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PERIÓDICO GALEGO SEMANAL
~

·O.PP
vende·
.
a trozos
a TVG para
amordazar
aos médiósprivados
-

Catre· xornadas de folga convocadás polos sindicatos con .representación na CRTVG (CIG,
CCOO, UGT e APLI) sacan á luz
unha volta riláis o·grave deterjoro dds meios de comunicación
públicos de Galiza. Son os mes- .
mas traballadores da TVG e da
Rádio Galega os que, para,defender os séus post9s de trabal!o
e é;l sua dignidade profisional, dénúncian a crecente privatización
da can!e autonómica e o progrésivo distanciamento dos obxectivos para os que foi criada.
7

OBNGamosa
oseu
plutalism~

ideolóxico na
vAsarn·blea
Nacional
A V Asamblea do Bloque Nacionalista Galega, celebraqa en Vigo qs dias
26 e 26 de Xaneiro, serviu para moitos de plasmación externa da verdadefra condición frentista do BNG ao
aparecer publicamente, por primeira
vez na SL!a história, unha corrente
" ideolóxica diferente da maioritária e
contar con . representación no- Consello Nacional ao conseguir a·candi. datura de Avante incluir a dous dos
seus membros éntre os 20 eleitos
póla asemblea para o órgao frentista. Dábase, deste xeito; un dbs pa. sos finais para completar a obra comezada en Riazor no 1982 ao tempo que se fixaban claramente os
princípios básicos do Proxecto Comun no que X. M. Beiras definiu ca- ·
mo "unidade de linguaxe, pluralidade de ideas".
·
5

c·l.áudio·R. _Fer:
'Vai vir unha
moda de
escritores
~ilíngües'
Poeta, ensaista e crítico literário,
Cláudio Rodríguez Fer ven de apresentar a sua tese doutoral sob¡·e a literatura galega durante a guerra ci·
vil, que supón un auténtico descot:imento dun periodo que viña considerándose escuro e cuase ágrafo
·en matéria literária en ga~ego. Novelas, poemas .e unha ampla mostra
de literatura política constituen o· legado d~ época, non só no exílio. senón tamén na própria Galiza, onde
nunca cesou a.producían e· a pl)blicación en galego.
12-13
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O FUNDAMENTALISMO, UTILIZADO COMO NOVO COCON EN OCIDENTE, OFERECE
- UNHA IDENTjPADE A PAISES AGRE~IDOS ECONOMICA E MILITARMENTE .

CORAN CON COCA-COLA
As posturas relixiosas máis combativas do mundo árabe encentran ün bon eco na situación
empobrecida destes paises e na agresión ocidental -cultural ou bélica. Con todo,
a imensa maioria dos árabes, mesmo os sect0res islámicos máis extremistas,
aceitan de_Ocidente aquelo que.ben beneficioso; pero utilizan o islamismo
- para defender ~ns sinais de td~ntidade que con~i~eran agredidqs.

A guerra incrementa ~ · defensa dos sinais de identid_ ad~ do mundo árabe

.

Os fundamentaliStas islámicos recUsán unha
cultura que os mantén
· igual de pobres·

'

M. VEIGA-F. ·CARBALLO-G. LUCA

O fundamentalismo, arma arroxadiza contra o niundo árabe, e suposta ameaza de O_
eidente, após do comunismo, exerce o
papel de reforzar os sinais de id_~ntidade en paises unidos pala su~ pobrez~ frente á opuléncia Ocidental.
. ·
O ardor relixioso que se extende
·por todo o mundo árabe afecta
mesmo aos palestinos, ·moví.mento tradicionalmente laico e
un dos máis asemellábeis aos
grupo$ da esquerda ocidental
nos seus hábitos de vida.
"Un dos primeiros resultados
_ da guerra é o rnedre do fundamentalismo, ·comenta Mohamed
Saffa, pales.tino e portavoz da:
OLP. Neste sentido pódese dicer
que medra a radicalización das
masas e que perde terreo a moderacLón palestina. Constitue unha maneira de enfrentarse a presión ocidental" . . '
Pero Saffa desmitifica o papel
que en Ocidente se lle está a ou.· torgar ao chamado fundamentalismo. "Moitos tratan de que sexa
o · s~tituto do comunismo no museu dos horrores que hai que temer e dos que hai que se defen- ··
der. A dimensión que se lle dá é
moitas veces falsa. Eu escoito .
falar en Ocidente de grupos relixiosos extremistas que nos seus
paises apenas son coñecidos e
non reunen máis de 30 ou 40 fieles adeptos'.'. '
Un dos tópicos. da información
occidental, utilizado como arma
especialmeme entre os sectores
progresistas, e a suposta abriga~
· toriedade de usar veo, no caso
das mulleres. "Seria, afirma Saffa, coma se- eu fixes.e._fotqgrafias
nun convento de monxas e as
mostrase no mundo árabe. Alí
causarían, seguro,. unha gran extrañeza, e mesmo poderian ser
interpretadas como unha proba
de fanatismo. En Palestina non
· tiai ·máis monxas que aqui. O
que sucede é que van pala rua,
teñen unha actitude máis socia~,
-mentres que aquj están normal.mente pechadas. Outro tanto po-· ·
deria dicerse no caso de que se
proxectasen, nas televisións respeitivas dos paises árabes, imaxes da Semana Santa de Sevilla,
cos encapuchados e orantes
descalzos que portan cruces ao
lombo. Como se .veriá iso, en
paises doutra relixión?".
Desde _unha perspectiva_laica,
· Mohamed Saffa su111ariza qu~ o
"islamismo é a relixión normal
dos paises árabes, .en gran medida comparabel ao cristinianismo en Ocidente. Se é verdade
que existen m·inorias extremistas, tamén ·é certo qüe isto non
debería dar lugar a distorsións,
dO: m~smo modo que o bispo Lefebre, ou o Opus Dei; ·poden ser
tomados co"mo sintomáticos de
Occidente. Nen o redbimento
do Papa en Santiago de Compostela como unha mostrado fa-natismo das masas cristianas".

Monoteismo
contra Ocidente
Das grandes relixións monoteístas, o Islam foi a última en ser
revelada. É ademais a que apre7
senta menos complicacións teolóxicas. Desa xuventudé e sim-

dutores. A relación resulta tremendamente desigual e provoca
aos paises árabes e musulmáns
crecentemente povoados, pobres e endebedados.

Fillos do Corán
e da Coca-Cola
Aqui 51parece unha das grandes
distorsións do problema islámico, observado desde a parte oci ~
dental . A modernización ven para os árabes dentro dunha invasión occidental que agrede a
sua cultura, pero que os mantén
desprazados. no tocante ao nível
de vida. Para un elevado número
de dirixentes islámicos , educados en Occidente, o regreso ideolóxico a valores relixiosos próprios da cultura de Mahoma, non
entra en contradición con disfroitar do que consideran boas causas da civilización ocidental. O
seu idel seria apropiarse do ordenador, sen a moral e os costumes dos paises que actualmente
os fabrican.
~. Javier Valenzuela relata, nunha crónica publicada pela revista
Debats, como Mohamed Hussein Fadlalah, uwdos líderes espiritu ais nas listas negras da
CIA, ten un filio estudando nos
Estados Unidos. "Estamos interesados, declara, en coñecer e
asimilar os progresos científicos
de Occidente. O sagrado Corán
di: Buscade a cultur.a, ainda que
sexa na Chiné/'.
Os militantes islamistas, os fil/os do Corán, que secuestraban

'

UE PASARIA SE
SE PROXECTASE
NOS PAISES
ÁRABES IMAXES DA
SEMANA SANTA DE
SEVILLA CON
ENCARAPUCHADOS
DESCALZOS QUE
PORTAN CRUCES
AO LOMBO?'

plicidade parece derivarse a sua
dade de todos os seres humacapacidade para gaña~ adeptos_ nos ante o Criador, a preminénen todo o mundo. A su·a mensa~
cia das comunidade e da asamxe canta ademais con elementos - blea, a ilexitimidade da -usura, ·
igualitaristas que, . par~ algúns; a . etc. Esta corrente seria crítica,
conforman como a relixión máis
precisam.ente, dos jeques petromoderna-. lntelectuais occidenleiros, obnubilados pala riqueza
tais como · Rogar Garaudy, con,,.
e os bens ocidentais:
vertidos ao islamismo, resaltan
Pero o gran factor unitário acdo moderno islamismo político, . tualmente, do mundo árabe e do
metido en Ocidente no. saco do
Islam, é a conciéncia de oprefundamentalismo e ·do integrissión por parte das grandes pomo, os aspectos máis· revolucioténcias ocidentais· (Estapos Uninários da mensaxe coránica: a
dos, l(lglaterr.a, Fráncia, etc.). A
condena de toda tiranía, a igoallo ita contra o infiel é ~gora a de-.
.

.
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fensa contra a invasión capitalis- _ un avión en 1988, pedían, no aeroporto .de Alxer, pasteis e coca·· ta que manten a todos estes paicolas, como alimento antes de
ses ·nunha área de pobreza. O
que comezara o Ramadan, a nointercámbio entre · ambos munvena lúa do calendáriomusuldos é o -próprio das relacións
mán que qbriga ao xexún. A sua
Norte-Sur: os musulmáns aportan_man de obra e matérias pri- · relación con Ocidente, sinala Jámas e reciben tecnoloxia, produ- · vier Valenzuela, "é de odio e faslos industriais, créditos, investi- cinación":
mentos e turistas. Mesmo a exportación de gas e petróleo dei- ··variantes
xa a meirande proporción de bef~.mdamentalista_s
·nefícios:, as compañías petroleiras e intermediárias e só unha
A composición actual do islamispequena porción aos paises promo conserva as grand~s divi-

-.
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'Q IDEAL-OOS
FUNDAMENTÁLISTAS
SERIA .
APROPRIARSE DO
ORDENADOR, SEN
AS IDEAS DE QUEN
OS FABRICAN

sións da época medieval, pero
introduce novas formas que indican un camiño de cámbio no Islam tradicional. De todos é coñecidda a triple configuración dos
musulmáns despois dos "califas
lexítimos", ao comezo da extensión dos árabes tora da sua península orixinaria, Sunnitas, chiitas e haresis conviviron con dificu ltade nos imperios omeias e
abasís. Chiitas e haresís deron
orixe a múltiples agrupacións e
nunca foron agradabeis ao poder. Formas como o sufismo, os
derviches etc., con moitos elementos cristians dispersos no
ambiente, recordaron sempre as
similitudes das suas grandes relixión, a cristiá e a musulmana.
Na actualidade a tendencia
chiita, na sua diferentes expresións, suma un 10% dos crentes
dos Islam ; os sunnitas acollen ao
90% maioritário. No chiismo, desenvólves unha constante inclinación ao fundamentalismo. E
dicir unha reducción do pensamento relixioso á letra dos textos, desconfianza da razón e da
ciencia e rechazo dun poder laico. O jomeinismo" deu releváncia a este fundamentalismo.
Entre os movementos xuvenis
mais dinámicos do lslan sunnita
aparece o chamado "integrismo";
unha esixéncia da observáncia
da charia e do modelo primixénio
de Mahoma. Cando o fundamentalismo é aproveitado polo poder,
acercase ao integrismo ; pero originariamente o fundamentalismo
desr.onfia das manipulacións
políticas , non asi o integrismo
que quere participar na esfera
política. Os fundadores movementos islámicos integristas recalcaron que, sen poder político,
o Islam non e nada.

O variado mapa do Islam
O mapa dos Islam é moi amplo.
Nos paises árabes é dominante.
As relacións dos ~stados árabes
e do Islam non son iguais en todos os estados. Poden simplificarse en tres tipo ~ paises nos
que o poder monárquico Hussein de Xordania, Hassan de
Marrocos e mesmo os dirixentes
da Arabia Saudi e de Libia- domina sobre as bandeiras musulmanas e son aceptados como
sucesores lexítimos ou como xefes legais para o Islam. Paises
como lrak, Siria, lemen, que teñen autoridades laicas, onde teoricamente o Estado non é confesional, pero que a maioria mu""
sulmana é respetada c~mo definidora cultural. En Siria e lrak,
chiismo e sunnismo están case
igualados. Por fin, existen outros
paises confesionais, pero con
marxe de libertada para as conf es i 6 ns non musulmanas. O
chiismo e dominante nun estado
non árabe, Irán, mais que numericamente, pala abundánc~a de
• imáns e polo éxitó da destitución
· do Sha.

Agardando ·
o renacimento
O Islam, en xeral, atópase unha
encrucillada difícil. Como afirma

-.

.

.
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Xulgado na Coruña o insu_miso Xosé Manuel Fierro

Partidos .e sindicatos nacionalistas
chaman á.deserción
O medo "á guerra está a callar
~n amplos sectores e os partidos e sindicatos nacionalistas
(BNG,PSG-EG e CIG) asi o recollen, mália as posíbeis represálias anunciadas polo governo
do PSOE.
Representantes destas organizacións, asi como de variados
colectivos formados a pral da
paz (cristians, veciñais, etc.) ca. lifican de "represivo" e de ''.franquista" o actual código militar.
Precisamente o dia 31 é
xulgado na Coruña o insumiso
Xosé Manuel Fierro.
Trátase en opinión de todo o
movemento a favor da paz de
"imponer un castigo exemplar
que serva de escarmento entre
os mozos".
Pola sua parte, o mínistro español, Narcís Serra, continou
relacionando, en diversas intervencións públicas realizadas

se a abrir nestes momentos as
primeiras fendas, no seguimento únivoco á .política belicista
dos Estados Unidos. Esta situaciónl-parece vir dada polo pÓsi- _
bel alongamento da guerra, lonxe do paseo militar que ·alguns
preveian. Asi o .ministro francés
de Defensa, -J.P. Chevenement,
presentou a sua dimisión, argumentando que "a guerra- supera
o mandato da ONU".
/-

ANXO IGLESIAS

Manifestación de Insumisos.

estes dias, a participación do
Estado español no Golfo coa
sua integración en Europa, "a
diferéncia, dixo, do aillacionis, mo que caracterizou a España

no pasado".

Disensións en Europa
Precisamente

~n

Europa, estan-

En semellantes termos se teñen expresado os laboristas bri- ·
tánicos, que reducen asi o
apoio outorgado en princípi.o ao
governo conservador. Do mesmo modo se ten manifestado ·o
portavoz do governo soviético
que alude á _diferente interpretación do problema do Golfo para
postergar a cume soviético-norteamericana.
•

Os intereses de ambos bandos coinciden en silenciar unha masacre.indubk@beJ

A guerra con smoking ·
Mohamed Saffa, médico palestino, residente en Santiago e portavoz da OLP, recoñece que
apenas posee informac!ón própria sobre a guerra. "Estou en
contacto con diversas persoas,
tamén· libaneses, e pouco sabemos, máis alá das opinións".
Nesta guerra todos os bandos implicados coinciden en
agachar as baixas, s11enciar as
atrocidades. "Parece unha guerra elegante, case con smoking,
di Saffa". Algo imposibel se lemb ramos que , só durante os
dous primeiros dias, as tropas
aliadas, baixo pavillón norteamericano, verteron sobre o Iraq
18000 toneladas de bombas,
case suficientes para transformar o pais nun gran crater.
Nesta ·altura, a aviación USA
superou xa o número de 22000
misións realizadas. Saffa molestouse en calcular que "máis
ou menos, cada cuarto de hora,
prodúcese un ataque".
A masacre certa só se nos
aparece de maneira fuxidia nalgunha imaxe televisiva ou nalgun xornal de forma aillada, pero todos ternos a conciéncia de
que non sabemos nada do que
está a pasar na frente. Tampouco soubemos nada apenas dos
4.000 mortos da barriada do
Chorrillo en Panamá, pero isto
é infinitamente máis grave.

Bagdad·
era un oasis verde
O responsabel de prensa da embaixada iraqui en Madrid parece
moi dado ao absentismo laboral.
Após de vários filtros telefónicos
o encarregado resulta non estar
nunca nd seu despacho.
Rádio Bagdad oferece nos
seus informativos comunicados
militares que informan da longa
lista de ataques e das horas ás
que se produciron, pero non
aportan nengun outro dato.
Bagdad é un oasis verde.
''Parecia que nunca iamos dar
chegado,. lego de ver unicamente caravanas de camelos ao
longo dun interminabal deserto,
lembra a viguesa, Blanca Costas, que visitou o Iraq en 1989

do ·reconstruida, após da ~onga
guerra con Irán, lembra Blanca
Costas. No cimo dos edmcios
máis altos ainda se podian ver
os cañóns antiaéreos, coa sua
vixiáncia permal'lente".

Un país subterráneo
Na actualidade, Bagdad e todo
o Iraq, "son unha cidade subterránea, un inmenso ·pais subterráneo", sinala Saffa. Segundo
fontes ·iraquies, as 22000 toneladas de bombas arroxadas deixaron ás forzas armadas intactas. "É posibel que parte da .
aviación non tora tocada, afirma
o médico palestino, por estar
ben protexida, pero desde lego
a povoación civil non podía estar tan resgardada, entre outras
causas porque é jmposibel garantir a seguridade de todo un
país, exposto a un bombardeo
desa magnitude".
A guerra cirúrxica. ou elegante
que nos apresentan, semelJa
así non máis que unha táctica
militar de ambos bandos.
A razón do siléncio·.en Ocidente sobre a masacre parece
clara. "Mirá a protesta que está
habendo sen ver, sinala Saffa.
lmaxínate a que seria se a po. .
voación de aquí poidera ollar os ·
edifícios destruidos, os cadáveres de nenos e de famílias enteiras carbonizados polos bombardeos, atrapados na destrución, padecendo a escasez de
meiciñas e de alimeotos".
Por outra parte, no caso de
PEPE CARREIRO
O xeneral Schawarzkopff partidário dunha gue.rra limpa
oferecerse información sobre a
guerra, haberia que contar coa
"Que os iraquies oculten as
como turista. l: unha cidade de
reación diplomática. "Os Estacasas baixas e de torres con · suas oaixas é natural, afirma. A
dos Unidos, lembra Saffa, pofronteira está aberta unhas ve- . deh estar lexitimado.s para libeminaretes, un dos centros mítices si e outras non. Desde o
cos do mundo árabe, de xente
rar Kuwait, pero non para desamabel e fumadora de herba, , pontó de vista dun cidad~n ira- · trt1ir todo o Iraq".
quí só existen duas alternativas:
"fumaban incluso os emprega. Por último, está a reación nos
alistarse no exército ou mardos dos bancos ou os da alfánpaises árabes. "Hai milleiros de
dega". Os homes camiñan, a
char. A terceira posibilidade sevoluntários para ir ao Iraq, lemcótio, coUidos da man e extrária quedar baixo as bombas.
bra o portavoz palestino, <? que.
ñanse de que as parellas ~ho ' Nesta situación, informar ampromove unha opinión moi favome, muller- · ocidentais fagan o . plamente da masacre produciria
rabel a Hussein. Cabe supoñer
próprio;
un gran éxodo, un traslado de
que· seria se se informase da
povoación e unha alarma infinimarte de tanta xente, de .seguro
."Bagdad tiña cin·co millóns de
tamente maiores das que xa se
que o número de. voluntários a
habitantes, pero hoxe, após dos
pról do presidente iraquí dismibombardeos, só residen alí uns · están producindo" . . ··
"En 1989 Bagdad estaba s·endous millóns", sinala Saffa. '
•
nuiria, como é !'latural".

o

FUNDAMENTALISMÓ,.
IDENTIDADE .
E LIBERAGION
A propaganda occidental ten asimilado desde os anos 70 o termo
fundamentalismo a un corte saxital de fanatismo, reacción ao .
progreso, irracionalismo e absorción da ciVilidade pola relixión. A
vaguedade degradante do termo infidel encerraba un planeta que .
se negaba a ser satelizado culturalmente polas monarquías
· medievais europeas, mais o adxectivo de recámbio non leva dentro
menos carga de desprecio. A diferéncia é que o fundamentalismo
está condenado a resumir o sulago asfixiante do ancien regime e,
en ·xeral, os impostas de violéncia e agonia coa que houbétalT)OS de
pagar a transición cara a igualdade perante a lei.

•
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Pero o fundarrientalismo ten unha leitura política que nunc~ será
explicada polos locutores da Cable Network News, hdxe citada con
unción integtista polas xerarquias dos governos que mandan
·
barcos de guerra ao Pérsico. Estoµtra interpretación descobre no
termo o conxunto de sinais de identidade ás que ün povo do Sul
tende as mans para se defender daagresión setular do Norde. A
· reducióo do conceito a unha toma de posición das maiorias ár.abes
fronte ao progreso é patentemente demagóxica. Para os .
_
norteamericanos a identidade árabe nori,existe fora da relixión e a
relixión non só e anti-democrática senon que recus~ o
coñecemento positivo e mesmo a idea de paz. Pero entre os
árabes, o reaccionarismo máis agudo cristaliza precisamente no
interior das satrapías tradicionalmente aliadas dos Estados Unidos,
.como, antes o fora nos .ciapios do imperialismo británico. Os
patriotas árabes tan referéncia ao Islam coma os _irlandeses da
Brigada Connolly e outras partidas de corazóns liberais
, disimulaban o' retrato de Lenin por baixo da estampa de San
Patricio e o rosario, porque a liberación consistía en botar ao mar o
inglés ainda que as ballestas empregadas para axexalo non fosen
unha peza de modernidade. Entre outras cousas porque mal ·
podían ser obxecto de escolla baixo as balas do exército máis
moderno do mundo. Moitos revolucionários latinoamericanos loitan
hoxe pela liberación baixo o distintivo da cruz cristiana, que non é
desde lego inocénte da sanhgria de aquel continente.
O:símbolo do fundamentalismo chama ho~e a se defender a
moitos árabes de credos distintos ou diverxentes do Islam sen que
a tentación da nova sociedade das tras-nacionais abfa fenda
nengunha na fronte, mesmo baixo o asubio dos Tomahawk.
O caracter resoltamente político do cultural nas nacións árqbes
non expresa a resisténcia ao progreso senon a procura da
emancipación, o final do expólio. As referéncias á tradición
comunitária e aos costumes igualitários que contéfl unha relixión ·
integrada, case un compéndio de normas (moitas delas
reacionárias, obviamente) de vida, acrecentan estas idea. A
_
modernidade que Occide:ite
quere vender ó Oriente próximo é
'apeoas un feixe de norma.s de socialización e de teléfonqs
brancas, sen contrapartidas materiais de progreso. Endebén, a
ínfima nimoria árabe que ten ingresado no benesta( material e na
relativa proteción que oferecen·os bens acumulados, pertence
obxectivamente ao bando dos desleigados, dos que non
·
recoñecen máis IJ)rincipio que o seu próprio ·interés ríen mais
,, ·
rellxión que a do que paga. Despois de moitos anos de evanxelizar
o sistema democrático nas nacións árabes, os governos da CEE e
os Estados Unidos proclaman que non hai máis via de razón que a
da forza mentres recoñecen en privado que a inmensa maioria
votaría por quen representase a idea do Islam a pouco que
reclamasen o seu voto. En non poucas desclaracións destes dias
brilla o racismo detrás da etiqueta de fanático intercambiado con
lixeireza polo de tundamentalista.

lle

,

Lembrar estas razóns baixo o tremar das máquinas de matar
non-é desviar a vista da guerra; senon aportar materiais para a
paz. •
.
,

ANOSATEBBA
Samir Amin, mentres o cristianismo fixo a sua revolución a-partir
do· Renacemento e abandonou a
SECUESTRADORES ·
metafísica medieval, o Islam inda.non fixo tal mutación. De aí á
ISLÁMICOS PEDIAN'
dificultade en aceptar a "moderQUE LLE LEVARAN
nidade". Os fundamentalismos e
os integrismos son a testemuña
AO AVION PASTEIS
desa _dificultade que, por outra
E COCA-'COLAS ·
parte, se impón desd~ as universidades e d&sde o poder político.
O rechazo do "consumismo occidental" é só un signo desa transición.
· ·
- Un certo socialismo está moi
extendido nos estados máis
compatibilizar con formas tradiavanzados do mundo árabe e sicionais· de caracter comunal das
tuaos con superioridade as mo- -sociedades islámicas medievais.
narquías dos restantes. O parti- ·A URSS debe a isto, en parte, o
do Baas que domina en Siria e
seu prestixio, tanto no Golfo cono lrak é un dos casos; pero ta- · mo en: Africa e especialmente
mén está ·presente en Arxélia,
agora coaJiberdade relixiosa paTúnez, Líbia etc. Socialismos
ra cristianas e islámicas. Pero o
npn marxista polo xeral, e a
socialismo dos estados árabes

·'os

".

/

...

O capitalismo, · _- · .. . _ -·
.fa-se superior.do /fundame~talism~
O fundamentalismo, o integrismo ou o fanatismo, deixan, en
mans dos médios de comunicación de masas, de. ser categorias ·explicativas, para se converter en armas ideolóxicas
contra o enetriigo. Algo semellante ao que sucede co termo
''terrorismo".
Fundamentalismo· ou integris. mo -que teñen, por certo, a sua
orixe no protestantismo e. no

