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Desde trescentas empresas privadas, militares na re.serva tan negócios coa ·Mariña á canta do-estaléiro

A Armada -~eclár~lle_ ~ gUerra
-a Bazan
- ·
Dürante,. anos, a mariña de guerra governou o estaleiro ferrolano como un prédio feudal. Agora, di que rien a sua estrutura é
rendável nen as suas tarifas rigurosas, mentres favorece unha priyatización xeralizada de suministros e contratas
·
nos que se perderon máis de catro mil millóns.

Xornada
histórica
p~ra o
parlamento
galego

Os sinctlcatos
coinciden·
en criticar
a pasividade
·da Xunta ·

A sesión parlamentar do Martes
dia 4 de Xuño ficará como un
episódio histórico da cámara galega por ddus feítos importantes:
a ~probación da primeira iniciati-·
va lexislativa popular levada á
Cámara con 20.000 sinaturas, e
o estabelecimento do prirneiro
imposto próprio da Galiza. Por
se fose pouco, tamén por primei- _
ra vez na história da autonomía,
o deputado Camilo Nogueira rexeitaba facer uso da palabra
imerso nunha persoal reflexión.
(P~x. 6)

"A política da 'Xunta é de xestos ' Alfonso Zulueta de Haz, notário,
cara a galería, pero non de reaé desde anos antes da transición
lidades", sinalan os sindicatos,
política, un nome presente na
baseándose no incumplimento
xeira do galeguismo de centro.
De.sde as primeiras tareas de acdos plans até agora concertados entre ambos, como ·é o estivismo cultural no Ateneo de
tablecimento do Salário Social,
Pontevedra, pasando pola sua
prometidó polo governo para · militáncia no PGS-0 ou nó PG,
primeiros do ano en curso. .ou o seu labor na Editorial Sept,
CCOO, UGT e ·CIG convocaron
a sua biografía ampárase no
xa u.nha concentración de delecompromiso nacionalista e como
gados a celebrar o próximo dia
el mesmo explica ñun profundo
12 en Santiago, como primeiro
senso da trascendéncia sen absinal de protesta. ·
·
dicar da transformación da reali(Páx. 9)
dade.
{Páx. 12-13) -

•

Alfonso Zulueta:
'·o galeguismo
: do 77 era máis
emocional·
. que político'

Os pactos ·
post~eleitorais .

poden alterar
o panorama
político
Non existirán pactos post-eleitoráis globais. Só CNG pode chegar a un aniplo acordo ca PP ou
co· PSOE, a sua postura fará mu1dar o panorama poi ítico galego
pbla repercusión. que teria na
Xunta e na posibilidade de artellar o centro galeguista. En Vigo
a situación sernella aclararse: o
PSOE admitiría que Soto dimitise
despois dun tempo con tal de
acadqr o apoio do PSG-EG, pero
estes poñen como condición
que, logo, o alcalde fose Xesus
Costas.
. {Páx. 5)
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O xulgado núm~ro
tres de Ferrol
rnvestiga un fraude
de máis de catro
mil millóns. Estes
fondos.,públicos
perdéronse nunha
operación de
contratos privados
que ·ten como
obxectivo final
sangrar a .Bazán.
As declaracións do
almirante xefe de
Apoiq Loxístico son
toda uriha proba de
que a Armada ten
declarada a guerra
ao derradeiro
estaleiro público de
Ferrol.

A Armada ten a exclusivá da Bazán pero sub-contrata con empresas privadas, éompetidoras do estaleiro pblico, o suministro dos
• seus pedidos.
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O almirante xefe de Apoio Loxístico descalifica públicamente as condicións de traballo ·
no estaleito de Ferrol ·

A empresa Bazán, sitiada e estafada polos
contratos privados que prorriove o seu
cliente exclusivo a mariña .de guerra
G. LU,CA 1DE TENA

