar correctamente
alimentada "tan protexido como
a sanidade".

Os xufcios
son "preventivos"
En días pasados os médios de

comunicación informaban da denúncia realizada polo Fiscal Xefe
do Tribunal Superior de Xust~za
de Galiza, Antón Couceiro Tovar,
contra vários dos gandeiros participantes nas pasadas tractoradas en defensa .do sector leiteiro.
Segundo_Emílio López, Secretário de Acción Sindical do SLG,
"nós coñecemos o anúncio da
denúncia pola prensa, pero carecemos de calquer información ou
notificación ao respeito".
Emílio López non ere, con todo, que o obxectivo destas hipotéticas denúncias sexa o de castigar aos gandeiros. "Aquí, afirma, non se están dando solucións ao agro. Pola contra, isto
parece indicar que desde o pode( se agoira unha crise aguda e
pretenden curarse en _saude. É
un castigo preventivo ante futuras mobilizacións". ·Por outra
banda ponse en cuestión "a fe
democrática de persoas como

Sen embargo, o Director Provincial da Tesoreiria Territorial da
Seguridade Social desta província, Mário Otero lglésias, acadou
un acordo co Director Provincial
de Caixa Galicia en Lugo para
depositar os recibos nesta entidade. O ·sLG califica este feíto
de "colaboración política da· Caix~". Esta organización sinala que
se trata dun mecanismo de presión cando pola Caixa cobran os
subsídios moitos agricultores.
Por outra parte, desta forma, veicúlase unha forma de cobro individual e non colectiva como era
a realizada polos recaudadores
que percorrian cada comarca. O
Sindicato Labrego pide o boicoteo desta medida e anúncia a
prese.f1tación dunha moción no
Parlamento Galego esixindo de
novo a retirada da Cuota Empresarial, ''tal e como prometera xa
o PSOE en 1982".
Dase ademais a circunstáncia
de que este ano, na província de
Ourense, o cobro da Cuota Empresarial realizouse de maneira
subreptícia, misturándoa con outros recibos, como o da Contribución Rústica, ao pago dos labr~gos.
•

P. OLÍTICA FORESTAL
Na Orde de Axudas

á Produción Forestal quedaba expresamente excluida esta espécie

A Consell~ria · de Agricultura tolera que as axudas
para plantar frondosas se destinen ao eucalipto
Representantes da Conselleria
de Agricultura están a oferecer
plantóns de eucalipto no canto
de frondosas a proprietários que
solicitaran axudas da Xunta para planta de árbores autócfonas
ou asimiladas. Unha pretendida
escasez de p!antqns adúcese
como pretexto para que a Orde
de r de Xt,Jño de 1990 para o fomento de produción forestal se
poda executar no senso contrárío: para e~tender .o eucalipto
que estaba expresamente excluido na convocatória.
Para a restauración, planta,
mellara e reposición -con espéc i es do país ou asimiladas,
_ anunciárans~ no Diario Oficial
de Galicia de 24 de Xullo de
1990 subvencións do 70 por
cento do orzamento aprobado,
· sempre que se tratase de plan-

·[

tacións, sementeira, repovoacións forestais e segundas repovoacións con espécies frondosas non autóctonas, agás o
eucalipto. Esta subvención pode
chegar ao 90 por cento do proxectado cando os traballos diri-· .
· xidos a restauracion ou recupe- .
ración van sse realizar sobre
monte queimado.
A publicidade da liña de axudas da Conselleria par~ a reforestación subliñaba o feito de
que non se concedían subvencións do 70 ou 90 por centq para a replanta do eucalipto, ainda
que esta _espécie puidese entrar
coma asimila(ia para restauración de masas degradadas, rexeneración de tramos de corta e
sementeiras- con porcentaxes
menores. O argum~nto que
agora están a empregar .desde

a Conselleria é que ao non existir plantóns de frondosas, os solicitantes de axudas poderian·
perdelas se non utilizan as plantas existentes. Como consecuéncia da presión da demanda que exercen as fábricas de pasta, os viveiros incrementaron a
produción do eucalipto que ho~e
.ocupa a parte principal dos cultivos de replanta. A Admiñistración non pon ·incomenentes para que unha solicitude de reforestación con frondosas se realice con eucalipto, o que é a todas luces ilegal.
Doutra parte, moitas delegacións da Conselleria de Agricultura. non admiten a trámite solicitudes de subvencións para re-.
forestar porque din que carecen
de persoal administrativo que
lles poida dar curso.
·
•

Vivimos no mellar
dos mundos posibeis
Felipe González

A Rádio Galega duplicou o
seu número de ouvintes, de~
d~ o anterior inquérito, segundo o.Estudo Xeral de Médios,
situándose asi nos 101 mil.
Tal notícia é, en primeiro lugar, positiva e debería selo
máis se o mencionado estudo
se realizase tamén na zona
rural, na que vive -ainda que
estas señores non o sabanease a metade da povoación
galega, e onde se escoita en
a'.lta medida A Nosa Rádio,
ainda que só sexa· porque en
moitos lugares é a única que
se colla.
.
. Pero este dato deberia ser
tamén un· ~viso para os que
desde o governo actual pretenden comerse a tarta dos
médios de comunicación ·
públicos, para entregarllela
a empresas privadas, ideolox i ca mente resesa·s, como
Antena 3, pero mái~ afins ao
partido dirixente. E a valla
táctica -que tivo a sua última
aplicación coa Tatcher- de
colocar unha perna no governo e outra nos consellos de
administración privados, para
pasar a lexislatura carretando
concesións dunha banda á
outra.
Nesta dinámica está a
TVG, cuxos traballadores tiveron que 'protestar estas dias,
encadeándose no parlamento,
pola pretensión de. reduc.i r
postos de traballo no· centro.
Antes con Laxe e agora con
Fraga a ameaza privatizadora
pesa sobre os médios de comunicación públicos.
Os tres millóns que Alfredo
Conde cobrará ao resultar
premiado no Nada/ viranlle
moi ben á sua economia familiar, tendo en conta que debe
manterse coas catrocentas
mil pesetas que ven sacando
ao mes como parlamentário incluidas as dietas- e algunha
que outra chapuza. Abandoar
as letras ·galegas pode· ser
necesário se se ten un Mer·cedes, unha piscina climatiza- ·
da e vícios que atender.

A URSS ven de invadir Israel sen que a comunidade internacional se apercibise. Un
· millón de rusos poden chegar
durante os próximos meses
ao país xudeo, cifra importan- ·
te se ternos en conta que Is-·
rael non conta con máis de
catro millóns de- habitantes.
A maioria dos inmigrantes
que proveñen da .Unión Soviética declaranse laicos, descoñecedores da relixión xudea e e'Scasamente interesados en apr.e nder o hebreo.
Polo de pronto a televisión israelí viuse obrigada a subtitular o·s seus programas en ruso. -Os recén chegados critican tamén a escasa oferta
cultural do pais e anunciaron
a posibel criación dun partido
da comunidade rusa.
. Chegados a Oriente Médio,
porque era o único país que
os acollia, poden converterse
agora no factor que desestabilice ao sionismo.
•
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AVIOLÉNCIA SEXUAL

O Fiscal Xeral pretende que as mulleres
·
poidan ser acusadás de violación, igual que os homes

As feministas lembran que os atributos _ necesários
para cometer un ha violación só son posuidos_polo varón ·
•UPA

'Como pretenden que nós
violemos se son eles os
que teñen o pene'.
Con esta afirmación, entre
outras, contestan
portavoces dos grupos
feministas á circular
enviada polo. Fiscal Xeral
do Estado, Leopoldo
Torres, a todos os fiscais
que yen a declarar
ás mulleres como posíbeis violadoras, equiparándoas
asi aos varóns. Leopoldo
Torres instrue aos fiscais
para que cando-a muller
"impoña o aceso carnal
e seña penetrada
polo varón seña acusada
de violación".

lnhabllltacl6n maxlstrados machistas, rezaba a pancarta da manifestación
feminista en Pontevedra; en Marzo do pasado ano

Desde grupos feministas argureforma do Código Penal na que
méntase que após "de moito - se reconsideraban .os conceitos
tempo e mobilizacións tíñase
de violacíón, abusos desonestos,
conseguido, en Xuño de 1989, a
etc". "Agora, afirman, por consi-

derar os fiscais que o conceito
social de violación non é representativo da lei, atácannos cunha qontrarreforma".

O Fiscal Xerál _.
rompe estereotipos

nunciada polo agresor".

"Hai que romper, afirma o Fiscal
Xeral, co estereotipo tradicional
de que a muller é a protagonis~a
inactiva na relación sexual, na
que toda a iniciativa corresponde
ao varón, mantendo tamén nisto
a igualdade entre os sexos".
Para as feministas, esta argumentación, que di basearse no
-princípio de igualdade, non
constitue máis que unha falácia.
"Como pretenden que violemos
se son eles os que teñen o pene?". "Retornamos, indican, á situación na que, por ser mulleres
(tetas, cu, cavidades). a nosa
mera preséncia é provocadora,
conduce á ereción e por iso xa
violamos".
"Agora de súpeto, argumentan
tamén as feministas, ante unha
denúncia de violación (as mulleres denúncian menos do 10%
das violacións reais), na que ternos que soportar maos tratos
policiais, médicos ... a história
reinvírtese e pode ser contrade-

A muller, como indivíduo activo,
e segundo a conceición que agora se pretende implantar, pode
violar de duas formas: provocando a ereción {"seguimos sendo
as ' putas que provocamos aos
penes andantes") ou abusando
de enaxenados mentais ou nenos menores de doce anos ("somos moi perigosas").
Para as feministas, en cámbio,
a violación "en si mesma define
unha agresión xenital masculina
violenta, que é a máxima expresión da sociedade machista na
que vivimos, e que nós activas,
pasivas, persoas ou non, xamais
podaremos realizar". "Que non
nos atribuan, afirman, cualidades
que non nos pertencen".

A quen podemos violar?

Por último, as mulleres feministas lembran que as condeas
previstas para os varóns culpados de violación, seguen sen
cumplirse na meirande parte dos
•
casos.

'EúTBOL GALEGO

A' bonanza económica persiste a pesares do déficit deportivo

Deportivo, unha máquina de facer cartas
•VfrOR MIGUEZ

A pasada semana tivo lugar na
sede do R. C. Deportivo a apresentación do balanza de xestos
que o clube herculino .ostenta
meado o exercício económico .a
31 de Decembro. Nesta apresentación déronse a coñecer as
impresionantes cifras que situan
ao c1ube de Lendoiro cun 90%
do orzamento coberto para a actual campaña.
·
Unha auténtica máquina de facere cartas. lso é o que semella
ser-o Deportivo. No marco da ~c
tual temporada, o presuposto
branquiazul ascendeu a 449 mi.llóns de pesetas; transcorridos
seis mesees da mesma, o capítulo de ingresos sitúase en
404.32.4.402 pesetas, mentres
que o de gastos elévase a pouco
máis de 338 millóns, o cal indica
un superávit provisório de 66 rtlillóns de pesetas a metade do
exercício.
Especial importáncia teñen os
ingresos por carnés de sócio,
que se nun comezo estaban programados en torno aos 116 millóns, situáronse en vintecinco
máis polo incremento no número
de sócios até os 16.500, dado
que segundo os informes manexados por ANT colocan ao clube
corunés como o décimo en masa
.social de todo o Estado. Afondando nisto, Augusto César Lendoiro anunciou a posta en marcha dunha última campana de
captación de sócios, ~que con
descontos de até un 30% pretende chegar aos 17.000. Asi, e a .
faaa de cobrir os 61 millóns que
restan en conceitos de taquillaxe
(faltan dóus "dias do clube"), a
directiva corunesa agarda ingresar a finais de temporada en tor- ,
no aos 521 millóns, cuestión que
voltaria a colocar aos coruneses
como unha rara avis dentro do
caótico esperpento que é a eco-

nomia dos clubes de fútbol.

. sentación rigorosa dos dados
económicos durante e finalizados
os exercícios deita un balanza
A sombra de Lendoiro
sinxelamente meritório. Durante
Detrás do que xa podemos califia temporada 88-89, Lendoiro, locar como un éxito económico sen
go·de collar a equipa sen unha
precedentes, atópase a figura de ·planificación própria, e con gravíAugusto César Lendoiro. Desde
simos problemas de débedas, xa
a sua chegada ao clube, a apreacadaba tamén a 31 de Decem--~-----.·
bro, 59 millóns
de beneficios.
Un ano despois
elevaba esta cifra aos 95, acadadndo cun exíg uo 9rzamento
de 311 millóns
(asi o obrigou a
regulamentación
vixente) o éxito
deporti.v-o da
promoción. Nesta campaña, e
apesar dos
Chechu Rojo é o. novo adestrador do Celta despols do
grandes investicese de Maguragul.
mentos, que ele-

varon o presuposto a 449 millóns, o Deportivo volta a ser o
campión de liga a nível económico en todo o estado, pois convén
lembrar a todo istQ que a segunda división supón por si mesma
un obstáculo económico, sobretodo en equipas con presupostos
de primemira, como neste caso.
O "culpabel", Augusto César Lendoiro, indivíduo que cos dados
na man amóstranos dia a dia ser
un fenómeno como xestor deportivo; desde ANT asi o cqnsideraremos conforme nolo siga amostrando.
Diferente calificación merece a
plantilla e o corpo técnico. Nen
Arsénio Iglesias, nen os xogadores (agás contados casos) están
á altura das circunstancias dunha equipa de primeira en todo
menos no xogo. A falta de raza
xa denunciada desde estas páxinas pro parte dos homes que
saltan ao campo, chegou a hora

de facerse algunhas cuestións
como, por exemplo, ¿que fai un
home coma Albis no banquiño
cando as suas tres últimas intervencións supuxeron tres goles
brindados por el? ¿Resulta normal o plantexamento defensivo
con esta plantilla impresionante,
e máis concretamente, resulta
normal sacar un defensa en Riazor frente aos catro amigos do
Atlético Baleares ou retirar a un
dianteiro como Villa nun partido
tan importante como o de Lleida
(cando se perdia por 2-1 a lesión
de Stoja fixo que o Deportivo xogas e sen nengun dianteiro)?
¿Resulta normal que os mesmos
xogadores pelexen na casa e se
dediquen pouco menos que a
durmir tora? Son cuestións que
xa chegou a hora de plantear encarecidámente, e é que este ano
outravolta .o ascenso váiselle escapar aos homes de Arsénio; ou
polo menos iso parece.
•

Casa Celt~: Adeus a ·Maguregui"
A outra equipa galega, o Real
Clube Celta, atravesa unha cris.e deportiva ainda máis acusada. O últjmo ·capítulo desta novela por entr~as que é o cese
de Maguregui, confirmouse á
noite do pasado . Luns coa designación do basco Chechu Rojo como novo técnico celeste.
A decisión, que foi adoptada
tras longas discusións que remataron coas discrepáncias internas da xunta directiva, veu
motivada tras o empate do pasado Domingo frente ao Sabadell en Balaídos. Dase a curiosa
circunstáncia de que foi dito resultado o mais inxusto colleitado
no transcurso desta temporada.
Neste senso, o· próprio Xosé
. Luís Alvarez manifestouse para-

doxicamente contrario a este tipo de decisións, exculpando ao
"Magu" do acontecido o pasado
Domingo, manifestación que
deixa ver ás ciarás a confusión
e a falta de ideas que neste momento padece-a Xunta Directiva
á vista da situación da equipa.
O novo adestrador, Chechu
Rojo, basea a sua principal experiéncia no traballo coa canteira basca e maís concretamente
do Athletic de Silbo, con cuxa
primeira equipa traballou recentemente como segundo ·de Howard Kendall; actualmente, o
novo adestrador- celeste atopábase na ltália observando o traballo de Arrigo Sacchi no -Milán.'
Todos estas dados avalan a
profisionalidade e a c~lidade
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técnica que Chechu Rojo posue.
De todo os xeitos, como xa viñamos dicendo desde hai tem. po, os problemas deste Celta
son principalmente de planificación, e mais concretamente, da
planificación herdada desta temporada, feita a presa, como non,
por Rivadulla e os seus "secuaces". Primeiramente tentouse
solucionar a marcha da equipa
coa nova presidéncia; e coa
chegada de Alvarez a crise continuo u. Ágora preténdese o
mesmo coa solución-revulsivo,
ou sexa, do adestrador, pE¡lro
sen tentarmos xustificar o labor ·
de Maguregui (quen mal anda
mal acaba), moito nos .tememos
que os males de Balaídos non
se mitigarán por un simples tro-

··· -'···· ·· ·····-· ........... .

co de adestrador. Polo de pronto, démoslle tempo a Rojo e
vaiamos "rezando" para que este último cartucho se dispare
con tino.
Por outra parte, no plano económico, a directiva de Xosé Luís
Alvarez ten previsto apresentar
proximamente o balanza negativo (prevese un grande escándalo en relación coa xestión de Rivadulla) da auditoria levada a
cabo no clube. Por último, sinalar a fichaxe cáseque segura do
marroquina procedente d~ Suíza, Chouaib Saikouk, quen logo
de ser rexeitado pola directiva
do Deportivo, causou unha boa
impresión en Vigo. lmaxínense
o que ·acontecerá se este nome
é un fenómeno?
•

'

REPRESIÓN NO ENSlNO

Catro profesores-sancionados con 6 meses d~ ~mprego e '- soldo

A Conselleria reabre con.· man dura
un conflito que arquivar~n os xul.g ados
• XAN CARBALLA

A sanción cautelar de ·seis
meses a catro profesores
do IESP '~Manuel António"
de Vigo, acordada pota
Conselleria de Educación
é o ponto de inflexión
dunha situación
de conflitividade arrastrada
durante meses, desque
a antiga ,Universidade
Laboral foi segregada
en dous centros· o IESP
e un internado con 400
mulleres, que ten sido
obxecto de denúncia
parlamentária por infrinxir
normas elementais
de convivéncia e
de carácter educativo nun
informe elevado
á Conselleria no ano 1987.Finalizando un proceso de discusión iniciado anos atrás, os organismos educativos decidiron poñer fin ás Universidades Laborais, reconvertíndoas en centros
de Ensinanzas Secundárias e
Profisionais, e convertindo en internados a parte de instalacións
que así viña funcionando no
antigo esquema. A Coruña, Ourense e Vigo recriaban esta nova
estrutura, con diferentes particularidades. As residéncias de A
Coruña e Ourense están integradas en bairros da cidade (O Burgo e Mariñamansa) e son masculinas, a·de Vigo está isolada
completamente da cidade, rodeada do novo Hospital de Vigo, e
duas residéncias, para anciáns e
discapacitados e é exclusivamente feminina.
O conflito que culmina coas
graves sancións cautelares a catro profesores (3 deles da equipa
directiva) xenérase a partir de
non realizarse pala Conselleria
unha distribución de espácios
para cada un dos centros que
comparten un edifício comun. A
apariéncia banal do conflito compHcase ante o aumento en case
un 25% dos alumnos, e a necesidade de espácios para dar clases. Ante a imposibilidade continuada de que a utilización de determinadas aulas non fose conflitiva, pala negativa do xerente d9
Centro Residencial Docent~
(CAD), Jacobo Adolfo Cabada,
un mestre designado para esta
función pota Conselleria, iniciá- .
ronse paros no centro e alumnos, profesores e personal non
docente acudiu ao despacho de.
Cabada para comunicarlle a decisión asambleária. A preséncia
no despacho apenas durou 1o
minutos, até que o xerente se
apresentou, comunicáildolle o
xete de estudos, Braulio Amaro
Caamaño a vontade maioritária
do IESP.
A res posta do xerente do C RO
foi apresentar unha denúncia no
Xulgado número 1 de Vigo que
imediatamente toi arquivada por
falta de·sustáncia pen.al.