A dupla linguaxe da guerra
Os aliados teñen

Os iraquies tef\en

Exército dé Teri-a, Ar e Armada
Directivas de información
Informes de prensa

Maquinária de guerra
Censura
Propaganda

os aliados lanzan

Os lraqules lanzan

un primeiro ataque

Ataques furtivos con misis

Os aliados son

Os iraquies son

Profisionais
"Corazóns de león"
"Cabaleiros do ar"
Lea is
Val entes

Vitiamas dun lavado de cerebro
"Tigres de papel"
"Bastardos de Bagdad"
Obedeotes a cegas
Fanáticos

~~~~~;I~f~fi~1~~:~*]~~:
res, senón que tamén son absolutas, quer dicer, foníe de toda verdade. Oeste modo, o
mundo -resulta explicado desde
unha funesta simplificación.
Átendendo a este argumento

~fo~;:~~~:fijf~ª~~I~ ·. _

grisma, A existéncia de leis absolutas , irrenunciabeis e tan A contención de Israel é
simples como 0 Corán é tan ~ !Jn acto de grande habilidade
política
evidente quizá rio noso uniyer-

,_
A contención de lrak é
Un erro,
un acto de cobardla

-

~~¿i?fc~~;u!~ ;~:~=x~~~~'. ~~-1
Os médios de comunicación
de masas, púlpito dos nosos
dias, dirixen a sua voz contra todos nós desde que nos levantamos até que nos deitamos e siguennos alá onde queira que desenvolvamos a nosa actividade.
- Cine, televisión, titulares de
prensa e tertúlias radiofónicas
repiten até o extremo da r~dun
dáncia as táboas da leí. O universo divídese en bons e maos.
Para construir esa apariéncia
recubrirase cada modelo do fato ·de mentiras oportuno.
Os médios adoptan, iso si , .
unha gran versatilidade. O que
é verdade hoxe pode non selo
máñan, o que é válido aquí, po~e non seto alá, sempre que os
-intereses do omnipotente e omnisciente centro emrsor queden
re'spetados. As resolucións da
ONU válidas en Kuwait non o
foron, durante vinte anos, en
Palestina. É terrorismo o das
xóvenes palestinas cunha bomba na .bolsa da compra, pero
nón o dos avións F-16. E un
dictador Hussein, pero non o
son os reis de Arábia, Kuwait
ou Omán. Máis ainda, Hussein
era un aliado, mália declararse
marxista, porque mercába ar- mas para se enfrentar ao Irán,
mentres que hoxe é un fanático
relixioso que usa máquinas

George Bush está

En paz consigo mesmo
Seguro

Sadam Husseln é
Un demente
Un tirano demoniaco

Elaborado polo diáro británico The Guardian

mortíferas que nós próprios fabricamos e usamos. O monopólio da verdade adequire as
veces a forma de laberinto, pero en todo caso é indiscutibel.
A palabra duns médios de comunicación, tecnoloxicamente
inseridos no século. XXI, pode
ser criticada desde follas voandeiras próprias do século XIX .
lsto é así porque semente os
sumos sacerdotes teñen aceso
á propriedade ººs médios.
Ocidente é defensor da fidelidade no respeto ao núcleo familiar e ameaza co Sida aos
transgresores. Ocidente persigue aes non creentes e tachaos de comunistas, terroristas ,
tolos, etc. Os marcados, os disidentes, son sinalados e vixiados no centro de traballo, no
bairro e o seu acceso aos médios de comunicación coartado.
Como en todo sistema integrista a denúncia do próprio funcion amento está proibida. A
persoa, grupo, etc. que ose
transgredir a norma resulta primeiro inconveniente, logo incomodo e por último entra na ca-

tegoria do impronunciábel.
Só o arrepentimento ou a
morte lavan o pecado. Nese caso, mesmo o que pecou en vida,
pode ser reingresado, limando
as discrepáncias e distorsionando o que eran críticas, para oferecelo como novo santón do
modelo que antes combateu .
O capitalismo , xa que lago ,
aparecesenos como un fundamentalismo superior, en tanto
que máis dinámico polos seus
modos de actuar. As suas táboas da leí non están escritas en
nenguí)ha parte, porque resultarian contraditórias, segundo
onde e a quen fosen aplicadas.
Só o poder único serve de referente. Ese poder, ese Deus, a
diferéncia dos outros, non pode
ser xamais nomeado -nomealo,
seria cuestionalo, poste que o
sistema basease no contrário
do que preconiza- e só as veces é citado con eufemismos: a
razón de Estado (no plano interior), a nosa pertenéncia incuestionabel ao mundo ocidental (no tocante á obediéncia de•
bida aos Estados Unidos).

'Q

arrogaron dereitos coloniais de
sustitución do lmpério Otomano
e de protección desas novas entidades.
O panarrabismo evidencioase
feble. A criació_n da RAU (República Arabe Unida) non pasou
· dun proxecto de relaciálls economicas. Todos os intentos de Nasser, Gaé:fafi e outros chocaron
con obstáculos insuperábeis. Sadam non acredita tal pretensión.
· Discorre por outros canles.
Os movementos islámicos de
unidade relixiosa tampouco tiveron éxito. A parte das diferencias
entre as distintas tendencias internas do Islam, actuan formas
culturais mo contrárias v.g. no
Irán, en Exipto, no Pakistán, etc.
O Islam está nuntia coxuntura de
cámbio e renovación á modernidade que esgota as suas capacidades de outras finalidades. •

non. parece coallar en-formulas
INTERCAMBIO
precisas ainda.
Outro dos grandes problemas
ENTRE AMBOS
do Islam nos estados árabes é o.
da ·identidade destes estados. · MUNDOS· É O
Falouse dun certo nacionalismo
PROPRIO DAS
panárabe. Cada día é menos
sensíbel. A mesma penetración " RELACIONS
da modernidade leva á concre------------'ción das nacións reais que son
NORTE-SUL
só parcialmente árabes v.g. Marrpcos, Arxelia, etc. Os estados
árabes carecen de identidade racial, etica e 'lingüística: son conglomerados cada día mais identificados, pero desde o pluriétnisdos paises árabes que segue
mo e sen máis vincules de· tipo
sen satisfacerse Que cumpria faracial.
cere? Criar una nación árabe?
Recuperar as relacións locais,
comarcais e "rexionais" dos difeA nación árabe
rentes pobos, etnias · etc. para
A caida do lmpério otomano ná 1 constituir así estados modernos?
A resposta veu paseniñamente
Guerra Mundial (19~4-1918) foi o
desentonante dunha inquedanza
en conflito cos pote~9ias que ~e
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• Unha visión artúrica de Compostela (Páx. 8) • O Celta cun- pé na Segund~ ·eiPáx. 1O) • Xulgamento aos
traballadores de -Heerema (Páx 1O) • .As mobilizacións labre·gas dan froito (Páx. 11) .
. . Os nosos-s~bmarinos (Páx .. 15) ·
·
·
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VASEMBLEA DO BNG
Considera aliados atados os que IOitan contra as ágresións que sofre Galiza

O BNG exibe o seu pluralismo ideolóxico
1

.

.

•A. EIRE

A V Asemblea do Bloque
Nacionalista Galego,
celebrada en Vigo os dias
. 26 e 26 de Xaneiro, serviu
para moitos de plasmación
externa da verdadeira
condición frentista do BNG
ao aparecer publicamente,
por primeira vez na sua
historia, unha corrente
ideolóxica diferente da
maioritária e contar con
representación no
Consello Nacional a0conseguir a candidatura de
Avante incluir a dous dos
seus membros entre os 20
eleitos pola asemblea para
o órgao frentista. Dábase,
deste xeito, un dos pasos
finais para completar a
obra comezada en Riazor
no 1982 ao tempo que se
fixaban claramente os
princípios básicos do
Proxecto Comun no que
X. M. Beiras definiu como
"unidade de linguaxe,
pluralidade de ideas".

!

.

A situación de crise que sofre a
nación galega levou á percepción nun amplo sector da povoación da necesidade dunha forza
política nacionalista hexemónica
capaz de facerlle frente. Segundo vai avanzando a agresión fóronse patentizando as arelas de
unidade de acción entre os diversos sectores agredidos. Diversas forzas políticas tehtaron
aproveitar este sentimento unitário e servirse deste caudal na
sua acción política, tanto no plano do seu medre organizativo
como eleitoral.
A necesidade dunha alianza
de clases era inerente· aos distintos proxectos frentistas desde o
Partido GaJeguista á criación da
UPG e do PSG, pasando pola
Mesa de Forzas Políticas Galegas, a AN-PG, BN-PG e, finalmente, o Bloque Nacionalista
Galega ao partir da considera:.
ción de Galiza como nación dependente.
Na sua 111 Asamblea o BNG
decidía adoptar unha ·nova linguaxe e apresentarse á sociedade como algo aberto capaz de
aglutinar á maioria ~fas sensibilidades dentro do nacionalismo.
Lanzaria lago a sua proposta ·de
unidade de acción co nome de
Proxecto Gomun, que seria refe- .
rendado, organizativamente, hai
dous anos na Asamblea de Lugo
e, eléitoralmente, na~ autor)óm.icas. .
A ~ua V Aser:nblea tiña por ob. xectivo asentar ideoloxicamente·
e referendar os esbozos dos·
princípios enunGiados nestes catro últimos anos. O Proxecto Comun necesitaba clarificarse ·e
apresentarse en termos inequí-

considera aliados posíbeis no
seú proxecto estratéxico a·sectores sociais como son os empresár.ios agredidos, pequenos comerciantes ou armadores por
exemplÓ, e a partidos autóctonos
que· podan repres~ntalos, como
PNG-PG e mesn:io CG, mentres
rexeita calqu~r entendimento
con EU, por ser unh~ forza de
carácter estatal, e supedita .a
unidade de acción, ou calquer
.outra clase de confluéncia co
PSG-EG a que este se posicione
contra a: entrada de capital transnacional.
,
Esta posición foi amplamente
respaldada pala .mintáncia pois a
pon.éncia política foi aprobada
por 407 votos a favor, 18 en con'tra e 4 abstencións.
O BNG decidiu igualmente que
é necesário aumentar a sua ba-·
se social
organizativa. Neste
sentido ian as palabras de Bautista Alvarez no discurso de
abertura da Asamblea: "é politiéamente simplista acusar de ca-:
réncía de autenticidade patriótica
a todos aqueles que ainda non
decidiron incorporarse ao naso
. proxecto, quer por reticéncias
sobre a virtualidade do mesmo
ou por perxuícios -sobre a sinceridade d~_proposta frentista", para afirmar_seguidame'nte que hai
moita militár-tcia, organizada ou
non, que "ten a posibil_
idade de;
nas estruturas do BNG, 'facer
máis operativos os seus postulados", mostrándose disposto, pa- .,
ra que isto suceda, a facer os
cámbios que sexan precisos .e
que non afecten ás liñas básicas
do BNG. Pero, ao mesmo tempo, deixaba claro que "nengunha .
-operación de superestrutura po. de suprir a introdución. social ne- ·
cesária para impulsar un cámbio
cualitativo na correlación de forzas no binómio nacionalismo-españolismo. Non se pode cpnfun:
dir ou identificar o agrandamento
do nacionalismo coa simplificación da .cúpula, ainda que ·esta
resulte desexábel", afirmou no
seu discurso o .presidente da ·
UPG.
.
Neste sentido X. M. Beiras, no
parlamento de clausura, saudou
con :. "ledícia e gratitude, como
nacionalista e frentista¡ a caraxe
político e o exercício de dignidadé que está. a levar á prática po- .
lítico do PNG-PG", representado
no decurso da Asamblea polo .
seu Secretário Xeral, Rodríguez ·
Peña, e mostrou a.sua confianza
en .que outros "cada quen coa
süa idiosincrásia e sen -renúncia
nengunha a sua .xen-uína identidade, fagan a mesma andaina,
comezando pala ünidade de acción frenfe aos problemas e desafios car(:Hnais aos que -se enfrenta a nación galega".

e

vacos que impedisen interpretacións diversas, ante o nacimento
de correntes iOeolóxicas dispares da maioritária como a que representa o colectivo Avante, e
ante ofertas tmitárias doutras formacións, unhas coincidentes e
outras diverxent~s co proxecto
frentista.

Liñas básicas da unidade
Partindo da domináncia da con.tradición Galiza-Estado-CEE, e
relegando a segundo plano as
contradicións endóxenas do próprio país , o BNG deseñou as liñas básicas do sistema de alianzas dentro do nacionalismo. Par.

ten estas de enfoques unitários
seu xeito, que asumen a lo ita /
cara a acción política e social,
contra. estas agresións".
"procurando fórmulas de arjiculaAsi, o BNG considera posíbeis
aliados ·a forzas autóctonas, ide- .
ción do espectro nacionalista
fundamentadas no respeito ao
oloxicamente conservadoras, pepluralismo ideolóxico e político
ro que, na prática, estéxan de.existente".
.
fendendo ás clases sociais gale0 Proxecto Comun parte "da . gas contra estas agresións. Pota
alianza de clases precisa para . contra, outras forz~s rdeoloxicaavanzar no proceso de autodemente progresistas, pero que
terminación e liberación social e
non asuman estes presupostos,
nacional do pavo galega". Os finpor seren españolistas ou non
des desta alianza sitúaos o BNG
teren unha prática anti-imperia"naqueles sectores sociais que · lista, poden non aportar base sose senten agredidos polo ingreso
cial mobilizábel introducindo faena CEE e palas chamadas ra- · tares de confusión e desnortazóns de estado españ-0las e . mento das bases sóciais e po~
aquelas organizacións políticas e
tenciais do próprio BNG".
sociais, mesmo cada unha ao
Dito noutr~s palabras, 0 BNG

.

Eleicións Mu.n icipai·s : ·
pactos ·s egundo ,programas
perden comprensión para moiA proximidade dos comícios
caldas, pasando pola política
municipais conferíalle a esta V
tos) foi a situación internacional,
impositiva e de facenda, cqnsuAsamblea do BNG un ponto de
mo, sanidade ou ·acción social,
confortes críticas aos EE.UU. e
arranque cara a carreira eleitoas mancomunidades ou a diná- · a "unha .Europa que non se ye
ral. Fixada a sua posición, xa
por nengun 'lado" ·e mostras de
mica de partiéipación Cidadá.
solidariedade co mundo árabe.
No tocante á formación de alhai dous anos, de concorrer en
solitário a estes comícios e desUnha conxüntura histórica,
ternativas de Governo afír.mase
que a formación dos gqvernos
pois de chegar a un aoordo ca
"r1ª que o~ ventas dominantes
PNG-PG polo que os militantes
municipais seguirán as premi-_· veñen de cara pala direita, pplo
que é toxico , en boa navega-sas de darlle prforidade aos godesta fermación i!'ltegrarian as
vernos encabezados polo BNG · ción, que o BNG asegure firme
listas do Bloque, facendo constar as suas siglas, (existindo ree, ·en segundo luga~. "coa!icións
a escota e poñá o timón uns dede governo de--p·rograma, non
ciprocidadé en deteq:ninq.dos
graus á esquerda do rumbo,
mesmamente para mantelo on-· .
senda necesário detentar resconpellos) .quedaba por aprobar
ponsabilidades executivas".
o programa eleitoral ~ por fixar
de está", en palabras de X. M . .
A celebración da asembela
a polítiCa de alianzas post-eleiBeiras.
.
Por outra banda, esta mesma
en Vigo serviu para lanzar ao
torais.
.
.
Ambos asp.e<?tos recollíanse ·seu candi.dato nesta cidade, . asamblea aprobou a integra(::ión
nunha ampla ppnéncia munici- . .Lois Pérez Castrillo.
da organización Galiza Nova no
BNG, pasando a s·e r as mocidapal aprobada con só seis votos
en contra.
·
A situación internacional . des do Bloque, segundo un pro- ·
tocolo asina:do.
· Nesta ponéncia recóllense as
Nesta .organización !ntegrá:..
liñas básicas de. actuación nos . Outro dos feitos que marcaron
esta asemblea, sobretodo nos
ronse, ultimarilente, diversos
distintos eidos ·de incidéncia
militantes procedentes das Mo:.
discursos de abertura e clausumuni"cipal, desde _o aspecto urra (q1:1e seguiron a moda de en- .... cidades Galeguistas e das Mobanístico ao deportivo, desde o
revesalos con metáforas e retócidades . do PNG, contando con
cultural a contratación de persa:
perto de 500 afiliadps.
•
al, retribución de concellais e al- · rica que ·os tan b,rillantes pero

Oposición ,á liña oficial
A oposición á liña oficial do BNG .
viña representada pQlos membros do colectivo Avante que
.

(segué na páxlna segulnte)
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\l ASEMBLEA DO BNG ·

Xosé M. Beiras
'Por que hai que dividir ao nacionalismo entre e.squ~rda e direitas,
·
cando PP e. PSOE actuao unidos na ·Galiza?'
X. M. Beiras comenta
nesta entrevista os pontos principais que
marcan no só a política
de arianzas do BNG,
se.nón a sua própria
idiosincrásia frentista.
Cal é a importáncia de que ·
para ser aliado do BNG haxa que e".lfrentarse ao capital monopoli.sta e transnacional?
Hai unha tendénciá a buscár
áfinidades para as alianzas
das .forzas políticas segundo
o ·lugar que ocupan no espectro ideolóxico da esquerda oü direita .. lso é léxico para un p~ís políticamente normalizado, no que, polo tanto,
non existe a cuestión nacion9.I ou ese país non é unha
. periféri'a ,do sistema, pois, no
(ven da páxina anterior)
Terceiro Mundo, mesmo cando se trata dün país que teña
apresentaron unha ponéncia alxa un estado, xa esas formas
ternativa. ·
Segundo esta ponéncia, que . non funcionan. A ··proba está
non logrou o 30% dos V-Otos en_ en que .en Latinoamérica ós
partidos de corte europeu tranengunha comisión, necesários
dicional, .incluso os de corte
para ser discutida no pleno ,
non é prioritária a contradición · comunista, non deron resulGaliza-Estado-CEE, ·$enón unha . tado, polo que esas sociedades tiveron que recorrer a
das várias existentes. Partindo
fó·rmulas xenuínas, de esdesta análise, non está_
n, do
querda pero distintas do
mesmo modo, por unha oposiplanteamento' dos partidos
ción á CE E, nen ao capital
europeus. qu~ é a matriz histransnacional . Estes razoamentórica dos partido$ na forma
tos lévaos a propoñer unha polí.
mpderna. .
·
tica de alianzas na que o eixo
nacionalismo-españolismo con·cinxámonos á política da
. xúgªse co de esquerda-direita,
alianzas na Galiza
·
propugnando en consecuéncia
·No momento en que.se actue
como principal aliado ao PSGno campo nacionalista dánEG.
dolle primacía á contradición
Seguindo a liña léxica do seu
esquerda-direita, podémo·nos ver
discurso, non ollaff necesária a
embar-c&dos nunha dinámica
alianza de clases neste· momenque impoñen aqui as-forzas que
to histórico e propugnan a forson hexémonicas, as forzas do
mación dun único partido nacionalista d~ esquer.das na Galiza, · Estad_!J español, que xogan a u11
xogo de direita e esquerda. .,,_,
ainda que, segundo afirmaron,
lsto conduciria na política de
hoxe por hoxe , non van facer
alianzas a que o nacionalismo
cabalo de batalla desta cuesde esquerdas se aliase entre- si
·
tión.
e, lago, coa esquerda española
Estas posturas · só foron see, pala banda da direita, outro
cu,ndadas polo 5 por cento da
tanto se aquí exístise un naciornilitáncia asistente á asemblea.
nalismo conserv.ador claramente
Pala contra,
candidatura
organizado. Levaría asi a un en- .
auspiciada por este grupo obtivo
frentamento sistemático entre o
76 votos, frente aos 649 acadanacion.alismo de esquerdas e o
dos pala encabezada por X. M.
de direitas, que serviria para faBeiras, logrando, deste xeito,
éerlle o xogo sen querer a perpedous postas rio Corisello Naciotuar a hexemonia da falsa connal. .
·
tradición entre 6 PP e o PSOE,
Para Bieito Iglesias, primeiro
que na Galiza teñen unha conna candidatura de Avante, "moifrontaclqn ideolóx'ica pero r:ron
. tos votos forqn emitidos por ·rniliexiste tal antagonismo cando se ·
tantes que, sen estar de ac,ordo
trata de problemas galegas onde_
coas ponéncias apresentadas
-automaticamente chegan a acorás comisións de traballo, apoiaron a nasa épndidatura para re-· dos (non hai' má•s que r.ecordar a .
dinámica parlamen.tária ou teforzar a democrácra interna do
mas tan importantes como o INr'novimento frentista e garantir o
SALU D ou as comunicación.s).
pluralismo real dentro do Bloque". Un e outro sector coincidiNa ·Galiza por ser unha nación
ron en afirmar que a: inclusión
sen estado, e por ser periférica,
no Consello Nacional de dous
a cuestión nacional 'é sobranceimembros de Avante era positiva
ra, domi11ante, polo tanto é domipara o· BNG e ·demostraba "a
nante a contradición nacionalisdemocrácia e a pluralidade real . me-españolismo.
existe.nte'', servindo para ·conSe ternos en canta isto, á hora
vencer aos reticentes de que o
de articular a política de alianzas
BNG "é unha organización plural
no espácio nacionalista, non · tena qu~ todos·teñen cabida".
rflOS que darlle a mesma cualifiAo . mesmo tempo, ~vante
cación a un grup.o nacionalista
quedaba recoñecido, na· prática,
que sexa de esquerdas ou sexa
como~tal colectivo, sen modificar
de direitas, pero si .pór a cuestión
unha ponéncia organizativa, que
nacionalista como determinante.
só contou con 9 votos en contra, ·
Polo tanto, pode darse 'o caso
na que se aposta pala el.eición
de que unha forza que se defina
directa de todos os cargos como
de esquerdas nacionalista pero
via máis demo,crática.
: +
non teña unha prática política

a

ª

lega, periférica, aos intereses·
do centro deste sistema económico. O capital transriacional é o instrumento principal
polo que se perpetua e se
transmite a dependéncia da
6aliza, de que vivamos como
vivimos, en suma. Por iso é o
.inimigo princip'al. '

Alianza de clases
Por que é necesária unha
alianza de clases?
A alianza de clases non é un
conceito maoísta, ainda que
neste século na revolución
chinesa foi a primeira vez que
se formou un tipo de alianza
de clases vinculado ao proceso de liberación social e de liberación nacional e de descolonización, aplicado a un país
do Terceiro mundo ; pero a
alianza de clasés como fenómeno social e po lítico é tan
antigo como as revolucións
burguesas , citado' en libros
como o de Pierre Philippe
Rey (Les Afipnces de
Classes) . Na revolución bol chevique tamén se deu esa
alianza de clases ainda que
non aparecia expresa . Está
no pensamento da esquerda
desde que a esquerda existe,
e, polo tanto, desde Marx.
' Para consegu ir o exercício
efectivo da soberania política
de Galiza, de que teña un Estado , sexa independente ou
~ confederado, ou está en con ~ dicións de facelo o proletariaQ do, ou o campesiñado, como
~ clase social distinta, a bur...,...,;_~,,...---....:_:_-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __J <I'. guesia, como o fixo en certa
maneira a burguesia catalana
. claramente antiimperialista ou
ciais denominadas de esquerda
ou basca, senónque hai que saenfrentada ao capital transnacio- · non só non aportarían nada seber que clases sociais hai que
nal, cousa ~ue é máis facil de
nón que criarían confusión .
implicar neste proceso .
perceber que as meras declaraPor exemplo, unha forza polítiCada unha destas clases so9ións antimperialistas, o único
ca que se declare nacionalista e
ciais tañen os intereses próprios,
que aporte sexa confusión e
de esquerdas, pero que asuma
polo que hai que vertebrar os
conflitos á hora de plantear calproxectos como o da celulosa
pactos sociais que lles permitan
quer actuación conxunta e máis
Papelga, que intentan converter
chegar a confluir na conquista da
_se se trata duns pactos relativaa Galiza nunha economía foressoberanía política, e senda Galimente estábeis e sobre probletal de plantación , dependente
za periférica, moito máis.
mas cruciais para a nación galeabsolutamente, e que que non
ga, atinxidos pala .penetración
só hipoteca senón que destrue
lsto ou se fai cunha frente no
das multinacionais e pela depensectores alternativos como o
que cada base social teña a sua
· déncia da Galiza:
sector gadeiro e ~grário ou in expresión política, capacidade
Pode haber forzas pólíticas
dústrias alternativas cq.1110 as do
de expresarse pluralmente, ou
nacionalistas que non se declasector foresial, non pode ser
faise en base a acordos nunha
ran de esquerda pero que teñen
aliado preferencial. En troques,
política de alianzas entre as disunha base potencial óu real que
unha forza política que teña cotintas forzas. Esta política de
está sefrendo .a agresión dos "' mo base a eses pequenos emacordes ten que plasmar correccentros dominantes de· poder do
presários madeireiros estará pertamente aalianza de clases, se ~
mesmo espectro de clase social,
feitamente encaixábel nese comnón todo é un tinglado superes-·
·que a nível supra-galega ·poden
bate contra o capital transnacio- · trutural.
nal..
·
homologarse ao seu ideário·. EsCando se califica a esta polítitas forzas políticas apórtanlle un:
· Hai que ter en canta que o cacr;i de populista esquécese que
·has bases sociais ás que é máis
pital transnacional ·é o que veicu ainda so11 moito máis populistas
difícil acedar e outras forzas soliza a sumisión da economía gaos partidos interclasistas. Como
exemplo podemos ci,tar a vários
dos latinoamericanos, entre eles
.o PAi mexicano.
. Cando ·se afirma que as diversas tendéncias poden ter unha
articulación interna nun partido,
mediante correntes de opinión
internas Ou tendéncias, non se
dan canta de que estas só teñen
contradicións no plano das ideas, pero.non .se dan de con ta de
que na realidade social os conflitos son de intereses.
As tendéncias son correntes
de opinión diferentes de carácter
ideolóxico dentro dun denominador comun (comunista; socialista,
etc), instrumentos dunha clase
social,determinada. Nunha frente
pl4srna o 'pluraiismo de intereses
no carácter organizativo.
•

.

·.

GALIZA EMlJNDO

Nº463-31

DE~~~=

7

~~~~~~~~-'----'-~~~~~-=-~~_:_,_~~~~,__~---,-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.CRISE NA .RTVG

O PP silénCia aos meios privados concedéndolle espácios ás Suas produtoras

A TVG só conta con dous prograrnas próprios
mercadas a empresas alleas á
televisión e distribúensé ás res- tantas emisoras autonómicas
imaxes próprias da mesma notícia cunha maim nitidez",

•A.E.

Catro xornadas de folga
convocadas polos
sindicatos con
representación na CRTVG
(CIG, CCOO, 'UGT e APLI) .
sacan á luz unha volta
máis o grave deterioro dos
meios de comunicación
públicos de Galiza. Son os
mesmos traballadores da .
TVG e da Rádio Galega os
que, para defender os
seus postes de traballo e a
sua dignidade profisional,
denúncian a crecente
privatización da canle
autonómica e o progresivo
distanciamento dos
obxectivos para os que foi
criada.
Máis de dous anos levan agardando a convocatória de oposici óns os traballadores da
CRTVG. Arredor de 400 persoas,
máis da metade do cadro de persoal, viven pendentes de que os
seus xefes decidan, cada tres ou
seis meses, renovar os seus contratos . Os sucesivos compromisos das equipas directivas da
empresa foror'l reiteradamente incumpridos. Hoxe, o catálogo de
postas de traballo non está ainda
aprobado e sobre a convocatória
de oposicións os sindicatos só
escoitan difusas promesas.
A situación é máis grave se ternos en canta que existía unha
resolución do consello de administración da compañia na que
se fixaba o 31 de Decembro do
pasado ano como data tope pra
se convocaren as necesárias
oposicións . Tres dias antes de
que se cumprise o prazo, o consello lavou a cara do director xeral , Ramón Villolt, suspendendo
a resolución e facendo un chamamento aos responsábeis da
TVG e da Rádio Galega para
que "axilizasen os traballos de
elaboración do catálogo prévios
á convocatória de oposicións".
Os sindicatos aseguran que foi a
dirección da CRTVG a que reclamou a suspensión da resolución
para disimular a sua incapacidade para executar o labor encomendado . Curiosamente , o
PSOE , fustigador implacábel de
Villot no Parlamento, sumouse
aos conselleiros do PP para deixar sen efeito a resolución.
Mentres, por razóns nada claras, a elaboración do catálogo, e
por conseguinte a convocatória
de oposicións, se demora, dúcias de traballadores da televis)ón galega quedan sen emprego por mor da . politica de
'.'desmantelamentoJ• aplicada subrepticiamente pala dirección.
Os contratos non ¡e renovan,
non porque os traballadores non
realicen labores necesários, senón porque os programas entréganse ·a produtoras privadas. O
diñeiro dG todos utilízase para
"premiar" empresas que venden
, á TVG produtos de dubidosa calidade sobre os ·que non pesa
nengun control. Sociedades en
mans de empresas de comuni-.
cación obteñen substanciosos
berréfícips das suas relación.s
coa. TVG. O governó consegue
en troques un discreto siléncio
dos potenciéliS inimigos que

Pagar polo alleo,
. infrautilizar o·próprio
Nunha recente xuntanza cos respresentantes dos traballadores;
Ramón Villot anunciaba que o seu obxectivo era o de que o
30% da programación da TVG
fose de produción própria ..O obxectivo é xa unha triste. realida. de~ A nosa canle autonómica só
ten dous programas (excluídos
os telexornais) elaboradas por
profisionais da casa: "Pensando
en ti';• e máis "Etcétera". Pírrica
ba§axe para unha televisión con
pretensións de non ser unha sucursal dos multimédia norte-ame: ricanos.
. A ·intromis-ión do governo nos
. telexornais é patente. Romay,
Guiña, Xoán Fernández son pratos permanentes nas sobremesas dos televidentes galegos.
Os conflitos políticos, sociais ou·
!abarais son sempre tratados
desde o ponto de vista da admiOurense para que se desprace a
acríticos e insulsos. ·
.
sempre son 9s meios de comuninistración e nos relatos informatiSantiago a realizar unha entreAntón Dobao, presidente do
cación. O acordo tácito funciona
vos relégase a mísero aponta-·
vista ao Valedor do Pobo mencomité de empresa da TYG tras
á perfección ante o pasmo de
mento todo o relativo aos
tres en San Marcos bons profias eleicións gañadas pola CIG,
traballadores e da opinión. públi"grupos. minoritários". As fontes
sionais fan corredores e os
relátanos ate que ponto chega a
ca en xeral. Os resultados están
de información sqn o teletipo e
cámaras esperan ardes. Emítansumisión ás empresas p~ivadas:
á vista: mínima atención á caliinstitucións. Non é de estrañar
se imaxes de pésima calidade · pois que aquilo que sucede fora
"Contrátase unha produtora de
dade da Hngua e programas
de Santiago non sexa obxecto
dé atención ou chegue -a nós
. mediatizado por persoas alleas á
redacción' do telexornal. (É patético o caso da Radio Galega, ·con
correspondentes en Cuba e na
S.l.G.
Arxent1na pero incapaz de narrar
o que sucede _en Lugo ou Pontevedra) .
da sociedade. Esta reivindicación dirixímola de xeiA posta en marcha dos meios de comunicación públicos represento u, sen dúbida, un fito histórico na . to moi concreto á actual maioria governante, que
Coa produción en mas priv,ase pronu11ciou neste senso no seu prog·rama eteitoGaliza contemporánea e nun balance da década
das e a információn controlada
ral e despois actuou na prática de xeito contraditóautonómica é de xustiza sinalalos coma un dos espoi a maioria, parlamentária, os
rio con estas postula.dos.
casos capítulos que significaron un avance e un
directivos da CRTVG preocúpanO Sindicato da Información de Galiza considera
cámbio real perceptíbel pela sociedade en relación
se especialmente pala publicidaque esas deficiéncias nos meios non deberian para
coa situación anterior á entrada en vigor do estatuto.
de. Asi, comprobamos como a
somételos a un permanente e desequilibrado desEstes meios de comunicación públicos, coas
Rádio Galega, antano ceibe qe
gaste,· con · atitudes descalificadores nas ~ue se
suas emisións radiofónicas e televisivas , constituen
intromisisóns
empresariais, é
manifesta o desexo de imposibilitar o seu -normal
hoxe un património social de inegábel importáncia.
agora unha voráxine de·. anúndesenvolvimento. Esas posicións s~n ainda máis
Calquer ·intento de recuperación e normalización
cios incontrolados que martelean
preocupantes can·do xurden, como · ten sucedido
lingüística e cultural resultaría infrutuoso e inútil
aos ouvintes. Son os traballado·
reiteradamente nos últimos
sen estes instrumentos. Pero
res da emisora os que elaboran
tempos,
desde
altas
instánesa preciosa aportación, que
as cuñas e os que as gravan,
cias autdnómicas, con refexa bastaria para xustificar a
os benefícios recaen en Pupero
réncias,
máis
ou
menos
velasua existéncia, non esgota o
bliespaña, empresa encarregada
das, a unha disposición
seu significado actual nen
da xestión da publicidade nos privatizadora. Estas mensaA ESTES, MEIOS,
pode determinar exclusiva-. GRACIAS
t
.
meiós públicos da Galiza. O co- ·
xes repercuten moi negatival}lente o seu potencial futuro.
EXISTE UNHA SOLIDA
mité de empresa da Radio Galemente no funcionamento dos
E 'fundamental non esquecer
ga agarda que a dirección lles
que grácias a estes meio$, e BASE TÉCNICA E HUMANA meios, criando desconcerto e
amase o contrato asinado con
desasosego nos traballadopor vez primeira, existe na
NO EIDO DA ~INDÚSTRIA res.
Publiespaña, agora ,gardadQ con
·
Galiza unha sólida base téc-'
segredo, para tentar exercer un
Dá
a
imprensión,
df!sde
nica e hwmana no eido da inAUDIO-VISUAL
control sobre a propaganda ao
esta perspectiva, que a única
.dústria áudiovisual, con efeique. a empresa semella renun"lei de ferro" que efectivatos positivos e multiplicaciar. De momento só o empeño
mente se está a aplicar é
dores nun proceso de desendalguns impede qué a publiciC.:aaquelá que afecta aos orgavolvimento autónomo.
de se emita en castellano. · O
riiSmos que tañen ·unha dimensión pública insubstiEstas reflexións poderian servir de simples recorconsello de administración garda
tuíbel.
datório se non mediasen preocupantes circunstánsiléncio.
·
O· incremento da competéncia televisiva e radiocias que condicionan nega,tivamente .o fum:ionamento destse meios e mesmo poñen en entredito o , fónica, con compañías privadas que non incluen · · Por todo o 'exposto, os trabaprogramación própria para a Galiza nen utilizan no
· seu desenvotvimento futuro. Moitas das críticas
lladores da CRTVG c'onsideran
máis mínimo o idioma galego, deberia comportar
que se poden facer aos meio's de comunicación
xustificada unha taiga. Oueren
un reforzamento dos meios de comunicación públipúblicos galegos, sobretodo no que se retire ás inque ós. meios público,s galegas
cos, cg .inequívoco e entusiasta apoio das instituterferéncias guvernamentais na sua xestión, poden
cumpran as . funcións ·para -as
cións autonómicas e o concurso de .todos os sectoser asumidas polos traballadores, e de feíto son os
que foron criados, reivindican un
res .conscientes da sociedade galega. Neste sanso,
profisionais destes meios os primeiros interesados
cadro de persoal que recolla
o Sindicato da Información de Galiza manifesta o
en pór fin á tutela caciquil e ás prepotentes intromiigual número de pastos dos que
seu respaldo ao proxecto. para a posta en marcha
sións cando estas se producen. Con este obxectiagora hai ocupados e desexan
dos segundos canles da Televisión de Galiza e da
vo, o Sindrcato da Información de Galiza reclamou
que remate a ·inquedanza de
Rádio Galega, canles que deberían estar orientados
e continua reclamando unha reforma dos estatuperentoriamente á información local e cultural.
+ cantos ·de persoas para as que
tuos,. ,.da CRTVG tendente a reforzar a sua autonolevar o soldo á casa depende da
Sindicato da Información de Galicia
mía con respeito ás instáncias · gu.v~rnamentais e
•
arbitrariedade do seu xefe.
(SIG-CXTG)
aumentar; paralelamente, a representación plural

REFORZAR OS MEIOS
DE coMUNICÁÓIÓN PÚBLICOS
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.cRÓNICA INFIEL

· SANT~AG.O.