. Mellar privado, anque non sexa
honrado. Este parece ser o razon amento co que a mariña de
guerra resposta a unha acusación de fraude nas sub-contratacións e aprovisionamentos para
buques da Armada construidos
na Bazán de Ferrol. A defensa
radical dos intermediários particulares baixo sospeita, revela
até que extremo está a Armada
comprometida. cos mil e un _competidores e beneficiários externos do derradeiro estaleiro público de Perro!. A' investigación das
circunstáncias en que faleceron
dous mariñeiros e un cabo a bordo da fragata Catalunya en
Maio de 1990, seria o fio polo
que o xulgado número tres de
Ferrol tiraria o novelo dun fraude
no Arsenal e no estaleiro de Bazán. ".) funcionamento defectuoso da equipa de ·seguridade, tora
motivo. r:iaquela ocasión de duras
críticas. O carbónico dunha das
bombonas do sistema contra-incéndios foi ó causante dun acci- dente qüe no.n puideron evitaruns equipos de respiracióndeficiéntes.

A calidade e condicións de compra desta clase de material pbla
mariña de guerra,· moverán as
pescudas a outras instáncias. ·O
diverso e complexo que pode ser

Ex-0F1c1A1s
DO CORPO
. DE INTENDÉNCIA
DA ARMADA ESTÁN
A CONSTITUIR.
SOBRETODO
A PARTIR DOS ANOS
70, EMPRESAS ·
COMERCIAIS E
DE SERVIZOS
ESPECIALIZADAS
EN FORNECER
Á MARIÑA

periores a cen millóns de peseo equipamento dun barco de
tas a decisión de compra pasa
guerra aparece ben ilustrado pasucesivamente ao chefe da Arla inte'rminábel variedade de formada, ao director de Apoio Lonecementos que require, desde
xístico, ao ministro de Defensa
unha: bateria de cociña ou un exou en derradeira instáncia ao
tractor de ar até unha computaConsello de Ministros. É a Armadora que centralice as .ardes do
sistema de ·defensa do barco. O
da quen toma as decisións sobre
, comércio de Ferro! adoitaba reo equipo a instalar nun -barco a
fabricar por encarga dela na Bacebar unha parte deste orzamento, pero a competéncia de un . zán. Só a mariña de guerra, por
exército de intermediários finantanto, coñece previamente as
ceirbs aumenta cada ano as
especificacións de pezas e equipos que realizan por encarga uncomplicacións de participar nos
concursos de suministro. Non hai
has trescentas empresas, agora
baixo· 'investigación do xulgado
moito; a Armada abría prazo para ofertar menaxe de cociña para . número tres ·de Ferro!.
barcos de gúerra, pero os códigos a cumprinientar polo forne-· Información privilexiada
cedor eran d~ tal complicación
Todo o . sistemºa de contratación
que ·OS cen millóns dH pesetas
aparece agorq sometido a xuída contrata foron para un único
cio. Os protagonistas da decisión
licitador ao que os competidores
de compra poden tirar a concur.locais sospeitaban cheos de ra~
so a fabricación dunha peza ou
;:ón información prévia sobre o
equipa a entregar nun prazo breconcurso .
ve. Se un estaleiro privado coñees previamente as condicións de
Unha dirección de contratación
contrata, forma e prazo do pedida Armada ten a responsabilidamento, a sua avantaxe o situará
de das adquisicións ordinárias,
pero a partir de orzamentos su- . por riba de toda competéncia.