Sentar autoridade
A resolución xudicial, que é ignorada na comunicación adminis
trativa da sanción, semella póñer
o ramo ao conflito, máxime can- do a Delegación prometera que

•Bazan rei-rit~nta a regulación. A direción da Bazán pro-

pón que o estaleiro do Ferrol
perda 1.600 traballadores dos
tres mil que tenta regular nas
·tres fábricas do Estado. Un éxpedente semellante regulación
xa tora. plantexado no mes de
Nadal pero a sua execución
quedou en suspenso ~o anunciárense mobilizacións. Agora a
direción de Bazán Insiste en le.· var adiante a regulación· por non
ter aparecido nos orzamentos
do ~·stado cantidade nengunha.
. para as duas fragatas FFG que
dentro do· Plan Altamira tiña asi'nadas a Bazán do Ferrol. Todos
os sindicatos con implantación
no Ferrol pronunciáronse contra
o plan de reconversión ·que supón un novo golpe· de importáncia para· o emprego e a economia da comaréa. A actual plantilla da Bazán· é de 4.800 traballadores b que significa que de se
levar adiante a regulación o asteleiro ferrolán perdería o 33 por
cerito da sua nómina. No ano
Alumnos do Manuel Antonio cortando o tráfico na estrada ao pé ao centro, nun conflito da pasa primavera
1976, a Bazán do Ferrol tiña
co novo ano íase facer unha divición do expediente. Nengun desa Xosefa Baamonde, polo contliperta 'de oito mil obreiros.
•
sión definitiva e concreta, aula
tes supostos se dá aqui. Hai unto lingüístico de Dices-Rqis no
por aula, do IESP e o CAD. Sen
ha desproporción extrema. A Se...
1980.
embargo o xerente, a contrapé
cretária Xeral Técnica tala de 6
da resolución xudicial, decide re- ·meses como posíbel duración· da
Manobras da Conselleria
correr á Delegación e á lnspecsuspensión; ese .é o máximo que
•Xotnalistas mortos e enA inda que a· sanción · saiú da
carcerados. A entidade Reción, resolvendo o Secretário
a lei determina. Afirma que duporteiros sen Fronteiras explica
Xeral Técnico, Lucio Rafael Sorante ese tempo percibirán o
Conselleria o 18 de Decembro
no seu balanza·de 1990 que 36
to, incoar expedente a 4 profeso75% do soldo básico (aplicando
non foi coñecida poi9s encausaprofisionais de prensa toron
dos até os primeiros días de Xares: Alberto Zato Gómez de Liaunha norma de rango interior e
ño, Braulio Amaro (xete de estuque non rexe na nasa comunidaneiro, por mor das vacacións do
asasinados e 200 encarcerados.
As martes contabilízanse en
Nadal. Durante ese tempo a
des), Carme Taboada (secretáde autónoma oñde esa suspenmaioria nos paises-do.. Sul: FilipiConselleria ofereceu a un proferia) e Xosé Mª Bouzó Fernández
sión segundo lei, comporta a tonas, Colombia, Chile, Salvador,
sor de Burela, Xosé Ramón Pe(directorr. A sanción faise seguntalidade do soldo base)"._
Guatemata; México e Perú. A
reiro, facerse cargo da dirección
do o Real Decreto 33/1986 que
asociación implica direitamente
coa equipa que xulgara precisa
regula o Réxime Disciplinário
Segundo os implicados o únia tres estados nas martes: lrak,
dos funcionários da Administrasen nengunha limitación para
co sentido da medida é sentar o
Liberia e Chad pero indica que
poder facer os traslados que se
princípio de autoridade, nun- cención do Estado. Nun comunicado
neutros dous , Sri Lanka e Saltro caracterizado pala sua conflinecesitasen oferta que X. R. Peinformativo dos afectados retírevador, ·a m~n do Estado está por ·
tividade e capacidade reivindicareiro declinou e puxo en coñecise que a sanción cautelar é "untras dos executores.
me nto dos seus compañeiros
ha medida excepcional, aplicábel
tiva. Para os próximos dias
que desta maneira descobrian
en casos de extraordinária gravianúncianse mobilizacións para
Os 200 xornalistas encarceraas maniobras da Conselleria padade e cando a permanéncia do
conseguir levantar a sanción que
dos están en Irán (41 ), China
na sua gravidade só ten anterior- · ra preparar unha alternativa de
tuncionário/a constitue un obstá(32), Turquía (28), lsrael.(25),
sustitución do carpo directivo. +
mente o precedente da imposta
culo real e notório para a instrucSudán (13), Siria (11) e lrak (6).

Catrocentas rapazas sen direitos
nun internado isolado da.cidade ·
Un sistema anti-democrático,
sexista, dirixido por unha autoridade arbitrária e represiva governa o Centro Residencial Docente de Vigo o que causa a
gratuita incomodidade de 400
intarnas. As normas impostas
polo xerente Jacobo Adolfo Cabada infrinxen ·O que establece
o Decreto 43/1989 da Conselleria de Eduación e Ordenación
Universitár.ia e o que regula a
lexislación española na Lode
para esta clase de centros.
As normas de réxime interior
deste centro, no que todas as
residentes s·on bolseiras do
IESP. Manuel Antonio, non res- .
peitan o direito de reunión dos
~lunas, non permiten a reunión
nen a el~ición de cargos e utilizan o conxunto de deberes dos
alunas como sistema represivo. ·
Nun centro mal comunicado, situado na aba duri monte, cada
saida das internas contabilízase
e unha complexa e arbitrária lista de infraci'óns permite manter
permanentemente. a ameaza de
retirar a bolsa, sen direito a audiéncia. A discriminación é clara
con relación aos centros resi- .
, denciais docentes de .Coruña e
ulleres
Ourense. Endebén, as m_

becadas no centro de Vigo, ·ás
que se lles escatima o direito a
talar nos corredores ou a fumar
e ás que se lle so'be a sanción
cando concorren circunstáncias
de colectividade nunha presunta falta, son tratadas pola dirección do Centro como se recibisen ·un favor institucional e non
coma se usasen un direito de
alguén que paga os iryipostos
do Estado.

Problemas psicolóxicos

lidade 9e quen o utilizan".
Un informe especializado enviado hai dous anos ao Director
de Ensinanzas Médias faciase
tincapé nestas mesmas cuestións: "Os problemas orixinados
palas características do Centro
concrétanse en: falta de individualidade e de intimidade; despersonalización e aparición do
chamado síndrome de colectivización cuxos aspectos máis
chamativos serian intelixéncia
pouco criativa, falta de abstracción, a inte1ixéncia é mái~ reprod1,Jctiva, baixo nível de aspiracións, apatia, humor depresivq,
tendéncia á melanconia, afectividade lábil, irritaóilidade, medo
·"ao de fóra", síntomas psicosomáUcos' (amenorrea)", aspectos
todos que segundo ·o informe
debian contrastarse polo miudo
nun estudo completo que xa non
se chegou a reaUzar após a división da Universidade Laboral.

Segundo o qua foi psicólogo da
antiga U. Laboral, Manuel Filgueira Lois, ·institucións como o
CAD están obsoletas e deberan
substituirse por outras· alternativas, "no CAD prodúcense fenómenos ligados ao que se coñece como Neurose Institucional
de Barton. As internas caen na
abúlia, na apatia, na desmotivación. Son fenómenos semellantes aos dos cuarteis ou dos cárA respeito da situación de rece.res, , agravados neste caso
presión, a deputada Pilar Garpala própria .ubicaci_ón do cencia Negro (BNG) apresentou
tro. No 87, nun estudo que reaunha proposición non de lei inlicei, deume que un 44% das internas achegábanse só 3 veces _ teresándose pala situación do
CRD e reclamando a corrección.
á cidade por mes. Ca.ido que un
das medidas discriminatórias e
centro desas características
son ameazantes para a persoa•
represivas. .
•

l

•Xuício na Audiéncia contra M. Abalo. Na Audiéncia de
Pontevedra celebrouse o xuício
contra o presidente da xestora
do Concello de Cangas, Mariano Abalo e oito veciños que fo- ran acusados de desordes acorridos durante a celebración do
pleno do pasado 27 de Marzo.
Segundo o apuntamento do fiscal, . durante a celebración do
pleno ·o actua~ pre.si dente da
xestora teria proferido insultos
contra os membros da corporación pr:tencerites á equipa do alcalde Lois Pena. Nas conclu sións provisionais, o fiscal pide
dous anos, catro meses e un dia
por desordes e _dez dias de
arresto por faltas con lesións a Máriano Abalo e Antonio Sangabriel.
+
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HISTÓRIA DO GALEGUISMO

Aveli'no Pousa Antelo
'Sen a desgrác;;ia da guerra,
.aqui haberia un partido equiparábel ao PNV'
.

.

.

~

...

viña a matanza do porco e asi se- Como vela o galegulsmo a solu·
guíamos un programa qye adapta- ción cooperativa e como anallsa
bamos sen rixidez.
vostede os resultados ·das expeAvelino Pausa Antelo
"Faciamos charlas no local da rléncias que se realizaron?
é unha figura polifacética.
Escala os domingos para os próMestre e político,
·
prios labregos e en ·mai pouco tem- Había comarcas ond~ o cooperatipo desbordquse. Pasaron por ali os vismo funcionou, como en Barcala,
a sua biografia ten a tensión A escol~ rural de Sárria·
mellares enxeñeiros e veterinários Ortigueira, A Estrada ou o Baixo
dos seus contemporáneos, ·
Avelino Pausa Antelo é o pioneiro da época (Rof Codina, Xosé Luis Miño. Estou falam;io do primeiro
marcada pala ascensión da
dunha experiéncia pedagóxica, in- Blanco, Cesar Ouintanilla, Escáu- tércio de século, en que naceran
conciéncia galeguista e o
riaza, Urquijo, ... ) e cando non viñan ao abeiro dos sindicatos agrários
trauma cruel do golpe militar
de fóra eu desenvolvía o tema que do 1906 que encheron as parróde Franco. A represión
pedían os labregos. Don/ Antonio quias da Galiza, con dirixentes que
andoulle cerca e meteu
asistía como ouvinte e ás veces en moítos casos viñan da emigraATIVIDADE DA
animaba os colóquios. Foi, coido ción, especialmente de Cuba.
o medo, cando non a morte,
.ESC.OLA DE SARRIA
eu, o seu primeiro contacto coa reen toda unha xeración ·que
Lembrando a experiéncia da
alidade,
pois el vivia ailllado no seu Barcala, ali conseguiuse, coas coestaba a construir un novo
ERA UNHA ILLA chalé dos fins de semana. Entu- operativas, romper un oligopólio
mapa político do país. Bota
siasmouse de tal maneira que a que tiñan montado entre vários traDE
LIBERDADE
PARA
de menos a ética
fins de Maio xa argallara uns cursi- tantes para repartirse o mercado
·A SITUACION
de comportamento daquel
ños de dous meses para mestres de gando e marcar os précios á
do médio rural en base ab progra- baixa. Grácias á coo.Perativa connúcleo do PG con .Castelao
DO ENSINO
ma que nós -fixéramos. Foi unha se·g u iuse comercializar directae Bóveda como figuras
NAQUELES ANOS'
experiéncia ~evolucionária para mente en Barcelona, cousa impenestelares, e esténdese
aquel tempo. Estiven ali até fins sábel. lsto conseguiuno a Federanunha conversa densa
dos 50 en que me sastituiu Valentin ción Agropecuária de Negreira,
sobre a sua experiéncia
Arias, que se formara como mestre que tiña algo de cooperativa e algo
.de político e ensinante en
naquela Escola de Barreiros".
de sindicato, (compraba abonos,
, A actividade da escala de Sárria maquinária, sementes, ... ) En A
tempos sen paz.
era unha illa de liberdade para a si.: Nosa Terra hai reseña da realizaA biografia de Avelino Pousa Ante- · .sólita para·o tempo en que se deu, tuación daquelas ·décadas, non se- ción dun acto de celebración do
lo, que nos anos setenta foi secre- e que constituit,.1 a contraoferta de guían o cuestionário oficial pero primeiro ano de exportación de
tário xeral e mesmo presidente do Antonio Fernández, xunto co colé- ainda asi era toleradas. Mesmo, gando a Barcelona, onde interviPartido Galeguista ten presente a . xio Fingoy de Lugo, a un ensino cousa insólita, se utilizou un texto ñen eu e Xoán Xesus ' González,
guerra como unha marca de identi- . que tiña de caltjuer causa menos· en. galega, "andei mirando e topei aquel dirixente socialista galega do
dade ineludíbel. As suas referén- de contacto coa realidade. Foi en un texto nunha editorial catalana, periodo republicano.
cias a aquela explosión que mar- Barreiros (Sárria) e supuxo a pri- ' un libro de lecturas gallegas dun tal
Feiraco naceu porque habia uncou toda a vida dunha xeneración meira saida do ensino e.statal de Novoa, un mestre galega en Catapolítica esperanzada están sempre Avelino Pausa. "Eu estaba -en Na- luña, que se titulaba Anaquiños. ha heréncia ·detrás e fixo un gran
presentes na conversa. Mestre de dela, relativamente ·ben instalado e Pedino e resultou que tiña dous servício á comarca, independenteprofisión, Pousa Antelo gañara a mesmo paticipando en actividades cor1tos en galega, uns poemas de mente do moito que é de desexar
sua opos.ición no 1936 en Santiago de animación (por exemplo unha Rosalia e algo máis. Desde entón que deixe a direción personalista
de García Calvo durante tantos
co número dous, "viñera facer orquestra que montamos que se . foi o meu libro de leituras".
anos.
aqueles cursiños desde Cauta on- chamaba.Avei Pousa y sus jabatos
de estaba a cumprir o servício. Isa e montamos unhá romaria ... ); ·A alternativa cooperativa
salvoume a vida con seguridade aquel era todo o horizonte que tiña- do galeguismo
A vida política
porque na miña taquilla no cuartel mos, beber e an·dar de parranda
dun galeguista
eu tiña selos do Partido Galeguis- pensando que nor:r poderiamos, re- No programa do PG, nos famosos
ta, coa fouce, a estrela e a lenda '- cuperarnos máis daquel pau do 36. cinco pontos, destacaba aquelo Pausa Antelo defínese coma un
Denantes mortos que escravos,
de: .Galiza comunidade cooperati- rebelde xa desde os dias en que
uns seles cos que recadabamos
"Por entón intereime de que Don va. A terra para o trabal/o e ·o tra- estudaba no seminário de Santiacartas . Aquelo bastaba para dar- António quería montar unha escqli- bal/o para a terra. Pausa Antelo ·ga. "Eu pensei que tiña vocación
che o pasaporte. Despois andaron ña de carácter agrário e entrevis- partlcipou con forza en Feiraco, na pero en canto cheguei aos 17
reclamándome desde Ceuta .e sal- teime con el. A sua idea era facer sua comarca natal de Barca.la, on- anos, e empecei a ser homiño, vin
vo ume que me tiña incorporado na algo distinto da escala· oficial, en- de coñeceu de perta a forza do ca- que non era o meu camiño. Ad~
Coruña e saín para o frente".
raizada no médio e en contacto ciquismo. A sua .conceición choca- mais a disciplina cuartelera do Secoa· realidade. Para prepararme ba coa da direción', á que se apre- minário, con castigos moi duros
A peripécia vital e profisional na- espec"ificamente formeime un ano sentou como alternativa e non saiu chocaban coa miña santa rebeldia.
queles anos estaba ,sometida. aos na Misión Bioló~ica de Gallástegui. eleito por escasos 48 votos, ·~ nun lso foi por .Abril do 1931. O. 10 de
dictados políticos do franquismo, Preparei un programa durante . ha eleición que estivo chea de Maio houbo un mitin galeguista "cando volvo no 1941 fun ás oposi- - dous· anos, informándome de todo trampas e na que non houbo con- ainda sen ter nacido o PG- no que
cións outravolta e suspendéronme que podia haber semellante, men- trol de voto. A miña idea era de talaron Paz Andrade, Carballo Cano primeiro exercício. Souben que tras construían o edifício, que 'tiña transparéncia, democrácia e parti- lero e outros que non lembro, pehoubera unha recomendación dun unha finca arredor. lnaugurouse o cipación dos cooperativistas".
chando o acto Castelao. A intercrego dicindo que eu era un peli- coléxio o 28 de Febreiro do 1948.
vención de Castelao causoume un
groso r..ojo s.,eparatista, e daquela
· i.mpac~o tan tremendo que sain de
unha só insinuaci_ón era abondo
"Naquela zona non habia esca_ ali marcado de por vida, e non é
para deixarte fóra. Andel uns anos · las e houbo colas para .inscribirse.
unha frase bonita. Entrei en conpor escoliñas intérinas, e mesmó Tiñamos dous graus: iniciación, ·
tacto pronto cos galeguistas, que
para conseguir o aval lmprescindí- que levaba unha mestra, e eu entiñan un trato fácil, através do Sebf ~ de adesión ao Glorioso Jiven carregueimé do médio e o que,
minário de Estudos ~alegas e ia
que r~correr a unha amistade do pomposamente, chamaban supepala peña do Derby, na que se
MIÑA
CONCEICIÓN
meu pai. No 44 conseguin, coa rior. Seguía un programa basado
xuntaban, cando estaban en Sanaxuda de Francisco Ogando, sa- , en centros de interese arredor dós DO COOPERATIVISMO
tiago, Castelao, Camilo Diaz, Ancar a oposición e fun para Santa trab.allós agrários que faciamos.
xel ·Casal, Bóveda, Risco, Suárez
ERA DE
Comba de Nadela".
En Setembro preparábase a tera
Picallo ... un has vinle ·persoas. Os
"Naquel momento a miña espe- para a semente do inverno (falaba- TRANSPARENCIA,
das Mocidades, se habia sitio deiranza de que o franquismo remata- mos das sementes de invernia, do
xábannos entrar no grupo, senón
ra era vana. Un pouco antes do fin abono, da preparación da terra); DEMOCRÁCIA E
poñíamonos nun segundo pl~no,
da guerra mundial estaba con es- despois viña a (!poca ·dos magos- PARTICIPACION DOS
moi atentos. Tiñamos verdadeira
peranzas, e mesmo*conservo cou- . · 'os· ppis era Z.Ol"JéJ d.e. castiñei.ros
v~neración. se.n que eles fixeran
sas que escribin daquela, falandb' (falabamos da cousa forestal), logo COOPERATIVISTAS'
nada especial, eran moi sinxelos ..
•XAN CARBALLA

da nosa reacción contra os que tixeron aquela monstruosidade, quizais como maneira de acougar
aquela ferida mostruosa que nos
infrinxiran". ·

'A

'A

'A INTERVENCION
DE CASTELAO
NO PRIMEIRO MITIN
QUE LLE OUVIN
CAUSOUME
UN IMPACTO
TAN TREMENDO
QUE .ME MARCOU
PARA TODA A VIDA'
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Os temas xiraban arredor da problemática da Galiza, a política do
momento, ... pero cunha visión moi
realista. Os galeguistas tiñan unhas equipas de xente mói ben informadas que lles proporcionaban
moitos dos dados para as intervencións nas Cortes. No gandeiro estaban os Fernández, que tiñan dados exclusivos; no aspecto cultural
o Seminário de Estudos Galegas, ... e disto se talaba ali, mesmo
de aspectos organizativos do galeguismo.
. Intuíamos qu.e tiñamos diante a
xente dunha xeneración dificilmente repetíbel en moitos anos. Xente
cunha entrega á Terra, unha ética
persoal que hoxe parece que queda a anos luz. Se non houbera a
desgrácia dá guerra e pasan dez
anos máis aqui habia un partido
equiparábel" ao PNV ou aes partidos cataláns de entón. A participación dos máis novos era nas Mocedades Galeguistas, axudando
na venda de líbros da ~mprenta
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· • Morreu O 'Ladrillo.

Xesus
Lavandeira Pérez, O Ladrillo, morreu o pasado sábado 5 de Xaneiro na sua vita de Betartzos. Ladrillo foi sindicalista, presidente da
CNT en Betanzos nos anos da
República, fuxido, compañ'eiro de
loitas de Benigno Andrade Fouce1/ás e polo mesmo condenago a
20 anos de cárcere dos que cumpliu oito. A sua história é a de moi- .
tos dos seus compañeirbs de xeneración que sofriron as canee- •
·cuéncias do levantamento militar
franquista, rompendo polo espiñ~
zo un movimento político e reivindicativo que agramara desde Abril
do 1931.

.,

Ladrilllo é un dos que fan frente,
en Xullo do 1936, .. ás tropas franquistas .que veñen da Coruña, na
Porta da Ponte Nova de Betanzos.
Durante moito tempo as pegadas
dos disparos no famoso arco da
porta da valla muralla fixeron de
mudos testigos dos feitos. Chegaron a pór unha bomba na mesma
ponte para evitar a entÍ'ada das
forzas franquistas en Betanzos, O
22 de Xullo.

-

Nós palas feiras , buscando materiais etnográficos (eu trouxen as
ferramentas do liño dos meus
avós, etc .. .).