DE .COMPOSTE.LA: ,
UNHA PANORÁMICA NON ARTÚHICA .
XESUS CAMPOS

contínuas caisas de resonáncia dos conencontrada arDin os. cronistas que as crónicas cantan . la, de Padrón,
certos de claxons intermitentes:Castromica perdida do
Maside, de Ceque Santiago, Compostelq ou . como_queira
les, Freires, Grabanxas e Raúles de Sáarcebispo Xelsures, Seoane,
que se chame a metrópo'~ ou necrópole
rria, autobuses ·da escudaría de Juan Rico
m í rez, somos
de Buenos Aires
qué funciona como capital tja comunidade
(vários centos de miles; enormes, con vicomposteláns
autónoma foi un lugar que no medioevo e · e asi. ·
deo), autobuses para o aeroporto, autobu. por decreto,
Santiagueses
ate ben entrada a idadé moderna gozou
ses para a Televisión, autobuses para funcoaaxuda·inesdun amplo prestíxio como meta de viaxei:' son O'S que nacionários, para estudantes, autobuses
timábel dun pocen, medran, reros que acudian ateigados de negócios,
ateigados de gadeiros, de manifestantes,
der
político
· costumes, trebellos e apareUós <:Jesde mé- - prod úc en se e
de obreiros do naval, autobuses do Coléque, incapacitadio mundo para esplendor maior da cris- . morren en Vista
xio Junior's, de portugueses e viceversa,
. do para traerAlegre, no.Castitiandade.
~
de excursións de León e Zamora que venos un tren veSe hai que facer caso da histó~ia tal e cq- . ñeiriño, no Carloz, un helicóp- . ñen a Santiago para ver os partidos de
me de Abaixo,
mo é relatada por quen a soldo ou a dogfútbol que só dá a TVG; autobuses de
tero novo para
en Sar, Rocha
ma quita o perfil máis lustroso de caras e
pensionistas de Murcia, de Stuttgart que
os náufragos,
ou a Choupana,
cariátides, resulta que a capital de Galiza
paralisan a praza de Galiza e, sobretodo,
camas para os
na rua de San
veu constituindo unha sorte de Big Apple
hospitais ou ca- - autobuses urbanos, que veñen senda uns
Pedro ou xa mo:
devanceira á que somente · a .Roma dos
lefacción para - cacharros que fumegan de negro as ruas
dernamente no
papas consegu.ia ensombrecer. Receptáe levan nos seus. escasos asentos de toras vivendas ,
ensanche que
culo de culturas, mitos e gramuras várias,
tura ao persoal que se move entre a Chou·
supre a sua inxa. toca Conxo:
a meta dos peregrinos volve ser hoxe, con
pana e o Meixonfrio ou, piar ainda, entre
sol v én ci a co
en Frel Rosen-·
anovada forza, espello de sabéncias e
oSanatório Psiquiátrico de Conxo e o fogar
anovado chicudo, en Santiago ·
pausada de ilustres viand~ntes. Lonxe os
lat'e do loro do · derradeiro de Valle-lnclán, aló en Boisaca,
de Chile ou nas
tempos de Castro García; López Carballo
que é unha campa grisalla e alciprestada
esplendor xae demais adiantados que, se cadra adver- ~ mil e unha ruas
na que finalmente se concílian santiaguecobeo, a glória
tidos .p'or un sentimental Chamoso Lamas, ,re pu b-1i can as
medieval: sinó- . ses e composteláns.
decidiron non arrasar 6 construído senón
que albergan
Contado, non abonda con isto para exnimos veneciaampliar ensanchando leiras e rapas, harunidades famiplicarse por que existe unha cidade tan
nos xa non pala
liares de tres ee
tas e paseos, a costa po prezo das entraanómala no extremo continental de Ocidas ·romana e francesa á cidade, chégase
água, que non dá caído e abriga a pechar
studantes a razón da.seis por piso. Os de
dente. Algunhas claves son atinadas, coConxo xa son outro cantar, pois para iso
por fin a un_ha nova era que, desta vez si,
as portas á empresa de paráguas que
mo a que oferecia hai anos Xosé Cermeaqui habia, senón pola disparatada provai situar á ·cidade no lugar que por direi- . foi o lugar anexionado nunha ·incruenta inño. Sostiña o vigués que historicamente
gramación cultural, que alterna cine ao aito, ·1ei ou se cadra mandamento, lle covasión metropolitana cuxo prezo foi que ·o
todas as grandes cidades taran medrando
re 11bre con teatro para provincias, concerrresponde: no centro do mapa da com~ni
bairro de Comes se esfumase ou fose
á beira dos rios: desde Londres co Tamétos e porrillo e mostras a boleo, en 'símil
dade nacional galega; isto é: aqui, enriba
lanzado ao espácio sideral, grácias á prose, até Viena ca DanúbiQ, pasando pala
de gran cidade de criación ou novo Parnade León e ás beiras de Portugal e Astuximidad e da fábrica ·de antenas
Sena de París, o Tíber de Roma, o Tejo
so a granel.
rias.
parabólicas de Televés ..
Total, que con tanta promoción, tanto fode Lisboa ou até o modesto Lagares de
Hai ben anos que Xelmírez abandonou ·
Ben pouco saben -Os santiagueses da
Vigo, que cando menos atravesa un camlleto e tanta· cuatricromia que impede adias liortas terrenais, peró por fortuna deiexacta ubicación das boetas ·de santos e
po de fútbol. Santiago, en troques, ten coánimas que ateigan as colunas das cen
xou pazo, obradoiro e sucesores na admivinar quen habita os bares, tapando os
mo referéncia de nacismento e glória un
nistración de solares e locais de usos tan
ventanais, provoca que os visitantes nos
mil jgrepas do casco vello. Baixan e suben
cadáver. Ilustre e santo, si pero non por
múltiples como pitorescos:Oferecehdas, . os· seus bairc.os en costa e cando deciden
invadan tres meses ao ano ocasionando
isa menos morto. E isa, certamente, imprihomilias, encerros' laborais ou mostras de
darse un -garbeo polo esplendor do centro, ~ ataseos cada trintedous centímetros, pasarte vangardista, por citar alguns dos
saben que teñen direito a -manifestarse
to que veñen pilotando grandes Opel e
me caráGter.
Cada país ten a história que se merece.
exemplos que tan dos sacros recintos un
publicamenté e en mas¡;¡ tres veces no
Mercedes, Fiats e autocarava-nas que
Incluso pode que os governantes lle codos ·mais versátiles lugares da cristiandaocupan máis espácio do debido e levan
ano, en pacíficas e simbólicas tomas da
·de.
rrespondan de tal xeito". Da mesma maBastilla: pala Ascensión , no Apóstolo e
ás autoridades a implantar maquinillas de
neira cada cidadade ten os cronistas que
Derradeiramente, a cidade que ·presun·estacionamento, gruas policiais, patrullas
cando o Antroido.
· Santiagueses e coinp.osteláns contar- · de gorilas e un senfin de impresos e paten porque para isa unha frase tan simtamente acolleu a deradeira vocación do
ples como aquela de Iglesias Corral xustiman duas tribos perfeitamente diferenciapeis de aviso que só serven para dar traapóstolo Santiago, converteuse, como as
ficando que "aqui pasara o que pasara
cidades francesás con auto-estrada no .das, e aforraréille ao leitor calquer divagaballo ás dúcias de imprentas que existen
cando lle tocou de pasar", tense convertirnédio, en dúas cidades, en dous poemas . ción .sobre as lexións dé transeuntes ou
na cidade.
do en obtuso adáxio popular e referéncia
certamente concordantes coas cidades de
espectadores coasionais, que amparados
Canto mellar seria orientar a política de
abrigada para calquer aprendiz de opinanEvtu-shenko. Asi, a capital de Galiza é- polo canto do património da humanidade,
prornociór-i turística cara o gringo, que ao
Santiago de ComposteJa, non vale a unha - tan de '!'.>razas pandeiros e de ruas, pistas
te en prnesa escrita. Explícase asi a teiehegar por vía aérea non provoca atasmosia artúrica dos nosos narradores, emsen a outra ·e ainda m.áis. Santiago é de
pa·ra correr. Son os miles de estudantes,
cos, paga en dólares e de cando en vez
Compostela, pero r.ion do revés. A diferénpeñados en apontalar a enorme sacristía
os .centos de funcionários, ·OS millóns de
quer mercar un pazo, unha igrexa ou un
cia estabeléce.a a concentración c:te poder
cultural; o empecinamento medievalista
gadeiros, as dúcias de politicastros, comipar de curas centenários ·que andan todo
dos nasos ilustres paleógrafos a soldo da
.. pero sobretodo está marcada polos morao día de rua en rua como deixados da
sionistas e aprovéitados que funcionan
man de Deus.
·
Cátedra ou da Anaya de turno, por poñer
dores de· ambas as partes que conforman
entre o San Gaetano e- oAnexo Vilas, a
a urbe bitoponímica .que a domés.tica auun sofrido caso extremo, as repetidas
O secular peso da igrexa acabou por
golpe de firma e lacha.
ameazas de novas entregas artístico-retoestrada da Senra tan cirdamente divide.
Mais algo falla cando se trata de definir
nos convencer de que como San Agustin
creativas con que nós asaltan cada DoComposteláns son aqueles cidadáns de
dicia, "viñemos a este mundo para osfrer";
aos moradores: A povoación padece unha
mingo os asíduos dos suplementos literápedra e musgo, · paráguas, sotana ou gapero que éu saiba, o santo pensador non
serte de esqui:z;ofrénia colectiva que leva
rios de prnesa, de documentais farragobán midi cor carne, zapato de piso de gofacia referéncia explícita aos proprietários
a considerar c9mpostelár:i a todo aquel
ma: mandilón e of.ício anfergo: barbeiros,
sos de televisión ou de palabraria radiofóde automóbeis de escasa cilindrada.
que é capaz de se extasiar ou converterse
nica: campanaios da Berenguela esta vez
carniceiros, condutores funerários, caixei- . · en cómplice dos delírios medievais da
Tal fixación dogmática ten consecuéna ralenti, rollo e mais rollo, dados, datas,
ros d~ banco, señoras con carros de Gomcias funestas para o cidadán e mentres os
parida purpurada. Segundo isto, compospra. :. persoal <::¡ué serve de figuración per- . telán é Giscard. Mitterrand ou calquer gonomes, citas, perpetuos relumbróns cbn
responsábeis municipais non se apeen da
feita ao espléndido decorado monumenrrón gabacho deses que veñen de candó
burra, non se p.lbisca que ,poda solucio- -rebiricoque e greca repoluda á moda potal; repartidores de carbón a domicílio,
pular.
en vez a poñerse cegos de marisco frente
narse a cuestión·, que tanto enerva a taviúvos, porteiros de finca urbana, goverResta finalmente un repaso da urbe dea Fonsec_a. Conipostelán seria tamén des- . xistas como a porteiros de discoteca, connantes de pensión, catedráticos con ou
de López Rodó -alcalde ~oriorário <;la civerténdoos en potenciais asasinos de pa- . bido á auténtica tradición picheleira que
sen ·achádegos, escudeiros de taberna e
acabou por adxectivar aos habitantes.
dade- até García Márquez, a quen lle acacíficos viandantes.
bebedores de vitriolo en cunea, reloxeiros
A revolución industrial trouxo, entre .ouen outros Santiagos mais perta de Macan- '.
Certo que automóbeis e pilotos consti- ·
capaces doiacer atrasar un Roskoff, pulútras avantaxes, a popularización das tubado ca este. Compostelán de pró serié! tatuen boa parte do problema, pero a causa
lantes das casas de .empeño, procuradomén o rei- de España, que ano tras ano
rias, da água corrente a domicílio e o imfur:idamental do colapso radica na excesires do~ tribunais, rexistadores da propriepério do plexiglás, co que os picheis pasamanda un telegrama ou a García Sabell
va. preséncia de autobuses, microbuses,
dade e xentes di.versas cuxo ofício consiscon peticións abstractas para o Santo .Paron a engrosar as vitrinas do Museu de
bibliobuses e transportes. colectivos diverte en apañar papeis, cartóns, lixo das ca,Bonaval,- xunto coas antigas linotípias e
trón. ·Tamén o banqueiro de moda, ese da
sos, de todos os tamaños, que impeden a
sas do ensanche que tiraJl cos televisobrillantina, que seica para moito de paso
fluidez do tránsito e conveten as ruas en , rotativas do periódico local. Sen embarg9,
res, cos expositores, cpa -roupa e até.ces· para Tui. ferreiros e ferralleiros. souberon reconvercrucifixos; estrazas para envolver o baca. Nen Sartre nen a Simone de Beauvoir
. terse con bon tino e non coma os ferrollaú; restos de empanada aceito$a palas
láns, convertendo a Santiagb en cabeza,
~erian composteláns, pasto que élOS dez
barras das tascas ou décimos con esasos
chave, garda e antemural do império .da
minutos de chegar escaparon deprimidos,
SANTIAGO TEN CÓMO
reintegros t;ibandonados por impacientes
segundo relata ela.
chapistaria, evolucionando cos tempos e
xogadores do cupó,n -nas papeleiras da . Non e de ' estrañar. Tanto gregoriano,
REFERENCIA DE
ensanchando os límites metálicos da CoPorta Faxeira.
· tanto soneto de boato e tanta delectación
NACIMENTO E GLORIA UN rredeira das Fráguas e os Concheiros, cirA todos eles úneos unha sensación de
no tétrico campanazo da Berenguela, diacundañdo a avenida de Lugo en lérrea,
intrusos na própria cas.a, pasto que os
CADAVER. ILUSTRE E
pasón cte almas en pena een sotana cenimensa e inexpugnábel muralla de viruta
mellares cantores da-urbe, os seus mellade alumínio' que alberga a santiagueses e .
tenária, en gabán e en paso coxa, acabou
SA
.
·
NTO.
,
·
PERO
NO
.
N
POR
res retratistas e a maioria dos exéxetas
por conxelar en medo .e susto eterno nun- " -----~---------- composteláns por un igual, sen distinción
veñen senda de fóra. -Tal Bodaño, de Teis;
ha povoación de a pé que, como convidaISO MENOS MORTO. ·E ISO, de ·credos, razas nen ideoloxias: simples-:
Piñeiro, de Láncara, Ferrín de Vilanova
mente cun letreiro tan breve como contun~=r~~-pedra,
fuxe de músgos e males miIMPRIME CARACTER
dos Infantes, até Otero Redrayo, de Oud~nte no garito de ofiéina: No se admiten
rense, Castelao, qu.e viña de Rianxo, CeAsi as causas, de súpeto e grácias á recheques.
·+
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0ESENVOLVIMENTO EMÉDIO AMBIENTE

A empresa quer.deitar os vertidos na escómbreira do xacemento de lig.rijto de As Pontes

O proxecto de celulosa de Eurogalicia Sobarda
os mínimos de contaminación permitidos pola lei ·
• G. LUCA DE TENA

bient~I a pes~r"es de seren con- ·
cellos incluidos na área de contaminación da industria solicitante. O concello de Ares denuncia
un proceso de consultas non
adaptado á normativa que deixou a un conxuntó de cidadáns,
institucións e asociacións excluidos da consideración activa no
trámite de avaliación e toma de
decisións sobre impacto ambiental. · Desde que se fai público o
proxecto, o concello de Ares, entre outros; solicitaron información
da Conselleria de Ordenación do
Território sen obter resposta. O •
sábado dia 2·, está prevista a
presentación da xestora formada
por concellos e asociación para
·informar sobre as consecuéncias
para a comarca da indústria que
se pretende empra,zar en As
Pontes asi como da situación da
ria de Ares e dos plans de saneamento integral.

As especificacións básicas da
celulosa proxectada por Eurogalicia Forestal para As Pontes de
García Rodriguez, non cumpren
os mínimos esixidos pota lei.
Con seren inferiores aos que a
empresa publicara en exposicións previas, os dados apresentados no proceso de consultas e
información pública, que rematou o pasado dia 29, rebordan os
límites de contaminación que
marcan as normas. Doutra parte,
as irregularidades do trámite de
información foron denunciadas
polo concello de Ares que reclama a convocatória dunha nova
exposición axeitada á dereito.

Tratamento terciário

O expediente que Eurogalicia
somete ao estudo da cidadania é
semellante ao que dera a coñecer en Outubro de 1988 a emSe o proxecto de Euro-Galicia
presa Industrias Río del Oro S.A.
Forestal se convertise en reali. A diferéncia principal é que
dade (Fraga promete.ra a Cuedesta inclue unha planta para
vas todo o seu apoio ao proxecto
tratamento terciário de vertidos.
antes das últimas eleccións auO proxecto lnclue unha balsa de d~ntaclón semellante á da celulosa de Lourizán.
POUSA
Os responsábeis da iniciativa intonómicas), serian catro é'¡lS fábridustrial dunha planta de pasta
Outras irregularidadés anuna todas as existentes no mundo. nunha extensa área. Eurogaliciá
cas de pasta que presionarían
química para Fazouro, reapareciadas son as de emisións de
O proxecto apresentado comnon acompaña· o s·eu proxecto
sobre .P monte galegó para a
cidos en parte na propriedade de
compostos haloxenados que van
templa duas opcións para deitar
dun estudo sobre as consecuén- ·produción de eucalipto. O Grupo
Euroga/icia, aseguraban hai tres
de de 2,5 mpl no entanto a legaos vertidos, ainda que non precicias posíbeis desfa opción. A falde In.vestimentos Kuwaiti (coñeanos que a fábrica seria máis • lidade vixente fai proibición absa cal delas pensa utilizar. A prita de precisión sobre a soludó_n
cido como· KIO, nas suas siglas
avanzada cas de Escandinavia e
soluta destes verquidos. Igualmeira utilizaria o embalse do Eutécnica para os vertidos é plenainglesas), e§treitamente relacio- .
Canadá e a demanda biolóxica
mente o fósforo, do gue a emime, do que a central térmica de
mente irregular, desde o ponto
nado ca Partido Socialista Obrede osíxeno (DBO) seria de 212
Endesa ven facendo uso como - de ~ista legal, en calquera pro-. ro Español, é o principal acionis- ·
sión máxima autorizada é de 0,4
miligramos por litro (mpl) . Nesta
mpl, será de 0,20 e o volume de · reservório de sólidos do circuito - xecto industrial.
ta e promotor do pr:oxecto da ceúltima exposición a indústria
'
nitróxeno previsto é de 5,69 á
de refrixeración. As descargas
lulosa de As Pontes. A construanúncia que o DBO será de 17
6,69, no entanto a lei di que non
periódicas ao rio (normalmente
Doutra parte, o concello de
ción desta planta,desaconsellada
mpl. A Leí de Augas de 1988 esipode exceder 1 mpl. O estudo -utilizando as cheas) teñen provoAres pediu á fiscalia .do Tribunal
polo estudo de impacto ambienxe de o á 6. Dacordo coa reclade Eurogalicia foi realizado por
cado pe.rxuícios importantes no
tal, depende de que se conceda
Superior de Xustiza .a anulación
mación apresentada pola AsoFeuga, Jaako Poyrye CllSA.
esteiro do Eume. A celulosa
dos procesos de consultas pré- · unha subvención solicitada ao
ciación para a Defensa EcolóxiNas alegacións de ADEGA deagravaría esta situación coa euvias e de información pública de - Gov~rno Central por 75.000 mica de Ga/iza ADEGA, as previn ún ciase que a rebaixa dos
trofización (demanda de osíxeno
Eurogalicia. Xa en Novembro pallóns de pesetas que cobrará amsións anunciadas pala empresa
efluintes a que chega Eurogalisobardada por aportación excesado esixira da Conselleria de
pliamente.o orzamento de instalaque preside José Maria Cuevas ,
cia non dea cumprido. coas norción. Opinións do seitor da masiva de materia orgánica) do enIndustria a apertura dun novo
tamén non cumprirán o que
mas legais, ainda que os responprazo de exposición, pois que os
deira coJnciden en. sinalar que a·
caro, que danaria ao rio todo. A
prescribe a lei vixente para a desábeis desta iniciativa, que ten o
construción da fábrica con cartas
segunda consiste na construción .concellos das rias de Ares e. Be.manda química de osíxeno
tanzos non recibíran comunicadun emisário que deitaria os
respaldo expreso do Conselleiro
públicos será a parte máis rendá(DQO) que se cifra nun máximo
ción nengunha sobre o proxecto
bel deste negocio, que segundo
de lndústria e do presidente da
efluintes na escombreira do xaautorizado de 30 mpl mentres
de instalación dunha celulosa en
os cálculos máis optimistas xeracemento de lignitos de As · PonXunta, proclamen aficadamente
Eurogalicia prevé en As Pontes
As Pontes, nen tiña información
rá menos de 100 postes de trabaque se trata qunha fábrica que
tes. Esta opción poderia contaun vertido de 46 mpl.
sobre o estudo de impacto amsupera en seguridade e limpeza
minar os acuíferos da soterraños
llo na comarca do Ferro!.
+

O alcalde de Paderne acusa ao alcalde qe Betanzos de desinterés pela s-ituación da ría

O novo trazado da autopista ·

pode causar problemas ecolóxicos ·nas .Mari ñas
•XIAOVIÑAS

O pasado Venres dia 18,
organizada polo B.N.G. de
Betanzos tivo lugar na Aula Municipal de Cultura unha mesa redonda arredor
do novo trazado da
Autoestrada do Atlántico
entre Guísamo e Fene, asi
como das repercusións
que o mesmo pode ter
para as marismas e a Ria
de Betanzos, declaradas
recenternente espácio
natural protexido.
O novo trazado, · que parte de
GuísamQ, aproxímase á Ria
abeirando os concellos de Betanzos -ao que praticamente non
toca: e Bergondo, aterrando quilómetro e médio da marisma até
as imediacións do Pazo de Mari- '

contaminación. O representante
super para unha das rias con
ñán para, desde ali, salvar a ria
acusacións mútuas sobre o intemáis intereses ecblóxico do litomediante un viaduto con pilotes· rese e conciéncia ecolóxica do.s
deste Concello estimaba, pala
en ascenso pronunciado. Tal traral. Segundo eles, Autopistas escontra, que o governo betanceiro
seus Concellos respectivos. A
mesa, polo tanto.. ficou coxa, cocolleu este proxecto, entre os eszado xa foi considerado como alxa cumprira -dabondo coa constamente perxud.icial por moitas
mo expresou o representante do
tudados, para evitarse conflito
trución. dunha depuradora dé resocial e aforar cartos, sen imporentidades que xa apresentaron , BN~. quen moderou o ~cto.
síduos urbanos que ven de ser
as alegacións correspondentes.
.tarlle o grave impacto ambiental
posta en fuñcionamento, ao temque vai ocasionar.
po que afirmaba que o novo traDestrucción dun banco
A este acto estaba convidados
zado non lle afectaba a BetanArco Íri~ xa-tiña desenvolvido
os representantes de Autopistas , tradicional de marisqueo
zos para nada. O representante
meses arras Únha campaña
Confradia de Pescadores de Miconcienciadora sobre esta des- 'de Paderne insistiu .en que o seu
ño, as asociacións ecoloxistas
O secretário da Confradia de MiConsello fara o único dos convofeita, editando un cartel que se
. ADEGA e Arco Iris, e os alcaldes
ñ o afirmou que o trazado vai
cados ao acto ,que apresentaran
viu profusamente pota bisbarr:a,
dos Concellos de Betanzos, Berdestruirlles un banco tradicional
alegacións ao proxecto. e cuescoa lenda "Salvemos o entorno
gondo, Miño e Paderne -o únicO. de marisqueo ·dos máis produti, tionou a pasividade do de Betan-,
do Pazo de Mariñán".
que apresentou alegacións-. A
vos que explotan,. polo que se
zos diante dos problemas da ria,
Afirmou Carlos Vales que para
empresa de Autopistas enviou
consideran directamente afectaevidenciando a falta de entendi.un comunicado no que xustifica- . dos, máxime cando as capturas · calquer enxeñeiro este proxecto
mento entre este -governado po- .
é éompletamente impresentábel;
xa veñen descendendo de forma
ba a sua auséncia en base a,que
lo PSOE- e os outros Concellos
ao tempo que acusou ao alcalde
xa existía información abondo
alarmante nos últimos anos a
da bisbarra -governados na sua
de Bergondo de levar anos atesobre o tema e non querían "mecausa da crecente contaminamaioria polo PP-, o que frustrou
diatizar" as intervencións dos reción da ria. Carlos Vales, por- rrando unha parte.das marismas
a criación dunha Mancomunidae ao Concello de Betanzos de
ADEGA, e Pachi, por Arco Iris,
presentantes dos Concellos. Esnegarse. sistematicamente a . de na que estiveran todos repretes tampouco acudiron, agás o
coincidiron en sinalar o tremendo
sentad os e. a posibilidade de
participar .en todas aquelas inide Betanzos e o de Paderne,
impácto es:;olóxico, paisaxístico e
ciativas para mellorar a situación · abordar conxuntamente probleque &e sentaron entre o público, .-Visual que este trazado -ao que
da ria, con graves problemas de
mas como este.
•
calificar.en de monstruoso- vai
intervindo posteriormente con
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'DEPORTE-ESPECTÁCULO

Antes

do dia 4 terá que· pagar 100 millóns de pesetas a Facenda

•o PNG-PG decidirá ·a sua
alianza co BNG. O Consello

O Celta cun pé' en Segunda B

Nacional do Partido Nacionalista
Galega-Partido Galeguista refrendará o próximo sábado dia 2
a sua converxéncia co Bloque
Nacionalista Galega no que Rqdrí guez Peña. califica como "a
culminación dun proceso negociador no que se demostrou a
decisión de praticar unha estratéxia de unidade comun".
Cara os comícos municipais
ambas formacións concorrer~n
conxuntamente baixo a candidatura daquela formación que teña
maior implantación en cada concello, estudando, ademais, a posíbel incidéncia con vistas a entrar nas Deputacións nas que se
considera que o BNG vai ter as
chaves do governo.
Este acorde do PNG-PG ca
BNG, que agora vai refrendar o
seu máximo órgano entre congresos, pode levar, co tempo, a
unha unidade mas estreita entre
as duas formacións.
+
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O R. C. Celta de Vigo terá
que depositar ·100 millóns
. de pesetas nas arcas da
Facenda Pública para
'acollerse ao Plan de
Saneamento antes do dia
4 de Febreiro. De quedar
tora desta restruturación o
clube vigués veríase
abocado ·a descer a
Segunda División B.
O R. C. Gelta cifraba todas as
suas esperanzas de re·cuperación económica na asunción da
• · su;i débeda por parte da Liga de
Fútbol Profisional. Hai unhas semanas, cando se anunciou que a
sua débeda ascendia a case mil
millóns e que máis da cuarta
parte estaba contraida co Tesoro
Público, j:iesde estas páxinas referímonos á posibilidade de que
o clube vigués tivese que xogar
na próxima tempada na Segunda División B.
· . As nosas annálises estanse a ·
ver agora confirmadas pois no
clube vigués recibiuse unha circular na que se insta ao clube
celeste a apresenta·r ante.s do
·próximo dia 4 de Febreiro, nas
oficinas da Liga de Fútbol Profisional, unha certificación do Ministério de Facenda "na que
conste que o clube vigu~s está
ao correl')te do pago ao· 31 de
Decembro de 1989.
·
Pero acorre que, para entón o
Celta xa lle adebedaba 50 millóns a Facenda correspondentes ao último trimestre do ano
1989; 12 míllóns á Seguridade
Social e 38 millóns en conceitos '
do IRPF, IVA e outros.

•convención de Converxéncia Nacionalista. A finais

·como a pertenéncia da L.F.P.
mandatário vigués·. sen vir moito
des privadas que se dedican a
programar espectáculos deportié cuestión sine qua non para po- ·a canto, arremetia contra Cesar
der xogar na Primeira e Segunda · Lendoiro~ Director .Xeral de Devos cando non hai instalacións
División, o Celta veriase obligasuficientes para realizar deporte
portes e Presid.ente do Deportido a descender a Segunda B.
e outras empresas pechan e bovo, aoque -acusaba de estar boicoteando ao clube olívico, como • tan aos seus traballadores á_rua
O ex-presidente Rivadulla, ~n
cuxa etapa presidencial se conse a má xestión dos amigos de
sen que reciban sequer un millón
traeron estas débedas, afirmaba . Soto, con intervención persoal
de pesetas do erário público.
que estas non eran tales porque
sua, se debese ao político coruO R. C. Celta , se sobrevive,
ian ser asumidas pala L.F.P. no
ñés.
será, dentro dup ano, propriedaseu concerto coa Delegación
Agora Lendoiro é unha espede duns señores accionistas ,
Nacional de Deportes. ·
ranza para o Celta no seu intenque sexan logo eles quen poñan
Agora pudo ollarse como esta · to de conseguer canto antes os
o diñeiro, conxuntamente con
. análises non só era errada, se100 millóns de pesetas .. Outras
aquel es que o despilfarra ron.
nón que estes mesmos impagadas portas a que chamaron foi a
Non hai. que esixirlle responsabidos a Facenda imposibilitan acoda Deputación, tamén con peitolidades ao señor Soto e ao señor
llerse ao plan de saneamento
ril do·PP.
Rivadulla, artífices máximos do
futbolístico.
O novo presidente, Eloi de
desaguisado empresarial?
Francisco, tentou tamén negoEstes clubes só son últiles
En busca de solucións
ciar a axuda coa empresa Pescando contribuen ao mellar vivir
canova, pero o contrato do Celta
dos cidadáns. Cando non cumQuedar fóra da Liga de
con Citr<ién dificulta calquer opeO primiro que se intentou foi
plen cos seus fins e dan un renFútbol Profisional
conseguir un aplazamento da
ración cóa empresa viguesa, pedimento social negativo, é millar
débeda por parte de Facenda · ro aind~ que se realizase 100
que desaparezan e criar outros
Se o Celta non fai efectivo este
pero, ainda que esta agarde a
millóns son moitos millóns para
que suplan esas deficiéncias. Xa
diñe.ira no prazo desta semana
un patrocinador, ~obretodo se tecobrar, o que non pode $ emitir
ocorreu asi con clubes como o
. e, polo tanto, non· apresenta o
un certificado sen que se teñaff mos en conta a nefasta marcha
Bl:lrgos e mudaron totalmente
pertinente documente, non podeingresado os cartos.
· ., deportiva do ch,.1be, que se pode
non
só a sua traxectoria social
. rá acollerse ao Plan de Sanea- ·
O alcalde Soto quixo oficiar de
ver metido na Segunda B tamén
senón tamén deportiva.
mento dos clubes de Primeira e
salvador e levar as negociacións
por méritos deportivos.
Segunda División.
cos seus compañeiros socialisEloi de Francisco . recoñece
Que ninguén se ampare nun
De non contar con esta axuda,
tas de Madrid para conseguir esque a situaéión é delicada e que
carácter representativo inexispara sánear a economía, o R. C.
te aprazar:nento, sen logralo.
tente nin na vergoña que é para
senón se atopan eses 100 miCelta non poderia convert~rse
Despois anunciou concesión
unha cidade quedar sen un clullóns "hai que pechar a tenda",
en Sociedade Anónima como
de 80 millóns por parte d.o conm.entres máis dun cidadán vibe como o Celta. Eses son, premanda a nova Leido Deporte e, . cella, pero este diñeiro só serve
gués se pergun!a como é posícisamentem os carácteres máis
polo tanto, pertencer á Liga de
negativos dun clube: os localisbel. que institucións públicas lle
para tapar outros buratos, pero
Fútbol Profisional.
no·n o de Facenda. Ao tempo o
concedan tanto diñeiro ·a entidatas, os chauvinistas.
•
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CONFLITOS tABO.RAIS

f...s denúncias contra o governador pe~mañeceri archivadas

Xulgamento a 2-4 traballadores de Heerema
O dia 5 de Febreiro terá
lugar en Pontevedra o
xulgamento de 24
traballadores da empresa
·holandesa
Heerema Marine acusados.
de desordes públicos e· atentado. contra a
autoridade. Me'ntres a
denúncia realizada polo .
dirixente da INTG, Xavier ·
Abof, contra o G.overnador
Civil, Xurxo Parada,
continua arquivada.

festación celebrada en Ponteveplosión dun paquete bomba no
duas marchas, unha para xulgar
d ra o 30 de s·etembro de 1988
aos traballadores e o-utra para
Governo Civil de Pontevedra, o
no transcurso dunha manifestaGovernador, Xurxo Parada, realixulgar aos políticos e cargos insción e dunh;::t carga policial que
titucionais, 'lembrando unha canzou unhas declaracións contra
foi consieerada como brutal pola
Xavier Aboi, o si,n dicalista da
ción de Fuxan os Ventos na que
forma de realizala ·e porque dela .· INTG que dirixia o conflito, nas
se afirma que a Xustiz'a "calle ··
non se libraron ·os tranquilos
aos peixe·s· pequenos e deixa fuque-0 acusaba de enganar aos
· ·
transeuntes pontevedreses nen· traballadores·.
xir aos grandes.
os propietários dos estableciNestas acusaciá'ns infündaAsi, Xavier Aboi afirma que
mentos contíguos, algun dos ca"nunca máis soubo daquela dedas, polo que se pudo comproles foi tamén detido.
·
núncia que debe estar arquivada
bar logo, tamén afirmou que
O fiscal pédelle a cada un dos
Aboi estaba detido por actividanalgun~a oficina".
traballadores un ano de cárcel polo delito .de desordes públicos e des t~rroristas.
Segunda a INTG este xuício é
por atent~do contra a au!oridade.
O sindicato.apresentoulle unha
un máis dos que o PSOE entaquerela que foi admitida· a trámibla na sua pretensión de· "xudi· Acusación do .
te en Pontevedra e, seguidacializar as mobilizacións laborais
Os traballadores de Heerema fo- · Governador
.· mente, remitida A· Coruña.
· éomo' fixo con Ascón, Astano,
ran' detidos durante unha maníPor aqueles días, despois da ex_Pero, á xudicatura semeUf,i ter 'Regojo ou Sidegasa". ,- . ·,._,... ~, •
_,~

,.~

de Febreiro terá lugar unha convención da Converxéncia Nacionalista Galega, que tratará da
unidade entre CdG e CG .
Esta convención será o paso
prévio á fusión entre as duas
forrríacións e, nela, previsibelemente, será aclamado Vítor Moro como líder e dirixente do novo
partido que, definitivamente
semmella que tomará o nome
de Converxéncia Nacionalista.
As lineas básicas do que será
CNG se están elaboradas nun
documento realizado por representantes dous dous partidos
listo xa para tirmar este fin de
•
semana.