A política na transición
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Pausa Antelo despois da experiéncia de antes da guerra, e antes de
participar na refundación do Partido Galeguista no ano 78 , tomou
parte do Partido Galega Socialdemócrata, "ao que me levou Domingos Fernández del Riego . Veume
buscar un· dia e díxome : ti estás
vinculado ao agro e sabes mellar
ca ninguén que ao máis que pode
chegar o noso paisano é a unha
causa socialdemócrata ainda que
lle custará traballo. Pareceume unha definición axeitada e entrei no
partido.
"Era un gn,ipo pequeno, que non
chegou a pasar das duascentas
persoas, pero c;on xente dunha extraordinária valia que non creo que
outros partidos chegaran a telo. O
programa que elaboramos foi despois o que tomou para sí o .Partido
Galeguista e máis adiante Coalición Galega, e elaborámolo un grupo pequeno de persoas entre os
que destacaban Manteiga e Quico
Domínguez. Ainda segue .sendo un
texto sensatísímo, que recolle o direito de .autodeterminación.
"Tempo despois, e nun cruxol
no que as xentes do PGSD tiveron
un importante labor de catálise, refundouse o P~rtido Galeguista. En
Novembro do 78 na Aula Magna
de Económicas reunímonos, xa
con acordos prévios sobre como
intercalar nas listas eleitorais próximas xentes do PGSD e do PPG
que tamén se subsumía no novo
Partid.o Galeguista. "Entón unha

En Decembro ·do .1986 (ANT. nº
305), Ladrillo cóntalle a Xesus Torres Regueiro a sua peripécia dramática polo monte, en longas con-versas nas que destaca unha memória extraordi.nária para un home
de máis de oitenta anos. Escapa-·
do para Pontedeume no 1937, en
Curtís ponse en contacto con Foucellas, ' con ·q ue as relacións non
. son moi boas andando Lavandeira .
só polo monte, illado do resto dos
guerrilleiros. No 1941, as nove casas de Codeso de Arriba e Codeso de Abaixo, na parróquia de Filgueira de Barranca (Cesu~as), foron tomadas pola~ tropas da Garda Civil ao mando dun Tenante
Coronel. Ladrillo estaba nunha ·delas, mais incribelmente non foi atopado, agachado como estaba en:.
foron invitados ao congreso. Al- manifesta. Hoxe non mantén militre unha trabe e o teito da casa. A
guns talaron, Del Riego por exem- táncia política, áinda· que se mosVOLTARIA
sua aureola lendária medra e el
plo fixo un canto ao PG pero sen tra procl~ve a unha nova participapróprio encarrégase de espallala
A POLITICA
comprometerse, pero Piñeiro foi ción na política " se frágua un pro- . "A Ladrillo collerano morto. Non
belixerante e talou entre asubias e xecto encabezado por Víctor Moro.
ten Franco unha parella de gardas
NUN PROXECTO
pateos. Foi moi provocador coa no que si teño confianza":
civís capaz de collerme vivo. "E
ENCABEZADO
A actividade pública de Avelino
sua teoría da galeguización dos
colléronme. Foi no Vinte, Porzomiá presidéncia . llos (Oza dos Rlos), no verán do
partidos estatais. Coido que nun Pausa cínxese hoxe _
POR VICTOR MORO'
momento se sentiu como un pontí- da Fundación Castelao e á secre1945.
.
fice en posesión da verdade abso- taria do Padroado do Pedrón de
Ouro.
A
Fundación
Castélao,
que
luta e mesmo se atreveu á enfrenDen.unciado por un viciño no in- •
tarse a todo o Congreso. Daquela volcou todo o seu esforzo, frente
terrogatório tentou vingarse do dexa debía estar comprometido co ao desprécio mesmo documentado
nunciante acusándoo de ter· armas
PSOE, que lle deu .primeiro a ta- do Consello da Cultura Galega enagachadas na casa, e cando foron
lladiña da acta de deputado e logo cabezado por Piñeiro, no Congreso
persoa presente, do PPG de A Co- de Presidente do Consello da Cul- Castelao do, 1986 e desde aquela facer o rexisto "as miñas próprias
armas apareceron enterradas na
ruña apresenta, en castelán, unha tura Galega.
-sobrevive sen apenas nengun tipo
eira do denunciante. Ainda hoxe
emenda á totalidade do articulado
de axuda, editando ben as ·Actas
non sei quen llas foi pór ali. Supoe mesmo a adoptar o nome de PG. As suas relación logo co grupo. daquel impOrtante evento; ben axuño que alguén da casa na que me ,
Eu erguinme como se me pincha:. de Piñeiro non foron boas.
dando en investigacións arredor da
acollian''.
O certo é que ao chivato
sen. Púxeno verde, porque mesmo
primeira figura política do nacionacaíronllé
tres anos por "tenéncia
formara parte das negociacións , Eu tora duas veces~ mesa camilla lismo histórico. Unha maneira hodíxenll~ que era ~nconcebíbel o e sempre 0 tomei un pouco de co~ nesta de manter a fidelidade á figu- · ilícita de armas". ,
que fac1a e ademáis. ~ue era mes- ña aquelo. El contaba 0 que ía pa- ra que, segundo as suas palabras,
A CNT intentou liberalo do cármo unha provocac1on fac.elo en _ sar en base á sua información ex- lle deu sentido á sua vida despois
cere de A Coruña en tres ocasións
cast~lán: Un sector aplaud1~me ~ elusiva, información que moitas daquel ,mitin dos anos 30.
•
antes de ser sentenciado, sempre
de a1 sa1~ eu como secretán9 xe- veces era tomar os seus ,desexos
fallidas . No 1953 sae do Penal do
ral, que er~ algo que nen. sonab~. por realidades.
Dueso despois de dous indultos.
O verd,ade1ro é que despo1s da m1-.
D~spo1s montouse aque~o de
ña réplica empezaron a borrar os
Nos anos finais da sua vida Xeseus ñames xentes do PPG, e a Realldade Gal~ga, cun manifes~o
sus Lavarideira contemplaba con
coüsa naceu xa elvada.
.do .que d~spo1s se botar<;>n. a tras
cepticismo crítico a realidade:
"Estiven un ano nese cárrego, e mo1tos asmantes, ~ que ~01 s1mple"Agora a xente non participa, limídespois, no que foi 1 Congreso, men1e unha r:nane1ra de ir colocántase a votar. Non se loita como anCONGRESO
fun eleito presidente, estando Ra- dose a respe1to do.poder.
tes. Na República os traballadores
món Martínez López de PresidenAvelino Pousa Antelo percorre a
DE POló
. íamos direitamente á Casa do Pate de Honra e. Luis Sobrado de se- carreira do PG marcada polos 400
vo, a parrafear, ler, formarnos, discretário xeral. Lago v·eu o Qongre- · votos que os separaron en PonteRAMON PINEIRO
cutir, facianse asambleas e debaso de Poio, no que Piñeiro foi de v~dra da ac~a de deputado nas priENFRENTOUSE
tes ... non se facia política na taconvidado.
meiras autonpmicas ..Aquela pedra
berna. Agora pasan os anos e non
de toque foi definitiva no devalar A TODO 0 -:MUNDO, se avanza: Os traballadores en
En Poio PU\eiro púxolle proa di- dese camiño que analisa moi critiCREIASE
vez de unirse discuten entre eles".
rectamente ao proxecto do PG. camente respeito ás posteriores
manobras de CG (na etapa de ~o
EN POSESION
No dia do seu enterro unha gran
Formárase unha comisión .onde dríguez Peña). para facerse coas
cantidade de viciños acompañárosiglas
históricas
.e
os
contenciosos
DA
VERDADE
E.
LOGO
estaban Zulueta, Manteiga, Quico
no. Era tamén unha homenaxe a
Domínguez e outros para visitaren de anos posteriores, nos que a sua
L.LO
PAGOU
O
PSOE'
•
un loitador.
desv.inculación
do
proxectó
·xa
é'
aos antigos galeguistas; e m'oltbs·.
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A plural-idade informativa é a reivindicación que ·d~be: caracterizar hoxe á e~quer~a

.

No Golfo non é posíbel unha guerra televisada
•M. -VEIGA-

r

Ainda senda imprevisíbel
o resultado do conflito
do Golfo, 'diversos dados
apontan, desde o início,
a unha solución pacífica,
tanto como complexa.
A confrontación principal,
durante máis de cinco
meses, celebrouse nos
médios de comunicación ..
Por máis que todos os
agoiros neles realizados
sexan de guerra, a mera
- ·cobertura informativa é, .
nos tempos actuais, un
factor de paz. Unha guerra
anunciada e televisada
seria un. renúncia ao bon
sentido da humanidade.
Bush non ten máis
remédio que contemplar
este factor, antes de
ordear un _ataque.
O tempo no cal uns poucos ouvi ntes informados trataban de
sortear as interferéncias através
das emisoras de onda corta como única forma de acceso a unha información internacional da
que carecian os xornais de mentalidade provinciana, asi tivesen
a sua imprenta na pr<?pria capi- ·
tal, pa.~;ou para non volver.

A televisión presenta a un
enemigo sen rasgos
demoníacos. Nen todas as
manlpulaclóns posíbels poden
evitar que o outro poda ser
visto con certa naturalldade.
Na ilustración, cenas de
distintos programas da
televisión iraqulana.

abonda con lembrar o asesiñato
de ·notícias sobre corrupción ponos próprios Estados Unidos en
lítica no franquismo non significa
dun fotógrafo español, coas suas
contra da guerra. Quen lembre
credenciais .á vista, para descrique daquela fose menos abunas protestas contra a guerra do
A extensión. das cómunicabir o caso de Panamá.
dante. Informar dun sacríficio huVietnam deberá recordar tamén
cións, a proliferación de cadeas
que estas surxiron con forza
Xa que logo, a abundáncia de
mano leva consigo a crítica do
Mália
o
que
vimos
de
apontar,
·
de televisión, -as emisións por
médios de ·comunicación non é,
bastantes anos despois de que o
executor_ O contrário seria supcicaberia dicer que a nova situasatélite son .acontecementos inmesmo _nas condicións de proñer que a opinión pública posue
conflito se iniciase. Este é, logo,
·ción
resulta
máis
positiva,
desde
discutíbeis que transforman as
unha 'ética de sicópata. Por últipri~dade actuais, perxudicial paun dos poucos casos nos que as
o p·onto de vista da maioria da
relacións entre os paises e entre
. ra as forzas progresistas e para a
mo o morbo que estas notícias
protestas acuden antes de esta·
humanidade.
E
decimos
isto
os pavos. O dito até aqui constihumanidade no seu conxunto. O
poidan despertar, nada ten que
lar a loita.
conscentes de que o 84% da intue seguramente unt:ia obviedaver coa lexitimación que lle ouque axuda a converter en impunformación
que
hoxe
en
dia
se
dide. Son poucos, con todo, os
ne un golpe de Estado no Sur e torgue o próprio espectador.
A alternativa progresista
funde ten como centro emisor
que tiraron as oportunas concluque
os médios de comunicación
·aos
Estados
Unidos.
ante o uso dos médios
sións políticas desta filudania . ..
En segundo termo, calquera
internacionais non o recollan.
Convén, non obstante, contexpoderia argumentar que nunca
Se as barreiras serven de pouco
Por exemplo, a campaña leva- . tualizar este dado histórícamen~
Consecuéncias políticas
tanto se caricaturizou _a un enenos tempos actuais (con pereste.
Observar
os
pontos
de
partida
.
da a cabo polo governo cubano
m/go como Sadam Husseim e
troika ou sen ela, que o New
e
as
posibilidades
de
desenvolvicontra as emisións piratas de Tecon tal derroche de médios .coYork Times se venciese en Mosmento. A comunicación, ben seAs viaxes, o coñecemento do
le-Marti, emisora de patrocínio
ma hoxe. lsto é, en gran parte,
cú era só cuestión de tempo) a
xa manipulada, supera racional- . outro e sobre todo a instantaneinorteamericano, conta sen dúbimente á internacionalización
dad~ da información a ·escala falso. A caricaturizzción feroz alternativa da esquerda sitúase
da cunha base legal sólida. Pero
dos boches (alemáns), dos cina defensa da pluralldade.
, d · f'
t·-· 0 'I ·t0
mundial, promoven a redución
é ésta unha lei actualizada a teor
da v1'ole'nc1·a e d1"sm1·nuen o afán
atraves ª e, que ma pu pi
paios ou de calisquer outro eneDe nada serve estabelecer
como
extremo
difusor.
O
coloniados acontecementos?
migo foron sempre desproporciouniversos estancos ou sociedalismo británico sobre a Índia non - de caricaturización do contrinnadós. Todo ministério do exércides onde sobrancee unha só
f.oi máis leve, senón todo 0 concante político ou d'o sistema
A recepción dunha mul1iplicito, ao longo da história, distribuiu
verdade. O capitalismo, polo me.
trário,
por
existir
menos
posibilicompetidor.
.
dade de sinais televisivos resulta
as máis increibeis calúmnias sonos en certos paises, soubo criar
dades comunicativas a todos os
Analisemos as obxecións que
a estas alturas inevitábel. Se os
un marco de toleráncia máis amníveis. A alieanación é máis doaestas observacións. poden pro- · breo seu opositor.
governos se ven incapacitados
A diferéncia actual estriba en
plo que o desenvolvido nalgunda ·nas estreituras sociais que na ducir. O sentido comun, as posipara selar as suas frqnteiras a
has nacións do Leste. lsto á
proliferación de espácios.- se se
bilidades de desenvohiímento e que Sadam Hussein, con todos
entrada~ migratórias, moito máis
os matices que se queira e, desmarxe da racionalidade ou xustfabusa hoxé da presión e do_ses- . a ética imperante nos seres húdificil é facer hermético o espáde logo, en desigual proporción,
cia das tese$ centrais de cada
go informativo é tamén·porque as
manos, pésie a todo, fai que escio hertziano. Aos cubanos non
foi entrevistado e a sua entrevissistema.
posibilidades de que a disidéncia tes rechacen as masacres, os
lles quedará máis remédio ·que
ta difundida desde cadeas de tese filtre son moito maiores.
asesinatos e a violéncia no seu
levisións de audiéncia masiva,
Alguén pode calificar de utópifacer uso da inventivc;t que semLembremos un feito: a entrada conxunto. lsto comeza a ser palca a reclamación en todos os nípre caracterizou aos revoluciocómezando palas norteamericaveis de democrácia e pluralidade
da guerra do Vietnam nas sás de
páber e ha · selo moito máis no
nários para combatir, por outras ·
nas. E, á inversa, mália á terríbel
informativa, tendo en canta o caestar norteamericanas foi un fac- · próximo futuro. Q feito de que
arrnas, a ambición imperialista
dictadura que ao parecer goverrácter monopolístico que caractor decisivo éle cara .aó cámbio
nunca tantas mortes presenciádo seu vi~iño.
na o lrak, Bush pudo dirjxir a sua teriza hoxe aos médios. Pero isde opinión da cidadania nortea- -· sem·os nos noticieiros non é sínQuen pode dubidar ·de que unmensaxe aos -cidadáns do país
to é precisamente o· que quedou
mericana. lsto é certo de tal motoma de que se produzan máis,
ha das razóns da obsolescéncia do que desembarco na illa de
árabe. Fenómenos sen· dúbida
obscaleto. Non existe xustificasenón· de que se coñecen máis,
0
do telón de aceiro ou da confroninu,sit~d_os e positivos na histó~ia.
ción ante a opinión pú91ica para
Granada fíxose sen cámarfis e do mesmo mo~fo que a auséncia
tación entre dous' sistemas políti- ·
. E IC?x1co supor, en consecu~nque cadeas de xornais ou de escos estancos radica na imposibic1a, que a cobertura dos me1os · · tacións de rádio e de televisión
lidade de poñer coto as comunide comunicació~ sobre o conf}~to
estexan nunhas ·poucas mans,
cacións? .Os espácios comunicado G~lf~ .~ontribue ·á reduc1on
como non a hai para que a inforcionais, como os económicos,
das pos1b1hdades .de guerra. Os
mación internacional circule uniabranguen hoxe ao planeta nQ
Estados Unidos vense o~rigadps
camente polos carris dun par de
s'eu conxunto. lsto non é nen
a procurar un bon motivo . que
axéncias norteam~ricanas, como
bon, ·ríen mao, en princípio. Simxustifique a perda dun alto nú~
tamén non a habia para que toda .
plesmente define un marco difemero de vidas, por parte de ama información xerada na URSS
rdnte da confrontación de interebos bandos. Esta responsabilirequerise, até 1985, a autorizases e fai precisas por tanto nodade ante a opinión pública pesa
ción do PCUS.
· .
vas maneiras de entender a loita
decisivamente sobre o PentágoEn todo caso, se existe outra
pala transformación da sociedano. Unha vez librada a coartada
alternativa, desde o campo prode. Non asumilo as;, desde óptido conflito Leste-Oeste, os no'rgresista, estaria ben coñecela:·:¡,
cas pretendidamente progresis· teamericanos deben medir os
á.marxe claro está da de permatas, significa anquilosarse en bapasos para non desembocar · nacer no statuo-qu~ pre-bélico
se ao análise dunha realidade
nunha matanza. Episcopadó canuclear que, alguns -a Deus gráfenecida e, sobretodo, perder un
tólico, senadores e xóvenes recias moi poucos- parecen botar
tempo moi valioso.
·
clutas teéñense manifestado xa .de me11os.
·• ·

A quen benefícia
o novo contexto?

\

.CONFUTO LINGUÍSTICO EN EX-COLÓNIAS
as do estado arxelino, o bereber.

Un complexo
mapa lingüfstico
Ainda que o presidente alxerino
non ten asinado ainda a Lei, a
aprobación de facto desta norma
de arabización polo Parlamento
do país magrebí deberá ter
importantes consecuéncias no
mapa lingüístico-cultural alxerino
e tamén, indirectamente na vida
po,lítica. Na réalídade actual de
Alxéria solápanse dous conflitos
lingüístico-culturais importantes,""
con preséncia de tres línguas: o
·árabe, talado por 2/3 da povoación, o bereber (tamezight), que
comprende ao outro tércio da
povoación, e a extensa preséncia .do francés en grandes espácios do uso público, senda unha
gran parte dos meios escritos ae
comunicación editados neste
idioma. Tanto o árabe talado na
Alxéria como o bereb~r teñen-,
neste país de case 2.500.000 de
quilómetros cadrados e máis de
26 millóns de habitarites, importantes áreas dialectais. Asi o bereber é talado na Gran Kabilia,
no Hogar, no M'Zab, e en dife-·
rentes zonas dos arredore de Al- .
xer (Guyobille, Charchel ou Tenes), pésie a estar proibido até
hai moi , poucos meses en calquer expresión escrita e mesmo
proscritas as organizacións político-culturais desta· comunidade
hoxe legalizadas: RCD (Agrupa~
mento pola Cultura e a Democrácia) é FPS (Frente de Forzas
Socialistas).

O mesmo dla Z7 de Decembro, unha manifestación bereber, pola democratización de Alxérla, pronunciábase en contra da lei de arabización.

Alxéria aproba unha lei de extensión do árabe ·
para rematar coa preséncia do francés
Arabe clásico ·
na administración e no ensino ·
é dialectalismo .
A aprobación polo Parlamento a~elino dunha Lei
de Arabización, a meio da cal quer xeralizarse o uso
do árabe en detrimento do francés, trae á luz o
profundo debate político-cultural presente na Alxéria,

cunha realidade comple!(a de conflito lingüístico
(con dous idiomas próprios, árabe e bereber,
e a omnipreséncia do francés após a ocupación
colonial e mesmo a independéncia),
e co horizonte dunhas próximas eleición$ lexislativas
en Xuño próximo.

A leí de extensión do árabe prevé que esta língua, na sua norma clásica, estexa presente en
exclusiva desde o 5 de Xullo do
1992 en todo tipo de documentos administrativos e públicos,
baixo penas de fortes multas, e
procura conseguir que sexa a
única lingua no ensino en todos
os nfveis, pasando o francés a

das.comerciantes, artistas e partidos políticos. En canto ás publicación s a leí deixa o camiño
aberto para que sigan a funcionar aquelas escritas en francés e
os filmes e telefilme,s deberán
estar doblados ou subtitulados
en árabe. Esíxese tamén que todo tipo de aparellos informáticos
incluan os caracteres árabes.

•XAN CARBALLA

converterse en asignatúra sen
ser veículo doutras matérias en
1997.
Segundo a lei, aprobada con
163 votos a favor, oito en contra
e trece abstencións, todo documento público rwnha outra língua que o árabe será considerado nulo. A disposición aprobada
será aplicada a empresas priva-

A leí é a trixésimosegunda
aprobaqa desde 1_962, an_o da independéncia, para ampliar a presénci a pública do árabe, polo
que hoxe toda a povoación menor de 30 anos foi xa escolarizada nos níveis básicos nesta língua, a despeito; en calquer caso,
do outro idioma -e os seus' importantes dialectos- de amplas áre- ·

As organizacións bereberes, un térc,io da povoación,
reivindican a triple cooficialidade de tamezight, árabe e francés
A aprobación da leí de xeneraliha maneira de desviar a atenreber da povoación, comparte
texto dunha importane batalla
zación do árabe debe ollarse no . ción sobre os problemas sociais
unha opinión extendida entre a
pre-eleitoral que se ven prolonactual contexto político alxerino,
gando desde hai meses. Nunha
e económicos máis graves que
sua étnia, que prefire mesmo o
cunhas lexislativas previstas pafrancés ao árabe, ao· que ve coentrevista en Le Nouvel Obserafronta o noso país".
ra Xuño próximo. Se xa nunhas
vateur Ai't Ahmed, dirixente das
Ahmed ten sido acusado de
mo opresor; propoñendo a alter"pión dos franceses", no conFFS, que pertence ao tércio be- . nativa da oficialización das tres
eleicións territoriais celebradas
línguas. Ahmed, que se expreo pasado ano experimentara un
forte ascenso o movimento islasa nas tres línguas, explícase
do seguinte xeito "nós somos
mista, o mapa politice complétacidadáns privilexia'c.ios. Os altos
se coa forte incidéncia dos mocadros da·administración exprévimentos bereberes, que xuntasanse en francés, nas empreron nunha mobilización máis de
sas o rol do francés é esencial,
150.000 persoas o mesmo dia
da aprobación da conflitiva leí lia· prensa en francés é duas veces máis importante que en
deradas por Ai"t Ahmed.
Segundo o presidente da
árabe. A democrácia para nós é
Asamblea arxelina M. Abdelaziz
a . abertura ao mundo exterior.
Belkhadem a lei supón "unha '
Dispar de duas ou tres línguas,
e non dunha só, é, aos nosos
reconciliación eón nós mesmos
oilos, un avance da democráe a volta normal á nosa identicia. Queremos que a língua
dade". A decisión canta así cun
francesa se benefície dunha
factor obxectivo no seu favor e
promoción especial en Alxéria,
é vista pola oposición como unporque ternos necesidade de
ha manobra da FL.N para afordesenvolver este l9gro e atentalar a sua posición apelando
der no que cor.responde ás noao sentimento nacionalista. De
sas línguas nacionais: árabe e
feíto, a acusación que fai o próA prensa francesa lnclulu nl,lmerosas referénclas contrárlas á nova lel arxellna
prio Ai't Ahmed é de que "é unbereber".
•
'.,,

......

1.

ll

.....

A norma culta do árabe clásico é
a estabelecrda desde o 1962 para o ensinó, sendo ven coñecida
oralmente e por escrito por todos
os menores de trinta aos asi escolarizados. As diferéncias dialectais do árabe talado ria Alxér'ia a respeito desa norma culta
ocasiona importantes dificuldades de ~prendizaxe, nomeadamente no sector bereber, sometido a un conflito lingüístico complexo. Precisamente é na zona
bereber onde o nível de fracaso
escolar é moi elévado por este
complexo mosaico lingüístico.
A televisión· e as rádios seguen todos este patrón do árabe
clásico, e só recentemente, co
levantamento da estricta proibición anterior, tense emitido publicidade _(moi escasa) en bereber, e tañen agramado algunhas
publicacións nesta lírigua, diferenciada totalmente xa nas suas
orixes do árabe, que é sentido
mesmo máis agresivo que o
francés nas zonas de fala tamazight.

A reacción
na antiga metrópole
A reacción dos meios 'e comuni. · cación franceses .ten sido unánimemente contrária, intuindo que
,na leí se agacha o fin de grande
parte dos seus priviléxios indirectos na antiga ex-colónia, onde
a preséncia de centros de ensino
en francés -que paradoxicamente acollaron e formaron a moitos
dos cadros qo aparato do esta-.
do- é elevada. O Paris Match
propón un inquérito através do
Minitel, para saber se os franceses están a favor ou en contra
do abandono do francés polos
arxelinos (!?) ... As editaríais dos •
diários parisinos acaban por concluir toqas elas que se trata dunha lei que abre ó -:amiño da "'in- toleráAcia políica e relixiosa". •
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CARTAS
UNIDADE NACIONALISTA

En "La Voz de Galicia" de hoxe
(dia 30 de Decembro) puden ler
.,, o artigo de Xosé M. Beiras titulado "Carta aberta ao Presidente
do Parlamento", onde o deputado denúncia os abusos que o señor Vitorino Núñez-comete siste=
maticamente contra a oposición
(real) do Parlamento Galego. Estou certo que o deputado do BNG ten toda a razón na sua
protesta pero, no,n estaremos
ante un caso de que "sarna co.n
gosto non pica"? Se de verdade
os partidos nacionalistas (os reais: BNG e PSG-EG) queren deixar de ser a Cincenta, o cero á
esquerda do Parlamento, por
que ~e. empeñan en pelexarse
de contínuo e non buscan o
meio de sentarse a unha mesa
para unirse de cara ás eleicións
municipais? Se isto non se quer
facer (porque non lles dá a gana), sobran estes "pataleos" de
Beiras na prensa, por moita razón que teña ...Se somos peque~
nos e abusan de nós é porque
queremos e nos gasta, e non engañemos a ninguén con protestas iradas. Desde lego, a min
non me volven coller noutra; antes( cando das eleiciós xerais) .
foi culpa do PSG-E:G, pero afora
o BNG ten a responsabilidade de
propoñer unha unión de cara ~s
próximas municipais; se non o
fai, alá el; eu (e penso que bas. tantes máis) irnos quedar na casa sen votar, ou p·ensades que ·
me ides engañar máis unha vez
para perder o meu vota nunha
cidade nunha cidade como A
Coruña frente ao Paco Vázquez
ou ao Lendoiro sen opoñer~les
unha_forza . realmente importante? P~r separado, aqui coma
sempre; nengun (e ainda que
saian un par de concellais, de
que nos sirve?)
F.M.R.
(A Corul'la)

NACIONALISMO
E CULPABILIDADE
Ta/vez, para Louis Althusser
"Dan ganas de no volver a escribiruna línea política nunca más".
(Gabriel Albiac)

\~

. Vivemos no obsceno, Gabril Albiac sabe-o. Alguém tem de
dize-lo, é certo. O nosso horizonte vital debuxa a merda suficiente co.mo para nos ·sepultar para
sempre. A nós, aqui, agora, a
mim, apenas a culpabilidade que
a derrota de ante~áo escrita no
Livro dos tempos nos deixa me
inscribe e me constituí como sujeito político. Ninguém de nós
'pode ~izer, á custa da.sua autoaniquilac;;áo (simbólica e real),
que náo tem ~s máos sujas, de
merda. Um imperativo ético.
Essa cuipabilidade é, ontologicamente, ·o oráculo divino sabe-o
e -utiliza-o, o nacionalismo. Ponto. Falar de nacionalismo de esquerdas ou construir sintagmas
sirr. ll~res é, sobram exemplos,
síntoma definitivo ·de delírio, do
nosso delírio. Dos que, como
Platáo, pensámos a saída da ceverna e ternos de nos resignar a
voltar, fracassados, ao mais profundo dela, continuar a engolir
as doses de"literatura revolucio-

xos~ LOIS

formando esta em luta armada e
a luta armada em capacidade de
insurreiQáo; e subordinar SEMPRE o militar ao político.
. ·
Sei-o, escritura: um impensável sem esperac;;a, pela revoluc;áo (o único que teria valido
realmente a pena).
Agora, apenas um imenso
ponto e baixo mínimos; rechac;;o
absoluto da forma-juízo, da sua
func;;áo-exemplar: reclamar urna
acc;;áo anti-repressiva, defensiva
(eis a debilidade), pela liberdade
imediata e a mélhora das condic;óes de uns presos (políticos
é, também, pl~onasmo). E isto é
un sonho rematando em pesadelo.
·
Somos culpáveis, de que estes presos existam, os primeiros.
Somos o Estado . E dá nojo. O
nacionalismo, nós_
Saber como sei a inutilidade
' de tudo o que penso como texto,
saber que outros do meu sangue
caíram na batalha, pensar-se
eternamente e na vá noite sera
que conta as sílabas_
Náo o entendereis.
Silencio.
ÁLVARO JAIME VIDAL BOO<;AO

nária" que, de cada vez que urna
passado 16 de Dezembro (Ben(Corunha)
lógica terrivelmente mimética da jamin soube que também náo os
de Estado até ao ponto de nao
mortos estraráo seguros perante
O NACIONALISMO
o inimigo quando este vencta. E
se distinguir dela, ser sempre
COMO PROBLEMA
ela; Q estima oportuno, converteeste inimigo náo tem cessado de
vencer), colocamos, digo, o panos transubstanciando o fio recto
O nacionalismo sobón e retrancote-bomba nas ·máos dos que
que seg ue·em carnac;;a de espequeiro que se oferta hoxendia,
caíram, encarceramos os que
rancta em Deus ... ou no seu nonon encaixa, en moito, coa costa
me na terra: a Pátria, maldita por
caíram e condenamos os que
abaixo dos comezos da miña vecairáo: a lógica de Estado, opasempre; para mim. a mesma lóllez. Mesmamente fustiga e alpogica em que nos inserimos talralelismo .com ela, é algo mais
riza os meus sentimentos que aldo que impúdico.
vez para o ·que nos resta de vi_
guns, maduros, e noves nacioE tudo isto é o nosso contribuda, a mesma lógica que inspira,
nalistas en arestora, non queiran
guiada pelo Veroo e o Logós dos - to a conservac;áo ·desse insuporlembra:rse daquel nacionalismo
País da "revoluc;;áo,,. nomeada
tável monstro que o modo de
do ano trintaeseis -atoado pelas
numa das su as tres pessoas: "liproduc;áo capitalista é. A sua lócircunstáncias, que a maior parte
gica de domina<;áo é implacável,
berta9áo nacional': os vomitivos
dos galegas sabemos- e se dediestractos do Livro que é todos os
a sua verd~deira ditadura a
quen, desde que as portas da
livros: juízo a independentistas:
constituictáo corporal do sujeito,
democrácia se abriron, a dicer
desejar que os que morreram
a sua representac;;áo geográfica
nacionalismo que non ven a canestejam mortos para .a espeé a Pátria, o seu mentor o Estato. Teño que mentarlle os desodo, os seus agentes nós, tamrancta navitória: trabalhar para
rientados vocacionais; como non
que os presos "nosso" (cruel probém, os que apenas cadáveres
veu a conto, o illamento imposto
priedade, como pouco, a do esnos sabemos na estrutura, na
a mantenta a Daniel, que até o
cravo) sigam a se-lo quanto mais . subsunc;;áo real.
intre da sua morte honrou ao seu
tempo melhor, sigam a ser tortuA destruic;;áo disto nao é hoje
povo, sen adoitos cobizosos que
rados, sigam a cair "irmáos" (a
escriturável. Ponto. A sua necespudesen lixar o seu pensamento,
interminável listagem de termino- -. sariedade é evidente para quem,
nen-o seu peto con suxos cartas.
coma mim, se quer do comunislogía religiosa é insuportável)
Como non veu a conto, acoitelar
que, como José e Dolors (entre
mo, aquele que nunca fora particon asaño e traidoria o naclolisdário da náo-violencia e jamais .mo, poñendo ao xenial A. Bóveos oficiantes do Senhor apenas
o nome é relevante; ele distinguiconfundiu esta com vía exército
da enfronte dos crueis fusis. Por
rá os seus), devem cair muitos · nacional-socialista para a conso- , estas razóns, e por outras máis,
assim pela vanguarda e a espelidac;;áo de Estado (galega ou esconvén camiñar axiña deica á
rancta no paraíso de um ·Estado
panhol é, assim, pleonasmo). A
unidade integral do nacionalisrepetido... no sofrimento tamviolencia revolucionária é, desde
mo. Porque sen iso, a capacidabém, · porque somos,· Estáline di- -Marx, urna alusáo positiva aocode deste conceito non pode de
munismo, um ·elemento essenxit, homens (em nada ITJOdifica
cheo adicarse a debater -e isto é
que os sujeitos sejam portadores
cial da dinamica do comunismo,
a triste verdade- reivindicacións
de órgáos sexuais femininos)
um~ afirmac;;áo ptimeira imediata ..
e a dar solucións á imensidade
forjados de um material diferen- ·da necessidade do comunismo,
de enguedellos. que deforman e
te, para sofrer cristámente; o . em resumidas contas, urna síntoesnaquizan os verdadeiros moviprazer tem sido definitivamente . ma de comunismo. O princípio
mentos para a vertebración harextirpado ... : eis SOBRETUDO
mesmo desse arrebatamento do
mónica do povo galega. Xa é
..:uga; eis APU, eis o EGPGC, eis
monopólio estatal -da vioJéncia
tempo de deixarse de soterradas
. o BNG, eis o PSG-EG, eis o
em que Mar, e eu, ziframos o - e comenenciudas manobras, paPSOE, eis o PP... até os que
inescusáví31 método da revora comezar a exercer con moito
dormem somos cúmplices; verluc;;áo. A racionalidade da autosiso e sisudeza, a es.éncia do
dugos, a mais vil · calanha dos
valorizac;;áo revolucionária náo é
nacionalismo. Peneirando de
assassinos, pois. Especialmetne
o ·fuzil,- mas o náo-trabalho. A
contado pantalleiros egos que en
aqueles, eu, redactor iluminado
violencia é ·o rechac;o: do trabalnúmero moi espallado ~hantan
. de discrusos progra~áticos e esho, da explora':{áo; da sua lógica,
atrancos, á cerna sagra, enteira,
tatutários inspirados no mais alto
domínio, estrutura, formas e
forte e indeformábel, do nacionafervor patriótico (a interpretactáo
func;;óes : relac;áo. Nela; a luta arlismo. Carpo este, que non enda Palavra: urna outra exégese
mada acolhe-se a tres contende de nacionalismos de esdo Livro, i.e.: o Livro), que colodic;;óes: fazer parte da luta de
querdas, nen de direitas, nen de
camos, como em impúdico acto
massas e representar um elecentro; só de nacionalismo. E
de vil profanac;;áo. cadavérica fimento constitutivo desta; ter urna
este hai ,que avivalo. Hai que dezeram um canto de pessoas na
func;áo organizadora da violéncia
volverlle a confianza que febles
maldita Compostela, Toural, ó
espontanea das massas transsucedáneos ás furtadelas. disfar-:

zan. E unha necesidade apremente, o esteo intrínseco do seu
pluralismo. Porque pluralizar é
baremar con ton: e baremar con
ton é nacionalismo que serve para loitar coa sua representatividade a que "Os Miserábeis" de
Victor Hugo -milleiros deles espallados pola terra- non sexan
miserábeis. Velai por que o nacionalismo non se pode torar,
nen parcelar, nen faceto problema: só require profesalo enteiro.
Para que nos parlamentos e
concellos se traballe arreo e sen
antollos persoais; precurando
desta maneira que as balanzas
que representan a xustiza social
estexan contrastadas sen que as
fieis agullas tatexen nen un chisco os direitos dos conceitos xerais, nen os equiparamentos pertencentes, e razoados con lealdade, de cade profisional na sua
categoría. Estamos en tempos
de lérios. E os lérios supoñen
trapalladas. Entón por lóxica -lóxica traballosa e responsábel- o
nacionalismo, co seu testemuño,
ten que chegar a ser unha das
meirandes forzas da política en
Galiza. Sen isto non se conquire,
os pencuros politiqueiros segiran
ceibando os devanditos enguedellos nas suas disertacións, e
nos seus artellamentos. Por iso
lles pido por favor, que onde falen de nacionalismo, que non se
diga que é problema. Hai que
ser honrados, e dicer: "Nós somos o problema". entón, como o
solucionamos? Xunguindonos
nun corpo enteiro! Sen mesias
con imposicións: só con feítos, e
con esta misión: Todo para todos
e, para todos, todo!!
XICO CANEDA PEREZ
(0 Grove)

CUAS VISIÓNS DUN PAfS

Mentres tacemos obras fachendosas para as Olimpíadas, para
a exibición dos deportistas de
elite, en moitas das nosas vilas,
os rapaces non tañen máis que
carreiros para xogar e facer deporte_
Construimos grandes pavíllóns
para comemorar os 500 anos da
colonización e masacre dos nativos americanos, mentres milleiros de xentes nosas non teñen
teito nen fogar.
Gastamos millóns cos barcos
no Golfo para acatar as ordes
dos USA, mentres os nosos marilieiros que saen a pescar non.
dispoñen das medidas mínimas
de rescate nos siniestros.
Pr~stamos ou damos cartas e
mediciñas a outros países, mentrés en moitas das nosas vitas
ternos -xente que marre abandonada e de fame sen médicos e
sen postes de emerxéncia, e os
que tañen a sorte de dispar deles, marren no camiño, pois as
ambuláncias hai anos que foron
abandonada~ por falta de cartas
e repastos.
Mentres, os voceiros oficiais,
fálannos do capitalismo caníbal,
expoñendo as mellaras nas estatísticas, as nosas xentes sofren
as causas delas e o abandono
xeral.
Está ben a exibición e a axuda
externa, pero sen esquecer atender aos de dentro.
XOSÉ VICENTE ROMERO
. (A GuaÍ'da)
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ANOSATERRA

Escritores e intelectuais .galegos
.poñen en cuestión a decisión de Alffedo·Conde
Carlos C~sares: 'Paréceme incomprensíbel dar un paso atrás
nunha conquista dos .últimos vinte anos'
•XAN CARBALLA

A noite do Dia de Reis,
en Barcelona, Alfredo
Conde era galardonado
co Prémio Destino
de novela pola sua obra
"Los otros di as", primeira
do autor alaricano ,
en castellano. Na mesma
gala fallouse o certame
Josep Pla de narrativa en
catalán, que tamén recaeu
nun deputado do PSOE,
Xavier Rubert de Ventós.
Desde primeira hora
Alfredo Conde
xustificouse
contraditoriamente sobre
o seu pase aé> castellano
e extendeuse a Ciar
explicacións sobre o
idioma no que está a obra
orixinal. Escritores como
Carlos Casares interpretan
este cámbio lingüístico
como un paso atrás
nunha conquista
da cultura galega nos
últimos vinte anos.
A sorpresa foi a nota dominante na
noite do domingo 6 de Xaneiro,
cando un autor, Conselleiro de
Cultura da Xunta até hai un ano, e
cunha obra consolidada, en exclusividade ao galega, recebia un dos
meirandes, en dotación, galardóns

calatia máis no tema porque tam sua novelá non fose inferior a "La
pouco é para facer uriha tese socio·puerta de paja" de V. Risco ou ao
lóxica". Antón Reixa vai máis alá
"Orestes" de Cunqueiro. Ainda asi
e aponta que
mercado é o merdarla que falar".
cado da literatura galega, que é restrinxido. A xente ten que· buscarse
Romper cunha· xeración
a vidá e non hai porque criar un tri-·
bunal popular".
·
Lois Diéguez tamén se refire á trasXosé Manuel Sarille considera a · cendéncia pública da decisión "é o ·
atitude. de Alfredo Conde un paso
prirneiro en romper coa coréncia de
atrás, "pasarse ao español é tirar a
toda a ·sua xeración e asumir esa
toalla. ~egundo iso o único que incontradición. Coido que é un camiteresa é o éxito e non o compromiño iniciado hai tempo, no que se
so co galego". Alonso Montero fai
aproveita a plataforma do PSOE
un plantexamento menos contunnun camiño que o leva a posturas
dente, unha miga irónico, "a-pricomo a de Torrente o Cela, aos que
sempre admirou, pero que pertenmeira impresión foi de sorpresa. A
primeira reflexión levoume a unha . cen a outro grupo xeracional. Coido que é unha abdicación negativa
conclusión: Alfredo Conde é respara o proceso de normalización, e
ponsábel das ·suas opcións (lingüísprocúrase máis a glorificaciqn perticas ou doutro -tipo), compártanse
soal que o servício ao país. E terríou non. No terceiro momento penbel que quen tivo sempre o poder
sei no Alfredo Conde ainda hai un
ao seu lado veña a queixarse de ter
ano Conselleiro de Cultura e nos
pouco recoñecimento da sua obra.
problemas graves 'que teria: por un
Qué será dos que non teñn posibililado defender en público a literatudades nen sequer de publicar?. Hai
ra en galego e, por outra,. na sua inunha vaidade exacerbada".
timidade, .sentirse chamado polo ·
'
castelán. Gostariame saber, como
~ · Carlos Casares finalizaba as suas
profesor de literatura, ·se esta é undeclaracións a •este periódico cuo
ha opción estética. Se Alfredo Conalegatq lingüístico, "o monolinde se realiza mellor, como escritor,
~uismo literário non é algo imposen castelán. Conde pode alegar,
to. Dicer que escreber en galego é
con todo direito, que un escritor
unha.limitación é falso. Cando se é
débese á Palabra de arte máis aufiel a unha lmgua e a unha cultura é
téntica. Agora ben, Alfredo Conde,
{;ando se é máis escritor e se hai tacomo todos nós, escritores ou non,
lento literário nunca queda tapado
vive nunha econoffiia de mercado e
por unha língua, por minoritária
nunha sociedade publicitária, coorque ,esta sexa. Escreber na Galiza
denadas que condicionan. non pousignifica asumir a história qunha
co, as nosas opcións lingüísticas,
língua e non podemos reivindicar a
filatélicas ou deportivas. O escrifor
nosa inocéncia: ese é o compromicriador, en todo caso, débese á auso moral e os valores nos que creo.
Todo o que lle debo ao meu país
tenticidade da Palabra. Sentíase
débollo através dunha língua".
t
inauténtico antes?. Seria bon que a