•Criada a Coordinadora
Galega de Organización
non Guvernamentais para
o Desenvolvimento. Alimentación e Desarme, Entrepobos,
Estudantes Solidários, Mans
Unidas, Seminário Permar)ente
de Educación para a Paz e Centro Galega de Estudos Sociais e
Cooperación reunidos en Compostela o dia 26 de Xaneiro decidiron constituir a Coordinadora
Galega de Organizacións non
Guvernamentais para o Desenvolvimento (ONGD).
Esta coordenadora tenta nascer como un vehículo de unión e
de coordinación das distintas organizacións que están a traballar na Galiza· nos distintos campos de, cooperación co ''terceiro
mundo", a educación para a paz
e o desenvolvimento.
Os fins desta coordenadora
serán os de or~anizar e leva( a
cabo actuacións conxuntas con
entidades sociais no campo da
cooperación e o desenvolvimento do Terceiro Mundo e facilitar a
relación coas institucións públicas, traballando cos próprias
ONDG,S dos paises afectados,
entre cu.tras.

•Gallina Blanca e a Xunta:
A multinacional Gallina Blanca
Purina está a ampliar unha fábrica de pensos en Arteixo sen
contar co proxecto nen coa licéncia adecuada. As denúncias
dos viciños a diversas instáncias
non tiveron respos.ta e as obras
continuan, así como os vertidos
de graxa ao regato das Regas e
os ruidos nocturnos.
,Dase a circunstáncia que antes de vender a factoría os antíguos proprietários, a cooperativa
galega de productores UTEGA,
denegáraselle a solicitude
de
1
ampliación da factoria.
•
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Larsá está a pag~r as débedas e Pascual de~ide i~stalarse. n~ Gal iza·

A mobiliz8ción do _agró

..
comeza a oferecer resulta~os positivos
•A.E.

. Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis

·

Os agricultores
maniféstanse na Galiza
.pesie aos sindicatos
estatais que nori apoian as
mobilizacións galegas, ·
pero si as doutrás partes ·
do estado. O Sindicato
Labrego Galega quédáse
asi como a única· forza
mobiHzadora despois dun
período de unidade e
cando se comezan a ollar
os primeiros froitos da
presión popular na rua: os
credores de Larsa
comezan a cobrar e
diversas indústrias deciden
apostar pela
transformación dos
produtos na Galiza.

Felipe .Gqnzález .

Paradoxas da sensibilidade.
Preocupan os danos ecolóxicos que está a ·producir a
guerra na área do Gol{o, pero
parecen importar menos os
danos humanos, os milleiros
de mo.rtos que permanecen
baixo os escombros nas cida•
des iraquian_as.

A Rádio Galega presume de
aterecer "información directa da guerra do Golfo". Retírese, en concreto, a que es.· coita e transmite a .informaO Conselleiro de Agricultura, Roaccións que representan os 750
estes sindicatos, conxuntamente
Cada vez .que se celebrou un ha
ción da CNN, peneirada, comay Beccaría, afirmou que "os
con Unións Agrárias (de t.endén-. mobilización anunciouse que "o ,millóns emprestados polo Govermo se sabe: po~o E·s tado
agricultores teñen moitos motino
Tripartito.
·
.
problema
de
Larsa·
está
soluciocía socialista e que esta vez está
Maior norteamericano. Se· iso
vos para protestar'', xustificando
Noutra arde de causas tamén. · é directo, como se lle chama- ·
en contra das mobilizacións en
nado",. facéndolle alguns .paga- ..
as mobílizacións "sempre que
se anunciou que Pas_cuát decidiu
ment9s aos agricultores aos que
todo o estado para que non lle
rá á elaboración própria da innon perxudiquen a terceiros". O
instalar unha nova fábrica dee
a empresa leiteira lle adebedaba
afecten ao PSOE) foron a remarformación e non digamos a _
Ministro de Agricultura, Carlos
produtos lácteos na Galiza
até cinco meses de leite.
que do SLG e viran como até
ter alí un córrespondente? •
Romero, pola sua banda, declaEsta empresa ocupa a segunda
Nesta ocasión, nos días en
moitos dos seus afiliados pasarou que "é moito máis fácil berrar
que remataba o prazo para rein- · posición no ranking das empresas
ban a engrosar as fileiras da forna aldea de cada quen que prolácteas españolas e ven unirse á ·
tegrar os créditos subvencionamación nacionalista.
testar en Bruxelas".
multinacionál Besnier que decidiu
dos pala Xunta, Larsa comezou
Asi as causas, o Sindicato LaManuel Fraga _que continua
Ambas declaracións teñen en
·
construir outra factoría.
a pagar outra vez os atras_os,
brego Gal.ego tivo que_convocar
viaxando e merendando a
comun o tratar de lanzar balóns
Para o SLG os "pagamentos
anunciando que a sua viabilidaen solitário a manifestación do
canta dos emigrantes, falou,
de Larsa e o ariúncio da instalafor~ do campo de xogo ante as
dia 31 en Compostela, denunde estaba garantida.
durante a sua recente visita a
<;lemandas dos agricultores. O
ción de novas indústrias son froiA cbntinuidade da meirande
ciando o "boicot destes sindicaLisboa en galego reintegrado,
Conselleiro recoñece que os trato das mobilizacións e da perempresa leiteira galega viria asetos" aos que acusaron tamén de
dados os seus _deficientes coc·epción do Governo de que o
balladores do campo galega tegurada polo crédito sindicato de
"contribuir ao confusionismo".
ñecementos do portugués. Se
desmantelamento agrário galega
ñen motivos xustiticados para
Ao intento desmobilizador su5.000 millóns de pesetas asinacheg_a a estar uns días máis,
é
imposíbel
de
·facér
da
noite
paqueixarse, pero bótalle a culpa a
do pala empresa e diversos banmáronse .a maioria dos meios de
-íana ter clara os gardabarreira. a mañá", polo que chaman
Madrid da actual situación , ao
cos. Pero a realidade non semecomunicación, máis belixerantes
. ras do ·instituto da Língua. •
aos labregos a seguir mobilizán- ·
lla ser tan feiticeira como -a pintempo que afirma que a Xunta
canto máis próximos ao PP. ·
fai· todo o que pode para tratar
tan, pois a op~ración levada a dose·. ·
de solucionar os graves problecabo consiste nun empréstimo
Os primeiros logros
mas do sector.
de 1.000 millóns de pesetas para
Os obxectivos
Para galega o que fara Xosé
O Ministro non é capaz de repoder facerlle frente aos pagaSeguindo a tónica empregada
da mobilización
M. Beiras. A petición dos leimentos aos produtores e unha
coñecer os problemas que afeccada vez que se anunciaron md
. tores informamos do que sigtan aos agricultores e manifesta
prórroga dos 4.000 que o grupo
bilizacións agrárias desde a A~
A mobilización do 28 de Xa:neiro
- nifica abesullar, segundo o
que "no agro hainos que viven
ministración autonómica realizá- ~ lle debia a estes bancos.
é o primeiro paso na denúncia
diécionário normativo de GaA Xunta, en vésperas eleitomoi ben , que viven ben e que vi ~
ronse anúncios de medidas para
da crise xeral que afeta ao -agro
láxia: agaitar, · aluca~, aseitar,
ven regular" . Segundo el , nin rais, tamén anunciou que fará o
paliar a crise.
gale.go e que se concreta fundaasexar, atusmar; axexar, esposíbel para que as cooperativas
guén no agro vive mal. Pero a
Larsa foi sempre o cabalo de
mentalmente na contínua perda
culcar, espreitar, guichar, esculpa de que unha parte só viva
se queden co 15 por cento das
batalla nestes últimos meses.
de renda dos labregos e na ínvapiar e asmar.
regular seria de Bruxelas e non
sión dos mercados dos produtos
Tanto o discurso inaugural,
de Madrid , segundo Romero, o
de fora, esixíndolte ás adminisde Bautista Álvárez, como o
ministro que lle ten medo a voar,
tración$ que se senten a negode clausura, de X. M. Beiras,
pero tamén teme a facer calquer
ciar seriamente medidas concrede.stacaron pola retórica ·que
incursión pola E~paña agrícola,
tas que garantan ."o noso traballo
é o mellor recurso para dicer
polo que "non deberían de manicomo labregos e tamén os ·nasos
pouco e qued_ar ben.
•
festarse na sua aldea, senón na
pontos de vista de cara a reforcapital comunitária".
ma da Política Agrária Comun
que a Comisión europea vai pór
en marcha".
.
.
Out~o aspecto no que destaca
Manifestarse en España·
.
Inciden, ademais na pervivéno SNG é no seu esforzo para
. que a muller acade un posta
cia da produción agrária segunEn liña parella están os sindicade igualdade frente ao home. ·
. d.o a variación produtiva de cada ·
tos estatais, pero, neste caso, no
· De vinte eleitos para o Con.. zona, garantindo os direitos de
.
referente a Galiza.
. cada povo e dos l~bregos - a prosel lo Nacional, só tres son
Xóvenes Agricultores (sindicaducir: asegurar aos labregos unmulleres.
·
to que é unha espécie de patro.ha
renda
digna
polo
se~ traballo, _
Xa
se
sabe
que
non
loitar
nal de agricultores agrícolas) e a
através da garantía de prezos licontra a discriminación é o
Coordenadora de Organizacións
gados a un volume de produción.
mesmo que discriminar.
•
· Agrárias e Gadei~as (COAG),
por persoa activa na ~xplotación.
convocaron para toda esta se- ·
Demanda tamén o estabelecfmana mobilizacións en España,
me nt o dunha arde comercial
pero opuxéronse a que na GaliO Concello de Barcelona··
xusta a nível internacional, que
za existisen mobilizacións, fasu"spendeu a celebración das
acabe coa "lei do máis forte" que
cendo un chamamento ª· que os
festas de Antroido, debido á
intent.an impoñér as multinacioagricultores galegas se manifessituación de guerra no Golfo.
nais e· a dotación da infraestrutl!tasen en Madrid.
Outros concellos do Estaco fira necesária--que permita o deAs causas desta contradición
xeron o mesmo. Non asi o de
senvolvimento" da capacidad e
aparente hai que buscalas na sua
Madrid que rexeitou unha proprodutiva do agro galega.
.
vinculación ao PP, polo que preposición do CDS. . ·
·. Por ·último esixen a dotación
:tende que o Governo Fraga non
Voltamos ao franquismo?
dun marco xurídico que regule
sofra o desgaste destas mobilizaProíbese que a crítica, neste
· as interprofisionais galegas e lles
cións e, en.segundo lugar, ao pacaso contra a guerra, discurra _
asegure aos labregos o cumpri.pel maioritário que ten na Galiza
pola única canle posíbel? •
ménto dos acordes tomados nas
o Sindicato Lábrego·Galego.
mesmas.
Moblllzaclón labrega en Compostela ~a primavera pasa.da
Nas anteriores mobilizacións
r

•
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Poe.ta, ensaista e crítico · .
·1iterário, -Cláudio Rodríguez
Fer ven de aprésentar a sua
tese doutoral sobre a
·literatura galega dum!1te.a
guerra civil, que supón un .
auténticó descobrimento
dun periodo que viña
considerándose escuro e
cuase ágrafo en matéria
literária en galega. Novelas,
poemas e unha ampla ·
mostra de literatur~ política
constituen o legado da
época, non só ·no exílio
~ senón tamén na própria
· Galiza, onde nunca cesou a
produción e a publicación
en galega. Rodr~uez Fer,
lugués, profesor
universitário, ten xa -un ha
extensa obra literária,
cinxida ao terreo da poesia,
con incursións na ·narrativa,
Meta-relatos ou Os paraísos
·eróticos, ainda inéditp,.
.

-

Cláudio Rodr.íguez Fer
'Non era certo~ qu_
e n_a guerra,
na Galizii, non se producise .literatura en galego'
Ven de lera sua tese de doutoramento sobre "A literatura galega
durante -a guerra civil". Respon•
de este traballo a unha .caréncia
na investigación?
O planteamento da .tese era inves ~
tigar todó o ·que se escrebeu en
galego nos tres anos da guerra na
Galiza, na zona republicana e na
emigración e no exílio. Sempre .diciamos topicamente, e asi se reflexa nos manuais, "durante a guerra
civil non hai nada, suspéndese a
publicación en galego", a realidade
é moi outra: A miña tese ten case
1000 fólios e rion esgotei .o material: habia moito escrito e mesmo.
na Galiza. A ;:¡ventura era ir buscar
un matedal que quizais non existia
e a tese é moi voluminosa precisamente porque non só teño que facer a investigación e o análise se ~.
nón apresentar o material que se
descoñecia.
_ Descoñeciase porque estaba esquecido en publicacións raras da
época da guerra, das que non hai
memória nen están eri arquivos (a ·
prensa falanxista tiven que recollela en Madrid e Salamanca), e outra
produción estaba irJédita, pois fora
escrita no cárcere ou clandestinamente e desde e~tón non saira
publicada.
Recolle na tese só literatura ou
outro tipo de escritos.
Entendendo literatura nun senso
amplo, incluindo os escritos políticos ou ensaísticos, ainda que no
. que rnáis traballei foi no literário.
Desta tese sairian outras moitas,
por exemplo de h,i~tória. política o~
d_a ~prensa. Foi moi extensa a
investigación pala dispersión dos
materiais,· pois atopas publicacións..
galegas en Montevideo, Buenos Ai. res ou La Habana pero tamén en

EN PLENA GUERRA
HAIPRENSA
MONOL-INGUE EN
GALEGO NA ZONA
TOMADA POLOS
FRANQUISTAS. O
QUE SE BARREU FOI
A PRENSA
.NACIONAL.ISTA.

caldes que estiveron presos con el
en San Simón, ou de persoas que
foron fusiladas~ como Dario Alvarez Limases . E unha documentación de primeira man que non tiñan nen os historiadores.

· Noriega Varela escrebe panfletos,
. e é o mellor escritor en galega da
· zona franquista,mantendo o seu
nível de sempre, cunha forza extraordinária. Eu compararia a p9esia franquista de Noriega coa miliciana e republicana de Cabanillas.
Qs dous escreben poesia de guerra, belixerar.ite, pero en diferentes
bandos .
.Noriegá era un convencido do
que escrebia?

O percorrido da documentación
debeu ser moi complexo.
A documentación , mesmo a prensa, está esparexida por moitos sít~os. Visitei todo tipo de arquivos e
seguin a pista de moitas persoas,
algunhas das cales conservan con
moito coidado o legado familiar,
como é o caso de Carmen Dieste
ou a viuva e o fillo de Anibal Otero.
No caso dos arquivos militares debo ' dicer que están organizados
ainda como cando acabou a gue·rra en "zona roja" "zona nacional"
·m~teri~I incautad'o al enemigo", ~
mesma nomenclatura e linguaxe
. da época.

-"Era. Ternos mal estudada a atitude
do galeguismó de direitas desde
sempre, e Noriega Varela foi sempre un reaccion.ário, mesmo na
épo9a anti-caciquil na que tivera
Barcelona, Madrid e por suposto' problemas administrativos. Norieen Galicia: En plena guerra hai · ga asumiu os princípios básicos de
prensa monoljngüe na zona toma- · Falanxe e do franquismo dun xeito
da polos franquistas. Por exemplo extraordinário. Un poema del emen Lugo "O Gait~iro de Lugo", que peza: "O Gaiteiro deste ano xa non
publicaba máis ou menos teledirixi- hai quen o resista, leva blusa fadamente Filgueira Valverde, empe- lanxista e ,boina de requeté", e asi
~a a· sair monoHngüe en · galego éontinua. E unha mi.litáncia como a
xusto na guerra. O que se barreu; de Cabanillas na zona republicana.
sen ·dúbida, foi a prensa galeguista,
Na Ga1iza hai moita-literatura en
_
nacionalista, e os escritores nacio-. galega escrita polos franquistas e
naistas pasaron ao exílio, á zona · ·tamén· polos antifascistas, pero esrepublicana, ao cárcere, ou son pa- ta última foi clandestrna. Entre essados .pelas armas, como no caso tes clandestinos destacan Tizón
óve_da, Victor Casas, Anxel Herreros, un polític_
o moi destacade B_
C_asa1 e tantos outros. Pero hai oo- do do PSOE, que escrebe poesia
tros escritores galegos, mesmo ga- anticlerical e antifranquista e mes.l~guistas, que cámbian d~ atitude mo órganizoü un -poemário com. lingüística e que escreben en cas- __pleto titulado. "Seis cregos escollitelán: ·é o caso de Otero Pedrayo e .dps" e o máis importante de entre
de Risco, pero hai outros, non ga- o inédito que atopei escrito na Galeguistas, que usan o galega nas -liza é o material de.Anibal Otéro, o ·
sua_s colaboracións, por exemplo filólogo lu~ense que fora entregado
Nonega Varela ou cregos rurais co.: polos -portugueses ás autoridades
mo Cabarco Suárei ou Pernas españolas. Este home escrebeu
Nieto, o proprio Cunqueiro escrebe . - no cárcere unha novela inteira,
en galega durante a gue.rr~. Foi un- "Esmoriz", e moitos poemas carceha atitude tolerada por ser belixe- lários, todo o cal .está inédito. Era
rante en favor da, causa franquista.. literatura esc;:rita en plena guerra ,
·
·que ten ademais un valor de testiEra unha literatura política...
mónio "!1ºi importante. Fala de al-

Ndn houbo problema no acceso
. ao material dos arquivos ·militares?
'só alguns trámifes burocráticos
PElro que non son nen problemas.
Tiven moitas rnáis dificuldades en
arquivos como . o da Real Académia Galega que con arquivos da

T1VEN MÁIS
.PROBLEMAS
NA REAL ACADEMIA
QUE NOS ARQUIVOS
. MILITARES, OU
.
DA UNION SOVIETICA
OU DE MADRID

Unión Soviética, Madrid ou Sala
manca. Non asi noutras institu
cións galegas, como a Penzol ou <
Museu de Pon1evedra que dero
todo tipo de facilidades .
Desde o valor literárlo dos te>e
tos, é recomendábel a publica
ción dos que recuperou?
Estrictamente do ponto de vista 1
terário é rec'omendábel a publica
ción . A poesia política de Norieg.
Varela ou de Cabanillas é publicá
bel dentro do seu xénero, tan lexl
timo como outro calquera . E d·
ponto de vista da novelística "Es
moriz" de Anibal Otero apreserit.
valores moi interesantes, é unh;
novela lírica ao gosto das de pre
guerra e en sintonía coas que si
facian en Europa na altura. Est.
escrita sen pulir e necesitaría al
gunha corrección pero é de grand1
interese.
Hai que ter en conta que he
textos das primeiras plumas do pa
fs: Blanco Amor, Seoane, Diest1
ou Castelao e iso ten un gran vale
literário de por si.
O interese desde a óptica his~óri
co-pelítica ainda é maior. Castelac
por exem·plo, publica en plena gue
rra b libro primeiro e parte do se
gundo do "Sempr~ en Galiza". Pui
den .localizar todos os capítulos pu
blié:ados e contrastalos coa ediciót
en libro do "Sempre en Galiza" e •
diferencia é moi notória, dos pon .
tos de vista estilístico e ideolóxicc
lsto facilita unha necesária ediciót
crítica desta obra capital.
. · Outra cQusa importante son a:
cartas . Os arquivos particulare:
déronme o aceso a iste materia
que é interesantísimo. Cartas dt
Castelao desde os. EEUU ou . <
'uRSS e cruzadas con figuras co
mo Blanc.O -Amor e Dieste, toda:
moi reveladores _da situación ·d1 ·

,.
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mto e da atitude dos protago.. Coñecin unha carta patética
:istelao a Carmen Muñoz, a
de Dieste , que lle pedira a
lorque axuda para se traslaAmérica desde Fráncia. Cascontéstalle que non ten posijes e que non teñen apoio al(a acabada a guerra, e dille
11 mesmo está estudando a
ilidade de entrar a traballar
astaurante a fregar pratos, e
10 isa non o ten claro porque
s os retuxiados non poderian
ceso a un traballo nos Estanidos.
oar toda esta información toi
luro e emotivo , pero tamén
·iste porque a xente chora e
· todo aquelo. Era gratificante
er unha testemuña ou topar
cumento que servia. para re> pasado dos protagonistas.
por vocación investigadora e
iscripción sentimental -a tese
ldicada a meu pai e a todos
e padeceron persecución e
tícia durante a guerra civil1me cun grande pulo íntimo.
>que só se traballa por amor,
ionalmente, e viña traballansde había moito tempo na teda que só no último ano con
;ividade . De feito converteutese moi serodiamente can:>tei o tema para realizala cotraballo de investigación.

do o que conta intúese un
le material literaturizábel...
tui saen novelas por todas
;, ainda que eu non fago no~lguns materiais xa toron uti1s. A experiéncia biográfica
erra de Carballo Calero deu
a Scorpio, e hai outras nove~ guerra de Sílvio Santiago,
>nso Rios, de Ramón de Va~la . Son peripécias moi intetes que lago eu mesmo inuei e podo pór nomes e apems personaxes.
nico que a min me inspirou
reo literário foi no xénero da
1. En libros meus anteriores,
Lugo Blues, hai poemas de
l.

1a das vetas máis interesanria do ponto de vista biográfis seres humanos revélanse
; veces en circunstáncias ex>nais. Ver cal foi a atitude na
1 de grandes persoalidades
Noriegar Otero, Risco, Cun1, Lorenzo Vareta, Castelao, .
1illas ou Dieste ... ver o dife.~ue son as suas experiéncias
:cións son moi r.eveladoras.

ns.e trazar alguñ'has liñas

mestras que os diferéncie?
·Pens5> que non pois que as· reaccións foron moi diversas. Parte da
reacción débese a·si mesmos pero
outras dependeron de circunstáncias moi episódicas.
Tamén dependía do nível de esixéncia a que se visen sometidos.
Estaba moito máis libre de responsabilidades Noriega Varela que
era un r'eaccionário de sempre que
Otero Pedraio ou Vicente Risco
que eran militantes de partidos naciónalistas. Estes estaban moito
máis vixiados ~ P,O~tos en cuestión
e non podian perrritirse o luxo de
.escreber en galega. Noriega, poréri, era exemplo para toda Galiza
do que debía ser un mestre na
"Nova España" que dician eles. O
novo governador, cando envía un- ·
ha circ1Jlar ás escalas, que se publica na prensa, dicindo que tiñan
que restaurar o crucifixo nas escolas, retirado durante a República,
di "deberá resturarse en todas· as
escalas coa excepción da de Santa Maria de Chavin", que rexentaba Antón Noriega Varela, porque
ali non faltara nunca grácias á "atitude exemplar e heroica deste
mestre que nos debe server de
exemplo a todos" .

A atitude lingüística do Réxime
era paradóxica?
Foi sempre oculta. Foron dabondo
intelixentes como para· non lexislar
en contra do galega dunha manei:.
ra activa. De forma que realmente
nada proibia escreber en galega,
pero a povoación e os escritores
percibían unha certa aversión ao
galega. Outros, pola contra, conservadores e reaccionários , non o
percibiron así e durante toda a
guerra escribiron en galega.

Non hai moitos anos Alonso
Montero escrebia sobre a produción galega da época e non coñecia este material, por qúe esa
lagoa da investigación?
Daquela non _o coñecia. El foi un
dos que xulgou a tese e estaba encantado de que ese tema fose finalmente aclarado e fose posíbel
aportar tal cantidade de material. A
sua colaboración foi moi importante no proceso de investigación . Tamén é sintomático o que dicia outro dos membros do tribunal , Méndez Ferrin , a quen sobrecollia pensar que todo ese material nos era
descoñecido até agora.
Pesou moito o prexuício de que
non habia nada. A guerra foi unha
experiéncia traumática para o galegu ismo e polo tanto pensouse
que fora un lapsus no que só existia algo puramente anecdótico.
Esa foi a razón de non prestarlle
atención . Outré\ pode ser a de
ocultamento , de persoas que disuadiran c_jese tipo -de investigacións porque revelaban atitudes
extremas, tomadas nunha circunstáncia moi delicada como unha
guerra, da que non se quer falar. O
esquecemento é"'unha das atitudes
esquizofrénicas máis socorridas e
mQita xente non queria saber que
Cabar.iillas traballou cos comunistas na zona republicana ou que
Noriega era un poeta fanaticamente franquista na zona nacional. Isa
tam~n tivo que pesar.
Eu penso que a verdade debe ·
imporse sempr~ e ademais creo
que non hai unha contradición entre a imaxe que ternos dalguns au-.
tares e esas atitudes. En moitos
casos as atitudes están tomadas
baixo unhas presións moi extremas e hai que saber as circunstáncias nas que $e producen. Non ~ o
·mesmo escreber en pl~na guerra
con risco da vida' que nun periodo
·•
. relaxado socialmente.

vi·r unha moda
·de escritores bilíngües'
~vai

Outra parte: importante do
seu traballo é o labor de
crítico. É lugar comun referir.se á auséncia de crítica
na literatura galega. Cal é a ,
sua análise?
A situación da literatura galega, actualmente, é igual que
a das outras literaturas. Hai
que distinguir dentro da análise .e o comentário os ·e.studos
literários de pretensión científica, teórica, histórica, do
que poderiamos chamar crítica periodístic_a, o q~e· propriamente é a crítica en sentido estricto: aquela na que se
comenta un libro interpretando e valorando o que poda
aportar.
A literatura galega está igual
GUe outras. Estamos nunha fase
fundacional de asentar estudos literários co mésmo rigor científico ·
e os mesmos métodos de· toda
clase, e- eu avogo neste sentido
por un sincretismo intermetodolóxico e interdisciplinar, e estamos
nun bon camiño de consolidación.
En canto á crítica de prensa e de
revista existe na Galiza na medida
que existe prensa galega e que na
prensa non · galega aparece na
sección periódica adicada a estes
mesteres. Existe igual que neutro
país cunha diferéncia cuantitativa
de menor escala.

Cal seria, como crítico, a actual
si~uación da nosa literatura,
·c inxíndonos á poesía e á narrativa?
Penso que a literatura galega,
desde os anos 1975176, pasou a
unha fase de pluralidade temática
e formal. Aproximouse ao que sucedia en todas as literaturas europeas e era unha fase necesária
e inevitábel , independentemente
do naso xuício literário, ideolóxico
ou político. A valoración cualitativa ten xa un carácter máis subxectivo e ideoloxizado. A min interésame fundamentalmente a teoría e a história e as opinións interésanme na medida que me interese o opinante e· coido que a
opinión di máis do opinante que
do que opinado. /
·Calé a miña opinión particular?
A raíz dese momento (75/76)a literatura galega pode parango.narse con calquer literatura europea,
tanto na poesia como na narrativa. Ninguén pode dicer que esteñamos a un nível inferior non só
doutras literaturas ibéricas senón
de Europa adiante .. Penso que
gañamos a batalla da calidade.

sou. Agora vaise ver como
moitos deses· escritores van
publicar en castelán ou vanse revelar como escritores
en castelán e como realmente· son. Nalguns casos bil'íngües e neutros monolíngües
perb en castelán .

E por que neste momento .
' se vai rE}Velar esa situación?
•
.

Cando o nacionalismo e a cultura galega no seu conxunto con- ·
seguiu, · cando a marte de Franco, un notório afianzamento en
canto ao uso da língua. con ten~
déncia ao . moncilingüismo , hai
moitos escritores galegas da miña xeración ou quizais algo maio. res, que ·escrebian en castellano,
quizais porque pensaban que a literatura ·galega estaba identificada coa literatura social-realista de
protesta e· non sjntonizaban con
ela. Por razóns qiversas alguns
non public?ron librs ·en castelán,
pero outros si (Baixeras , Cáccamo, os irmáns VaJcarcel ou Vilanova) publican os seus primeiros
libros en castelán . O que ocorreu
foi que a raiz do afianzamento de. se uso do galega, de que no 1-976 ·
se publique Con pólvora e ,mag~
nólias de Ferrin e Mesteres de Arcadio López Casanova, que é po- ·
esia que supera o socialrealismo,
moitos deses escritores decátanse que tamén a poesía que ele~
tan se pode facer en galego e traducen os _seus libms. Moitos dos
libro_s que se publicaron nestes
anos son libros traducidos do
castelán ao galega, qué alguns
consideran oportunismo editorial
pero que penso que influiu moito
o cámbio de postura política e lingüística, asumiuse o nacionalismo e o monolingüismo.