"o

da literatura española. Os tres mil1óns de pesetas do Destino gañábaos o escritor alaricano coa obra
"Los otros di as" ("Aquel es dias",
na xa confirmada versión galega).
O xuício dos intelectuais galegos
consultados abala entre o respeito
a unha decisión individual que non
debe ser obxecto de máis interpretacións, até a valoración de que supón unha importante renúncia a
unha conquista xa lograda historicamente.
Carlos Casares é quen se expresa con máis claridade ao respeito,
"creo que na bistória da literatura
galega hai u·n ha etapa de escritores
bilíngues con nomes ilustres, pero
isa é unha etapa superada. Tiñamos conquistado un território para
a nosa língua e esa foi unha das
accións máis- importantes nos últimos vinte anos. Escreber na Galiza era escreber en galego e só en
galega, conquista moi importante
e que parecía definitiva. Que un
e critor dea un paso atrás na con-

quista dese espácio literário resúltame incomprensíbel. Se o tema se
plantexa formalmente -direito a
escreber- vale, pero na miña opinión ese non ·é o tema nen a opción maioritária· dos escritores galegos vai por-aí e desde logo non o
vou secundar. Plantexalo en términos individuais é non entender nada. O direito xurídico .teno calquera, pero o debate está noutra parte:
renunciamos a esa conquista? era
· algo superficial?". : .

Trascendéncia·pública,
direito individual
As opinións que ahondan no direito
individual en contraste cunha interpretación colectiva son abondosas.
Victor Freixanes expresa que "seria
unha lástima que perdésemos un
escritor en língua galega". Xosé
Ramón Pena é taxativo, "é unha
decisión moi persoal que non comparto. Supoño que terá as s1,1as razóns que poderla compr~nder. Non

Alfredo Conde
'Con Música Sacra fun ignorado no meu país, e escribin en castelán como unha fuxida cara adiante'
Cal é, sinteticamente, o argumento, de Los otros dias?
Ese é o título en castellano, en
galego vai ter o de Aqueles días.
A história é dun crego ·que marcha estudar música a Roma e ali
esquece que é sacerdote e todo o
que lle interesa é a música, converténdose nun director de orquestra galego. Dalle o Parkinson e retfrase a Brión a esperar a
morte. Nesa espera lembra, refai, recompón a vida e reflexiona, ainda que quen realmente reflexiona son eu mesmo cando a
escrebin.
N un titulo xornalístico dicí~se
qQe era unha novela sobre o·
desexo de vivir.
O crego que está enfermo é un
tipo con gañas e vivir, obviamente. Pero descobrer asi a novela é perigoso tamén porque
hai que deixar que a xente a lea
con hberdade. E un home que
disfruta dando rolos pota erba
con dous cans que ten, ollando
para as mozas, disfruta coa comida, con todo o sensorial...

Desde o princípio das suas declaracións instalouse a confusión sobre se babia unha versión inicial
en galego e logo unha tradución ...
... claro que ai unha versión en galego. Dito eufemísticamente, e asi
non engano a ninguén nen a min,
ten unha primeira versión en galego,
o que pasa é que un ás veces ten que
fuxir cara adiante que foi o que fixen eu porque xa estaba farto.
Precisamente sobre ese cámbfo
de língua tense debatido e erguido un ha polémka... ·
...e polemi~arase máis ainda. Tentarei colocar o debate no ponto que
creo· que se debe debatir. O problema non o vou resolver eu individualmente senón.que é un problema colectivo, que a colectividade,
se quer, debe resolver. Facer unha
reflexión se este povo ten dignidade, ten orgullo e queremos ser quen
somos. Aí é onde debe colocarse 'o
debate.
Carlos Casares declarou a A NO.> SA TERRA que nos últimos vio-

te anos parecia unha conquista
irreversíbel o feito de que os ~
critores galegos escrebesen só en
galego, independentemente de
que despois se traducisen. Na esfera pública a sua atitude significa un paso atrás.
Penso que é un dos lugares onde situar o debate. Eu asumo a responsabil idade élos meus· ~ctos, pero
creo que o debate é máis fondo e
máis xeral. Irnos intentar situalo.
Neste país, e seino moi ben porque
tiven unha ocasión excepcional de
tomarBe o pulso, pode haber oito
ou dez actores de teatro que cobren
ao mellor dez ou doce millóns de
pesetas ao ano, e paréceme ben,
debia haber máis actores e compañías que tivesen normalizado o
problema no eido do teatro; neste
país os-aprendices de músico teñen
becas de 100.000 pesetas e tiña que
haber moitas máis orquestras de
cámara, sinfónicas, máis músicos,
máis auditórios; oeste país ·hai editores que cobran o seu soldo pontualmente a fin de mes e é desexábel que músicos, pintores, actores,
traba11adores de cultura e cidadáns
deste país teñan un país normaliza-

do en tgdos qs eidos das suas manifestacións cidadáns. O que realmente é desexábel é que isto suceda, pero non se pode esixir a un escritor que teña menos contradi. cións que a própria sociedade, porque é producto dela. O .problema
non é-se un autor nun m9mento determinado opta como eu fixen, o
problema é que teña que facelo.
Porque terra que non mantén ao
gando. algo He pasa. Esa terra hai
que abonala. .
Eu son amigo de Carlos Casares
e seguireino-.sendo ainda que te('ía
unha opinión contrária, pero irnos
seguir facendo debates en profun-·
didade. Analisar por feítos pontuais
é simplificar. .
Bu poderia dicer, e con tanta ortodóxia, onde estamos comprometéndono s coa situación de Don
Francisco Rodríguez, que é un
problema concreto; onde . estamos
no problema real da xente que oeste país escrebe en portugués, e iso
non se cuestiona ... -se argumentara
asi estaría baixando o nível do debate. O debate é se este país ten
dignidade, quer ou nón quer asumir
o ter uriha fala de seu implantada.
Iso leva vinte anos.

Seguindo ese razonamento,
non hai acaso unha contradición en escreber unha novela
en castellano?
É unha contradición individual, e
p~do xustificala. Explicala resólveme a min un problema pero
nos problemas_ xerais coido que
sempre estiv~n desde o comprÓ·miso que estimei oportuno e desde a visión política que me pareceu própria, cpmo cidadán esti- .
ven nas loitas deste país.

Vostede foi Conselleiro de Cultura, pasoulle pola cabeza fo- .
mentar institucionalmente na
Galiza outra literatura que non
fose a galega?
En nengun momentQ. Cheguei
coa orde de pagar as·facturas pendentese até que esas ordes non foron traducidas ao galego non paguei nada. Fíxose duri dia para
outro. Nunca asinei nada que non
estívese en galego e non tiven
prqblemas co pres.dente· pero si
outros problemas.
(PASA Á PÁXINA SEGUINTE)
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, Unha
sátira
con sal groso .
..

As baleas de
Eduardo Reinoso

Máis de 80 orixinais concurriron
ao Ptémio Modesto Figueiridó
Xoan Piñeiro foi o gañador do certame
de relato breve na última edición
liM.V.

A XVI edición do Prémio
Modesto Figueirido de .
relato viu notabelmente
~pliado o número de
concurrentes a respeito de
edicións anteri9res. Máis
de oitenta orixinais foron ·
presentado~ ao certame
que organiza o Patronato
do Pedrón de Ouro, se ben
só 56 foron admitidos na
proba,_ ao non cumplir os
demais as bases.

do, indica, unha tremenda melloria
a respeito das primeir.as convocatórias. Isto supoño que será debido a
que a entrada do galego no ensino
comeza a ·causar os seus efectos".

'Non é tan <loado
gañar un prémió'

Lembrando unhas pasadas declaracióris de Isaac Diaz Pardo, o gañador deste ano, Xgan Piñeiro; ·lembra que "tampouco é tan doado gax
ñar un prémio, eu desde logo coñezo a moita xente que ·nunca levou
· nengun".
Martínez Oca l;lnota, por outra
parte, que "os que se presentan con
"A calidade média das obras pode
algo de nome parece que teñen má
· considerarse bastante alta,_por esa
sorte. Taibo foi gañador na primeirazón foron concedidos cinco acce'- ,
ra convocatória do ano 75, así ·cosit, ademais do galardón", sinala o
mo no 79, pero logo só quedou fiescritor, Xosé Manuel Martínez
nalista en várias ocasións, incluida
Oca, membro do xurado e premi&nesta. Méndez Ferrin alcanzou tado neste mesmo certame nos anos
mén a final os dous primeiros anos
·
·
1978 e 1980.
pero non resultou gañador".
Xoan Xosé Piñ.eiro Cochón,
Ademais do galardón para o
guionista de rádio e televisión despremiado, os mellares relatos son
de hai case unha década e colabopublicados por Edicións do Castro,
rador deste semanário, no apartado
nuri volume qúe rrltimamente .
de humor literário, foi o gañador
adoitaba a reunir os traballos de
da presente edición. "Trátase dun
dous certamens. Agárdase precisarelato onde se compara a paixón
mente que con esta XVI edición se
polas grandes comidas, co afán derecupere o carácter tradicionalmenpredador dalgunhas empresas, cote anual.
qio se pon de manifesto nas Opas.
O xurado da presente edición esE_un símil da grand bouffée finantaba composto, ader'nais de polo
ceira".
mencionado Martínez Oca, por
Os finalistas re.sultaron ser nada
Salvador García Bodaño, Cesáreo
menos que cinco: Xoan lgnácio
. Sánchez lglésias, Maria ConTaibo, Luisa Villalta, Xosé Cermecep~ao Ca.m pos, Manuel Quintas
ñ o, Ramón Nicolás Rodríguez e
Suárez e Gustavo Santiago ValéñManuel Lorenzo González.
cia, actuando como secretário· AveMartinez Oca resalta "a variedalino Pousa Antelo, en representade temática e a orixinalidade dos
ción do Patronato.
+
temas apresen~ados_, sen que o esti-

l-

"(VEN DA PÁXINA AN.TERIOR)

Vostede queixouse do tratamento
na Galiza da sua última ·obra
Música sacra. Considérase. un
marxinado da literatura galega?
Remato Música sacra con moito
esforzo, pois era a etapa da Consellaria. Nun momento dado unha
editoriai oferéceme unha primeira
edición de 25.000 exemplares e un ·
antecipo de 5.000.000 de pesetas,
pero interpreto que se o libro está
en galego h::ii que sacalo primeiro
en galego.
Sae o libro en galego e resulta
que, con razón ou sen ela, o escritor
galego que máis consideración e recoñecimento internacional ten neste
momento pasa total e absolutamente ign()rado e empezan a tratalo
con certa ecuanimidade os periódi. :::os e as revistas. literárias de fóra.
Entón dígome, xa non me chegaba con que non rec~mendaran a leitu:t:a dos meus libros os..profesores,
con que denostaran como persona
entre os alumnos, con que na Universidade me ignorasen completa-

-

· 10 desmereza". Nótase neste senti-

-

mente cando se fan tesis doutorais
en Roma, en Napoles ou en Aixan-Provence ... que pasa aqui? ·
Cando estou coa redación de
Aqueles días e me din, "Aí hai unha novela", pergúntome que fago:
converto a novela en algo que pasa
desapercibida ou boto a correr cara
adiante? Tomo unha decisión e non
Iia comunico a ninguén porque non
me gosta ser un perdedor.

Débese entender que este é UQ
cámbio circunstancial, episódico,
e nun seguinte libro volta ao galego?
Teño que seguir escribindo en gálego e·espero que con isto teña collido pulo para outros dez .anos e
que a miña produción siga sehdo
no que sempte foi. Neste caso tamén o foi, o que pasa é que a vei:culización da obra é como é, porque a realidade é como é.
Son un escritor galego e estou
orgulloso de selo e coido que teño
axudado a que a literatura galega ·
se coñeza por aí ·adiante.
•

Con As baleas de Eduardo Reinoso .(1), Alfonso Álvarez Cáccamo
gañou o· prémio Xerais de novela .
1990. Esta é .a sua segunda novela
que fan perder verosimilitude aos
publicada.a primeira -que fora
personaxes e ao mundo en que se
prémio Manoel~António de narratidesenvolven).
va breve- éPeito de vimbio.
Mais en relación á sua anterior
Eduardo Re in oso (o protagonista
entrega narrativa, Alfonso Álvar:ez
da narración) é un empregado da
Cáccamo mellorou moito. Primeisucursal de Seguros Beta en Ramaramente porque domina mellor as
llón (lugar onde se desenvolve, na
técnicas verbais (ainda que non o
maior parte, a novela). Mora nunha
monólogo interior) e hai nesta no-pensión, onde viven tamén toda
vela boas páxinas. Páxinas escritas
unha série de personaxes que irán
con sabedoria que fan menos lenaparecendo. E soña coas baleas.
·tos os excesivos tempos mortos da
Baleas que han de decidir o seu funarración. Tamén mellorou , o desenvolvimento da novela dando os
turo. Os cetáceos avísano de causas -maiormente relacionadas co
pasos necesários para que cada ce. seu traballo- que van· suceder. E
na estexa relacionada con outra. O
decidido polos coñecimentos proque non mellorou foi a criación de
porcionados polas baleas nos seus
personaxes. Aparte do protagonissoños, vai a Madrid, a convencer
ta, Eduardo Reinoso, que pouco a
aos mandamaises da casa de segupouco- e através das páxinas que
ros de que compre comer o mundo;
vai pasando pódese ir coñecendo
e el é ·JY home. Toma a Ramallón
(2), os outros, Saritiña, Dona Xosedelegado (chefe) de Seguros Beta.
fa, o coronel Cajaraville, non son
E comeza a se mover para f ácer os
máis que caricaturas. Tanto é asi
grandes negócios ,que dixo babia
que a personaxe do coronel parece
aos seus superiores da capital do
o avó da familia Cebolleta.
rein_o -e que só existían, de moTalvez o que roáis se lle bota en
mento, na sua mente. E contrata
á novela é unha certa contenfalta
secretária (Sarita, compañeira de
ción nos feitos. Feítos que son lepousada e amor dos seus amores),
vados á esaxeración polo autor de
e mozo de recados. E fai un priforma autoritária, quer dicer, sen
meiro negócio (que lle sopran as
que os _personaxes secundários rebaleas en soño) co dono dunhas
maten de ver que é o que están a
bateas de mexilóns e outras cousas
facer
na novela (son, moitos deles,
·-e que é presionado a asinar polos
simples obxectos para a maior glócetáceos. que, tamén, se lle apareria de Eduardo Reinoso; ou sexa,
cen nun soño. E merca local que
Eduardo mírase neles e séntese
prepara para a inauguración. E
completo, satisfeito: e este rol xóinaugúrase coa asisténcia de persogano perfeitamente os seus chenalidades da política e os negócios,
fes). E outro dos defeitos da narraetc. E o dia da -inauguración, por
ción, debido ao uso da ironía en
non facer caso das baleas, chega a
prirneiro grau, é que o autor vai dár
debacle e a desgrácia.
, A novela é unha sárira. Escrita -_ un fin tóxico (lóxico respeito á crítica de costumes e vícfos que quer
en ton humorístico, sal groso e irodenunciar)
á novela converténdoa,
nia en primeiro grau. Quer dicer,
en cer ta maneira, nun sucedáneo
este tipo de ironía configúrase no
do mellor Álvaro de Laiglesia - a
plano do enunciado da obra, atraquen recorda moito a obra do esvés de xogos de enganos e é especritor
galego. Se a ironía tivese sicialmente usado na sátira social,
do usada en segundo grau, quer difacendo especial fincapé no esquecer, non só no plano dos personama enganador enganado; serve paxes e dos seus discursos (e da acr.a a mor_alización dos costlJIIles e
ción) senón a meio de manobras e
úsase para denunciar males e/ou
sinais especiais enviadas polo navícios sociais, que ela se presta a
rrador implícito, quizá a presente
combater. (A ironía en-segundo
seria unha pequena obra prima.
grau é o que se entende, normalQuédase nunha novela que se le
mente, por ironía; quer dicer, que
dun tirón mais que non é capaz de
desmitifica, a que nos fai saber que
engaiolar (a pesar de guiños) ao
vivemos nun vacio insignificante,
leitor.
a que produce a fusión do tráxico e
Álfonso Alvarez Cáccamo deu
o cómico, etc.): As baleas ... está
un paso adiante na ·busca dunha
configurada de tal maneira que, a
obra persoal; escrebeu un texto oncada .cena, o leitor exclam,e aquilo
de mimou a linguaxe e o_s adxectide "Que esaxeración!", "Que esavos e outras veces (quizá por esa
xerado!". Quer dicer, o autor, consbúsqueda lingüística ·que levou a·
-~ cientemente, fai a sua obra fuxindo
cabo para construir a sua obra; ou
da realidade, que por outra parte e
talvez por usar coa linguaxe só una.meio da sátira e da parábola quer
ha ironía retórica) esa búsqueda
denunciar e retratar, e da verosirnilihgüística trouxo frutos non deselitude (e para fuxir desta, usa toda
xados: "lía de . tela (... ) Ha de tela.
unha gama de mecanismos verbais
¡A de tela que podería gañar!. ..
-a cada acción, movimento ou
(páx. 42), "¿Apirolado? (...) ¿Apipensamento do protagonista, este
rólado? Desta si que <leches no craqueda calificado por un adxectivo
vo! Por suposto. ¡O meu fillo non
ad hoc que buscou o narrador; tal é
ten pirola!" (páx. 42), etc.; deu un-a cantidade de adxectivos usada,
ha novela que en relación á sua
que parecería que muitas veces a
· prim~ira obra narrativa publiéada,
acción, movimento ou pensamentd
supón tal paso cara adiante que
estexa pensado para· o calificativo,
apesar de que As baleas de Eduarnon á inversa- e narrativos, como
do Reinoso non nos convencen,
o diário do protagonista ·e outros,

compre darlle un voto de confian' za; sobretodo se co~tinua a supe+
rarse.
XGG
(1) Edicións Xerais. Vigo. 1990. 152 páx.
1.200 pta. (En próximas edicións da novela
haberia que correxir palabras como .xardiñei ro ou ourifial).
(2) A meio dos aclxectivos (calificativos)
que lle vai pondo o narrador de cóbrese que
se e tá en prese!l za dunha per sonalidade
" narcf ica". De aí que e poda considerar un
acerto que o autor narre en terceira per oa.
xa que des ta mane ira o leitor é mái " libre" á
hora de configurar a personal idade de F.rluardo Reinoso.