N1NGUÉN
PODE DIGER
QUE_ANOSA
LITERATURA
ESTEÑAA
UN NIVEL INFERIOR.
GAÑAMOS
A BATALLA
DA CALIDADE

A raiz do Prémio Nadal a Alfredo Conde, ini~iouse unha polémica sobre o monoli_
n guismo
dos escritores galegas. Carlos
Casares manifestouse mesmo
sorprendido de que sectores .
que parecían claros nese asEse ronsél continuou e houbo
pecto expresábanse dubitativamente!.. Vostede é parte, como escritores que seguiron publicando en galega porque era a mellar
escritor, e tamén xu~.
Como parte, como escritor, como
· criador, son totalmente monolíngüe, e téñoo ·completamente claro a ese respeito.
En .canto aos demais debo dicer
que o mo.nolingüismo dos escritores· gplegos é unh,a gran falácia. O
suposto monolingüísmo dunhi:!,
boa parte da intelectualidade ga-·
lega era un bluff e carecía de fundamento real. Explícame.

posibilidade para publicar, e qwe
se- traducían ou daban a traducir.
Non é de extranar que con esa
eiva moitos escritores galegas <;:iorninen airida menos o galego que
o castelán e sigan autotraducíndose .ou precisen dunha -revisión
lingüística moi importante que non
precisarían en casteián. A suposta
consolidación do monolingüismo
foi cóx.untl.iral e obedeceu a un
periodo de aluvión que agora pa-

Por várias razóns . Primeiro
porque pasou aquela moda,
unha moda fundamentada
ñuns condicionantes políticos e sociais déterminadós
·que hoxe mudaron. Aó pasar esa moda virá outra e a ,
moda que vén será bilíngüe,
porque os condicionantes que
agora se dan van nesa direción .
Estase criando, pór primeira vez,
desque se criou o Estado das autonomías, un m'acrocontexto lite-·
rário español . Até agora o frecuente era que os que escreberan en galega, catalán ou euskera estivesen totalmente marxinaqos dos prémios nacionais, da
sua participacign en. congreso's e ·
0t1tr9s actos que se facian desde
o aparato do Estado, e agora non
é asi e trátase de criar un intercámbio constante entre os escritores e unha política de traducións p.ermanenle. Esto é incipiente pero xa está funcionando.
Pódense integrar mellar os chamados escritores periféricos ao
castelán e á cuitura do macrocontxto esté!tal que antes. E moitos. optarán por esa vía.
E razonábel da mesma forma
que OLÍtros foron pota viada integración na lusofonia e úns terceiros non se integran en nengunha
destas duas vías e seguen .un camiño que é o da independéncia.

E por cal das opcións se decanta vostede?

As tres solucións son lexítimas e
cada un ten direito a integrarse
na que prefira ou rexeitalas todas
e non recoñecer o meu planteamento. Pero coido que podemos -.
verificar na práctiGa que isto é asi
e de maneira explícita. Penso que
é important~ que suceda así e
non é positivo seguir un único camiño, sobretodo porque i$tO non.
é unha secta nen- unha procesión
senón un país que debera tender ·
.á normalidade e isa pasa por todas esas atitudes.
Desde o ponto de vista literário
isto é· lexítimo e moitas veces estas atitudes literárias coinciden
con oµfras políticas- que subxacen. E moi frecuente que quen
pretenden integrarse no mundo
lusófono queiran facelo dunha
maneira máis extensa que a estrictaménte lingüísitiGa, da mesma
forma que os que queren integrarse no macrocontexto español
sexa aceitadores do marco ..consti1uc~onal vixeñte, e outros que
seguen camiños máis estricta· mente galegas e independentes
rexeiten políticamente, con frecuéncia, esas duás vias. O que
non qu~r dicer que os que teñan
u~ha atitude máis independentis. ta esteñan máis pechados en si
mesmos, polo contrário. En moito
casos esa é a atitude máis universalista, coa· vella idea_galeguista de "Galiza, célula de universalidaee", non célula de luso. fonia nen célula de hispahidade. •
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ESTRATÉXIAS POLÍTICAS
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INNOVAQOM IDEOLÓGICA E REFORMISMO
MANUEL CARNEIRO

as medidas políticas aplicadas nom pareHai já alguns anos tivem a oportunidade . plano analítico,. o p6ssibilism.o no plano
ciqm incidir m,imha democratiza9om réal
ideológico e o derrotismo no plano moral)
de escoitar a um ·conhecido dirigente na(ou seja, num control efectivo do poder
está 'já· tani instalado em mu itas mentes
cionalista que, desde uinha trib1,ma públipor parte do povo), ·senom na aplica9on:i
que pare.ce pecado de ortodóxia f-azer
ca, disertava sobre a inconveniencia de
de fórmulas sustitutivas ao estilo · ocidenmen9om de questons. elementais, .direitos
reivindiGar a independencia nacional para
tal. Tamém criticamo.s o feito de que desa Galiza éni base aos problemas que nos ' mínimos, princípios claves (desses que
de ·o nacionalismo alí presente nom se
até a ONU recolhe nos seus escritos}, sob
sobreviriam, por· exemplo, com a Renfe.
fosse capaz de comprend~r o significado
Como.-repartiriamos os vagóns?, dizia. · pena d.e ser considerado -um "radical" _e
político que tinham os impedimentos _que
"iluminado".
Recentémente venho de ler nuin trabalho
desde Mosco se faziam para o exercício
publicqdo sob o título "Catre ensaios. sodo direito de auto-determinac;om de difebre a esquerda nacionalista" umha argurentes nac;ons integradas m~ URSS. Tivo
menta9om semelhante, neste caso referique passar pouco tempo para que desde
do a factoria Citroen -de Vigo. De que jeito .
a$ páginas deste semanário, M. Veiga .
.se ·poderia garantir a continuidade· desta
·BEFORMISMO ESTÁ JÁ chegara
a .f8_4er umha: espécie de jucstififábricá se se rompem as rela9ons com a
. cac;om da repressom de \f:ilna (Lituánia)
TAM INSTALADO·EM
matriz?, indica-nos o autor de um destes
na presunta intránsigencia do Presidente
ensaios, doctor erñ .Econo_mia. RazonaMUITAS MENTES QUE
desta' República (deixando claro, por sumentos desta caste ·nom som novas. Muiposto, que tamém o centralismo moscovi. to ao· contrário, formam parte da bagágem
PARECE PECADO DE
to tinha a sua responsabilidade). Estamos
de tópicos com que as for9as políticas esORTODÓXIA FACER
chegando a umha situac;om onde a reclapanholistas tenhem atacado ao nacionade liberdade vai ser calificada· de
lismo galego. O sorprendente é que hai
MENQOM DE QUESTONS ·mac;om
extremismo puro ·e duro .
uns ·anos parecem forma parte dos pesa.. ELEMENTAIS
O mundo nom é estável, nem muito medelos de _algum que outro militante ou dirinos. A contradic;om predominante é hoje
gente das organiza9ons do país ... Qcurrese-me entom: que passa no nacionalismq
(é-o já desde hai bem tempo) a Norte-Sul,
galega? Quales som as cousas deste
e a guerra imperialista librada palas
Fagame referencia, a modo de exempotencias 'Ocide.ntais contra 1rak tam só
desvario ideológico que nos leva incluso,
plo, a algo mui de actualidade como é a
a apresentar como "ensaios" umha coserve de cruenta lembrarn;:a. A realidade
política internaciOF1al e as diferentes poslec9om de escritos que fariam ·as delíciás
desse 80 por cento da populac;:om mundial ·
sic;ons manifestadas nos últimos tempos.
de "La Voz de Galicia" (páginas de crítica
vivindo no mal chamado ''terceiro mundo"
Quiga podamos tirar algumha conclus. sesuda)?
das necessidades e das misérias segue a
som. No que se retire aos. diversos ·cámParece clarq que nunca na história reser factor clave. Trata-se, tam só, de defi- .
bios produzidos nos denominados Estacente do país houvo umha disgregac;om
nir a nossa possic;om . Se somos umha codos soCialistas da Europa Oriental· e Centam grande de siglas no panorama polítilónia, em que consiste a posta em prática
tral as possic;ons tenhem ido, no seio do. de umha política descolonizadora? Quaco. Tamém é certo que o debate e a argunacionalismo· galego, desde a valora9om · les som as ferramentas a utilizar? Qual a
menta9om teórica nom destaca polo seu
da "perestroika", e das reformas que proesplendor: Excepto contadas e persoais
labor pedagógictj-pplítica a desenvolver?
pugna, como algo positivo .(ponencia
aporta9ons, muito mais meritórias quanto
Sabemos, nom so pala teoria, senom pala
aprobada no. último congresso da INTG)
representam um oásis neste deserto intenossa prática diária que este mundo é pu'até "renova9om necessária" ~ "modelo de
lectual, com pouco podemos contar os
r~ violencia, que esta, como dizera Enevolu9om pacífica" (ponencia apresentada
que pretendemos pescudar nas causas
gels, é a parteira de toda nova sociedade.
por Xan Carballo e outros neste mesmo
da permanente crise social e· económia
Sociedade que tem de sair da contrapos- congresso celebrado em Abril do passado
que vive a nossa na9om pa-ra fazer o que
sigorn de valores com os dominantes no
a.no). Só alguns (poucos e poucas) .discrecompre: política revolucionária.
nosso mundo actual. De nada val, portanpamos de~ta valora9om e indicamos que
O reformismo (ou seja, o idealismo no
te, o ecletismo. Saddam Hussein veu-lhes

o

recordar aos agoreiros da debacle do
marxismo e aos profetas da "fim da história" que· este -planeta segue em movimento e que a paralisac;om a marte. De que
val discutir se Alá existe quando a realidade é que o imperialismo si existe?
O tacticismo está de moda. Qualquer
causa á valida se nós pode proporcionar
umha rendabilidade eleitoral imediata e .a
iste último consagra-se o fundamental do
trabalho. político. A revoluc;om carece já de sentido algum. Para que se, a fim de
contas, o capitalismo periférico no que vivimos nos garante algo mais que a supervivencia.
A debacle ideológica, tan presente hoje
na Galiia, é o que muí bem nos poderia
explicar o desencadeamento dos acontecimentos na URSS e noutros Estados europeus. O pragmatismo dos acontecimentos na URSS e neutros Estados europeus.
O pragmatismo é privilégio das sociedades desenvolvidas e das classes sociais
dominantes. Circunscrever a ac~om política as limitadas márgenes que o Poder
nos permite é tanto como aceptar a priori
a derrota. Desbordar o marco legal imposto é o único jeito de que podamos ir crendo na transformac;om do entramado jurídico-político implantado.
O decaimento em boga entre a mili tanc;a de esquerda, motivado polos acontecimentos do Leste e pala constata~om
de que a enorme conflituosi dade sócioeconómica do país nom se dá convertido
em revulsivo político, tem que ser superado mediante a análise e o compromiso de
quem debe estar na vanguarda (entendido o termo desde o ponto de vista real e
nom enciclopédico) , reagindo e buscando
as soluc;ons concret as aos problemas
concretos. Como sempre, ninguem o vai
fazer por nos. Assi o entenderom a guerrilheira Lola e o guerrilheiro José.
•
Manuel Carneiro é membro da Direcc;om da
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Estudos e análises da obr3: dun dos máis imp9rtantes intelec_tuais
da cult11ra galega nest~ século. ·
·
Coas colaboracións de
·:Francisco Fernández ·del Riego
· Claudio Rodríguez Fer
Maria Pilar García Negro
Carmen Blanco
Araceli Herrero
Aurora Marco
Francisco Salinas Portugal
Miguel AnXo Fernán Vello
Francisco Rodríguez Sánchez
Maria ·do Carmo Henríquez Salido
Carlos Paulo Martínez Pereiro
Ramom López Suevos
Domingos Prieto
_Elvira Souto Presedo e
Ma-rtinho Montero.
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PROXIMAMENTE EN QUIOSQUES E LIBRARIAS

QS PREZOS DA G~ERRA

A PRIMEIR~ CONTRIBUCIÓN·ESPAÑOLA Á GUERRA
Sl;RA DE 50.000-MILLONS DE ·PESETAS
RUBEN AFONSO

As guerras son impopulares para a
nas duas trentes) de 40.000 persoas . .
Estes dados son ~stimados ·á baixa,
meirande parte da povoación do .noso
país. En todas elas morren miles de
certamente van ser máis os millóns
gastados na guerra do Golfo, e máis
inocentes, e quen loita nelas son exércitos formados por soldados pertengrande o número de persoas que morrerán.
centes ás clases máis baixas da sociedade. No caso da guerra do Golfo ~inE todo este despilfarro para resolver
da é maior a irracionalidade: dar san. o problema que reside, en palabras do
gue por petróleo, en defensa dos inteSe.cretario de Estado dos EE.UU. "no
reses das compañias multinaéionais é
control do petróleo que anastece ás ne!
"deber" para a defensa do estado das
sas economias industriais, atinxe á tareta da inflación e axuda á mantero noco usas nas democrácias ocidentais
capitaneadas polos Estados Unidos.
so nivel de vida. A nosa sobrevivéncia
Recoñecendo todas estas premisas,
. estaria en perigo".
algo que a opinión pública descoñece
A primeira aportación económica esé canto nos vai custar a todos esta
pañola seria de 50.000 millóns. Nen seguerra do petróleo que estamos a pa- Manifestación pota paz
ANXO IGLESIAS rá a última, nen é a primeira realmente,
decer. Nun xornal de ámbito estatal aparecí_?
das humanas (este cálculo só cuantifica as
xa que terjamos que saber canto nos custa
vidas "ocidentais", desgraciadamente non é
manter unha flotiña de duas corbetas e unha
a noticia de que o governo USA manexa a cifra de 50.000 millóns de pesetas como prifácil atapar dados sobre os custes globais
frag.ata ria ·cenário ·da guerra, gastos a engameira aportación española á financiación do
dirá nosa "xenerosa" contribución a pagar o
conflito que enfrenta aos aliados con Iraq.
gasto da aventura bélica empreridida polos
Este é o custe (segundo o Pentágono) dun .
EE.UU. e as grandes multinacionais do pedia de guerra, con uso de bombas e misis.
tróleo contra Iraq para defender a sua "sobrevivéncia".
Outros dados significativos: cada avión derrubado polo exército iraquiano supón aproxiCoñecer estes dados sobre o que se gasta
madamente 2.000 millóns de pesetas, cada
na guerra pode axudar á opinión pública a to- .
misil "Tomahawk" custa 400 millóns e cada
OÑECER OS DADOS
mar verdadeira conciéncia do que supón para
batería dos famosos "Patriot" vale atgo máis -· SOBRE O QUE SE GASTA NA a nasa economía. Que aqui, se algdén ten
dos 3.000 millóns de pesetas.
que estteitar o cinto van ser os de semp~e. os
Se lembramos o cálculo que fixo o CongreGUERRA PODE AXUDAR Á menos favorecTdos -pola sua situación social, ·
so dos EE.UU. pouco antes de comezar a inmentres as clases máis aventaxadas medran
OPINION PUBLICA A TOMAR en base do que nós pagamos para defender
tervención armada contra Iraq vemos que situou o custe da guerra entre 17.000 e 38.000
VERDADEIRA CONCIÉNCIA os seus priviléxios, e medran tamén en base
DO QUE SU PON PARA A
a eses ~oldados que forma os exércitos feitos
millóns de dólares, pero a realidade é que un
para defender os seus intereses.
· •
mes de guerra supón 3 billóns de pesetas. E
se a guerra se prolonga até 6 meses, dairia
NOSA ECONOMIA'
Rubén Atonso Lobato é Membro da Asembleade Obpor case 9 billóns de pesetas, un custe de vixección de Conciéncia da Coruña.
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ACTUALIDADE DOS SUMERXÍBEIS
SUBMARINOS
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•Novo sistema de compra
de vivendas. Un novo sistema
de compra de vivencias comeza
a operar na Galiza. Trátase da
compra de vivendas en réxime
de renda-pensión vitalícia.
Concerne a persoas , normalmente maiores de 70· anos, que
venden o seu piso, recibindo unha pensión cada mes, até que
marran.
Mentres tanto estas persoas
seguirán disfrutando da vivenda
de por vida, nas mesmas condici óns que o viñan facendo até
de agora, garantindo a reversión
da propriedade no caso de que
non se pagase a renda estipulada.
ó précio de compra da vivenda fíxase de acorde co valor de ·
tasación, a idade ·dos propietários-vendedores e o Dereito de
Habitación, esperanza de vida
destas persoas que venden a
sua propriedade.
O propietário actual n9n ·paga
nada por ningun concepto, ·agás
dos direitamente derivados dos
uso da vivenda.
+

XERARDO::DASAIRAS
=-~-~

Falar de submariños nos tempos que corren
poden semellar unha frivolidade ou quizá unha provocación, segundo se entanda. E é
que o potencial submariño galega con tanta
aldea sulagada potas lendas e mais polos
encaros hidroeléctricos, supón evidentemente unha das máis vellas enerxias alternativas
ao petróleo.
Antes de que o primeiro subrnariño con pedais vinese definir o que é navegar entre augas, xa o Capitán Nemo se tiña mergullado
nas o·ndas do Mar de Vigo na procura de financiación para a sua particular empresa.
Sen tanta cobiza e con máis interese científico, o Monturiol tiña escollidas estas augas,
quizá por emulación, para ensaiar co seu sumerxibel. Van intento o submariño polític~o comezaba a poder máis, e xa facia das suas
mergullándose con perícia -Nadal entre augas- para despois dunha rápida esculca no
fondo ideolóxico e táctico e táctico, proceder
ao torpedeo conseguinte. Non nos cabe dúbida nengunha de que os cataláns tiña inventado o envase das sardiñas en conserva a
partir do Ictíneo do seu paisano. Ou foi ao revés? O caso é que o buzo, home submariño
que sabia andar con pés de chumbo, veu ser ·
a antítese do home ra; en galega actual mergullador, para evitar suspicácias nos da Limia
e, quizá pota mesma razón, escafandrista
· Autónomo en castellano por aquilo de cobrar
a xubilación como tal.
A Segunda · Grande Guerra europea veu
mostrar a eficácia destes artilúxios e, ao
igual que os piratas de ·antano, adicáronse a
torpedear aos cargueiros "aliados,, diante das
nasas costas (castel!. "a nuestras espala. ./ dass") despois de se aprovisionar nas neu...... trais e francas rias galegas, E tanto en tanto
submariño afundido nas guerras europeas
como non ia xerar, ao igual que os "Buques
Fantasmas" de antano, unha manchea de
fantasmagóricas landas ~ O .medo, a do_
re a
desesperación do que afoga nun submariño,
fixeron que moitos dos tripulantes se manifestasen a xetto de "aparición". Loxicamente,
neste asunto, lévanse a palma· as pantasmas·
názis do submariño.U-17 que nunha urxéncia
deixaran ao "segundo,, sen base de sustenta-
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ción, quer dicer, fóra. A pantasma oficial,
nunca mellar dita, comezou a lle dar a taba-rra aos seus compañeiros cada vez qúe
emerxian en alta mar. Pensouse no "shock"
sofrido, pero nada, unha vez trasladados todos de barco, o "segundo,, seguía a facer acto~ de preséncia. A solución parece que foi
moi alemá: poñer fó~a de circulación ao submariño e mais ao pelmazo do "segundo".
Outro submariño alemán ainda aboia polo
Atlántico de cando en vez por culpa do seu
capitán, un tal Klaus, que tivera a idea de
masacrar aos sobreviventes dun mercante

~ TAN POPULAR SE FIXO
ESTE INVENTO QUE
COMEZAFON A APARECER
OS CHAMADOS DE
BOLSILLO, ÚLTIMO BERRO
.DA ECONOMIA SUMERXIDA

torpedeado por eles. Cando afundiron ao
submariño, este optou por purgar o seu cri- _
me, qándolle uns sustos de morte aos nosos
mariñeiros, cando lles xurdia nas bréfemas
do Grande Sote.
E tan popular se fixo este invento que é:omezaron a aparecer os chamados "de bolsillo", ·último berro da economia sumerxida e
da reconversión naval baixo o e_slogan de
"poña un submariño na sµa vida". E baixo esta consigna actuaron os moradores de Ons
cando un avariado sumerxíbel italiano, ocultando a ignominia do seu casco.-non retornábel-, abeirou á illa galega. Todiña a tripulación marchara correr unha "liada" a Marin
que fixo época, apesar da intransixéncia dos
tempos que ian. A confianza nos lazos fraternos, que nos afogaban máis que .ataban naquelas datas, levou aos de Ons nun exceso
de camaradaria, a desvalixar de tal xeito o
sumerxíbel italiano que tivo que quedar, nunca mellar dita, para o arrastre. O incidente,
todo hai que dicilo, foi totalmente silenciado
e pasou a eng~osar un mar de .informes que
ainda deben repousar no lamacento fondo de
insondábeis arquivos secretos.
,
E entre- os batiscafos e os robots submariños do Cousteau e estes do Quinto Centenário na busca dos "pécios" (que non precios)
os sumerxíbeis fanse simpáticos e miméticos
ao seren pintados de amarelo acorde coa cor
das augas ribeireñas. E despois do '1ogar de
imersión" inglés aparece o "fogar nuclear"
ianqui para desgracia dos vellos cacharros a
.gasóleo. E asi, aos peixes metálicos envellecidos deulles por retornar ás augas atlánticas
arrastando o seu pasado, libres dos mís.ies
que taran fachenda persuasória do fenecido
Pacto de Varsóvia Aviso para navegantes: "O
próximo dezaseis de Outubro e procedente
de Lisboa arrit.ará ao Porto de Vigo un submariño soviético clase 343 (Whisky para a
NATúJ destinado ao desguace". Noutro aviso, caían desguazados oito máis ~n Santander. Ante tanta desfeita submariña e sabendo
das profundidades subterráneas de Alá, xurde a pergunta indiscreta: Haberá submariños
no Golfo dos Pexegos· (pérsicos)? Ulos?
Capciosa pergunta que vaga no deserto. •

• Noriega gaño u as eleicións en Panamá. '. A oposición gañou as eleicións parciais
ao pasado domindo en Panamá
ao conquistar cinco dos 9 escanos da Asamblea Lexislativa
ql:Je estaban en desputa.
O partido que obtivo máis escanos, _tres, foi o PRO, Partido
Revolucionário Democrático,
vinculado ao Xen.eral Noriega,
detido nos EE.UU. desde que
estes invadiron Pananmá.
+'

•Guerrilleiros colombianos· entregan as _armas.
Despois de 23 anos de. loita
-guerrilleira, o .Exército Popular
de Liberación (EPL) de Colóm.,
bia, firmou un acorde co presiC:Jente Cesar Gavíria polo que
entrega as armas e reintégrase
a vida pc;>lítica institucional como
un partido legal.
A entrega das armas tarase
antes do 1 de Marzo, segundo o
docu¡nento firmado, no· que se
recolle _que, por parte do Governo, lle darán a acta de deputado
a dous dos seus integrantes para que, -en cinco -meses, apresenten as reivindicacións sociais ·
-que crean oportunas na Asamblea Nacional Constituinte.
O EPL con1a na actualidade
con 1.750_soldados que, cando
salga da clandestinidade recibi· rán un salário de 90 dólares
mensuais durante meio. ano, e o ·
governo incentivará as empre_sas para que os co!oquen.
Ante-riormente outro grupo
· Guerrilleiro. o M-19 andara o
mesmo camiño e, agora, anúncia que entregará a espada de
Simón Bolivar que obra no seu
poder desde hai 17 anos.
•

.... .
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CARTAS
A TVG E OS EMIGRANTES .
GONZALO

Antes de explicarlle as razóns da
miña carta quero informar-lle de
que é a título persoal e non compromete mais que a min mesmo
na aclaración e denúncia que a
continuación seguirá.
Tefio no meu poder diversos
comentários da prensa galega.
nos que, nomeándoseme, omiten o que me perguntaron, terxivérsanse e invéntanse declaracións .'que non fixen relativas á
reportaxe da TVG "Un Nadal pa·
ra lembrar".
lnxúrdome con·tra as acusacións vertidas no meu desfavor,
acusándome de ter manipulado
un ha cea simulada e tramado ·
unha encerrona ao .Sr. Orriols e
ás suas hostes; acusacións estas lanzadas por responsábeis
da Televisión de Galiza diante da
prensa galega. Rechazo categoricarñénte tales embustes, e engado que na miña condición de
re(:)ponsábel pola sociedade g_
alega anfitriona abstívenme cortesmente de toda opinión: non
falei de tráfico de sentimentos, e
o que realmente penso sobre isto e relacionado coa noxenta situación vivida no Nadal prefiro
discretamente deixalo sin dicer.

ó Sr. Orriols convértese nun
impostor cando declara que me
axudou na .vinda d.o grupo de
lnxúrdome contra a falta de
e solicitou o noso -concurso na
música "María Manuela e Miobxectividade, a pobreza e meorganización e recebimento no
guel" para as festas do fin de
aeroporto de Xenebra e nos lodiocridade da reportaxe urdida
ano 1990 en Xenebra. Nin A Nopolo Sr. Orriols e máis tarde telecais da nasa sociedade das ausa Gal iza nin . ev persoalmente
visada aos telespectadores galetoridades e component~s de "_Un
debémóslle absolutamente nada
gos. lnxúrdome contra a falta de
Nadal para lembrar", ao cal nos
ao dito señor en cuestión. A min
profisionalidade, escaso intelecto
accedemos agarimosamente a
correspondeume, por parte de A
e desmedido orgullo tlo Sr. · -participar e colaborar na medida
· Nasa Galiza, de organizar e co- · ·Orriols e contra as patrañas tecidas nosas· posibilidades. O' Sr.
ordenar o desenvolvimento dos
das sobre a famo$a cea, porque
Orriols, as autoridades e a prenactos. aqui en Xenebra de "Un
cabe lembrar, que se ali alg.uén
s·a ali presentes saben ~oi ben
Nada para lembrar", todo· baixo a
caiu nunha trampa fun eu mes- •que tanto A Nosa Galiza como a
suxeréncia e demanda da Secremo ao confiarme e aceitar o en-· sociedade Sementeira de Basitaria Xeral de Relacions coas
cargo de buscar unha família de
lea tomos fraternos e corteses,
Comunidades Galegas da Xunta · clase média emigrante, segundo
ademais de disponíbeis durante
de Galiza. Dito sexa de paso E4Ue
a sua preferéncia, para a cal litodos os actos. Asi e todo a reco Sr. Orriols semente falei duas
ven que cambiar tres veces de
portaxe televisiva foi urdida da
veces por teléfono para concrecandidato porque ninguén quer
maneira. máis chabacana posíbel
tar detalles que se inscreben
prestarse a esa fundón. Cumprir
boicoteando imaxes e transcendentro da sua incapacidade,
esa función custoume t~mpo e
déncias, aireando banalidades, e
ineptitude e incompeténcia orgapreocupacións, todo coa recompara colmo e claus,ura da repornizativa. Qué exemplo de seriepensa que todos coñecemo.s.
taxe, televisouse a declaración e
dade, pontualidade e saber estar
A Secretaria Xeral de Relaimaxe dun ·personaxe co que o
deunos o Sr. Orriols por estas tecións coas Comunidades GaleSr. Orriols se fundira nun efusivo
rras ! Lamentábel.
gas consultou con A Nosa Galiza
abrazo. Personaxe este que ~o-

Os Extras de_Castelao, Álvaro Cunqueiro,.
Blanco Amor e Castelao-Bóveda_x a están esgotados.
Non-.deixe ·p asar a ocasión
e cidequira os que lle faltan
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ñecemos sobradamente. e que
organizou, no verán de 19,~8 na
vila ferrolana de Mugardos unha
chamada "Fiesta del Emigrante",
festa que previamente se anunciaba nas· páxinas de "El Ideal
Gallega" e outros órgaos de información, onde o indiano en
cuestión era apresentado como
un grande adalidade da cultura
galega en Europa. Que podemos
facer e pens.ar se os ananos de
Celso Emílio Ferreiro son amigos dalguns reporteiros de televisión?
·
Ao Sr. Orriols coñéceselle aquí
por imaxes televisivas qúe sobre
· a Suíza emitiu en anos precedentes. Obsesionado por barracas (con calefacción, iso si) e
lumpen galego nas tabernas, esquece que na galiza hai moitas
máis barracas e moito máis lumpen galega que aqui. Outros problemas máis graves que ese nos
acúcian, pero o Sr. Orriolss, tantas veces citado, atállaos e ere
que se o traballo, así realizado,
dáralle unha aureola de progresista e que se compaxina c~a
sua grande vanidade e escaso
enxeño.
Para rematar, e respondendo
a un preámbulo.das declaracións
de Televisión de Galiza, particularmente odioso e inxusto, hei de
d!cerlle, Sr. Director, que as subvencións que os emigrantes e A
Nasa Galiza podamos solicitar
témolas ben merecidas e anticipadas desde siglos outrora.
Quen financia á quen? En que
porcentaxe indirecto as nosas
ben sudadas divisas fináncian o
soldo do Sr. Orriols? Os galegas expatriados para
traballar compoñemos únha capa social modesta, quizá humilde, e pouco instruída; pero con
dignidade vivimos do naso traballo_e non á conta do Estado, ternos opinións plurais e diversas
forxadas na experiéncia de cada
un, enriquecidas polos movimentos asociativos . Ternos tamén
deberes e direitos cidadáns, que
o Sr. Orriols, sumerxido no hábito do seu habano, non haberia
.senón de respeitar.
Sen máis, rógolle, Sr. Director,
que aceite o meu mais atento
saúdo.
•
XESUS BAAMONDE
(Xenebra-Sulza)

DIA DE CASTELAO
Un ano máis, e é o terceiro, reunimo-nos diante do seu monumento tan maltratado como sempre-, para reflexionar, no Día de
Castelao, sobre o acontecer do
País neste último semestre.
E facemo-lo un grupo de xente orgullos~ do seu, sen que nos
deteña sermos poucos e se a
celebración é ou non é oficial,
pese a que esta volta houbo
duas forzas parlamentares que,
á nosa iniciativa, propuxeron a
sua institucionalización.
Entre o muito que aconteceu,
reseñemos, como mais recentes,
un feito lamentábel, se ben con
final feliz, cal foi o das dificuldades ainda existentes para a utilización do galega nas institucións
(da Xustiza, neste caso); e_outro
.esperanzador, cal é a constatación de que, de frente á debilidade da Galiza diante da realidade
económica comunitária, pareceria que irnos tirar desta nova integración internacional máis que
da integración chamada nacional, como seria un crecente contacto con Portugal, con todo o
que isto pode comportar para a
nasa cultura e idioma, non meno~ que para a nosa economía.

É bon repararmos en que neste 1991 se cumpre o centenário
dos Xogos Fiarais de Tui, os primeiros verdadeiramente galegas
despois do importante antecedente coruñés de 1861. E tamén
os 75 anos de feitos da maior
transcendéncia histórica que tiveron lugar nesta cida.de, tais a
publicación da obra de Antón Vilar Ponte, "Nacionalismo gallego:
nuestra afirmación regional ", que
deu orixe, o mesmo ano, á fundación das lrmandades da Fala
e o decenário A NOSA TERRA.
Sen esquecermos a traxédia social de Nebra, que se desenvolveu en ditas data, triste balanza
da defensa dos seus intereses ,
por uns labregos do Porto do
Son.
Tudo isto evocamolo co respeito que nos impón a nosa mellar história e co afán de mantermos viva a lembranza dos que,
cos seus actos, fixeron posíbel
para nós falarmos de Galiza en ·
termos de nación. Mais, insistimos en que non o tacemos coa
autocompra~encia de que xa todo se oumpriu, senón coa firme
convicción de que cua$e todo
está por cumprir-se neste País
invertebrado.
Hoxe tamén é o Dia Mundial ·
da Paz e nesta conxuntura dramática é tanto mais necesário
lembrá-lo, pois que o drama que
actualmente se está a viver na
vella Mesopotámia, alén de un
· feíto eticamente inaceitábel, toca-nos na carne a muitos povos
e ·ten -todas as características de
una confrontación internacional
de consecuéncias insospeitadas.
Se-os nasos pavos todos se ergueser:i como un povo só contra
esta hecatombe, caberia abrigar
a esperanza de que a guerra se.
deteria. Con esa ilusión é que
entonamos hoxe o noso hino. Viva Castelao! Viva Galiza! · · •
,

A. C. O FACHO
(A Corufta)
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A arquitectura dos ,soños desde o vídeo
Celébrouse o 11 Festival lnterllacional de ·Vigo
•CARLOS TEJO

Durante a semana do 22
ao 26 de Xaneiro veuse
celebrando en Vigo o II
Festival Internacional de .
Vídeo, baixo o epigrama
xeral de "A arquitectura
dos soños". O certame,
con carácter de concurso,
conc&leu o primeiro
prémio dotado con
500.000 pesétas á obra
"Shut Up" de Maria
Vedler.
A liña do fe tival centrouse este
ano na criación. Descobrir novas
tendéncia , achegamos ao traballo do realizadore actuai e promover un debate cos repre entante da televisión invitadas. Segundo a organización, o critério de
elección estivo baseado na calidade da imaxe , a aportación de nova Jinguaxe técnica no tratamento do video, e a orixinalidade

·

das mesmas. Apresentáronse arredor de duascentas sesenta das que
se seleccionaron para competición
cuameta e seis.

Selección rnultinaci~nal
·O festival inaugurouse coa selec.c ión do Xapón feíta por Carl E.
Loefer, con videos baseados en
tres factores fundamentais: natureza, tradición e tecnoloxia.
A agrupaciÓn de ,Berlin N.B.K. interesada en promocionar a arte
contemporánea- presentou unha
fita de Monika Funke na que se via
unha intelixente crítica ao papel da
muller na nosa sociedade.
Eckard Wirt tróuxonos a Vigo a
selección alemá. Dividida en dous
blocoes que mostraban as duas tendéncias rnáis representativas dentro
da video-criación neste país: novas
estruturas narrativas e situacións
cotiáns tratadas baixo unha concreta
óptica videográfica: Dentro do video narrativo, atopamos a obra de
Gabor Body "Der damon von Berlin" na que une a criación pictórica,
(pasa á páxina seguinte)

CANDO.A ARTE É TÉCNICA·
MIGUEL VÁZQUEZ FREIRE

O ID Festival Internacional de Vídeo "Cidade de Vigo"-ofrece unha
ocasión propicia para a reflexión
sobre o panorama da roáis recente
producción videográfica. Pero
adiantarei unha advertencia: isto
non é un artigo informativo, e non
ten, xa que logo, a preten ión nin
da exhaustividade nin da precisión.
A miña visita á e ión do Fe tival
non foi poi , movida pola esixencia do informador profe ional, enón pola do e pectador aficcionado: visionei o que me compracia, e
abandonei a á en escrúpulo cando me aburrín ou. sinxelamente,
cando o meu ollo acadaron o
punto de aturación iconográfica.

'•

Dito i to non quero deixar de
engadir que a miña irnpre ión foi
que o e rival ten dado un importante pa~o cualitativo re pecto do
pa ·acto ano, tanto na calidade da
elección, canto no a pecto organizativo . Non obran -nin en Vigo, en particular, ni~ en Galicia, en
xeral- a mo tra de producción
audiovi ·ual, de xeito que a consolidación de te Festival é altamente
de exable. Como desexable sería
que, a mái destes evento puntuai , que teñen a úa indi cutible
e positiva función, se creasen espacios estables que pennitisen a di tribución permanente de produccións videográficas alternativas.
Foi o propio Festival quen nos deu
novas de institucións e grupos tan
interesantes como o Kijnhuis ho1andés ou o NBK alemán. ¿Son
impensables ou utópicas iniciativas análogas entre nós?
O PROBLEMA DA DIFOSION

"'ª

Isto
nos coloca nun ·dos.,.. aspectos máis específicos da ereación
videográfica, que détermina en boa
medida o s·yu carácter e as dirriensións nas que se move. O vídeo,
con respecto do cine, presenta, co. mo é sabido, un '~handicap" e duas
avantaxes. O "handicap" é a inferiori,dade en canto· á definición de
. imaxe (inferioridade tecnicamente

-os PROPRIOS
VIDEO-CRIADORES
NON SON ALLEOS
AO FETICHE DA
TECNICA: MOITOS
DELES SEMELLAN
COMO
ENGAIOLADOS NAS
POSIBILIDADES
MERAMENTE
TECNICAS DO NOVO
RECURSO

xa inexi tente, pero economicarnente aínda vixente: o vídeo de alta definicón é, hoxe por hoxe, econom icamente prohibitivo para o
consumo comercial masivo). As
avantaxes: a súa economía relativa,
e as posibilidades da trucaxe e~ec
trónica.
Pero hai _algo que segue sen reolver: ¿cales son as canles de distribución propias da producción videográfica?: ¿a televisión comercial?, ¿as distribuidoras de vídeo
. doméstico? Hoxe por hoxe a primeira só presta atención ó mercado
do "vídeo-clip" musical, realizado
polas grandes distribuidoras disco- _
gráficas como simple soporte promocional. As segunda.s só distril;>úen películas cinematográficas_cpnvencionais pasadas a soporte vídeo. Nestas condicións, as creacións videográficas máis vivas,
máis anovadoras, restan como productos marxinais de escasa ou nula
djfusión. É doado presumir que
máis do 80%' dos vídeos programados no decurs() do Festival nunca
accederán ós grandes circuitos de
distribución,

O FETICHE QA TÉCNICA

diante narracións que superan a
fragmentariedade -ata o de agora
pouco menos que considerada con;
sustancial ó vídeo.
Significativo é tamén que cineastas consagrados, corno o sempre
xove Jean Luc Godard ou o británico Peter Greenaway, busquen no ·
vídeo o medie no-que poder profundizar en vías de experimenta_ción esixente que a industria cinematográfica dificilmente toleraría.

de logo, non é un reproche, como
se deduce desta mesma valoración), unha vez m~is nestes caso~ a
investigación estética aparece re9utida á seducción po1a tecnoloxía. A tecnoloxía como- xoguete
fascinante, a arte como xogo infantil. Todo o potencial conmovedor,
inquietante, desacougante, mesmo
a capacidade de coñecemento que
encerran sempre as manifestacións·
roáis auténticas d~ .arte, non teñen
aquí ningún espacio.

Non obstante, penso que os pro-·
· píos "video-creadores". non son
alleos a'. este problema. Moitos deles semellan como engaiolados naS'·
posibilidades meramente técnicas
do novo recurso. En consecuencia,
convirten ó medio no obxecto-mesmo da cre~cLón nunha especie de ·
arte onanisra que dificilmente interesará_fóra do campo dos propios
cultivadores. ·Ou invirten esixencj¿t clásica da comunicación artístiAPUNTES PE CAMBIOS
-., ..<t;, trocando os .contidos en simple
instrumento ó servicio da exhibiSen embargo, en con,xunto a mosción de determinados recursos téctra presentada neste Fe~tival parenicos. Un exemplo -moi louvado
ce apuntar algúns significativos
no marco do Festival, segundo puicambios. Lonxe da estéril polémiden apreciar- é o vídeo de producca sobre a espec1ficidade da lirición francesa do polaco Zbigniew
guaxe vídeo, novas creadores non
Rynczynski L' orchestre; un especdubidan en utiliza-las súas posibitacular vídeo-clip sobre pezas clá- ·
lidádes ó servicio de esquemas nasicas que nunca deberían ser prorrativos complexos e que hai algún .
gramadas xuntas (po1o mesmo critempo seríañtachados de "cinematerio polo que nunca se deoe cotográficos". A producción holanmer seguidos un merengue é un
desa .Split seconds of magnificenpastel de nata), adubadas cun baceJ ou a USA Made in Hollywood
rroquismo icónico case ·sempre
dun pedestre simbolismo', e que . reflexionan sobre o propio mundo
das imaxes dos mass-media menon é máis que a excusa para reiterar ata o alarde a habilidade do director no uso dese travelling infinito que lle fixo xustamente famoso,
pero que leva camiño de fac~lo
igual de xustamente cargante.

ª

A ARTE COMO XOGO .
As opeións características do cha'mado vídeo-arte adoitan participar
do mesmo pecado de elitismo -entreo hermetismo e o ·cultivo da orixinalidade roáis banal- que lastra
en bóa medida 'á maioría das manifestacións das artes plástica~ contemporáneas. Desde as creacións
de .Nam -June Pa.i k, intentando
transcende-los límites da .i coniddade restrinxida á pantalla .por me-.
dio das súas video-in's talacións,
nun intento de fundi-.la imax·e ·bidimensional coa tridimensionalidade
escultórica, ata os experimentos
holográficos (duas manifestacióris
.ausentes neste Festival, o que, des-

~As 'oPcróNs DO
CHAMADO VÍDEOARTE CAEN NO
PECADO DE
ELITISMO QUE
LASTRA EN BOA
MEDIDA Á~MAIORIA .
DAS
MANIFESTACIÓNS
DAS.ARTES
PLÁSTICAS
CONTEMPORÁNEAS

1

Un interesantísímo vídeo documeHtal de producción francesa,
Cathodic chroniclcs, · resumía
magníficamente ás plurais posibili-.
dad~s que o medio está · a xenerar.
Posibilidades, por outra parte, moi
diversas e mesmo nalgúns casos
contradictorias. besde a fascinación fetichista do proletariado rnarxinal novaiorkino que paga para
sentirse "estrela" da música, mimetizando os movementos dos
seus artistas favoritos en estudios
que graban un vídeo-clip por módico precio, ata os mundos virruais
pr9metidos polo mago do MIT o ·
fabuloso Negroponte, .móvese todo
aínda no -privilexio da técnica sobre os contidos. Pero fronte a istos
están xentes como ese xove que leva a súa cámara a tódala§ partes e
grava as cargas brutais da policía·
cootr3: unha manifestación para
utilizar los as súas imaxes como un
instrumento de denuncia contra o
· poder. As habitua~s críticas da manipul~ción dos medios de masas masivos en canto ós receptores,
elitistas en canto ós emisores: un
lugar común nes tex.tos de· sociofoxía da comunicación- esqueceH de- ·
masiadas veces os potencias de inversión que tecnoloxías baratas como o vídeo encerran. Utilizar eses
potenciais -ó servicio das minorías
marxinadas, ó servicio das masas
explotadas- é algo que xa non depende da.s tecnoloxias. Qu'izais,
hoxe por hoxe, dependa xa só da
imaxinación· dos marxinados e explotados -da nosa imaxinación, en
definitjv·a- para crear canles altef!!ativas de creación e difusión.
·+
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r~s polo xeral, non arriscan cartas
por algo que se alonxe do comercial. -As subvencións por parte das
institucións son praticamente inexistentes e os víd_eo-artistas 'fnse
na obrigá de malvender o se traballo para poder sair ad~ante. Fíxose notar a total auséncia dunha representación · do terceiro mundo,
nos que posibelmente se están a facer video-criacións, non coas habilidades técnicas do Xapón ou dos
países de Cerrtroeuropa, pero si
· cunha nova sehsibilidade e unha
. visión diferen~e da que nos poden
oferecer os países desenvolvidos.
Un certame como o que se apresentou· en Vigo hai uns días, sen
unha boa infraestrutura que garanta
unha coritinuidade
longo do
ano, non ten moito sentido.
Que nos queda?consolarémon9s
cambiando de cadea na televisión?Apesar de todo confiemos en ·
a m~sica e as palabras -desgracia- - lítica e social sobre a evolución dos
que experiéncias como este festival
xeitos de pensar no ser fiumano.
. _ <lamente sen tradución- criando unpodan repetirse máis a miú.do,
. Por suposto, todos os días ·sen
ha surprendente linguaxe 1
sempre e cando non se nos dé por
contar as programacións das selecA selección holandesa foi prerematar os edificios con letreiros
cións; había tamén videos en ·com' sentada por Tom Van Vliet, cofunde neón.
petición, conferéncias e retrospecdador do colectivo Kijkhuis. Nesta
Na nómina de prémios, xulgados
tivas coma a de Geórge Snow onde
agrupación realízanse e instálanse
por Margarita Ledo Andión, Pedro
traballos relacionados co mundo - coñecimos unha personalidade
Femaud, Toril Van Vliet, Eckhard
criadora surprendente, unha grí\n
da video-criación. Tamén desde o
Wirths e Carl E. Loefler, recairon
· beleza ·no tratarriento das imaxes e
Kigkhuis emítese o "Videoline",
sobre a alemana Maria Vedder, aleunha música J1?.0i adecuadamente
un programa de televisión por camana, coa obra "Shut Up"; o accéintegrada.
bo, que está a conseguir que as
o ensamento latinoamericano está obrlgado á actividade no médio
sit primeiro foi para o brasileiro "A
du~ha elevada tensión política. Na fotografia nais de desaparecidos arNa sección do vídeo á carta, poobras dos -artistas do vídeo_cheApocalipse en Goiani_a" de Farouk
- xentino~ na Praza de Malo.
díanse ver as obras non seleccionaguen a moitísima máis xente.
Salom-ao e ao holandés Gerrit BeA selección do Canadá, que co- . das e as selecci<;madas, mais só
, rendrecht pola sua opera prima
. · rreu a catgo. de Chanta! Dupont, di.despois do seu visionado na pro"Brief Encounter". O xurado conxección oficial do festival
rectora da Videographe I.N.C.,
cédeu mencións honoríficas ás
mostrou unha visión das tendéncias
obras "Frame o la rueda de la foractuais do vídeo en. Cánadá durante
tuna" de Julián_Álvarez, "Made -in
Videos en falta
o periodo 1986-90. Se Jalásemos
Holly.wo.o d" de Bruce e Norman
dunha liña comun na selección caYonemoto, "Stay just a rnornent"
O vídeo hoxe por hoxe, é unha exnadiense vennos determinada pala
de Hanno Baethe,e ''fhe gun !s lopresión artística minoritária, onde;
relación do texto coa imaxe, tratánaded" de Merrn Tripician e
a xente que está a criar atópase con
dose dun xeito moi especial temas
Aldighieri&Joe _
•
numerosos problemas. As produto- .
tan diferentes coma o amor, ~exualidade, identidade, etc.
.
Non sen síntbmas de cansáncio
educación como pra.xe liberadora:
chegamos -ao Venres. Mohamed
Desde o 1 ao 5 de Abril
o caso de Costa Rica) e José Luis
Amrani apresentou a selección
vanse desenvolver en
Abellán (O conceito de "Amérifrancesa. Os vid~os que aquí pudePontevedra as xomadas da
ca").
mos ver foron todos .producidos do
O tema latinoameric·ano comple88 ao 90. Nesta selección disfrutaanuaí Semana de
tarase na sesión da noite para as
mos de xente tan coñec;ida como
.Filosofia, que nesta
que xa hai anunciada catro interGodard ou P. Greenaway. Este
octava edición v~n
vención a falta de confirmar a
mesmo dia ás doce da noite empeadicadas ao tema xenérico
que pechará a VIII Semana. André
zou o maratón de video coa estrea
Gunder Frank titula a ua intervendo filme de Bruno Romy "Le Visi"Filosofia e
ción
"A situación económica: de. · teur" que daria paso a máis de vinLatinoamérica" .
pendéncia e autocentración'; Mite fitas onde a participación de
·Entre os ponentes a
chel Lowy, "A ituación ocia l: a
_criadores galegos e do resto do Es·
organización ten
teoloxia da libración"; Gu tavo
tado español, ocuparon un imporBeyh aur, "A ituación política.
tante lugar.
confirmada a preséncia
Análi e do imperialismo" e o e O último dia Loeffler apresentáde André Gunder-Frank,
critor e antropólogo bra ileño
oanos a selección dos EEUU, onde
Darcy Ribeiro e
Darcy Ribeiro, "A situación cu ltu tivemos a oportunidadé de contemMarta Hamecker.
ral. A educación como práctica de
plar ol;>ras coma á de Max Almy,
liberación' .
que fai unha intelixente crítica poPontuais á cita anual a Aula Castelao de · Filosofia de Pontevedra enGalicia e Latinoamérica
trega con moita antecipación o
programa desta edición dedicada a
Seguindo () e quema que tan bon
Latinoamérica. Nas sesións damare ultado ten dado ne te ano" e
C.T. ·
ñá, co' título xenérico _de "Pen ar
que con olida á Semana como un
numerosas ocasións nen se chegaVigo é unha cidade un tanto caóti- , plícome aparte da vistosidade da
Latinoamérica: dependéncia e libedos plato forte anuai da activirol) a facer. Dt? que sirve proxectar
ea. Hai uns dias lia un artigo onde
fachada da Casa das Artes e a Hisración" tentarase "p<Sr de manifesto
dade cultural na Galiza, o bloque
unha fita como a de Kímt Gerves,
se <licia que a cidade :olívica era un
tória, as instalacións por,dentro reunha singularidade económica, pointermédio está adicado a relaciocunha técnica narrativa sorpren- "lítica e cultural, América Latina, e
exemplo importante de desastre ursultaban esteticámente pobres e finar Galicia co tema xenérico. A i
dente, un xogo de cores ,e formas
banístico e is-o sen contar as abe- . sicamente Íncómodas. No aspecto
ver de conxuminar a particularidaXan Carmna Badia falará da emirracións arquitectónicas que tan faartisticamente eloxiábeis, cando o
técnico -tal e como dixo un dos
de e especificidade dises paises
gración nos planos· económico e
miliares nos resultan. E falando de
texto -base indiscutíbel da obraconferenciantes invitados- os mécoa tarefa universalizadora da filosocial, Ramón Villares do galega
arquitectura, a dos soños -título
chega en alemán? Coido que de todos para a reprodución e o son
sofía. Será polo tanto unha forma
como elemento integrado ou revoque lle puxeron á Iledici6n do fesben pouco. Exemplos coma o antenon eran os máis axeitados. E a
radicada de facer filosofía" . Nesas
1ucionário, e do retornado como
tival internacional de video de Virior foron repetíndose ao longo do
maiores atopamo-nos coa fradu-·
,sesións da mañán abertas polo cosuxeito de cámbio ou xustificador
go- atopeina descompensada; coción·. Apesar de que o catálog0, se
certame, quen sabes~ para ceibar o
ordenador Adolfo Sánchez Váz- ~ do status quo; Luis Martull Tobio
mo se un edificio modernista ó culeditou en galega, todas as 'tradufI!axin da po~re xente que non sabe
(A aportación dos "exiliados
sobre os valores e obxectivos do
+ quez
idjomas. · minasen cun letreiro de neón. Excións fixeron-se en castellano e en
españois" ao filosofar latinoamegalego que arriba a América e Mar-ícano ), intervirán Leopoldo Zea
.ria Xosé A,gra, Gra~a Silva e Marta·
(A filosofia latinoamericana: espeFuentes 'sobre "As viuvas dos vi~
cificidade_e revolución), Marta
vos. A-muller que emigra. lnterHamecker (Evolución e revolucámbio entre as mulleres; o femi· CHAMEAO
ción. A vangarda e a crise actual),
nismo compartido. A mul1er como
TLF. (986) 43 36 24
Boaventura de Sousa Santos (0
suxeito revoluéionário. · Femin!smo
'
papel das microrexionalidades),
e arte".
E SOLICITE
Osvaldo Fernández Diaz (Teoria e .
A Semana de Filosofia ten ·o paAS NOSAS TARIFAS
práctica
específica
en
América
latroc
íno da Caixa Pontevera e do
tenda, materi~I fotográfico ,
• tina), Francisco Lou~a -(A depen- _ Instituto de Cooperación Ibero~- ·
PUBLICITÁRIAS
• estudo . reproducións,
dé'ncia pensada desde Portugal),
mericana e está á espera da cofadiapcsitivas de textos
••• Enrique Dussel presente e o.furevelaxe. cibachrome_
boración da Xunta (Consellarias de
ABOSADBBA
•• turo da filosojia da_liberación: te. PERIODICO (;ALEGO SEMANAL
Educacíón e Cultura), Concello e.
r/ coruña, 19-baixo. telf. 986/ 23 31 05 viga
•• mas e métodos), Jürgen Misch (A De?utación.
+
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A VII Semana
de·Filosofía reflexiona
sobre Latinoamérica

Andre Gunder Frank, Darcy Ribeiro e
Marta Harnecker estarán en Abril na Galiza
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Contos de
Paco Martín
Dende a mur.al/a
J
Despois dun siléncio ná~ativo de .
caseque dez anos (se se esquecen
as suas entregas para nenos e mozos), Paco Martín dá un novo livro
de cantos: Dende a muralla<!). Nove relatos dos cales oúo están unidos por un fio: tratan de persoas
que viven nun lugar comun. O outro, do que se falará máis adiante,
é como un pegote neste volume.
Os oito primeiros contos son diferentes entre si, maís, como se díxo, un ténue fio os une: o lugar de
ubicación do per onaxes, momento da ua vidas; ou a sua vida.
E te canto , narrados en terceira
ou en prímeira per oa alientan, sobretodo, polo u o da linguaxe por
parte do autor, máis que pola matéria narrativa que conteñen. Quer dicer, Paco Martín máis que narrar
acontecimento , vaí crian,do unha
linguaxe de seu · un personaxes
bocados cara a adentro. Son per onaxe que agardan. Que? Seren recoñecidos, algo que non abep ben
que é, o amor, saber algo, etc.
De tes oito relato , se houbese
que elexir un, quedaría con "Volta", un relato onde mái que a surpre a final, que existe, o que canta
é unha clave final que ilumina -retrospectivamente- o como e lle dá
unha dimen íón nova e mái profunda. O que no pai foi enfrentamento epa vida, no fillo é pura cobardía, medo a afrontarse ao cotidiano, á realidade, á vida. Outros
relato como ' C::onfesión" é a hi tória dun gañador que quer que alguén abia que gañou. sempre, mesmo naquelo que non e pode dicer
a ninguén. Outros, como "Autobú · , narran a gañas de viver de
per onaxe que -teoricamente- xa
nada poden facer. Noutro "Encontro'', a vida perdida dunh<\ muller que tivo que viver sen amor. En
"Convidado ', a pequena vinganza
dun rapaz; en "O parauga ". a cobardia perante as pequena cou as
en importáncia, etc.
E te conto acban por er unha
pequena antoloxia de poon River,
onde o narrador dá momento e vida de cidadán dunha urbe que
coñ ce, nunca nomeada mai que
e abe cal é, e que ob erva e intenta de creber desde dentro, pero
botando man de· vidas uperficiai
-q ue on as que erven ao narrador
para denunciar
e cura e profunda motivación do eu peronaxe , precisamente ema carada polo feíto de uperfície. O
protagoni ta de "O Paraugas", por
exemplo, ábese que é un cobarde,
que o será en todos os feito da sua
vida: o autor non o di, son as suas
estruturas de comportamento quen
nolo delatarán. Como e saberá da
idiotez e éstultície da pequena burguesía burocrática a meio do relato
"Aventura".

a

É nestes oito cantos onde máis
brilla o narrador, mostrando uns individuos empeñados nunha loita
"épica" contra a realidade; unha realidade, call)biente, que dá forma a
uns indivíduos que entre si forman,
ou conforman, a ·vida dunha vita
mesocrática, abúlica, onde o maior
grau de aventura e "cometer" ·palabras, nunca feítos. Ou os actos
es'tan determinados palas palabras?
Ao cabo,. pouco ·imp.orta; os perso-:.
anxes dos relatos de .Paco Martín
vivén nun labiririto do que nunca
serán capaces _d e sair, e cando o inte!lten, será por pura cobardia.

Paco Martín.

O noveno conto do volume, "PeO índice dé actas monstra un pagada", desD:ue a unidade dentro da . norama moi completó na análise
variedade. E un pegote. O fio conda obra literáÍ:ia de Ramón Otero
Pedraio: nóve estudos da literatura
dutor dos oito relatos anteriores,
mostrar conduras, rómp.ese. Este
oteriá desde si mesmo. dous en relación con Gran Bretaña e Fráncia
rela.to nada ten a ver con anteriores. É unha paródia -irnnica- desas
tres sobre a muller na obra do aunovelas e naracións que ultima- · tor, dous sobre as relacións novelahistória e un sobre língua. A antomente se dan muito na liberatura
galega e que trata de personaxes e
loxia non recolle conferéncias tan
hi stórias pseudo-mitolóxícas .. O
importantes como a de, Carballo
autor dá o relato e aponlle unhas
Calero sobre o maxisrério oterián
na Universidade, nen a mesa renotas. A meio das notas, onde aflora a ironía, destrue a verosimilitudonda sobre a ideoloxia de dqn
de do relato que está a escreber; fai
Ramón . na que participaron Beramendi, Barreiro, Baliñas e Queiruestoupar esa clase de literatura
ga. Igualmente faltan as aportaque, ao cabo, é unha moda máis -e
mal asimjlada.
cións doutras mesas redondas e co- .
municadóns variadas. Estas carénDende a muralla é a volta á narrativa para "maiores" du!1 autor
cias non deben restar validez e calidade á antoloxia que 'recensionaque é dono dun estilo e que está a
facerse un mundo, cando-domine
mos.'
.
completamente ese mundo e os
Os diversos traballos que nos
brinda esta antoloxia responden
seus persoanxes, Paco Martín pode
científicamente ao que se podía es- ·
entregar a novela que ainda non
perar dos seus autores-. Narrativa,
deu e que fan alviscar as suas anteteatro, poesía, son os aspectos meriores entregas. Mentres tanto o leitor ppde desfrutar con este volume,
llor tratados: Os leitores de Otero
pode:o sentirse defraudad~s ao falabsolutamente recomendábel. •
tar nestes traballos canto corresXGG
ponde á obra histórico-xeográfico
l) Edicións Xerais. Vigo, 1990. 118 páx.
do polígrafo de Trasalba. Delibera1.100 pta
damente ese sector non foi tratado
no simpósio. Pero hai dous traba- '·
llos que tenden a ponte entre a
obra literária e a histórica de Otero: son os de Luís Romero e de
Henr.ique Monteagudo.
Luís Romero es tuda a novela histórica nun longo ensaiQ no que
pasa revista ás grandes criacións literárias. deste carácter, desde
"Ivanhoe" de Walter Scott a "La
puerta de Paja" de Vicente Risco.
Romero non analisa a Romeiria de
Xelmírez. Faino H. Monteagudo
con parsimonia e .precisión. Na.
Romaria como en Fra Vernero,
destacan os hiperenxebrismos e o
ideoloxismo oterián matices a ter
en conta sempre na obra do autor.
Monteagudo concl.ue o seit tratado
sobre a Romaria ·con unha sÍhtese
interesante 'do simp_ósio. pi:
.

\

Otero Pedrayo
e·.á cultura
literária do·
século XX
A prestáncia de don Ramón reaparece nos estudos do Simp()sio Internacional celebrado en Santiago
en 1988. Unha publicación antolóxica do Consello de Cultura Gale~
ga ·permítenos rele grande parte
das aportacións ·a .d ito Simpósio.

"A obra que estamos a conside-·
rar encaixa sen nengunha violéncia
no esquema ideolóxico-estético do
autor, tal como- está exposto e desenvolv ido 'nas, intervenci9ns· nestes "Colóquios de A. Torres Queiruga, X.R. Barreiro e X. Beramendi, e q~e enumero a grandes riscos:
a súa visión de Galicia impregnada
de'catolicismo,-concebido este non
.desde unha. perspeciva intelectualmente teolóxica, .senón vivido
franciscanamente, dotándoo dunha
proxección panteísta; a Idade Media como época na que se realiza
unha xerarquización plena do cosmos, e polo tanto pretensión de retorno ó mundo simbólico medie-·
val; a idealizqción da orde social
- medi·e val, baseada na eco.nomia
agrari'a; a valorización · negativa da
burguesia; a concepción organicista da nación (co seu corpo e a súa
alma); o ·esgotamento das cul.turas ·
mediterraneas fronte ó florecemento da civil_izaciÓn a·tlántica; a vi- -·
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sión providencialista da histori~ de
Galicia; ecumenismo europeo da .
idade media; momento histórico de
ide~tificación absoluta entre o ociélente e o cristianismo. Como expresa ·atinadamente Carbállo Calero (1981:669): ..
"Aínda que Otero se coidou, mediante unha documentación 1J1inuciosa, de evitar anacronismos, a interpretación da figura <;ló protagonista, esá feita desde supostos ideolóxicos do propio autor, o cal, endebén,-verdadeiramente artist;a, nesta,
como en todas as suas novelas, céibase en conxunto das cadeas- que a
propaganda dunha fe soe impoñer a
un autor comprometido".
·
A áctas do simpósio oterián están chamadas a reanimar a leitúra
dun tan · interesante escritor e, á
vez, a dimensionar no seu contexto
as afirmacións .e a estética de don
Ramón.
•
FRAN<;:ISCO CARBALLO

Tarrio Vareta, Anxo (coordenador), Actas do
Simpósio Internacional Otero Pedrayo no panorama literário do século Xx. Consello da
Cultura Galega, .1~90, pp. 348. .

Primeiro
. .
anuano
da Igrexa /

O potencial
da igrexa galega
en España
A finais de 1990 apareceu na editorial Ar.las Montano (Móstoles,
Madrid) o primeiro anuário da
Igrexa en España. Anteriormente
saían á luz periodicamente g!lias
da Igrexa; agora substitue a esas
guias un anuário, ~ imitación dos
pontificios e doutros de diversos
intencións.
·
Este prirneiro fornece dad.os -interes~ntes, ainda que careza doutros que teñen importáncia para
unha análise sér1a da institución
eclesiástica'. A avantaxe destes
anuários está na sua constante mellara ata responder os intereses ~os
leitores.
· O anuário consta de dezaoito
apartados elaborados por cinco redactores; engade a colaboración de
trece significados escritores de distintas especialidades. A coordenación é de Eloi García Díaz e Miguel de Santiago. Hai notábtd pluSEMINARISTA GALEGOS
(~ estudos teolóxicos)
1981-82

1989-90
161

95

.