C.atro ensaiQS sobre
a e~uerda naeionafísta
X¡;qu n

~ Le ceag-a
Antón Sáamo®&
Ra1$el Martínu Castro,
BJeito iglesias
,1 '

!/

A sabedoria
oriental
de situarse a
favor do vento
Catro ensaios
sobre a esquerda
nacionalista

A racionalizáción e o abandono de
certos referentes ideolóxicos, como
o marxismo-leninismo, son as tarefas que o nacionalismo debe asumir con urxéncia, segundo se desprende das teses defendidas de forma esencialmente coincidente polos catro autores da obra Catro ensaios sobre a esquerda nacionalista. Estes autores son Xaquín Leiceaga, economista; Bieito Iglesias,
un dos portavoces do Colectivo
Avante do BNG; Antón Baamonde
e Rafael Martínez Castro, estes
dous últimos profesores de filosofía. Todos eles forman parte dunha
xeración ·que trata de abrirse paso
no terreo da teoría e da prática social no eido do nacionalismo ou
adláteres. Duas experiéncias atravesan aos catro autores: a da militáncia política na transición e a da
maduración posterior á luz da última década marcada pola posmodernidade e o refluxo da· tradición
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estalinista da esquerda.
As respostas políticas que estes
traballos oferecen parecen responder a estes últimos parámetros, p~
ro quizá estefian roáis influidas dos
primeiros do que os seus autores
pretenderian. Explicámonos.
Se ben as teorias enlazan co que
algunhas correntes entende·n por
modernidade, o miolo das análises
e as argumentacións -ben esfefian
profusamente matizadas- son debedoras das .P olémicas internas
menos productivas que abundaron
polos anos iniciais da transición,
de modo que só o bon cofiecedor
de tal experiéncia pode interpretar
gran parte dos parágrafos do libro.

A superación
da doutrina tradicional
"Parece e.orna se existise unha articulación deficiente entre dous referentes ideolóxicos, marxismo-leninismo e nacionalismo que dificulta.
que a eficácia política do segundo
se traduza en cotas de representación institucional elevadas". Isto
afirma Leiceaga nunha tese na que,
de diferentes maneiras, se redundará ao longo de toda a obra, con
tal in isténcia que quizá se poda
dicer .que endexamais se falara tanto de marxismo-leninismo na Galiza, coma neste texto.
A necesária racionalización da
oferta nacionalista conduciría inexorabelmente ao abandono de teses que outrora constituiron o horizonte utópico do movimento e que
hoxe só funcionarían como dogma
doctrinário ao modo eclesiástico.
A superación de tales inércias ideolóx icas deberla realizarse através
dun único partido de talante socialdemócrata. Nesta alternativa parecen coincidir os tres artigos primeiros, ainda que menos o que
pon fin ao libro, asinado por Bieito
Iglesias.
Este último traballo é o único da
obra que mira o presente e o futuro
cun certo optimismo. No estado de
ánimo contrário atoparianse os outros tres, especialmente o de Rafael Martínez, candidato do PSG-EG
nas eleicións europeas e candidato
tamén da proposta vinculada ao
PSOE nas últimas eleicións da
Universidade de Santiago. O pesimi mo alcanza a sua apocalipse
ne te autor que títula a i tres dos
eu parágrafo : A orfandade insuperada do novo nacionalismo A
história demencial do novo nacionalismo galego e Clav · dunha
traxectória delirante.
Antón Baamonde oferece algunha das claves para sair de e fracao. "A abedoria oriental que tenta
extraer forza do vento orientándoe na sua direción non pode ser
de preciada", sinala.
A racionalización do ideário e
da prática nacionalista identifica e
no espectro de centro-esquerda.
Ludolfo Parámio, intelectual comprometido no Proxecto 2000, é un
dos resortes teóricos aos que acude
Xaquín Leiceaga. A raciona/ida.de
entón, hai que entendela, no sentido dos .autores, como a as~nción
daquel conxunto de teses distribuidas desde as altas esferas do poder.
Só do escrito por Bieito Iglesias se
pode interpretar que existen outras
racionalidades diferentes desta.
Fóra doutras consideracións teóricas que non é este o lugar de analisar, o mellor que se pode dicer
de~ta obra éa valencia dos seus autores para expofier nun texto as Jifias vettebrais do seu pensamento;
o pior é que tales lifias poderian
ser reflexadas en moito menos espácio, mesmo nun artigo de prensa. A excesiva retórica dos autores
. alonga inecesariamente a obra e
frustra ao leitor.
•
M. VEIGA
Catro ensaios sobre a esquerda nacionalista. Editorial Sotelo Blanco. SBl)tiago. Decembro de 1990

Corae
Barreiro a.prol
de Barreiro
Catrocentas páxinas para retratar a
modo de crónica xornalística a vida política galega da década dos
oitenta poden dar de si menos que
o soldo do desemprego para un pai
de farnília ou facerse tan longas
como un dia sen pan. Nada desto
ocorre no libro Barreiro contra
Barreiro do que é autor o xomaLista Xose de Cora (director de El
Progreso).
Os ama11tes da política ou calquer leitor que goste adentrarse polas calexas da cousa pública e
mesmo aqueles que só pretendan
disfrutar coa leitura, seguramente
percorrerán eses centos de follas
sen cansar, deixándose levar polo
fio narrativo do autor, con pousos,
retozadas e até algarabías en cada
capítulo que lle farán non só levadeiro o longo camiño do papel, senón até ditoso en moítos momentos.
As doses de fino humor e de retranca que o autor xa puxera de
manifesto con anterioridade nos
seus libros humorísticos, xunto con
un senfin de anédotas e detalles
chusco , a i como de precisións,
dánlle ao relato, in erto estiJísticamente no chamado novo xornalismo, amenidade ao tempo que lle
confiren a idea dun fondo traballode inve ligación. Un traballo que o
autor realizou profusamente nas
hemerotecas, pero tamén entrevistándose cos protagonistas directos
dos días a historiar, agás un Fraga
que segue a oficiar de boi mudo
cando intue que as ondas de calquer caste de crítica poden chegar
. aos seus zapatóns; ten medo a esbarar.
Alguns dos parágrafos que se
poderian calificar como anedóticos
terán para o leitor avezado unha
clara importáncia política, non só
para entender o pasado, senón para
albi·s car cara o futuro. Como
exemplo poderiarnos citar a referéncia a Cacharro Pardq como direi to .negociador para que Vitor
Moro ·entrase en Coalición Galega.
Pero esa mesma escolleita no
xénero da crónica xornalística, a
aposta polo chamado xornalism'o
americano, que o barrunta de amenidade e facilidade de leitura, son,
ao mesmo tempo, a eíva principal
desta obra.Pode dicerse tamén o
que se di nesas catt~ocentas páxinas, en menos da metad~ e, ainda
que ao leitor non se lle acabe facendo longo o Hbro, se andará,
desde o primeiro capítulo, a percura de "algo máis"; dunha profundi-.
zación, nunha explicación das causas últimas que, só ao final (nos-·
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.que era -imposíbel que desde os
Duelo ao sol o primeiro western
·partidos estatais se pudes.e seguir a
moderno da história do cine e onde
tomar as· decisións axeitadas para a
.se quintaeséncian todos os aspecnosa nación, decidiu alistarse nuntos formais e temáticos que ian
ha formación galega.
constituir a sua mitoloxia. EsbozaCando. fixo de Maquiavelo foi
da rudimentariamente desde Por"porque as circunstáncias o requeter, Ince, Cruce ou o Ford dos anos
vinte, a sua iconografía, os seus arrían ·e non quedaba outro remédio'", pero a sua actuación estivo
quetipos e os .seus temas éonsolísempre presidida por unha ética
. danse desde "A Dilixéncia" e forvista desde ·a sua tese filosófica de
talécense acadando a plenifude na
segunda metade dos cuarenta e duestudante, posta ao dia.
Mais no libro semella que as · rante os cincuenta (de novo Ford,
Man, Daves,. Aldrich, Zinneman
distintas persoaxes, os distintos
ou Boetticher). Os sesenta anún· episódios. políticos, os cambalacian e confirman a sua decadéncia
ches, .as conxuras... son algo cír(Ford e "O home que matou a Licunstáncial, froito da casualidade,
berty Valance" ou os traballos de
por atrás non existe iso que se chaPeckinpah) asi como a finais dese
ma poder, nen tan sequer o poder
mesmo decénio e comezos do seecon,9mico. As cousas parece darse
guinte se constata a sua prostituporque si.
ción (o "spaghetti").
E alguns episódios, que poderian
Que ternos en "Duelo ao sol"?
abafar esa lifia de compromiso gamonólogos), encontra dalgunha
Que atopamos nel que o identifica
maneira. Pero esas análises fainas . legu ista, difícilmente explicábeis
coma un western de madurez? Os
na sua traxectória, tal como é ex-·
X. L. Barreiro, polo tanto, senón
grandes espácios, os cenários sel-·
posta, ·e capitais na pasada década,
de forma sesgada,- si de xeito moi
. vaxes, a soedade do hóme diante
como a expulsión dos parlamentásubxectivo. Non deixan de ser undunha natureza hostil, o sudÓr e o
rios .do Bloque-PSG do Parlamenha crónica persoal da história da
pó do traballo; os rencores e os
to, nen sequ~r aparece citado en
que o protagonista é primeiro acódio·s coma alimento da sobrevi"Barreiro contra Barreiro".
tor.
/
véncia, o ·"cainismo" como subenO que o leitor agarda é que lle
Estas reflextóns de X. L. Barreitendido da loica de clases e como
desaten
o
nó
Gordiano
de
que
foi
o
ro, coa importáncia que teñen cocoartada que enfrenta unha estrutuque pasou co tema do xogo, precimo salto cualitativo na análise pora económica e de poder, feudal e
sam~nte o que o sacou áo protagolítica, como pasaxe de certas bamedievalizante, con outra sinóninista da circulacipn política por un
rreiras ideolóxicas (asunción do
mo do progreso, do individualismo
prazo de seis anos. Ao final da sua
nacionalismo sen reservas; Galiza
burgués e das formas do capitalisleiwra, surprendentemente, quedacomo país periférico; crítica do sisrá case como estaba, non se aporta - · mo son elementos que, sabiamente
tema partindo da xudicatura ... )
expostos, transparentan e desconada novidoso, ~ non ser unha leve
vanlle facer case imposíbel non xa
bren atributos claves do filme, atriinsinuación á viaxe do recaudador
unha volea aos ·seus comezos políbutos que se misturan con princípopular Sanchís á Xunta, que airiticos, senón un paso atrás, despois
pios antagónicos e contraditórios
da non ocupa unha páxina.
de "durmir tres dias tranquilamenque afortalan as climensións da fi· Podia moi ben Xosé de Cora bute" (que poden ser máis ou menos
ta. Brutalidade contra civilización,
cear na hemeroteca con. máis insis10 anos) e retomar a actividade poferrocarris
contra colonos, agricul-·
ténc
i
aalg
o
que
realizou
noutros
lítica, non explican a verdade do
tores contra gadeiros (fonda loita
episódios máis banais. Encontrachamado Caso Barreiro.
de repercusións bíblicas e neolítiriase con comentários e declaraCef1:a1Dente a sua explicación do
cas), relixión e lenda, a lei e o seu
cións sobre a financiación dos parinterese dos partidos ·estatais, do
rexeitamento ... o ·poder e a servitidos e o xeito de acadar fondos.
poder central, por abortar unha
dume. E no meio de todo, incrustaPero, lamentabelmente, non o·fixo.
operaéión que saia fóra do seu condo no epicentro mesmo do filme,
CertanÍente X. L. Barreiro non
trol,_hai que considerala como veríunha história de amor paixonal,
está interesado en aclarar ese epidica, pero o leitor ten que dar un
unha tráxica história de. amor
sódio,
nen
sequer
en
removelo.
salto desde o que é o fío conductor
"fou", de amor eterno só destrozaPersoal é políticamente, para el,
do libro e centrarse na análise do
do.pola morte, unha morte atroz na
persoaxe para tirar esa conclusión, · pode ser a mellor estratéxia, pero
sua desesperación. Demasiadas
:eticamente .e desde o ponto de visdesprovisto como está de moitos
cousas como para catalogar a peHelementos que o podian axudar a . ta ideolóxico que di asumir non é
cufa de King Vidor como unha
de recibo. Ao final un ten a sensarecorrer ese camiño lóxico.
máis de "vaqueiros". Como lle pa..'.'
ción
de
que
en
Barreiro
o
que
máis
Seguramente a análise realizada
sara aos surrealistas que ainda o
•
por X. L. Barreiro non é, ·nen ten - pesa ainda é X. L. Barreiro.
eran nos cuarenta, "Duelo ao sol"
B.
LAXE
por que ser, compartida polo autor
non só seduce pola contemplación
do libro, .pero non podemos esquedesa complexa história de amor,
cer que, no seu fondo f.inal, fose
senón que atrai pola leitura que se
cal fose a inicial intención, a obra
NE EN T.V~
fai da transición do poder feudal
convértese nun discurso exculpatóincrustado nunha sociedade que alrio do ex-vicepresidente.
bisca claramente os novos tempos
X. L. Barreiro aparece desde o
que vai traer -como no Welles de
comezo do libro, desde a sua entra"The Magnificent Ambersons"- a
da circunstancial en AP, como un
consoliélación do estado capitalishome de fondas raíces galeguistas,
ta; aspecto este que permite que uH
nacionalistas, atreveríamonos a difilme, sen plantexamentos políticer. El foi o artífice principal deste
cos implícitos, proporcione a posi~
estatuto, resgatado das gadoupas
bilidade suplementária dun achede UCD e da mesma AP franquisgamento histórico político subteta; tamén foi o que intentou darlle
rráneo. Neste sentido, é paradigentidade política e facer da autonomático · o tratamento do vello pamia algo visíbel, -tanxíbet para os
triarca detentador do poder feudal
cidadáns; quixo prestixiala e, en
en estado puro e arquetipo da reconsonáncia, que as decisións se
presentación do autoritarismo teotomasen na Galiza (é máis, el tolóxico e da identificación entre a
maba as decisións e .Fraga apojávontade individual e a leí. Através
bao). Seguindo coa fifia argumenRodada en 1945 e estreada un ano
do vello McCanles e a loica sen
tal do relato, cando se deu conta de
máis tarde, probabelmente sexa
cuartel entre os seus fillos (cainismo ), Vidor transforma un relato de
estrutura e tonalidade lexendárias
nunha alegoría da guerra civil
ani.ericana. Neste sentido, a temática da loita fratricida é concebida
por Vidor coma unha liorta sanguenta· entre duas imaxes, fraternais e antagónicas ao tempo, do
sentido da propriedade da terra, isto é, da organiZación xurídica dos
territórios do Oeste.
Pero ainda que todq o dito confire a ."Duelo ao sol" unha riqueza
de contidos excepcional, os aspectos estéticos e formais e as modulacións do xogo dinámico da utilización icónica e cenográfica, alonga o seu espectro até acadar unha
redondez extraordínária. Desde esta análise é emblemática a ctlnámi
1

O primeiro

western
·modenio

Duelo ao sol

.
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ca posta en marcha para articular,
Kubrick con 2001 e directores clácomo elementos dramáticos adisicos coma Robert Wise e Jacques
cionais, o simbolismo das interpreTourneur:.. as propostas europeas
tacións e os contidos dos "tipos".
neste xénero fóron ben escasas Tanto a faciana enfermiza dunha
coa excepción de Tarkovsky e a
xenial Solaris, O planeta salvaxe,
Lillian Gish na plenitude da sua
inadurez, como a dureza ~ autorisobérbio filme de debuxos animadade dese patriarca da beira do Pedos debido á imaxinación de Rocos, tan xenialmente encarnado
land Topor. Po~ todo i~o a estrea da
por Lionel Barrymore, tanto a lu- . fita O poder dun Deus! dirixida po. xuriosa mirada de Gregory Peck
lo alemán Peter Fleischmann sucomo a bondade dun Joseph Cot- ·
pón de entrada un aliciente na
ten que al.bisca os cámbios dos
horríbel oferta cinematográfica
destes dias. ·
tempos ou como a desbordante
sensualidade dunha Jennifer Jones,
Peter.Fleischmann deuse a: coñeen exceso protagonista dunha pelícer nos anos 60 cunha reflexión socula ."pagada" para ela polo seu
bre o racismo coa fita Ceans de
marido o todopoderoso p.roductor
caza
na baixa Baviera. Despois de
·o'Selznick, amplían a maxestuosa
facer O Virus .de Hamburgo e As
· calidade deste filme que, a case
· campás de Silésia, quixo facer
médjo seculo da sua rodaxe, segi.Je
unha supreprodución -o filme é un-'
conservando -ainda cos elementos
ha coprodución entre Alemaña,
sentimentaloides tan caros ao seu
URSS ·e Fráncia- basada na novela
·realizador- todo o seu interese.
de Arkadi e Boris Strugatzki. A
história que. se adiviña tras a pelíEse obscuro
cula ten aspecto de ser máis interesante e densa que a tradución fílobxecto do de~e~o
mica. Reflexión sobre a história, a
Derradeiro suspiro cinematográfivioléncia e os· mecanismos qúe ten
co de Luis Buñuel, Ese oscuro obo poder -neste caso uns científicos
xecto do desexo · é unha nova
terrestres en' función de observaadaptción cinematográfica da céleción- a_película é moito máis nabre. novela "La femme et le· partin"
rrativa que espectacular, pero o arque ao firi do século escrebei'a o
gumento ten un desenvolvimento _
. belga Pierre Louys e que nos cinmoi liñal, polo que a tensión dracuenta xa foi levad.a ao cine con
mática pérdese con moita frecuénBngitte Bardot eomo protagonista.
cia. Fita moi escueta e sóbria, case
Agora o mestre aragonés emprega
oposta aos virtuosismos de traca dtr
o as.untó para, coma sempre, disGeorge Lucas e a sua série. galáctitorsionalo e darlle unha nova, suca, a película merece atención e
rrealista, iconoclasta, inconformisunha distribución e dobraxe mellota e rachadora leitura.· A muller,
·res que os que tivo, misturada cun
son aquí duas, a xélida Carole
lote de gangas navideñas coma Só ·
Bouquet e a guente e camal Angeen e.asa e os Rockies de turno. E
la Malina; o "pelele". é Fernando
unha mágoa porque na metáfora de
Rey, coma sempre agachado na
O poder dun deus hai moitos elesua barbeta para non amosar as
mentos que botan luz.sobre a situasuas insuficiéncias. Película obfr·
ción mundial_, inda que a- novela
gada para todos.
•
orixinal fose escrita ~o ano 1963. t
CELSO X. LOPEZ PAZOS

Exposición de
Norberto ·0 1níedo

mann.

.• '

(•

A ciéncia
·ficción como.
metáfora ·
política
O poder dun Deus

Aco.stumados á ciéncia 'ficción
americana -con exemplos moi notábeis com~ as du~s fitas de Riddley Scott, Afien e Blade Runne:.