%
Galizi/
España 5,9

-

;ralismo ideolóxico eñtre os autores
e a visión que oferecen non resulta
monolítica. Non se emiten xuízosnegativps, pero tampouco se -de.fondeo aspectos discutíbeis; quedan fóra das páxinas. Iso parece a ·
explicación das caréncias do ·anuáiio qüe non dá resposta a interrogantes da rua.
O ~spádo a ocupar pola igrexa
galega non está deseñado. As comunidades autónomas non aparecen, nen a_s conferéncias episco1pais desas comunidadés e~istan .ou
rion; no caso de Galiza, existen.
Canto se refire á igrexa galega
. aparece baixo o tratamento de cada
unba das dióceses. A auséncia das
comunidades autónomas non se
substitue polas ~ províncias ecl(fsiásticas coa sua metropolitana e as sufragáneas. Todo queda atomizado
no enreixado da8 dióceses.
Inda asi, é posíbel colleitar.os
dados das cinco unidades diocesanas galegas -deixando sen sumar_a: .
parte galega da diócese astorgana·para debuxar a imaxe que estes dados aportan. Na p. 130 aparece o
mapa das províncias eclesiásticas;
seguidamente ven uriha descripción alfabética· de cada diócese.
Tres dióceses responderon ao
cuestionário, duas non e os dados
destas son incompletos e de elaboración dos autores do anuário. ·Alguns puntos _d o cuestionário versan
sobre os trinta últimos anos;_só os
enchen duas dióceses. Outro dado
-é moi si~ificativo: queríase -coí)ecer os meios de c0municación de
titularidade diocesana. Responden
tres. Lugo e Ourense din só contar
coa titularidade do boletín oficial
do bispado. Mondoñedo reseña ·
dous boletins mais: Cruceiro e Sígueme e unha revista histórico-teolóxica: Estudios Mindonienses.
O potencial da igrexa galega·
aparece parcialmente. Destaca o
esnido do clero e dos seminaristas.
O clero .galego é relevante numer·o sos; supera á média estatal no
sector do clero diocesano; P, inferior a esa média nó "relixioso" ou
regular. A taxa de envellecimento
do clero diocesano galego é maior
que a média estatal. E o mesmo a
sua disminución.:
A idade ·média do clen;> galego
era en 1988 de 54.4' anos frente a
estatal de 53.9. Esa idade corres- ponde unicamente ao clero en activo; para os xubilados a idade mé-·
dia é de máis de 80 en Galiza. Dado este que acredita a.Ionxevidady.
do clero.
O anuário non aporta dados do
nº de secularizados nos trinta últimos anos .segundo preguniaba o
cuestionário. Só responderon Lugo e Ourense. Naque.1 foron 9.1.
neste 64. Entre 1978 e 1986 secularizáronse en España 1.054 sa~
cerdotes diocesanos, n,a Galiza,
96, o 9%, que é a porcentaxe de
clero galego en relación ao español. Pode surprender esta alta·porcentaxe que queda rebaixada no
sector do clero regular. De t<;>das
as maneiras hai várias zonas do
Estado que teñen rrtaior porcentaxe que Galiza v.g. Aragón, etc.
Pero· todo- o SuJ peninsular. ten
unha média inferi9r.
,,
A fonte de recrutamento do clero sol) os seminário~. Os "meno·

8

- CLERO CON CARGO PASTORAL NA GALIZA
1987

1977
Clero diocesano

Id. regular

C!ero diocesano

~

. t.ugo
Mondoñedorerrol
Ourense
Santiago
Tui-Vigo

48

668
308
561
1021
283

538

TOTAL

3398

% Galiza/España ·

JO

34

-

253
451
864
247

20

-

79
257
103

'

2813

..

-

• Id. regular .

-

9

27
73
237
89

\
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res" · son centros de bacharelato e
non teñen ·especial significación.
Os. "maiores" nos que se cursan os
estudos teolóxicos, si expresan
futuro clerical; neles pasan algun
tempo todos os candidatos ainda
que estuden en faculdades teolóxi·cas fora da diócese.
A distribución dos seminaristas
non é uniforme. O maior crecimento corresponde a Santiago que
· ·pasou de 21 (1981) a 56 (1989).
Case non experimentaron cámbio .
numérico Ourense e Tui; un e outro con número relativamente favorábel.
Se comparamos o número de ordenacións riestes últimos anos e o
número de -disminución de sacer- ·
dotes,: podemos advertir que este
merma en igual número que o de
secularización; do resto, estaría estancado. O ·anuário é parco na análise da participación das dióceses
na asisténcia.social, no ensino e na
cuantific.ación do asociacioni_smo
leigo. Destaca a áusénda de centros superiores de ensino teolóxico
na Galiza: sbmente. un centro. en
Santiago integrado na universidade
pontificia de Sal~anca. Mentres
O derradeit'o tango en Paris.
abundan os centros de ensino de
EXB e de secundária, hai só unha
Pelle, o conquistador quedou cocunha grJnde simplicidade, sen
escota superior de .maxistério da
ma a revelación 'dun cineasta até , grandes medios económicos pero
Igrexa en- Vigo e en situación ines. cunha maneira f<;>rt;emente rebelde
aquela descoñecido e que apresen:
tábel. taba unha oubra rigorosa e absolu- · de ser fiel a unha filosofía e unha
Os factores de aberturismo ecle. esté_tica próprias.
tamente inusual no mercado actual
sial non están · indicados no anµá do cine mundial. A película cháPaga a pena seguir o ciclo e romrio. As comunida.des Irimia tén
mase
per
o segredo case vergoñoso que
Non
matarás
e
é
unha
das
fimaior desenvolvimento en Santiaimp9n televisión na sua emi_sión.
tas máis secas e implaéábeis que se
go e Mondoñedo; mínimo. en Oufixeron no cine. Iniplacábel v·isión
Sobretodo o titulado Non matarás,
. rense e Tui-Vigo. Nunhas seis vido apsurdo da violéncia e da pena
unha mazada en forma de cine.
las e nalgunhas cidades está a crécer o movimento neocatecmnenal · de morte, contén unha secuéncia -a
de dirección madrileña v.g. en Tui, - inicial co asasinato dun taxistamáis insuportabelmente brutais
Vilagarcia, Marin, Viveiro, A Coque se podan lembrar. A mesma firuña. Pero disto nada di o anuáfio.
ta gañou, na edición dos primeiros
Por parte da hierarquía, a igrexa
prémios
Europa de Cine -na mes. galega é das mais conservadoras .
ma onde Mulleres ao borde dun·
Xunto a tantos produtos- detestádo Estado; _só en Santiago hai diá~
ataque de nervos gañou dous prébeis ~ tantas séries 'compradas por
conos permanentes e centros teolómios- o priíneiro prémio.
quilo nun hipermercado de venda
xicos fóra da capital diocesana. A
Un ano máis tarde, no Festival
de áudio-visuais, hai algunha exIgrexa de Mondoñedo experimenta
de
San Sebastián, apresentouse ou-·
cepción louvável coma a excelente
graves dificuldadés de involución ·
tra parte do Decálogo do director.
série A forxa dun rebelde, dirixida
pastoral debido áo hispo valenciaA p'elícula, Non· amarás, é até o
por Mario Camús e proxectada sen
no de tendéncia integrista· '(Egea
momento a única estreada nas. panmoito éxito· o ano pasado e esta,
Escolano). A demogr_afia ei:i declitallas
comerciais
españolas
e
era
Os
xirn;:tes -do albor, dirixida por
ve de Ourense e Lugo sun:ia factounha reflexión orixinal sobre a
Vicente Aranda e unha das últimas
res de decrepitude nunhas dióceses
ol1ada e o erotismo;· con moitos
obras promovidas p~r Pilar 'Miró
que foron governadas desde os
pontos de contacto coa película
na ·sua etapa de directora do Ente.
anos cincuenta aos oitenta por bisfrancesa Monsieu Hire de Leconte.
Basada na novela de Femánqez
pos reaccionários.
En secreto, sen nengunha publjSantos, a obra mostra a preocupaEn suma, o Anuário 19.90. da ·
cidade, ainda tampouco clásic'i ~
ción do autor por descreber un feíto
igrexa en España vai servir de insseña diária nos periódiéos, TV2 . histórico desde unha perspectiva
trumento significativo na apresendecide exibir toda a série, os Xocrítica. Fixo o mesmo coa versión
tación das comunidades cristiás
ves a unha hora tan imposíbel para
dun convento castellano nos tempos
nesta conxuntura. Seguramente
as mentes traballadoras coma as
de Filipe II en Extramuros e nos Xique en números sucesivos podereo·-30 ·da madrugada, en polaco e . netes do Albor conta, através da
mós observar rtovos aspectos e no·
con
subtítulos.
existéncia dun balneário ·asturiano,
vos enfoques, se permanece o plu-:
co nome das Caldas, a revolta dos
A série ten unha forte unidade
ralismo que preside este primeiro
mineiros no Outubro de 1934. A
temática. Seguindo unha interpre+
número.
parte histórica vai paralela a unha
. tación persoal do signific"ado dos·
FRANCISCO CARBALLO
história de amor entre Martín, un
mandamentos -usánd_oos comá unxoven anarquista -personaxe que
ha metáfora-:, Kieslowski fai unhá
sernella de Ramón J. Sender- e Maradiografia da sociedade polaca,.
rian, no médio dun coro de xente
onde a morte ·e a soedade son as
que representan unha cara da pspaprotagonistas dos dez episóidios.
ña negra -santero~, cunha complexiCunha continuidade entré eles ·-su. bÜñad'a polos actores e . s.ituacións · dade persoal e sobretodo erótica -a
. dona das Caldás, -anai de Marianque aparecen de manefra recorrenmoi inusual na narrativa hispana.
te en vários episódios-, as fitas -to- ·
Iso cria no leitor unha impresión esdas producidas pola televisión potraña: é unha novela que parece filia
laca- son du.nha imensa austerida~as comédias bárbaras de Valle e,
de: os siléncios nel~s son tan imao mesmo tempo; interesada nunha
portantes coma as palabras dos
versión cotidiana da história. persoaxes. E un cine ,sen co.ncesións, afiado coma un coitelo, onde
Vicente Aranda, que escrebeu a
un uso maxistral de· elipse su-xire
adaptación con Joaquim Jordá,
moitos significados, pero sin inmóstrase nos prime.iros capítulos
sistir na posíbel mensaxe. Des<::rimenor director qu.e guionista. Dención profunda ·dun mundo coma o - tro da -calidade xeral d~ série, a
polaco, onde a. precisión da ollada
apresentación do conflicto central
fai de ·descrición local dun número
é pouco directa e a diferéncia entre
pequeno de xentes, unha reflexión
alguns persoaxes -a _parella Martín ·
intemporal sobre a morte e a dor.
e Marian no lado positivo.; a esaxeHerdeiro dunha grande tradición
ración de A.ntónio Iránzo e o tópipolaca -as fitas que realizou Poco do tipo que interpreta Femando
Hai case ·tres anos, apresentouse no . lanski no seu país o corriezo dos
Guilén, no negativo- resta unidade
Festival de Cannes unha fita que
anos sesenta, as de Skolimosky ou
ao conxunto. Este defecto é moiio
· chamou a atención' de toda a crítica . as de Wadja ant~s de fac~r 'as co~
menos forte que na última finta di:- ·
. internacional e que, se ben non foi
producións insípidas <lestes últirixida por Aranda para o cine, Si te
premiada coa Palma de Oµro, ·-homos anos-, Kiewslowki descobre a
.dicen que caí onde .era imposibel
nor 9ue caiu na mais convencional
capacidade transformadora do ci!le
seguir o argumento sen ter lido

o
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Os.Xinetes do Albor
nos mércores

Un decálogo .
case
escondido

Ciclo do
realizador polaco .
Kiewslowski

' previamente a novela de Juan Mar. sé. Destaca o tratamento do erotismo na série, que habitua)mente é
un a_specto moi convencional na televisión. O bon oficio de Victoria
. Abril, enche de vida un reparto
bastante heteroxéneo e desigual.
Aranda fixo a série coma unha película longa de cine, sen pensar na
especificidade do meio televísivo. ·
o conxunto xeral ten calidade e
orixi~aiidade ña apresentación
dunhas relacióils humanas desgarradas, presididas poi a ·morte . e a
paixón nun tempo decisivo da his•
tória recente de España.
CARLOS AMARO

O mundo
da parella

en·cuarentena
O derradeiro
tango en París

za' a se desintegrar, a desaparecer e
rachar violentamente (o asasinatosuicídio de Paul prodúcese eando
Jeane se identifica).
Certo que ao final do .filme ra- .
paza amosará, nun primeiro plano
demoledor, o "pasaxeiro" da situación e repetirá, a xeito de coartada:
liberadora, unhas frases valeiras de
verdade: "era un descoñecido que ·
non vira na miña vida. Era un to.lo.
Seguiume, atacoume, tentou violarme ... Tiven que me defender.
Era un descoñecido."). Sen embargo, esta xustificación íntima inventada por Jeanne e formulada pola
necesidade de amarrarse á recuperación da relación co seu noi.vo anterior, tampouco oferece perspectivas, e como o salvavidas que ambos guind&n no Sena, .rematará por
fundirse no fracaso. En último termo, e aqui repousa o..elemento colectivo en "O derradeiro tango en
París" todo se sinte, todo penetra
en nós, todos somos, fomos ou poderiamos ser Paul, sentir a sua angúria, o seu medo, a ua dor, o eu
sofrimento, a sua "náu ea". En urna, Bertolucci articula unha obra ·
de gran complexidade, lúcida e
unitária , onde a música, a cor, a
luz, a planificación e a cámara acadan un valor de reforzamento da
acción e onde, por outra banda,
non faltan a referéncia cinéfilas
(Vigo, Keaton) nen os "g uiños"
freudianos.

a

"O .derradeiro tango en Paris" é,
xunto con "Salo" de Pasolini e "O
império dos sentidos" do xaponés
Nagisha Qshirna, o filnie escándalo por excelencia dos anos setenta
Sempre e di o me mo e sempre e
e, probabelmente, a película máis
ten razón. Certamente Howard
importante de Bernardo BertolucHawks
é un dos máis grandes criaci.Además da recuperación da cadores de formas da hi tória do cirreira de Brando (sen quen o resulne. Excepto o músical, fixo incurtado do filme, seguramente, seria
sións en todos os xéneros e sempre
outro) atopámono~ aquí cun filme
deixou neles o seu maxisterio. Non
intimista onde a análise individualfoi un artesano bo coñecedor do
subxectiva transporta o trasunto
seu oficio, senón un auténtico "audunha reflexión sócio-histórica obtor" en tanto que interviña en todo
xectivizada. Bertolucci, como case
o proceso criador dun filme, desde
sempre, parte do persoal, do concreto, para achegarse ao _discurso . o guión, á dirección e mesmo na .
produción. Para min, a sua máxima
colectivo, social e de conxunto e;
aportación atopámola no terreo da
x~ que logo, históri.co. En "O decomédia ainda que o de envolverradeiro tango en Paris", non estamento e a evolución do "thriller"
mos simplesmente fronte a unha
("Soño eterno" ou "Ter ou non
história de "parella", senón que
ter") non é allea a sua pegada. Ennos ·atopamos de fuciños coa máis
tre 1938 e 1942 Hawk realiza tre
salientábel reflexión que sobre a
obra clave da comédia americana,
sua estrutura se teña feito no cine,
feítas a intervalo de dou ano : "A
non só como célula de convivéncia
fera da miña nena", "Lua nova" e
senón tamén como elemento pro"Bola de Lume". Realizada no
vocador de destrución e morte. To1940, "Lua Nova' é a egunda
do no filme parte desa premisa readaptación dun texto teatral de
velador a, desde as pintura de
Charle McArthur e Ben Hecht, e-Francis Bacon que abren os títulos
gundo guión de Charle Lederer. A
de crédito, até a música do sax.o,
primeira ver ión veu asinada por
sitúanse no ·terreo que Bertolucci
Lewis Mile tone, no 1931, e tal fiquer amosar; a saber, a narración
xera 43 anos de poi Billy Wilder,
dunha história amorosa que transié a única das catro adaptación que
ta, inequívocamente, polos vieiros
tivo í;l peza teatral que con erva o
de Eros e Thanatos, p,olas ringleitítulo orixinal "The front page".
ras tráxicas do amor e do ódio, do
Até o momento a última ver ión é
pracer e da morte, do sexo é da
a intitulada "Interferéncia ", e nen
dor. Bertolucci bota unha ollada
Kathleen Tumer, Burt Reynolds e
pesimista e tráxica, amarga e cruel,
Cristopher Reeve nos papeis prin- .
sobre o universo da parella, e nesta
cipais e Ted Kotcheff na direción,
· operación ·de achegamento, case
aportan nada ao asunto, quedando
entomolóxico~ o autor de "Prima
o seu Intento a anos luz das suas
de revoluziÓnes" non' deixa títere
tres antecesoras. A versión de
con cabeza. A sua reflexión conduHawks é· un prodíxio de como un
ce á análise exterior, pero tamén
guión trepidante, dunha forza ver. provoca un ·ex'ercíCio de obxectivabal case destructiva, está ao servíción por parte do espeatador suxeicio dunhas imaxes construidas· coto-obxecto da análise. Iso é na mimo un mecanismo de reloxeria. Paña opinión, o valor máximo do fillabra e imaxe · articúlanse aquí de
. mé. A estrutura da -fi.ta é perfeita e
xeito .perfeito para soster unha hisven separada por dous momentos.
tória de profunda carga satírica,
Mentres non hai -nomes, mentres
crítica e chea 'de humor. Este trabanon existe coñecimento de quen e
llo ten unha espléndida corrección
eada queil, mentres o mundo se reformal e posta en ·cena perfecta, e
. duce ás c·atro páredes dunha casa
ven avalada de maneira salientábel
protectora (símbolo psicanalítico
nai) ou mentres,a·relación é mu- · polo traballo dos actores, onde un.
Cary Grant no mellor da sua ~a
da e se limi,ta á actividaóe.ceib.adorreira e unha Rosalind Russell, sinra e anti-represiva do sexo, a.
xelamente espléndid?-, dan me.convivéncia de Jeanne e Paul
transcorre sen problemas. Porén, · ·11or da sua arte de grandes. comediantes.
·
•
cando se pronúncian os nomes,
CELSO X. LOPEZ PAZOS
cando cada un ten coñecimento do
"O derradeiro ta¡:¡go en Paris''. Sabado 2
~:mtro, cando se traspasa o umbral
TVG. 24.00 (Versión Orixinal)
da .éasa... todo ese universo come-
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Mikel Laboa,
.
unha viaxe sen retomo ao fundo ·da mus1ca
~'

Máis de trinta anos cantando en euskera
/

"¡Un áspero berro
rachou na tua ventá e ti ...
sen facer caso!
Sen coñecer máis nada e ti ...
sen amolarte!".

anterioridade (comezo dos 60), xa
as novas xeracións convirtan aos
seus devanceiros en clásicos pero.
actuara idallamente, estreándose
resulta pouco frecuente na Penínnos seus comezos en teatro en .Iruña e máis Zaragoza. Unha vez disula Ibérica. Eis· a vixén.c ia dun auténtico criador qúe non precisa das
soltos "Ez Dok Amairu" participa
declaracións dunha Tracy Chapcos irrnáns Arce na montaxe do esman para convencemos da sua capectáculo "IkimilikiliklikP.
tegoría como tal aconteceu recenNo ano 64, cando se edita o seu
temerite. E apennanéncia de alprimeiro disco ainda estaba por coguén que, xa hai case vinte anos,
mercializar masivamente o formase adiantou tanto na percura de noto LP, e asi, durante vários anos, as
suas canCións eran editadas en ·gravas formas de expresión,-que mesmo hoxe en dia, unicamente o seu
bacións EP. O responsábel era o
último disco ("12"-"Ham-abi") poselo "Giztiri" de Baiona, en Euskade servir de exemplo esteticamente
di Norte e cux.as terras Laboa déu
. rupturista.
frecuentes recitais. Máis tarde, divers~ editoras de Euskadi Sur serNin~uén pod.e agardar dé M. Laveron de divu,lgacióri ás gravacións . boa. un brillante guitarrista máis
do interprete: "Herri-Gogoa'', "Xoben un rudimentario intérprete nesxoa", e actualmente· "Elkar", que
te particular; pero en cámbio esta
abfanxe a case totalidade da editécnica primária correspóndese coa
ción musical do Pais Basco. Un topremeditada linguaxe do berro e
tal de seis LPs, vários déles dobres,
sospiro; elementos de seu característicos dunha parte do repertório;
conforman a meirande parte dá sua
produc;:ión, sendo característica hacomponentes bas~ados no seu conbitual a de estaren titulados .por ortido que devén alternativo da linde númerica. Especialmente signiguaxe expresada convencinalmente
ficativo resulta "Lekeifoak", disco
·a medio da palabra que "chega tan
recopilación, editado en 1989, que
caótica e -contaminada do mundo
que a criou que perdeu a sua forza
contén unha escolma de vários. anteriores, nos que a vila dé Lekeitio
e eséncia", tal como escrebe LA.
serve de titulo comun a todos eles. . Artze na contraportada do "LekeiBautizo artístico nada gratuíto xa
tioak". Palabras que.en cámbio Laque nun caserio de Lekeitio perto
boa recolle doutros poetas, sendo o
da ·mítica Gemika atopou cobixo
premio Bernardo Atxaga autor freLaboa coa súa familia. Aquetas vicuente nas suas cancións.
véncias infantis marcaron e serveron de base a esta considerábel parNo- noso País aínda perdura na
te das suas composicións, quemáis . memória dalguns afeizoados a parque suas próprias, viñan sendo dos
ticipación de M. Laboa no Festival
pescadores, en plena faena, que
"Galeuska" celebrado na Coruña .
formaban parte daquel "habitat".
no verán de 1977, xunto a Miro
Curiosamente esta linguaxe primiCasabella e Rafael Subirachs. Activa é. éonvertida polo creador en
tualmente o seu espectáculo convangarda artística ou como quedou
fófillano ademais do próprio intérdefinjdo: "canció"n experimental".
prete, Iñaki Salvador aos teclados,
Eduardo Salvador á guitarra eléctrica e flauta e o duo .Jesus ArceLaboa hoxe.Andoni Aleman á txalaparta. ·

• XOAN M. ESTÉVEZ

Cando nos anos 70
(e ainda hoxe en día)
cantar en euskera viña
sendo toda una atitude
política Mikel Laboa
supuña todo un revulsivo
mesmo para o seu
potencial público receptor
pouco afeito a vangardas
artísticas.
Os conservadores de
e querdas adoitan a:
rexírense por parámetros
emellantes aos seus
homólogos de direitas e
non sempre entenden
mensaxes codificadas en
forma de fonemas,
contrastes sonoros e
distorsións instrumentais.
Ademais, e sobretodo, está
a voz; unhas cordas vocais
capaces de transmi tiren as
máis insólitas sensacións.
Cando descrebe o histórico bombardeo de Gernika, Laboa non canta ao xeito panfletário da época senon que alerta á povoación nun
prolongado alarido, cal serena que
anticipa a traxécüa irnediata. O xenocídio dos "cherokees" nos Estado Unjdo é cantado cun acompañamento de sons indíxenas. O seu
sorprendente xogo de voz devén
en mensaxe ubversiva cando escoitamos Orreaga" ("Roncesvalles") incluída no seu disco "Lekeitio 5" que ven endo unha sucesión de men axe , a xeito de
' ketch", no que e perceben o
mái diver o contido i.. non empre mu icai , coa me mi ima "Paixón seg undo S. Mateo" de J.S.
Bach corno fondo no seu remate.
Parello a este repertório de "canción experimenta]" Mikel Laboa
tén desenvo1vido ao longo dos seus
trinta anos de vida artística outras
facianas claramente diferenciadas
desta. Como investigador que foi

da música popular é intérprete dun
abondoso repertorio de "canción
tradicional" asi como de poemas
actuais de autores tan distantes xeograficamente como o inevitábel
Gabriel Aresti, Brech ou Salvador
Espriu. No abano tradicional ademais de tema populares, inclue outros nos que participa un instrumento tan característico daquela terras como é a txalaparta, asi como
unha formación instrumental igual:
mente representativa, a "trikitixa",
que mesmo dá titulo a unha compo ición do seu repertório.

"Ez dok amairu"
"Se fose licito fuxir
se houbese paz nalgun lugar
non seria o amante
das flores que lindan a casa". ··
Os versos do seu

c~mpañeiro

Xabier Lete1 que Laboa grabou no
seu LP. "6" serven para situármonos no tempo que viu sementar os
alicerces duo sólido movirnieQto
sócio-político denominado "Ez
Dok Amairu" ("Non hai trece"). A
carón de cantautores coma Lete
Laboa ou Benito Lertxundi, unha
"Enfrióuserrie o sangue
morea de pintores e· poetas convienfebeleceu o corpo
. "vian cóbado con cóbado na procue endurecido o corazón.
ra dunha normalización na vida
Se todavía fose xove
social e cultural que hoxe én dia n.o
conservaría a ilusión".
musical é unha brillante realidade
naquel País. Os primeiros xérmoAos seus cincuenta e seis anos
los que· en Barcelona agromaron
de. idade, lorixe da sua decadérn;:ia,
con "El Steze Jutges" e máis tarde
M. Laboa converteuse, máis que
entre nós con "Voces ·Ceibes" deron ~n M. Laboa un auténtico pre- ' nun precusor, nun auténtico patriarca, como proba o feito Cie que
cursor. Daquela venlle ;,t sua amiunha morea de grupos "rock" se
zade con Lluis Llach inda actualxuntaran o pasado ano nun disco, ,..
mente vixente, con quen compartiu
que grabaron versións "sui-gene-·
recitais tanto en Euskadi como en
ris" de cancións suas. O feito non é
Catalunya, situándonos a finais da .
novo no contexto ·internacional que
década dos 70. Sen embargo con

.Participar da sua arte pode resultar unha tortura para ouvidos domésticos pero s.en dúbida resultará
un reconfortante desafío para quen
busque na música unha viaxe sen
retorno. Mikel Laboa como profisional da psiqwatria que foi, saberá
sulagarse no;nosQ. sub-consciente
desinibirnos das pantasmas que o
povoan.
Obviamente como calguer pequeno ou grande xénio o seu rol
artístico resulta diffc~lme_nte encasillabel. Xa que logo o de cantautor vén resultándolle un calificatit
vo limitado.
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A TRAXÉDIA DO POTENTADO SEN.O R POTE
XESUS TORRES REGUEIRO

Soubemos por un artigo necrolóxico da existéncia dun curioso po- ·
tentado galego, que o foi todo na
vida económica da Habana de primeiros de século e rematou aforcándose na sua 1uxosa mansión do
bairro do Vedado. Dedicoulle Roberto Blanco Torres en 1921 e 'non
tivemos coñecimento del até hai
uns anos, cando caiu nas nosas
mans unha colección da revista
Nerio que se publicaba en Corcubión ao longo dese ano. Titúlas_e o
artigo "La tragedia de Pote", e nel .
infórmanos o malogrado xornalsita
de Cúntis da vida e milagres· deste
personaxe.
· Era o galego máis popular da
·Habana no seu tempo, non en ra-·
zón.,da sua orixe, senón polos seus
millóns de pesos ''e outras extravagancias do seu viver". Mália a sua
sona de persoa tosca e vulgar. Pote
tiña nas suas mans unha boa parte
da vida económica de aquela República. comezara humildemente,
vendendo xornais e novelas folletinescas, como de folletin debeu ser
a sua vida. Co tempo fíxose dono
da primeira imprenta e lib.raria _da
Hal:Jana. No seu obradoiro traba11aban, ademais dos operários impresores, alguns intelectuais e escrito-.
res "aos que ali mesmo tentaba extraerlles os escritos que pasarían a
ser obras de texto has escolas".
Ademais doutros negócios non menos rendíbeis. Pote introduciuse tamen na indústria sucreira, base da
economia da illa. Cando os yanquis
tentaron mercar o maior número de

enx·eños sucreiros, procurando · a
penetración económica imperialista, P-ote mercou dous:dos máis importantes por tres millóns de pesos.
A opinión pública aplaudiun<? e
louvounp como patriota. Mais pouco se lle daba a-Pote o patriotismo
sucreiro, xa .que pouco despois vendia os· enxeños, probabelmente ás
próprias compañías yanquis, gañando outros taritás millóns como
investira neles. Negócio rendíbel,
como se pode apreciar.
Pote debia ser unha espécie de
misántropo. Vivía só, atendido por
unha criada. Trataba a todo o mundo co apelativo de "ñáñigo", nome
co tjue eran coñecidos os membros
dunha secta secreta formada por
negros .que existiu en Cuba. Dinos
Blanco Torres que, despois do Presidente da República, Pote era a
primeira personalidade da ill.a. Disque se permitía entrar no pázo preO xornalista Roberto Blanco Torres, na foto, danos conta do Sr. Potes nun artigo
sidencial enmangas de camisa e
titulado La tragedia de Pote e publicado na revista Nerlo de Corcubión no 1921.
desaliñado como adoitaba a andar
de cotio. Pésie a todo -o que poden
ba, na necrolóxica que lle dedicario Almendares, falando da imos cartos !- era igualmente recebido
ba, que a vida de Pote fora unha
prenta e libraría La Moderna Poecon marcialidade e honores pola
traxédia contínua. A traxédia do
sía, ainda en pé, que fora propiedahome que vive á marxe de todo, e
garda e os personaxes pacegós.
de sua. Afirma Tosar que Pote suiO potentado emigrante rematou
por riba de todos, só para os cartos
cidouse "aló pola crise financeira
enforándose cuÓha saba na -sua
e os neiócios. Cantos discípulos
dos anos trinta". Mais xa vimos
mansión, seica a causa de probleten nos nosos dias, por máis que
polas notícias do xornalista de
mas financeiros. Chegouse a ·co. estes non se suiciden!
Cúntis que o tráxico fin de Pote
mentar, esaxeradamente, que el fo_ Hai pouco, Luis G. Tosar, ao esocorrera na década anterior, a cora o causante do descalabro económezos de 19Z 1, polo que o sue cacreber sobre as suas andanzas pola
mico que viña a sofrer a illa. Dicia
Habana, onde tivo notícia deste
so non ten relación coa depresión
Blanco Torres que "quizá fora o
singular personaxe, lembraba ao
económica que comezou no ano
seu primeiro fracaso como nego- _ fanioso galegó que criara a prirneivintenove nos EE.UU. e arrastou
ciante e non quixo sobreviver a
ra editora escolar cubana e consde contado á dependente economia
el"._O mesmo Blanco Torres coida- .... truira unha ponte ~e ferro sobre o
~ubana. Ten a ver, pola contra, coa

crise provoeada polo capital norteamericano en Cuba para facerse co
control económico da illa.
Blanco Torres, o inesquecíbel
"Fray Roblanto", andara por Cuba
na sua xuventude -coidamos que aí
comezou a sua limpa e honesta traxectoria xornalística- e aló deQeu
coñecer a Pote, ou polo menos ter
no'tícias de primeira man sobre a
sua história. Con todo, o xomalista -como tampouco fai o citado To·sar- non desvela a identidade do
personaxe, cousa que resulta certamente curiosa. Quizá no eu momento o nome real non dixera nada
a ninguén e o alcume fora o auténtico identificador do personaxe.
Estas cousas pasan nas novas vilas
cos paisanos que teñen un alcume
popular. E Pote, con todo o seu poder económico, non deixaba de er
un pai ano. A no a irreprimíbel curiosidade levouno a pe cudar
quen poderia er e te home e que
identidade se agachaba tra de de
alucume. A no as pe cuda non
tiveron éxito. Quizá Neira Vilas,
tan estudo o e coñecedor da historia e avatares da colectividade galega en Cuba, poida saber algo.
Claro que, ao mellor, a cousa non
ten maior importáncia. Un nome e
un apelido ás veces non din anda.
De todos os xeitos, un -que é teimudo- coida que estaria ben aber,
ademais doutros pormenores da
sua biografía, a verdadeira identidade deste potentado galego que
pasou á posteridade unicamente
con un sinxelo alcume.
+

EXTRAS ANOSA TERRA
O fondo editorial de

Promocións Culturais Galegas
á venda en:
A CORUÑA
Libraría Couceiro
Praza do Libro
Libraria Colón
Rua Real , 24
Libraría Lúme
Rua Fernando Macias, 3
Libraría Ayuntamiento
Praza Pontevedra, 2
Riego de Agua, 16
Libraría T erra
Praza do Conservatorio, 2
Libraría Lagos
Ronda de Outeiro. 248
Libraría Arco
Rua do Arco, 5
Libraría Martins's
Rua Pedreira Rios, 2
Libraría Xiada
Avd. de Fisterra. 76- 78
SANTIAGO
Libraría Couceiro
Rua República de El Salvador, 9 ·
Libraría Abraxas
Ru·a Montero Ríos, 50
Galería Sargadelos
Rua Nova, 16
·
Libraría Pedreira
Rua Home Santo, 55
Libraria San Pedro
Rua San Pedro, 61
Libraría Aerno
Ru_a República de El Salvador, 33 ·
Libraría Carballal
Rua do Vilar, 68
Libraría González
Rua do Vilar, 52-50
Libraria t-ollas Novas
Rua Montero Ríos, 37
FER ROL
Libraría Lii.1iar
Rua Venezuela, 33
Libraría Helios
Rua Real , 55

MUROS
Libraría Prim
Rua Ancha, 9
Libraría Galardo
A Xesta
Libraria Kino
Esteixo
NOIA
Libraría Sementeira
Rua Mazacañamos, 15
Libraría Blanco
Rua Suárez Oviedo, 11
CORCUBIÓN
Libraría Nerios
Praza Xosé Carreira. 29
CARNOTA
l,.ibraria Vázquez
A beira Casa do Concello

CEE
Libraría Trazos
Ruada Pena, 12

1111.11
PONTEVEDRA
Libraría Michelena
Rua Michelena, 22
Libraría Cao
Rua Padre Sarmiento: 12
Libraría Seoane
Rua García Camba, 6
VIGO
Libraría Bertrand
Rua Príncipe, 23
Libraría Ir Indo
Rua Príncipe, 22 (Galerias. 2" Piso)
Libraría Babel
·
Rua Venezuela, 45

Libraría Cultural
Rua d~ Qon Bosco, 46
Libraría Capitán Trueno
Rua Marqués de Valladares {Galerías)
Libraría Auria
Rua Torrecedeira, 102
Libraría Sirius
Travesía de Vigo. 17
¡!.