CARLOS AMARO

CARLOS AMARO ·

·vértigo azul

O poder dun deus, de Peter Flelsch-

Detalle dun lenzo de Norberto Olmedo

mostrru- a paisaxe interior de Norberto no tempo no- que os cadros
foron pint-ados. Séntese o vértigo
da dor ainda que o pintor 'puxer na
xeometria e no. m~tal filtros para
depurar a sua obra de sentimentalidade. Tal vez por iso a turbación é
maior. ·
•

Os amantes
da palavra
Ólisbos

Ven éie aparecer na rúa o número
Na galería Sic. de Vigo -én realidanove da revista Olisbos, os aman.de a primeira pianta da libraría
tes da palavra<l) que nos oferece
Bertrand- expón o pintor ponteveunha colectánea de textos variados
drés Norberto Olmedo vinte lenzos
onde podemos atopar leituras daque dan _unha ollada moi harmóni.hondo proveitosas, sempre dentro
ca ·e uniforme sobre a. última e
da boa c,alidade que en xeral acoscomplexa etapa artística do criatuma a maÍlter esta publicación. De
dor. Formado en Barcelona, na Esprimeiras o anovado Consello de
cala Bassana e bolseiro da Deputaredacción cede o ,protagonismo da
Ción de Pontevedra, Olmedo saltou
sua páxina editorial á delegación
-dun expresionaismo moi xestual da AELG (Asociación de Escritono que a paixón pota cor e a maté~
res en Lingua Oalega) que estivoria reflexavan o caos do artista- até
presente no VII Encontro Galeuzka
esta etapa moito máis conceitual e
fria onde o acto de pintar semella · en Palma de Mallorca no outubro
de 1990 (2). O texto intitula-se
máis unha atitude mental que unha
"Instáncia dende Palma" e do seu
actividade física .. Cadros que teñen
contido salientamos, por ser de ino mistério, o espazo dividido sem- tere~e; o seguint~ cham.amento:
pre en duas zonas opostas nos que
''que se dea un verdadeiro paso
o azul forte é un elemento de frialadiante no proceso de normalízadade que non oculta · a dor, senón
ción da língua, signo da ?osa iden.que o transforma en obxecto de reflexión. Cadros mol austero.s· nos
_que os grandes sinais -círcu,los,
bandas horizontais- producen unha
sensación de desasosego, e nos que
CHAMEAO
a redución -aos mínimos da cor fai
pensar en xeografias desertas, case .
TLF. (986) 43 36 24
en espazos dun relato de ciéncia.
E SOLICITE
ficción no que os ·primeiros sinais
. de vida -o contraste entre o movi· AS NOSAS JARIFAS
mento e a quietude, entre o cheo e
PUBLICITARIAS
:
o vacío- comezan a manifestarse .
Os acrílicos e as densas superficies
inoi traballadas remiten ás orixes,
áos comezos: podería ser que toda
a exposición fose un intento de

!

l.::=.:::. .J

tidade e fonna da nosa nación".
A criac;ión nas suas distintas vertentes ocupa as .follas da revista,
mesturando-se a lírica, o texto dra:.
mático, a narrativa, a-traducción, o
ensaio ... Tocantes á poética recollen-se aporiacións ·de lgor Lugrís,
· Anxoram, Blanca Riestra, Manuel
Salgado, Marino Mosquito· e Francisco Souto, autor que aparece e
desaparece con asiduidade potas
páxinas de "Olisbos" e surpr-endendo-nos en cada oportunidade. Contado para este reseñador mingou
un pisco a calidade dos versos que
se escolleron respeito a números
anteriores. Como texto dramático
temosunha cena de "I:Iistória de
Neera" de Roberto ~al~ueiro, obra
·da que folgan comentos e que recén fixo a sua estrea da man de
Xúlio Lago e o seu ~'Teatro do
Atlántico", amais de ser finalista
na convocatória do prémio "Alvaro
Cunquej.ro" de textos teatrais.
A narrativa está representada na
publicación por un relato da escritora Carmen Pereiras e a traducción por un anacó de "Der tod in
Venedig" (Morte en Veneza) de
Thomas Mann, unha versión de
Laureano Araúxo Cardalda que
xulgamos fluída por mais queun
próprio descoñeza a língua de orixe. Hai un outro texto _narrativo de
Femando G. Montiel que xurde lago dunha cita de L..ouis Hjemslev:
"A língua é unha fonte inagotável
de tt(souros múltiples" e dende este
nó argumental vai conformando un
corpus. Por último, "Derivada" un
relato sobre turistas asiáticos na
praza do Obradoiro que asiná Manuel Lourenzo González.
· Son as páxinas adicadas ao ensaio onde se recollen os mellores
traballos que completan a revista
literária. De primeirás Masita Beiró achega-nos ao escritor catalá
Miquel Riera, autor de numerosa
obra e .traducido ao alemán, ruso,
checo, inglés e agora español. Dos
dados inseridos recollemos a seguinte curiosidade, autor dun livro
intitulado "Poemas a Nai" Riera sinala que empregou a verba galega
"nai" polo seu significado ad~ua
do, posto que con iso <lava nome
poético á -muller amada. Tamén se
nos di que "endemais emprega ordenador, por mor a que escreve a
lapis, e reelabora os textos arredor
de oito vegadas". Boa nota deverian tomar os escritores/as do noso
país deste costume 1e se cadra deixariamos de mirar a improvisación, ~ présa que atopamos na literatura galega de hoxe, mesmo nos
seus nomes próprios.
"Reflexións críticas acerca de A
língua do Brasil" de Gladstone
Chaves 'de Melo, profesor da Faculdade de Letras da Universidade
de Rio_de Janeiro, é a proposta que
nos trai Emílio Insua, traballo denso que nos fata por· ex. do decreto
de 17-agosto-1758, que "proibiu o
uso da língua xeral, o tupi, e obrigou a usar o portugués no Brasil",
nun proceso de glotofáxia que define o crítico como "substitución
dunha língua autóctona por outra
invasora". E sabemos por Emílio
Insua que no livro do profesor e
membro da Académia Brasileira de
Filología hai "bonituras" deste tipo
"á língua indigena era pobre, simple, rudimentária, sem passado literário, era instrumento de um po- .

somos coñecidos
na Galiza inteira,
pola nosa
especialización
en libros
gal egos
e portugueses

vo rude, de cultura primitiva.Ao
invés, o portugués era rico, com. plexo, maleável, posuidor de umha
tradi~ao ·1iterária".
E rematamos cunha referéncia
abrigada ao estudo do profesor
Francisco Rodrígu~z "A última
moda en relación coa análise da Ji, teratura galega" no quese fai crítica duo traballo de Richard Cardwell sobre "A.significación de Aires da miña terra no contexto da literatura españóla finisecular" (3),
advertindo da "confusión metodolóxica do profesor da Universidade
de Nottingham para quen a literatura en galego forma parte da literatura española'.'. Francisco Rodríguez confronta a argumentación de
Cardwell dende o seu coñecido posicionamento de defesa dunha expresión da cultura nacional galega,
yelaqui este outro pará_grafo tiradodo seu estudo: "está moi claro que
a crise finisecular (modernismo e
98) no estado español representou
unha forte depresión na cultura galega, precisamente polo espallamento dunha ideoloxia cosmopolita e españolizan te". Dende logo
nós tamén compartimos a perspectiva do profesor galego ao senterse contrariados por esa moda de
estudar a literatura galega como
subsidiária, arma que non só u an
autores de fóra senón até incluso
profesores da Universidade galega
que se nos veñen agora á memória
no uso dunha metodoloxia que se
distáncia ben pouco desa visión de
Cardwell, feito que adquire unha
¡neirande gravidade.
Fechan a revista unhas novas sobre o VII Encontro Galeuzka coa
conclusión final do congreso. Até
aqui os contidos de "Olisbos, os
amantes da palavra" á que se xunta
un outro volume ño que se recollen
as produccións que foron premiadas no I Certame Literário convocado pola Comisión Cultural de Filoloxia, poemas de Tereixa Martínez e Luisa VillaJta1 relatos de Rafa VJ.lhar, Fennin Guevara e Anxela Rdguez. e unha peza teatral de
Raul Dans (a quem lembramos co
CDG na representación de "O mozo que chegou de lonxe").
Ternos pois entre mans unha publicación que paga a pena, nomeadamente cando no país non estamos moi sobrados delas e "Olisbos" continua a manter unha regularidade digna que desexamos sexa
lónxeva. Para rematar un chamado
de atención que non embaza a benevoléncia coa que saudamos á revista, tratase da pouca limpeza no
uso da lingua. Quen isto asina non
lle pede rigorosidade no uso de
normativas a ninguén pero iso non
pode levar aparellado o descoido,
dicimos isto porque nos textos hai
erros que non son de recibo en estudantes de filoloxia e mesmo por
vezes miramos unha palavra escrita de duas e até tres maneiras diferentes pota mesma persoa. Cumpre
pois mellorar a lingua ou alomenos
que o consello de redacción habilite a alguén para corrixir, deste xeito gaftaremos os leitores/as porque
•
talento hai de sobras. .
MIROVILLAR
(1) Edita-se na Faculdade de Filoloxia. Praza

de Mazarelos. Compostela.
(2) Ximtanza de escritores/as de Galiza. Euzkadi e Paisos Cataláns.
(3) Boletín Galego de Literatura. Univ. d~
Compost~la, maio 1990.

Prba do Ubro ·
Tel. 2' ·s 77
A CORUÑA

deFJJ::";
Tel. 56 58"12
SANTIAGO

' ·.A.ROSA TIBIA

NQ460-11 DE XANEIRO DE 199.1

21

:-

DIC/21. A artesania galega viva, en Búñ~
Dolores, Esther·e Lola, rin ano de tráballo co barródicáinonos só a isto". ·

· •MANUEL CARBALLIDO

Dolores Martínez; Esther ·
Andrade e Dolores
Andrade levan un ano de
traballo co barro de·B uño,
"que recollemos e
preparamos nós mesmas", ·
mascaras, espellos,
cuneas, xarras, vasos e as
máis variadas formas de
expresión compoñen unha
rica fórmula artesana e
imaxinati va onde a
calidade é a conxunción
dunha obra que, nefeito,
"góstanos, mais teremos
que deixar se·non
atopamos algunha
alternativa para conquerir
a_comercialización do
produto".
En Santa Xusta/Buño, áchase o taller destas tres sinxelas xóvenes
que desbordan ledícia por todos os
seus poros. "A empresa xa ten un
nome, Rostros", di a loira Dolores
Martínez, que ri nunha gama de
cores naturais. "Met(monos a isto
hai un ano. Primeiro fixemos un
cursiño de cérámica. logo sopesamos as posibilidades para facer o
taller. E decidímonos. Asi naceu a
história".
Calquera das tres séntese con gana de seguir adiante. E, mentres deg os tamos un magnífico café de
pota cunhas gotas de ág.uardente,
móstrannos o taller, un hórreo de
considerábeis dimensións. Ali podemos ollar toda a riqueza de formas, cerámica traballada con mimo, pulcritude e amor. "Alguns

Lola Martinez, unha das tres fundadoras do obradolro Rostro en Bul'lo

critícanos que esquezamos certas
fórmulas tradicionais -dinos Dolores Andrade, talvez a niáis experimentada do grupo. Sen embargo
facemos cáseque de todo. Ainda
que é certo que o que pretendemos
é divertirnos e criar cousas que

nos chamen a atención a nós mesmas. En calquer caso -subliña- hai
que ter en conta que o traballo se
non vai acompañado dunha compensaéión económica pode levarnos a un calexón sen saída, posto
que ternos que viver. E, nestas, de-

mória húmana.
Dolores Andrade é, talvez, a exSubvención
periéncia. Fata paseniño, reforzando
a palabra con certeza de quen conForno, ·barro, esmaltes, etc. signifitrola a situación. ·'Sei que o que fac.emos non é nada fácil. Pero non
can un custe adicional que "hai que
amortizar dalgunha máneira". Esthai cousa que non esixa esforzo
her Andrade; a máis nova, explica
cando é sentido". E considera que
"a elaboración do barro para ·a sua
que teñen solicitada unha subvención á Xunta de Galiza "que xa nos
transformación en pezas con fonna
á maneira artesanal é unha técnica
foi concedida, mais aínda non cobramos'. Pensa, de calquer fonna,
que haberia que conservar. Neste
que non haberá problemas "e será
sentido, as institucións tifían que obfonnalizada nuns dias". As feiras
servar máis atentamente as evolucións oeste campo. Porque, doutro
son, tamén, pontó de referéncia. pamodo, nun futuro máis ou menos
ra -mostrar un produto. artesán próprio e definitivo. "Ainda non fixecu~o. a tendéncia. é a desaparición
mos nada nese sentido ainda que
desta técnica artesanal". E amosa a
sua obra, onde as referencias esculternos pensado dar os pasos para
pidas no barro confesan a interiori- .
participar nas feiras de A Coruña e
Compostela do ano próximo".
dade cálida que c!fcula polas veas
Noutra orde, aí fica a mo-stra do
cando acaricia o barro concebido en
· coléxio de FP de Carballo onde ~ múltiples retázos que expresan ánsias aprendidas desde o éter.
cons'eguirón surprender ao· público
coas suas expresións en cerámica.
Fala pouco. Mais é observadora.....
Esther Andrade é a benxamina.
. Móstranos o lugar onde descansa a
Diversidade
"pequena produción", que non é
Dolores Martínez disfruta dunha
tan pequena. "Se vos gosta algunha
personalidade xovial e· sen complicousa lev.ádea". Non nos -tacemos
de rogar e escollemos cada quen o
cacións. Non ten dezaoito anos peque lle parece. Alguén bótalle un
ro como se os tiver. "A vida hai
ollo a unha máscara de· tres ·caras
que levala, doutra fonna seria imonde poderla_ interpretarse ás tres
posíbel vivela. Penso que o que faartesanas. "Achámonos traballancemos é bonito e divertido", di cun
do", di. "11unha exposición que
franéo sorriso. "Se non fose por
iso, de seguro abandonariamos". A
irnos facer en Compostela oeste
sua beleza transcende através -dunmes de Xanéiro". E oferécenos ouha espontaneidade _espectacular,.
tro cafeciño de po~ que, mentres
mistura dunha conceición selvaxe · degostamos, danos pé para ollar
máis unha vez un traballo feíto con
cunha sensibilidade especial de
seu. · A franqueza do seu rosto deesmero e fantasía.
sanna calquer posíbel mezquindaA noite surpréndenos ~a despe- '
dida. Aló fica Santa Xusta. A estrade apareeida desde fora. Lumino~i
da condúcenos a Compostela. Polo
dade constante, igual que as exprecamiño pensamos, que, ás veces, a
sións suxeridas poias suas mans ·no
moldeo dun barro saído de terras
arte é descoñecida tan só por falta
atávicas, onde a:arte mistúrase no
de marketing. Porque os artistas,.os
artistas verdadeiros, son incapaces
vento coa imensidade do tempo e
.mais a condicción xenérica da mede vender a sua própria obra.
•

-

O XALLEIRO PEPE DE XAN BANA
XESUS TORRES REGUEIRO

Xo e Baña Pose foi un paisano do
lugar de Varilongo -hoxe coñecido
polas minas de Wolfram-, perto de
Santa Comba en terras do Xallas.
que emigrou á Habana a remates
do século pasado e aló publicou
dous curiosfsimos libros, a comezos dos anos vinte deste século,
que levan por titulo Vindicación,
vida y milagros de Pepe de Xan
Baña en treinta años de Cuba -que
pesie ao título está escrito en galego- e Suspiros na terriña. Xa antes, en 1911, publicara un folletiño
unha Carta aos de Santa Comba
de Negreira, segundo infonnou o
erudito Carré Aldao.
O próprio Baña conta na sua
Vindicación, facendo unha autopresentacion en clave humorística,
"Eu por min mesmo", que naceu
no ano ' 1872, "unha noite de xiqda
d' os demos", no seo dunha família
de labregos pobres con sete fillos.
Para explicamos a sua precocidade
e· espabilacíón dinos que "ós catro
anos xa camiñaba s6", foi á escota
tres anos e "nunca me bourou o
mestre", cousa que naqueles anos
debia equivaler a un diploma ou
matrículai de honor. Logo andou de
pegureiro coas ovellas até marchar
á -Habana para probar fortuna, a
onde chega con dezasete anos,
cando a ílla ainda era colónia t1Spaño la. Emprégase nunha adega e
desempeña váriós oficios. Casa e

1

ten tillos. Aló entrou en contacto
co poderoso Centro Galego da Habana e debeu facer algunhas leituras que o empurraron a escreber.
Unha das grandes admiracións de
Pepe Xan Baña era Curros Enríquez, a quen lle rende comprida
homenaxe nun dos seus libros, publicando un retrato seu cun pé moi
louvatório.
Emigrante sen fortuna, Xosé Baña ironizaba sobre a sua própria vida, considerando como principal
mérito o ser "o primeiro no mundo
que se chama Pepe de Xan Baña".
cousa que coidamos non está debidamente probada. Para ilustramos
das peripécias dunha vida de emigrante vencido publica dous tetratos seus, un de cando mozo cheo
de vida éolleu o camiño da emigración, e outro . despo~s de trinta e
dous anos na Habana, prematura- ,
mente envellecido. O primeiro titulao "Este fun eu", o·segundo "Este
son eu". ¡Canta fiiosofia da existéncia, de esperanzas frustradas e
de resignación humana non hai entre esas duas fotogfafias cos seus
lacónicos títulos!
Non só el se imortalizou no li-.
bro. Tamén os seus país, labrégos .
pobres, foron incluídos cunha simpática explicación, que di: "Meus
pais: Xan Baña· e Xoana ·Pose de
77 e 81 anos, que serán co tempo
nomeados com'os Médicis e Bor-

bOns por fundar unha casta co no- ·
me d'os Bañas. A casa de Varilongo será outra casa como a de Austria".
Pouco se sabe dos anos finais de
Xosé Baña Pose. Coidamos que
após da sua viaxe á terra natal en
1921, logo de trinta e dous anos de
emigración, vbltou á Habana
acompañado da sua irmá roáis nova. En Suspiros da terriña, impreso á volta oa capital cubana en
1922. recóllense poemas elusivos a ·

esta estáncia, alguns deles lidos en
público en romarias da bisbarra,
entre eles os titulados "Pespedida
á terriña" e "A vispra d' a saida",
que leva data do vintesei~ de Agos..:
to de 1921. Supoñemos que Baña
finaria nas quentes terras cubanas
como tantos outios emigrantes galegos.
Carballo Calero dinos de Pepe
de Xan Baña na sua Historia da
Literatura galega que "era un copleiro rudo, sen noticia da arte
métrica, que fa/a de si mesmo e do
que o arrodea como pode Jalar un
labrego sen instrucción", e coida
que os seus libros "non pertencen
á literatura artística, senón a vulgar". Sen cuestionannos as afirmacións de don Ricardo, coidamos
que haberia moito que falar da pre.:.
sunta arte literária de moitas obras
pasadas e actuais que . ninguén
cuestiona coma tais obras literárias, t.alidade aparte. Porque, quén
pode sinalar onde está a fronteira
xusta e exacta e11tre o que é füeratura e o que non o é? '
O certo é que Pepe de Xan Baña,
ou Xosé Baña Pose, que ven sendo
o mesmo~ foi enonnemente popular
entre os seus paisanos, e os seos libros sinxelos rudimentários eran
lidos polós labregos da bisbarra do
Xalla8 e oútras de arredor. E, ainda
hoxe, en moitas casas consérvanos
coma ouro en pano. Como di Lema

e

Suárez, "como por arte de máxia,
todas as casas labregas tiñan ún libro dos chamados cantos de Pepe
de Xan Baña". Non deixa de ser
meritório que un home que recebeu
unhas escasas letras en castellano
por toda fonnación, escr~bera os
seus versiños e prosas en galego. E
que aqueles paisanos iletrados leran
con ledícia e gardaran con verdadeiro orgullo aqueles libriños, feitos
por un dqs seus, que falaban deles e
do seu mundo, escritos na mesma
variante dialectal da língua que eles ,
falaban.
O escritor e profesor de Bamiro - ·parróquia que non fica demasiado
lonxe de Varilongo- Xosé Maria
Lema Suárez, estudoso do hábitat, a
língua, as construcións populares
como os hórreos, a etnografia, a arte e incluso diversións e praticas deportivas populares como o fútbol,
sempre relacionados coa sua bisbarra. rescatou ·hai uns anos a este curioso personaxe das terras do Xallas
un libro de texto de Língua Galega ·
para o ensino básico, facendo unha
apresentación do autor e escolmando un dos seus poemas irónico~ que
representan un rezo do rosário en
família, interrompido constantemente polas preocupacións e actividades proprias dunha casa labrega.
Deste xeito, un xalleiro que de neno
case non fora á escola entraba neta
•
para quedarse.

!
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Manuel Puente, a biografia dun mecenas
das ideas galeguistas na emigración
A ceq anos do sell: nacimento críáse unha Fundación co seu nome na República Arxentina
se incorpora Manuel Somoza, cando tras unha dramática peripécia
consegue viaxar a América. O
Consello ten por finalidade, come
fideicomisariato dos deputados galegos no exílio, defender a autonomia do povo galego e para iso procurar asisténcias e axudas. Reuní;
anse todos os sábados no domicílio
particular de meu pai, en Rivadávia 3760, que tamén ·vai ser a sede
da Fundación Manuel Puente.

•ROSA PUENTE

O pasado ano cumpriuse
o centenárió do nacimento
de Manuel Puente, unha
figura fundamental no
exílio do nacionalismo
galega en América, fiel
compañeiro de Castelao
na sua atividad~ política
que o gañou para
o galeguismo desde. a sua
posición de esquerda
republicana. Manuel
Puente foi o activista e o
-financeiro de actividades
políticas e culturais e
é lembrado pola sua filla ~
Rosa Puente, que ven de
fundar a Fundación - ·
Manuel Puente con ~ede
na própria casa familiar
onde se reunia
semanalmente o Consello
de Galiza.