CANGAS
· Libraría Maraxe
Avda. Méndez Núñez, 45
Libraria Vilafer
, Rua Real, 13
Libraría Pro-Escota
Rua Baiona, 15
MOAÑA
Libraría Maya
Rua Concepción Arenal, 142
Libraría Alborada
Rua Concepción Arenal, 112
AGUARDA
Libraria Atlántica
Rua Concepción Arenal , 16
Libraría Cervantes
Rua Vicente Risco, 3
PORRIÑO
Libraria Paz
Rua Ramón González, 3
MARÍN
Libraría Breogán
Rua Calvo Sotelo. 29

ARCADE-SOUTOMAJOR
Libraría Míguez
Avda. Xosé Solla, 115

VILAGARCIA DE AROUSA
Libra";-ía Límíar
, Rua Cervantes, 5

OURENSE
Galería Sargadelos
Rua Habana, 20
Libraría La Región
Rua Calvo Sotelo, 15
Libraría Stylo
Rua Capitán Eloy
Libraría T aneo
Rua José Antonio , 20
Libraría Ronsel
Rua Paz, 19
Libraría Platero
Rua Bedoia , 22
Libraría Meiga
Rua Progreso, 64
Libraría Malleira
Rua Bedoia , 36
Libraría A Nova
Rua Padre Feixoo , 17
Libraría Desea
Avda. Ourense, 1O
Libraría Res Vie ·
· Praza Maior, 11
RIBADAVIA
Libraría Teima
Rua Carballiño, 56
ALLARIZ
Libraria Amodiño
Rua Emilia Pardo Bazán, 18
CARBALLIÑO
Libraría Correos
Rua Resalía Castro, 1
Libraría Epi
Rua Mosqut:lra, 2
.9
CELANOVA
·Libraría Abella
Praza Mai0 r, 10

O BARCO DE V ALDEORRAS
Libraría Murciego
Rua Marcelino Suárez, 28

XINZO DA LIMIA
lib~aria Galaica
Avda. Ourense, 11

1.11
LUGO
Libraría Aguirre
Rua Bispo Aguirre, 8
Libraría Biblos
Rua Doutor Fleming , 1 Baixo
Libraría Alonso
Praza do Campo, 2

VIVEIRO
Libraría Porta da Vila
Avda. Courdes. 38
RIBADEO
Libraría Vivín
Rua San Roque, 7

~
~

VILALBA
Libraría García Hermida
Aua Calvo Sotelo, 5

~~

1.11.I
MADRID
d 1
arga e os
L.urbano, 46
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Libraría Das Airas
Praza García Barbón

Sargadelos
Provenza. 27 4
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ACTOS

A segunda obra do CDG para o
programa deste ano, da autoria
·de Miguel Anxo Femán Vello,
estréase o vindeiro 6 de Febreíro no Teatro Principal de Compostela.

Humoristas galegos
En Ponteareas, na Sá de Exposicións do Pal~cio da Música, estará aberta do l ao 17 de Febreiro unha mostra do humor galego contemporáneo preparada
polo Museu do Humor de Fene. '
Asisténcia libre en horário de
luns a sábado de 6 a 9 da noite e
os domingos de 12 a 2 da mañán.

A elas e a Cunquei.ro
Repre entación de Uvegá teatro
oJS de Febreiro en Noia.

Cine Clube
Padre Feijoo
De Ouren se proxectará as seguintc pclícuala :

• M.CJCOMPOSTELA

31 de -Xaneiro "Mash" de Robert Altman Sesións ás 20,30 h.
e 23 h.
7 de Febreiro. "Rashomon" de
Akira Kurosawa.
14 de Febreiro. "Fando e Lis"
de A. Jodorowsky.

Safaris fotográficos ·_

Investigación Histórica. ·
O grupo de audiovisuais "Olio
de Vidro" da A.C. Alexandre
Bóveda, organiza para· este curso a atividade-fotográfica "Safaris fotográficos". O primeiro deles realizarase co gallo do antroido de Viana de Bolo, o 10 de
Febreiro. A saida terá Jugar do
Obelisco ás 8 a.m. Para reserva
de prazas dirixirse ao local da
Federación de Asociacións Culturai , rua Emilia Pardo ~azán,
25-111 esq. Tfno.: 24 43 55 de A
Coruña. O custe da viaxe é
2.000 pesetas, excluida a comida. Aportarase documentaci9on
sobre o Entroido de Viana.

nativa".
Mulberes Nazonalistas Galegas pon- a venda a Axenda/1991, que pode adquirirse en-determinados bares do casco vello
compo telán. Nela pásase revista aos acontecementos que non
hai que e quecer, amais de referencian as data históricas que
marcan un fito acial e político,
particularmente no ámbeto galega. Nun lixeiro despiste -supomo -, lembran aos rapace morto nunha coñecida discoteca
cando, pre umibelmente, ían
por artefacto explo ivo en determinados locai de dubido a
reputación, facendo fincapé que
a "dar pola ua marte non pode
er aliviada polo e quecemento,
· enón pola vitória". Coidamos,
ne ta , que a fórmula teñen
que er outra , que e fai impre cindfbel profundizar noutro eido máis abertos. e po iti-

w.

•

Exposición do pintor coruñés
con 50 obras -repartidas entre a
Casa da Parra e o Museu do Povo Galego en Santiago.

Debuxos e grabados na Galería
Sargadelos de Ourense

Exposición no Auditório de Ga1icia, Santiago. Até o · 16 de Febreiro.

Ton Van Summeren
Exposición na Galeria Espacio
· Santiago Corbal de Pontevepra.

Manuel Facal
Pinturas e gravuras recentes. Na
· Galeria ·Trinta-Manolo Allué.

1. - Poderán con correr a· este
premio todos os autores que o
deseen.
2.- As obras, escritas en língua
galega deberán ser inéditas e
versar necesariamente sobre a
história politica, económica,
·cultural, etnol6xica, etc. do município de Negreira apresentaranse por tnplicado en formato
DIN A 4 mecanografadas a dobre espácio, por unha só cara e
cunha extensión mínima de 75
follas. Se o autor o considera de
interesa, os traballos poderán ir
acompañados dos correspondentes apéndices documentais e
índices, sen que estes podan ser
contabilizados no número de fo- ·
llas a que se fai referéncia con
anterioridade.
3 .- o prazo de recepción das
obras comezará dende o intre de
publicación das presentes bases,
deica o día 25 de Febreiro de
1991, que quedará pechado o
prazo de admisión.
4.- Os traballos, sen asinar, deberán levar un lema que figurará igualemente no exterior dun
sobre adxunto e no interior deberán figurar os seguintes dados
persoais do autor: Nome e a~
lidos, domicilio, teléfono e unha
brevé ficha bibliográfica do
mesmo.
5.- Estabelécese un único prémio de 300.000 pta. para a obra
premiada.
·
6.- O Conéello de Negreira adquire o direito á publicación da
obra premiada e nese caso o autor receberá 30 exemplares da
mesma.
7.- A composición do xurado
non se dará a coñecer até a publicación do fallo. Estará compos to por personalidades do
mundo da Universidade e a Investigación e poderá cleclarar
deserto o premio; neste caso a
cuanlia pasará a engrosar a seguinte edición.
8.- A deci ión do xurado, que
será inapelábel, darase a coñecer nun solene acto o 17 de
Maio, "Dia das letras galegas",
de 199 l.
•
9.- O trabaJlos apresentados e
non premiados poderán retirarse
da Secretaria do Concello de
Negreira antes do 31 de Decem-

·
Fernández Mazas

Antonio Palacios

O Concello de Negreira co obxecto de potenciar o labor criativo e de investigación, convoca
os III Prémios "Vila de Negrei- ·
ra", nas modalidades de
Investigación-Histórica e Perio} '
dismo.
Estes prémios, en ambas as
duas modalidades, estarán dotadas de 300.000 pesetas, e rexeranse polas ~eguintes Bases:

Representacións de Uvegá-teatro. Día 1 de Febreiro en Sada
e 16 do mesmo mes en Teo.

Alberto Datas

Exposición da IV Mostra de·
pinturas "Imaxes a carón da aula". Na planta ¡n do Iv.useu das
Artes e da História de Vigo.

Nº 463 - 31 DE ~~EIR_D DE 1991

III Edición Prémios
Vil a de Negreira.

Cea para dous

EXPOSICIONS

Imaxes·
a carón da aula·
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.ft:cuLTURAL;n.

23

CONVOCATORIAS

NOVAS SENSUAIS

Xa está na Casa da Parra parte
da obra de Dalas, un do plásti- ·
cos galego que. como tantos
outros, tivo que recuncar na diver idade xeográfica, "para co
tempo exa que decida a avalía
do eu traballo como grande entre os grande ". A directora xeral de Cultura da Xunta deulle a
nota oficiali ta a uaha nova, onde 9 catedrático coruñé mo lra
ampla cena criada bai o o
e cintil o próprio do er migra! rLo que v a polo cosmo na
bu ca da inten idade.
Arco da Vella, a a ociación cul tural de Conxo, conta cunha nova directiva c nducida por Mercede Franqucira. A a ociación,
que mantén unha inten a ati idad , tratará de canalizar o
seus e forzos "dentro dunha línea onde o labor cxa o fídel refle x o dun traballo integrado
nunha dinámica crítica e imaxi-

· AxendA .

Quessada
' Pinturs na Sala de Arte da Caixa Ourense

Descamps
Oleos e pinturas do belga Descamps no Ateneo Santa Cecilia
de Marín. ·

Manuel Izquierdo
Pinturas frescas. Na Sala de
Arte da Caixa Vigo.

·

Felix Antonio ·
Pintura. Até 6 de Febreiro. Na
· Nova Sala de Exposicións da
Caixavigo.

Xurxo Villar Na Sá da Caixapostal de Santia. go: Aguarelas.

.

.

"'
tributar unha homenaxe áo pintor Laxeiro, en recoñecimento
ao seu extraordinário labor· artístico, coincidin.do co seu 83
cumpreanos, o ·próximo 23 de
_febreiro. Como .complemento
·da mostra da sua obra máis recente e dos actos a celebrrar con
tal motivo, no desexo de que todos os nenos de Galicia se su-.
· men á homenaxe, a devandita
Galería convoca o Prémio de
Pintura- Infantil Laxeiro, que se
rexerá polas seguintes Bases:
l.- Poderán participar todos os
alumnos de EXB de Galiza.
2.- -As obras haberán de ser totalmente orixinais, e cada concursante só poderá apresentar
unha.
,
1 ,
3.- o tema será único; consistirá
en dar unha visión orixinal e libre da efíxie de Laxeiro, a modo de retrato (cabeza, busto,
médio corpo, coí-po· inteirQ ... )'
ou ben relacion~ndoa co seu
mundo pictórico, coa sua vida,
con Galiza, etc. Poderán inspirarse no mater1al gráfico que
dispoñan á man (enciclopédias,
catálogos, xornais, etc.) . .
4. - A técnica a empregar será
totalmente libre (óleo, acrílico,
gouache, aguarela, cera, lapis,
tinta, etc.), e sempré sobre papel
Apropríado dunha medida Q1áxima de 30 x 40 cm. No reverso,
figurará.o nome, enderezo completó; teléfono e centro escolar
do concursante.
5.- As obras apresentaran~e ou
remesaranse á Galeria de Arte
Citan!a (Rosa, 22; 15701 Santiago de Compo~tela), antes do día
15 de Febreiro que ven, debidamente protexldas ou embalaqas
(ªgradécese· o envio conxunto
por C<?téxios, bisbarras, etc.).

bro de 1991 , sen que a citada
entidade se comprometa á devoluciqn dos mesmos unha vez rematado este prazo. Os exemplare~ non recollid_
os poderán ser
destruídos.
10.- A 'p¡i.rtiéipación neste prémio supón a aceitación total das
presentes bases e o incumprimento dalgunha delas anula dita
participación.

Periodismo '"

1.- Poderán concorrer a· este
prémio todos aqueles profisio- ·
nais da comunicaeión que o de. sexen, con traballos· editados en
galego en ca)quer medio difusión: axéncias de prensa, diários, revistas, emisoras de radio
-e televisión.
2.- Os traballos deberan enviarse a Concello de Negreira desde
a publicación destas bases até
as doce horas do dia 31 de Abril
de 1991 que quedará pechado o
prazo de admisión.
3.- Os traballos deberán apresntarse por triplicado acompañados do soporte (gráfico, vídéo
ou cassette).
4.- Ditos traballos terán que ser
publicados desde o 17 de Maio
de 1990 deica o 31 de Abril de
1991, data de finalización da
admisión de orixinais.
5.- O ·xurado, que estará formado por relevantes figuras do periodismo e da literatura galega,
non se dará a coñecer até a publicación do fallo, 'p odendo declarar deserto dito prémio; neste
caso a cuantía do mesmo pasará
a engrosar a seguinte edición.
6.- Estabelécese un único pré~ .
mio indivisíbel de 300.000 pia.
7 .- Os traballos apresentados
detierán versar necesariamente
6.- O Xurado estará formado
sobre · alguri aspecto da vida, a
polo próprio pintor Laxeiro, cohistória, a cultura, a sociedade,
mo presidente, é nía.is pot cati-o
etc., do Cóñcello de Negreira e
membros · de recoñecido prestío xurado valorará a actualidade
. xio no eido das artes plásticas.
e oportunirlade do tema asi co· Actuará como secretário, con
ma a sua calidade Qeriodfstica e
voz e sen voto, un representante
literária.
de Citania. O fallo sérá inapelá8.- A decisión do xúrado, cuxo
bel e darase a coñecer no transfallo será inapelábel, darnse a
curso dá mostra-homenaxe.
coñecer nun solene acto, o dia
7 .- Procurarase que todas as
17 de Maio de 1991, " Diadas
pinturas aprsentadas sexan exLetras Galegas".
postas ao público . No caso dy
9. - Os traballos apresentados e
que a sua cantidade o impida,
non· premiados poderán retirarse
mostrarase unlia selección, nunda Secretaria do concello antes
ha das salas da galÚia convodo 31 de Decembro de -1991,
canre.
sen que dita entidade se com-8.c O Prémio, consistente nun
prometa á devolución dos mesdebuxo de Laxeiro, de 50x70
mos, transcorridos este prazo.
cm., non poderá ser declarado
Os traballos non recollidos podeserto. O centro escolar onde
derán ser destruídos.
·
10.- A particiación neste pr.émio · _curse estudos o gañador receberá unha carpeta de serigrafias,
supón a aceitatión das presentes
tamén da autoría do homenaxebases e o incumprimento daladci.
gunha delas anula dita partici9.- Todas as obras que concurpación.
•
sen pasarán a ser propiedade de
La_xeiro, que dispoñerá o seu
destino definitivo nun lugar púPrémio Laxeiro
blico.
de Pintura Infantil
10.c A partléipación neste prémio supón a plena aceitación
A Galería de Arte Citania vai
das suas bases.
•

1 Prémio
de Teatro Oaiego_
'Rafael Dieste'·
Bases:
Co propósito de fomentar a
criación de novos textos dramáticos no noso idioma, a Deputación da Coruña convoca .o I Prémio de Teatro Galego "Rafael
Dieste", de acordo coas seguin~
tes bases:
1.- Poderán optar ao prémio todos os autores de calquer nacionalidade, con obras escritas en
língua galega . .
2.- As obras serán inéditas e ·deberán estar concebidas para a
sua representación en recintos.
teatrais; a temática e a ex.tensión serán libre.s.

3.- A obras apresentadas por ·
quintuplicado, mecanografadas
a dobre espácio, por unha só cara, e debi9~ente grampadas ou
encadernadas, achegadas de so.bre cerrado, no que conste o título da obra e o lema do autor,
contendo no interior o seu nome
e apelidos, domicílio e número
de teléfono.
4.- As obras deberán enviarse .
en sobre ou paquete cerrado, no
que se faga constar: I Prémio de
Teatro Ga!Cgo "Rafael Dieste'',
· á Deputación da Coruña, Alférez provisional s/n, e incluíado
no interior do mesmo, o sobre
cos dados persoais do auto~.
5.- O praz~ dé admisión de orixinais inícia o dia seguinte ao
da· publicación destas bases no
Boletín Oficial da· Província e
finalizará transcorr;idos, tres meses.
6.- Establécese un prémio único
dotado con 500.000 pesetas.
7 .- O xurado constituirase de
acordo cos critérios que no seu
momento se· determinen pola
área dy Cultura desta Deputa. ción e ·a sua composición da,rase
a coñecer no acto de entrega
dos pre_mios.
8.- A Deputación resérvase o
direito de publicar a obra ·p remiada, podendo promover un
convénio entre compañías teatrais galegas para a montaxe e
representación da obra, sen que
istó supoña unha coll)pensación ..
complementária para o autor.
9.- As obns non premiadas poderán ser recollidas no prazo de
dous meses, contados desde o
dia seguinte ao da publicación
da decisión d.o xurado. Os ori;¡.inais non reclamados serán destruídos, unha v_ez trapscorrido o
prazo previsto.
10.- A participación nesta convocatória supón a total aceitación destas bases, 'sendo a decisión do x.urado inapelábel. •

ANUNCIOS DE BALDE

·

Precísas~ muller para traballo

_

perigoso. -Escaso salário. Frío
intensó. Longos meses de _~scu
ridade. Perigo constante. Retorno incerto. Interesados escreber
a XMPP. IESP Sada. Rua Brañas s/n Sada (A Coruña). Indicar nome, idade, enderezo, foto
recente e razóns pola que faria a
viaxe. ~erguntar por XaquiQ..
Francesa, licericiada en Filoloxia Francesa e española_dá clases
de francés. R'ua do Home Santo, 13-3º ou tfno. (98 l) 56 50 87
de Santiago de Compostela.
Vendo piano Baldwin, 8 anos,
425.000 pta. Preguntar por Chus
nos telf:: (986) 84 29 40 57 .
29

es·

'-Existe un idioma contra os- imperialismos lingüísticos, para
que cada nación se comunique
facilmente en pé dt igua-ldade
.coas demais, sen someterse .a
línguas estranxeiras: o esperan-

fo, Q idioma máis simples' da
terra. Clases gratis no Instituto
Santo Tomé de Freixeiro (Vigo) . . Venres de 6 a 7. Tfno.:
(9&6) 23 16 40.
Clases de xadrez. To_d os os
venres a partir das 6 da tarde na
Asociación España-URSS de
Vigo. Ml$.is información no 98622 44 57.
Aos concellos de Galiza contra
o lume. Solicitade á Co~seaaria
250.000 pesetas pcir hectárea,
segun e partindo da extensión
total de cada município.
Vendo enxámios en produción.
Abellas do país. Varroa ·tratada.
Colmea perfeición con cámara
de cría. 11.000 pta. Tfno.
(0, 981-) 899931.
Véndese piano marca Hupfeld,
seminovo. Perguntar por Rosana en horário de oficina (986)
43 63 44.
- -
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TRES EN RAIA

economista cubano e estudoso ·d.o Che
·'bs cubanos somos. máis internacionalistas
porque somos máis nacióhalistas'
Q LUCA DE TENA

.A

perestroika cubana
marx·ina aos ·economistas que-aplicaran O
modelo soviético no 75 e re. gresa aos guevaristas. Carlos
Tablada, profesor de econo. mia da Universidade dá Habana é exemplo desta tendéncia que antepón a ética e
a política ás cifras e a análise
obxectiva. Carlos Tablada,
profesor da Universida:de da
Habana, autor de Socialdemocracia y Revolución e doutro ensaio sobre as rideas
económicas do Ghé, fala nesta conversa sobre .o momento
da economía cubana.

Cando o Ché Guevara criti-c aba a 'c orrespondéncia
mecánica entre d.e senvol- vemento de forzas _produtivas e relacións de produción, argumentaba que non.
se daba entre outras coµsas porque habia un desenvolvemento mundial do socialismo. En que ·medida alteran os cámbios do' Leste
- esta análise·?
Altérano relativamente porque .o mundo non ficou estantío despois que o Ché escribira ·iso no seu traballo sobre ·
sistema orzamental e de finañzamento. A Cuba do. ano
91 non é a mesma. De certo,
as condicións para a Revolución -cubana son as máis adversas que tivemos. Afrontamos 05 maiores desafios- pero estamos ·máis -preparados·.
que nunca. O cubano de hoxe, con todos seus defectos,
é distinto ao do 59. Esa é a
nos~rcarta de trunfo.

.

as máis manipuladas do mundo. No século XIX o que
acon t ecia en Inglaterra e
Fráncia era consecuéncia da
lei da oferta e da ·demanda.
Pero .hoxe son as grandes bligarquias as que dictan o ft.incionamento. Para que a CEE
poda sobreviver necesita concentrar ainda máis o capital .
O presidente da Fiat Agnelli
ven de dicer na Suécia que
se non logra aumentar a concentración de capital terá que
facer un pacto cas xaponeses
para poder sobreviver. De a
pouc:;o, compraba a Pegaso.
Reagan non d¡:iba falado máis
que do libre mercado e d~ Escota de Chicago. Pero non hai
economía máis estatiz-aaa
que a norteamericana, cunhas barreiras alfandegárias
violentas. A Iniciativa das
. Américas de Bush é un ha
grande burla. Dacordo con
ela, América Latina ten que
levantar todas as barreiras ao
cornércio, pero os Estados
Unidos npn. Onde está a primeira levantada de atrancos
ao comércio? Pode a froita de
Chile entrar nos Estádos Unidos acaso? E. o que produce
Arxenti-na? Ula a liberdade
-a.rancelária?
-

r

En trinta anos de Revolución a eficiéncia do aparato
produtivo ·cubano non mellorou como se esperaba.
Este retraso contrasta coa
prioridade concedida ao desenvolvimento dunha conciéncia ética no traballo.

É certo-pero a causa diso non
se debe buscar no socialis'm o. No seitor agrário por
éxemplo, até o ano 80 das oi. to horas que se pagaban , se
se traballaban catre xa era
Cal é a i·nfluéncia que se
demais . No seitor industrial o
pode atribuir á cultura do
rendemento era algo máis
'consumo nos comportaelevado: 5,6 ou 5,7: En boa
mentos da xeración~cubana .
medida España tívo a culpa.
nacida despois da 'RevoluNon fixo a revolución indusción. trial e non nos deron cultura
industrial. Na Franza cando
Desgraciadamente decateime da capacimedrado moito. Somos moi internacioname facian un comentário semellante, perdade que tivo o século XVIII e XIX da glo- ·1istas, pero iso' é porque somos- naciona- . guntaba a un grupo de parisinos , como
balización e da integralipade. Amáis inforlistas. Hai quen nos quere ver polo patrón
animal tropical sub-desenvolvido que son,
i:;
mación saben menos. Os seres humanos
da ·xuventude de Leste. Pero o proceso
se leran a Balzac e a Vítor Hugo . Non
somos ben complexos·. A nova xeración si
c;ubano foi diferente. A-xuventude do Lescontarí acaso estes autores coma os fran-coñeceu o capitalismo. Non en Cuba pero
te sempre foi consumista.
ceses amarraban na segunda metade do ,
si no Terceiro Mundo. Mais de tresé::entos
XIX aos nenas con cadeas nas manufatumil cu.banas pasaron por Angola, xente
0~ li~erais son protec<?io·nistas_. ras con 7 e-8 anos? Tíñanos odia inteiro
nova na sua maioria que descobreron· o
·ali polo ronzal, con 16 ou 18 hpras de tra- .
·que o capitalismo e o colonialismo fixeron . Queria referirme á discusión ·sobre a ·1ei
ballo e facian as necesidades por eles. E
naquel país. Tamén na Europa (por exemdo valor e -a relación entre o desenvol,. · en Inglaterra, non lles metían bala? Vosteplo, 900 pasaron o ano pasado polas univimento da proctución e as necesidametéronlle ao obreir:o con sangue ·e
::. versidades e laboratérios da Franza). Esa · des crecentes. E unha discusión que des
ferro a disciplina industrial, pero en Cuba
xente pensa con cabeza própria e pode , se mantén desde o comezo da Revol.unen os españoles nen os norteamericanso
valorar ·o que a Revolución 'logrou pero ' ción. A previsió~ do Ché era que se
deron metido esa cultura. Cando comezanon teñen estas sociedades a pesar .da . aplicaria progresivamente menos. .
m.os. a ter indústri~ en Cuba (fóra das
sua opuléncia e a sua riqueza material.
.plantas azucareiras e das t_ermo-el_étricas)
Moitos destes investigadores que traballa- . E fói ~si. Cando ós tecnócratas quixeron
se non coa Revolución? Naturalmente,
ron na Franza comentan con- sorpresa a
aplicar 6 modelo económico soviético, no
cun sistema que non utiliza a fame e a to~
miséria individual e cultural e humana que
ano 1975, a liberdade -das empresas para · tura. Bastante é que en .trinta anos de Rexera a sociedade de consumo. Queren xa
tomar decisións foi menor do que ántes e
volución sen amarrar a ninguén ao tractor .
. ~ o ter un televisor a cores e Un vído que agora para·tomar decisións. o níse traballen catro .horas. Ten razón no que
/
eo,O~ comprenden que _non lle poden . vel de -descentralización é incomparábeldi, pero non é un.mal da Revolución. Ago/~ pYJ'!ir o ~ cio que esixe esta ~oci_edade. mente maior nes.tes momentos. Pero é ta- ra o cubano está a reacionar, porque corn{~ f>,eza n ~ ue no tocante a calidades humén un ha jendéncia ·mundial do capitalis~
prende que ñon pode viver de _axudas de
~ ., " ..s t~ s logrado un nível. De ~áis
mo que a cada ten menos en conta a leí
fóra, e na indústria' se está ct)egar case ás
- ~ est le
r que a xuventude cubana sado valor. Unha das consecuéncias da últicito horas de rendemento. E significativo
~11' ·
es son as diferéncias que a sema perestroika que fixo o capitalismo no
que a produción ihdl)strial non teña dismi:.
a do resto· de Latinoamérica. O ·mundo é esa. As economias do Xapón,
nuido por termos recil:>ido 'tres millóns meconceito de nacionalidade en Cuba, ten
Estados Unidos e o Mercado Comun son
·+
nos de toneladas de petróleo.

DE MEDO
XESUS CAMPOS

e

oo inusual precaución conectamos o ·televisor, acendemos o
rádio ou abrimos os xornais dia
a dia, como se se tratase de bombas ,
con precaución e tamén con medo,
ese terríbel sentimento que inclue e resume angústias e angúrias , agnoses e
agonias, tensión e interrogantes.
Poucos sentimentos tan humanos
hai como o do medo, que ven sendo o
antonimo máis próprio da seguridade ,
mais que do valor, con frecuéncia produto do terror. E poucas sensacións
máis terríl;>eis' que sentir a terra tremer
baixo os pés ou ver chover bombas ,
cobrirse o ceo de pezas de pólvora e
metal, de gas, de apocalipse en oleadas.
Pobre de Tarik, pobre de Mustafá,
pobre de Smithy e de Peter acurrados
nun foso dando a cara e a vida pela
super, pola normal, chumbo a esgalla
para fuel sen chumbo.
Aqui e alá volven os ecos dos cantos
de Dulan aos amos da guerra, a condena das pistolas de Raimón , os manifestos de Pete Seeger, de Tom Paxton ,
de Moscoso. ,. As cancións , os poemas, as palabras sensatas e honestas
sempre están carregadas de futuro ,
por isa os utilitaristas , os claudicantes ,
os do mal menor acaban empachados
na sua propria mentira, incapaces de
articular unha só palabra sen adxectivos , posto que flor, paz , fame , vida ,
neno e árbore teñen valor en si mesmas.
· Ulo a arrogáncia daqueles advenedizos da garabata, lego da tarabjca, lodo
do alzacolo e despóis do tweed?Con
semellantes atavios entramos tan alegremente' na gran casa de citas da Comunidade e asi nos loce o pelo: a pique de Antroido é sen disfarce. Normal :son moitos dias e moitos anos enmascarados como para esforzar a imaxinación.
+

VoLvE~ AO REGO

'
A

gue(ra n.o Golfo prÓvoca interpretacións
diversas: conflito Norte-Sur, chamada
ao cumplimento da lei .internacional, pasada da xendarmeria estadounidense,
un riovo Vietnam, con area en lugar· de selva ...
. ' Outras tantas interpretacións suxire a situación na Unión Soviética: caida do comunismo e
marcha a paso lixeiro cara o capitalismo, reforma 'do socialismo con máis problemas dos previstos, explosión en anacos de tgdo un império ...
Lago 'veñen as análises sobre' os restantes ·
paises do Leste, e por suposto as correspondentes á situación expl<;>siva que vive .Latinoamérica, co problema específico 9a ~mérica
Central. Non nos metamos xa na Africa ou na
lndonésia.
Todo parece estar de actualidade e en niovimento. A única ánalise desbotábel, de éntre todasr é a de Francis. Fukuyama que se fixo famoso por predecir, nada menos (que risa dá agora)
:que o fin da história.
•