Despois xa do regreso de Castelao a Buenos Aires, en Agosto do
1947, continua auspiciando os seus
actos públicos, a edición dos seus
libros e ~ declarada a enfermidade que levou á morte a Castelao,
intenta fletar un vó a Norteamérica, onde existian meirandes posibilidades de curación, opción descartada pola irreversibilidade da enfennidade.

O Congreso
da Emigración

Non é comun que un autodidacta,
un emigrante que devén empresário, adique o seu esforzo á funda, ción de editoriais, a proxectos de.
difusión dun idioma, a congresos
que reunan o máis selecto da intelectualidade e a financiar actividades políticas dos exiliados e invo1ucrarse profundamente na xestación de iniciativas que como Consello de Galiza supuñan un verdadeiro govemo galego no exílio. Pero asi foi a biografía de meu pai,
Manuel Puente.

A epopeia dun emigrante

<f )

Nacido en Olleiros (Salvaterra de
·Miño ), perto pois de Portugal, o 16
de Agosto do 1890, a sua infánciá
estivo atravesada polos xogos do
cativo e a preocupación pola realidade económica que lle tocaba vivir. Aos seis anos, orfo de pai, comeza a traballar como dependente
dun almacén de ultramarinos do
seu povo; de ali pasa a unha tenda
textil en BarcelOna (1903), onde
continua a sua atividade como empregado, até 1905 en que decide
emigrar a América, oñde sabe que
está o seu futuro. Chega a Buenos
Aires na terceira clase do barco
"Oropesa", o 30 de Xaneiro do
1906. Ali comeza a vencellarse ao
que logo foi o seu futuro comercial, a xoiaria e a prataria. Un ano
despois, no 1907, recebe á sua nai
e instálase nunha modesta casa de
Avellaneda e dedicase ao trabalfo
de viaxante de comércio percorrendo toda a República Arxentina
e formando a clientela dun porvir
comercial que sempre ollou· claro.
Aos precários estudos primários
cursados na Galiza engadiu as clases nocturnas en diferentes coléxios comerciais, converténdose nun
entusiasta leitor, ávido de adquirir
coñecimentos: interésalle a política, a arte e todo o que signifique
emiquecimento do espirito.
No 1919 funda a firma Manuel
Puente e compañia, que co tempo
se convertirla na casa niáis importante do seu ramo, estabelecendo
representacións en todo o interior

Manuel Puente, en segundo plano, durante a Intervención de Castelao no 1944, na presentación do Sempre en Gsllza en
Buenos Aires.
·

d'c) país e despois na ·Alemañá e
Fráncia.

Organizar a emigración

na, Dr. Angel Osorio .Y Gallardo e
realiza a tarea case segreda de fletar avións que traen refuxiados de
gu~rra, para unha vez no país procurarlles vivenda e traballo.
A sua casa é lugar de cita· de intelectuais da talla de Rafael Dieste,
Alejandro Casona, os 'irmáns Gim~nez de Azua, Arturo Cuadrado,
Luis Seoane, Eduardo ·Blanco
Amor, os pintores Laxeiro 'e Colmeiro entre tantos outros. No 1940
funda a Asocfación A Terra pro
Centro Galego, que á vez loita polos ideais democráticos da institución e esgrime as bandeiras anticaciquís e promove unha intensa actividade cultural.

Sócio fundador da Sociedade Salvaterra de Miño (Outubro 1921)
nese mesmo ano funda a Casa do
Povo da sua vila natal que combate
o caciquismo e ·a explotación dos
traballadores potas clases dominantes estabelecendo un vencello
, xa permanente coa colectividade
galega en Buenos Aires . .Co ·comezo da guerra civil abóéase a un labor de colaboración co governo republicano e con tal motivo deslíga:se da Cámara de Cómércio de España e funda (30-8-1938) a CámaA chegada de Castelao
ra de Comerciantes Republicanos
Españoles, '-'empresa que une a·os En Xullo do 1940 sucede algo funseus específicos. fins mercantís e
damental para a sua existéncia.
culturais entre os paises español e
Chega a Buenos Aires Alfonso Roarxentino, a patrióti.ca tarea de axudríguez Castelao, o irmán que a vi-·
dar con donacións e reeadacións a
da non lle deu pero si llo brindou a ·
to~o o povo e~pañol que sopo~a a
loita por Galiza. De aí en diánte
·/cruenta guerra civil". Preside o
encaniiña os seus ideais republicaCentro Republicano Español, atranos e galeguistas á redención da
vés da sua amizade co .d aquela
Galiza e as suas liberdades, tarefa
Embaixador de España na Arxenti-

que continuou sen declinar até a
morte: non hai un só acto na vida
patriótica de Castelao no que non
participase de maneira directa e
eficaz, "chegou a ser desde aquel
momento mecenas das empresas'
nas que Castelao foi protagonista
ou inspirador, realizadas en Buenos Aires, ainda despois da morte
del mesmo'1 (Paz Andrade en
"Castelao na luz e na sombra").
Asi fóronse debullando un senfin de feitos: a formación do Consello de Galicia (primeiro govemo
galego no exílio), o apoio a todos
os actos onde Castelao puidese ·expor as suas ideas e alentar a unha
coleetividade ávida de mensaxes, a
edición e reedición permanente dos
seus libros e finalm~nte no t 946 a
financiación da sua ida a Paris como ministro sen cartelra do Gover.no de Giral, coa lóxica expectativa
que iso xeiou nos espíritos libres.
No Consello de Galicia Manuel
Puente encabeza a Comisión de
Facenda, nun organismo que presidido por Castelao está ·integrado
por Elpídio Villaverde e Ramón
Suárez Pi~allo, e ao que máis tárde

As preocupacións políticas de Manuel Puente lévano a afiliarse ao
Partido Socialista Argentino ao
que cede a sua casa durante sete
anos, pero sen deixar de atender
todas as actividades que o ligan de
perto á comunidade galega, alentando e apoiando economicamente
as viaxes a Buenos Aires de Otero
Pedrayo, Fernández del Riego, Camilo José Cela, Paz Andrade, García Sabell ou Sebastián Martínez
Risco entre outros.
Do 21 ao 31 . de Xullo do 1956
organiza e preside o I Congreso da
Emigración Galega ao que asisten
representantes de toda América:
Emilio González López desde New
York, Xerardo Álvarez Gallego e
Maximiliano Matalobos desde Cuba, Marcial Femández, Rodríguez
de Bretaña e Francisco Comesaña
desde México, José Velo desde Venezuela, Luis Tobio do Uruguai e
Ramón Suárez Picallo desde Chile
son algunhas das figuras que se
desplazan ademais dos próprios de
Arxentina entre os que destacaba
Eduardo Blanco Amor.
Até o fin da sua vida (24 de
Marzo do 1970) segue organizando
numerosas actividades logrando no
1968 reunir un curioso (para a época) padrinazgo dos "Xogos Florais
do Idioma Galego": o Arcebispo
de Santiago, Fernando Quiroga Palacios, o Consello de Galicia e a
Academia Galega, ao que asisten
autoridades do governo arxentino e
escritores como B.orges ou Paco
Luis Bemárdez.
As palabras de Ramón Otero Pedrayo poden servir de epílogo a esta urxente semblanza biográfica da
vida· de Manuel Puente. Foron recollidas cando a apresentación dos
dous primeiros tomos da sua Historia de Galicia:
"Ilustre patricio, Í>on Manuel
Puente, o primeiro dos bos e xenerosos; no fogar de cada un de nós e
ben logo de cada bon galego, érguense f!Ovas lapas ledas falando a
nosa língua grácias a vostede, que
encheu a nosa lareira; e a elas, fortalecidos ·co seu quentor de lembranza e arelanza, e a elas, co seu
lume enxamais xiado en cinza, vai
xungu'ido para sempre en grória,
como o turne .anovador, o nome de
vostede".
•
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EXPOSICIONS

ANUNCIOS DE BALDE
Aos concellos de Galiza ·contra
o Jume. Solicitade á Consellaria 250.000 pesetas por hectárea, segun e partindo da exten~
sión total de cada município.
A Asociación España-URSS
inícia desde Xaneiro curso e
idioma ruso. Tamén imparte
todos os venres clases de xadrez. Máis información n'o
(986) 24457

Vendo .enxámios en produción.
AbelJas do país. Varroa tratada.
Colmea perfeición con cámara
de cria. 11.000 pta. Tfno.
(0,981) 899931.

Existe un idioma contra os imperialismos lingüísticos, para
que cada nación se comunique
facilmente en pé de igualdade
coas demais, sen someterse a
lfnguas estranxeiras~ o esperanto, o idioma máis simples
da t'erra. Clases gratis no Instituto Santo Tomé de Freixeiro
(Vigo). Vepres de 6 a 7. Tfno.:

.

'

.· ·

23

·

(986) 23 16 40.
Véndese piano marca Hupfeld,
seminovo. Perguntar por-Rosa-·
na en horário de oficina (986)
43 63 44.

Carlos Amaro

Diaz Baliño. No Auditório de
Galicia de Santiago até o 20 de
Xaneiro:

Exposición de pintura n~ sala
de ·exposicións do Concello de
Redondeta.

Xosé Ramón Cástro

Patiño

Exposición fotográfica aberta
até o 5 de Xaneiro, sobre a vjda
na cidade de Londres

Na Nova 'Sala de Exposicions
da Caixavigo. Vigo

Empresário queres ax:udar ao
hoquei sobre patios, a Vigo e a
ti mesmo?. SoHcita un espácio
publicitário na pista do Pavillón do Carme-As Travesas.
Chámanos ao (986) 37 11 09 ou
43 96 33. Quique Urdiales-Travesia Hoquei Clube.

Floréncio de Arboiro
Na Sala de Arte da Caixavigo.
Vigo

Arte española
contenporánea
Un grupo de militantes do
BNG en Cataluña reunímonos coa intención de criai: un grupo de reflexión política e cultural. Pacemos un chamarnento a todos os galegos en Catalunya a participar neste proxecto. Comunicádévos coa
Dores Asorei no seguinte enderezo C/Pare Claret, 213 -3221. 08026 Barcelona. Tfno
(93) 235 90 25.

Peza Unica
Exposición colectiva ~e 18 artesáns na sala de exposicións do
Banco de -España. Até O· 5 de
Xaneiro. ·

Norberto Olmedo

Desde o 17 de Xaneiro exposición dos fondos da Fundación
Juan Marcb, na Sala de Exposcicións do Centro Cultural Caixavigo.

Isaac Diaz Pardo
Exposición antolóxica de Diaz
~ardo que inclue unha pequena
mostra do traballo do seu pai,

·Exposición na Oaleria Sic de
Vigo (Príncipe 23-1) ·

Anos. de Pelengrinaxe
Exposición na áaleria TrintaManolo Allué de Santiago. Até
o 19 de Xaneiro. Pintura, escultur"á. papeis, gravados e obxectos.

ACTOS

MESA POLA NORMALIZACIÓN LINGUÍSTICA

Bailes de Salón

BOLETIN DE INSCRÍPCION
Apelidós ...................................................... .'......... ·.......................... .
Nome .................................... ~Enderezo ........................................ .

No taller de danzas Kalos de
Vigo está aberto o prazo de inscripción para os cursos de baile
de salón (Latinos e standar).
O primeiro periodo comeza o
21 de Xaneiro e remata a meados de Mrzo. As clases por grupo serán impartidas unha vez á
semana (hora e média., oito clases), dentro do horário e nívl
eleito por cada quen. Os prazos
de matrícula rematan o 10 e o
17 de Xaneiro.
Lugar de inscripción Edificio
Sete Tores (Avda. Galicia., 103Vigo.

Congreso
de Psicoloxia
Profisional
Os dias 2,3 e 4 de Maio celebrarase na Faculdade de P icoloxi a de Santiago, o egundo
congre o do p icólogos galego . Sete área temática : P icoloxia e profi ión, psicolox.ia
clínica e da aúd , psicololda e
crvfcio · ociai , p icoloxia e
eguridade vial, p icoloxia e
drogodependéncia , p icoloxia
e educación e psicoloxia do traballo e a organización .
A in cripción e tá aberta até o l
de Marzo. Pódese pedir máis
información ao Coléxio Oficial
de P icólogo . Praza d Toral 9211 e querda. 15705 Santiago.

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

Localidade ......................•.....-:..................... 0.P............................ ..
Provincia..................................... :..•..... Telf ............................. ~ ...... .
Profesión ................... :.......................................................:.......... .
-Centro de traballo .................................. .-...................................... .
DOMICILIACION BANCARIA
Caixa/Banco {1 ) ............ ., ..... ~ .........................................................
Sucursal.. ........ ~ ............Cta. cte./Lbrt. afor. (1 ) ............................... .
Titular........... :.................................................................................
ORDE DE PAGO
.............. . ._...........................a .........de ..................................... 199.:.,.

Cine americano

Fotoxornalismo
80-90
Os fotógrafos de Lugo co patrocínio da Deputación, convocan
aos fotoxornalistas galegos a
enviar o seus traballos realizados na Galiza, ou fóra dela,
desde o 1 de Xaneiro do 1980
ao 31 de Decembro do 1990.
Características: catro fotografía por autor, lado mínimo
24 cm. e máximo 50 cm.
Acompañara e unha cópia de
cada en 18x24 cm. para a publicación dun libro catálogo.
Envios: a fotografias deberán er enviada ante do 15 de
Xaneiro do 1991 á Deputación
Provincial de Lugo. Sección de
Cultura e Comunicación. San
Marcos, s/n 27001-Lugo.

Os dias 14 ao 18 de Xaneiro ciclo sobre "The american way of
life" coa proxección de "Café y
cigarrillos", "Extraños en el pa- ·
raiso" e "Down by law", "Haz lo
que debas", "Bagdad Café" e
"Rosalia va de compras".

Sr. Director:
Sirva-se atender, até n.ovo aviso, e con cárrego á miña canta
ou ·libreta de ..aforras (1 ), os r~cibos anuais que por valor
efe ................................ (2) pta. lle presente a Mesa poi a
Normalización Unguística.
Atentámente. (sinatura do titularr

Cine en Bueu
Durante catro sábados, ás 11 da
mañá na Casa do Mar de Bueu,
proxectaranse diversas películas
dirixidas aos máis novos, organizadas pola AC As Lagos en
colaboración do Instituto Social
·
da Marina.
12 de Xaneiro "Ivanhoe" con
Robert e Elizabeth Taylor.
19 de Xaneiro "Aí vai ese bólido" de Disney.

Ruado Vilar 29, 112

a·.

Apdo. 247. Tefl. 56 38 85 Santiago

(1) Tache-se o que_non proceda.
(2) De 1000 a 5000 pta.
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Na actual campaña repite argumentos e expresións de anúncios anteriores

G. LUCA DE TENA

E

sta é a quinta vez en vinteseis anos
que Celulosas de Pc:mteved(a anún.
Cía a supresión definitiva da contaminación. A actual cqmpaña propagandística, mellor pagada ca as anteriores, repite a mesma promesa: a fábrica de Lourizán non contaminará.
En Agosto de 1965 .a Empresa Nacional de Celulosas, ENCE anúncia que no
prazo de oito meses correxirá as deficiéncias e cumprirá a condición oitava da concesión administrativa, pola que se abrigaba a non contaminar.
En Marzo de 1967 ENCE anúncia que
Celulosas de Pontevedra reSolveu totalmente o problemas dos cheiros.
En Abril de 1975, a empresa publica un
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anúncio no que explica o investimento de
150 millóns de pesetas nun completo plan
de control ambiental-no que se respetará
o aire, o mar e aterra.
Nos números extraordinários das festas
da Peregrina do-ano 1975, ENCE publica
outro anúncio cunha boa nova: "Coa instalación dunha caldeira de recuperación e
queima dos gases incondesábeis que producen cheiros molestos, eliminouse totalmente a existéncia das emañacións que
se deixaban sentir nos vecindários próximos". ·
Novamente utiliza a Empresa Nacional
de Celulosas os seus caudales públicos
(o Instituto Nacional de lndústria ten a
maioria de accións) para imprentar un
anúncio de gran destaque na altura das
Festas da Peregrina do ano 1979. Outravolta proclama a direción que /as incidencias olorosas desaparececerán, gracias a
unha nova planta de oxidación de lexias
negras que eliminan as emisións de com_postos de xofre (sulfídrico e mercapt_anos). Non debe caber dúbidas da decisión
· coa que se ataca o foco contaminante: "as
actuais medidas -di a fábrica- para a redución-eliminación dos_cheiros, son as máis
vanzadas que existen para este xénero de
indústria. Son medidas que non enmascaran, eliminan".
Ainda publicará ENCE un novo anúncio
en Febreir.o do 1989 no qu,e di que a fábrica dispo_rá en Xullo dun sistema de redución de cheiros. Pero a gran campaña,
·que fai o número cinco, comeza en Abril
de 1990 e nela avisase que muy pronto
los malos .humos y olores. de Pontevedra
serán ·histor;a. A empresa fai exame de
conciéncia e di que "atrás fican os tempos
en que o único importante era o benefício
económico a ultranza" porque agora pensa loitar contra a contaminación "por terra,
mar e aire".

Con la verdad por delante
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n home perdido por un golpe de
mar non é nada, pero un afogado perdido nas páxinas dos xornais é ainda menos. Pasa e acaba e
vaise moito antes que a mar traga a un
mariñeiro. O leitor admite a estadística
dos caidos no tránsito rodado como se
fosen os resultados da liga. Se os discursos institucionais non son capaces
de cargar sentimentalmente a marea
das cifras, moito menos preocupa que
un monte de mar pegue contra o convés e leve un tripulante.
Por que morre cada ano máis xente
no Gran Sol? No libro de Valentín Carrera Riosi/ apóntase unha razón e hai
que lle agradecer ao autor que poña
alomenos en ficción narrativa o que
non contan as crónicas de sucesos
dos diarios. Nas pesqueirias da Irlanda
meridional non hai licencias para todos. Son augas do Grand So/e, da
grande chaira (Sole) continental que
primeiro arrastraron galegas e bretóns.
E como se pesca sen permiso? Igual
que no no: o fundamental é saber cando baixa o garda á feira ou que días
vai ao baile. Os dias de festa en Bantry
os barcos sen licéncia arrastran coa
costa á vista.
Pero cando máis perto se atreven
son os dias de temporal. Coa cerrazón
non hai vixiáncia costeira, nen avión
de recoñecemento nen dios que o fixo.
É a hora de pescar sen seren molestados. Claro que o temporal non descansa e ten forza tanta que pode levar dun
golpe a ponte de mando como lle pasou a ese patrón da Coruña que ia
dentro e xa non nolo pode contar.
Hai anos, os temporais pasábanse á
capa ou abeirados nalgun porto. ~os
tempos da Europa Azul hai que pescar ·
con mal tempo porque caen menos
multas ainda que marran máis homes.

VOLVER AO REGO
Desde a Adega, a Asociación para a
Defensa da Ria e Greenpeace, denúnciase que no último plan de meUora, tamén
· espectacularmente publicitado, non se inclue medida nengunha para ELNOSA que
seguerá a verter máis de 300 quilos de
mercúrio anuais á ria de Pontevedra. No
programa non se fªi referéncia·á contaminación por compostos .organo-clorados,
dos que Ence vert~u á Ria 6. 750 toneladas eri 1989. Dacordo coas cifras de produción divulgadas pola empresa; en
1992/93 o volumen destes compostos liberados á Ria será de 6900 toneladas.
,, "Queremos deixar de ser motivo inxustificado de plantexamentos político:-demagóxicos". Con esta complicadá redación,
ENCE anúncia que esta vez é a boa. •

egundo un inquérito realizado na Alemal'la a maioria dos cidadáns valora
cada vez máis o médio ambiente e a
posibilidade de contar cun .entorno
natural próximo á sua casa, en detrimento
das a~lomeracións urbanas. Está disposto
a esix1r calidade de vida, ainda que isa o leve a ~on menorar salarialmente.
Se isto é así, por que os galegas deben
renunciar ao espácio natural co que até
agora contaron? Por que se quere convertir
en rfdiculá a tradicional aspiración a disfroitar dunha harta ou dunha fmca? Resulta tan .
difícil concebir unha modernización que non
traía consigo a perda de algo qLfe lago irnos
lamentar. Saberá isto Fr.aga cuxo único éxito industrial pode ser unha celulosa? Saberán. isto os alc.aldes que non só non promoven, ·senón que mesmo arruinan o transpor·te público,·dando lugar a Que os coches nos
cheguen até a sá de estar?
•
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