O xulgado recoñece que as evidéncias sobre esta clase de información privilexiada non son
doadas de investigar. En instáncias da indústria naval, e ben coñecido que "oficiais do
carpo de lntendéncia da Armada están a constituir, sobre todo
a partir dos anos 70, empresas
conierciais e de servícios especializadas en .fornecer á mariña
de guerra. As condicións para a
formación deste colectivo de intermediários proceden, por unha
parte, das xubilacións anticipadas de espeeialistas que durante moitos an'os fixeran este traballo desde dentro do Arsenal.
Por outra, a demanda desta clase de servícios e cada diá maior
pola vocación privatizadora do
Estado, que a Armada executa
dilixentemente na Bazán. O
centro da investigación aponta a
empresa Gester, con base en
Ferrol. Esta firma constitue xunto con Justin Española S.A., Forove e Feniéi o grupo Inversiones Finisterre. Revísanse tamén
a fóndo,as relación de. Astilleros
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A .fronteira sinuosa
entre a Bazán e a Mariña
Non é a primeira vez, en tempos
recentes, que os traballadores
da Bazán erguen a voz para denunciar contratos abusivos do
estaleiro público. A investigación
que ven de iniciar o titular do xulgado número tres de Ferrol, Xosé Luis Aulet Barros, sobre un
fraude da Armada na Bazán, renova o recordo da que expuseran os traballadores da mesma
empresa do INI en San Fernando (Cádiz), perante o director xeral de Persoal do ministério de
Defensa en 1990. No mellor estilo franquista, o alto cargo de Defensa replicou ao Comité de Empres a que as contratas eran
comp~téncia da Mariña e non
dos traballadores.
Os obreiros gaditanos chamaran repetidamente a atención
das xerarquias da Bazán sobre
unha lista de empresas que
estaba a beneficiarse de contratas no Arsenal da Carraca cun
orzamento real por unha mesma obra e outro aumentado. A
diferéncia entre os dous era o

benefício dun intermediário.

tral da mariña de guerra recadou
recursos da B~án en concepto
Rexida durante o tranquismo
de "cantidades devengadas por
como un castelo feudal, a Badesgravación fiscal na construczán chegou en 1983 ás portas
ción de buques de guerra". Tanto
da creba cunha carga financeira
a contabilidade da empresa code 9.000 millóns e un endebemo o Tesauro, eran acreedores
dam e nto a curto prazo de
deste diñeiro que foi destinado a
140.000 millóns. As críticas a · "realizar obras en edifícios da
Armada ou en reparacións de
xestión son tan incesantes como xustificadas. Na desastrosa
barcos". Para calquera destas
Operación E/cano (que pretenduas operacións, seria precisa
día facer catro petroleiros de
unha habilitación especial do
Consello de Ministros baixo a
dous transportes de crú de gran
tamaño), pechada cunhas performa de crédito extraodinário. A
das de 24.000 millóns, non se . mariña de guerra invoca un
pediran responsabilidades.
acorde entre Bazán e o ministério de Mariña de Franco, asinado
o ano 1966. Os 21 O millóns de
O vello agrávio de que nunca se
puido saber onde comeza a Bapesetas gastáranse nos anos
1981, 82 e 83.
zán e onde remata a Mariña
aparece agora gráficamente reSegundo o mesmo informe do
presentado no desvío que ven
de descobrerse na contabilidade
Tribunal de Cuentas, a Armada
da Armada de 210 millóns prodestinou 45 millóns de pesetas
a unha empresa que colaborou
cedentes da Empresa Nacional
Bazán, que pertence ao INI. Un
nas operacións de salvamento
do Urquiola. Pero o nome da ,
informe do Tribunal de Cuentas
sobre a contabilidade da Armatal empresa non figura na conda indica que a xurisdición centabilidade.
+

NON E·so

DECA-RTOS

O ministro Garcia Vargas, o secretário de Estado para a
Defensa, Rafael de la Cruz e o xefe da Armada Carlos
Villa coinciden na promesa de investigar até o fondo do
asunto o caso de fraude denunciado no arsenal de Ferro!.
_Que dous cargos. políticos e un funcionário abonados á
nómina do Estado prometan cumprir o traballo que .deles
se e$pera pola natureza do seu público ofício, poderia
parecer expresión inxénua da gravidade do delito e do
camiño de atrancos que agarda aos resaltos .
elucidadores.
Pero quen ven deitar luz sobre a situación é o xefe de
Apoio Loxístico da Armada. Este segundo funcionário
implicado desminte ao Ministro e pon o acento sobre a
competitividade do estaleiro ferrolán. As suas acusacións
de-facturación falsa e de baixa productividade contra a
Bazán de Ferrol, expresan meridJanamente a política do
governo do PSOE para os estaleiros públicos.,O
reducionismo prªgmáticó do xefe de Apoio Loxístico seria
risíbel se non tratase de distraer con salvas a pública
atención sobre os defraudadores que nos máis dos casos
han ser se:us compañeiros de ofício.

DAS TRESCENTAS
EMPRESAS
QUE FORNECEN
A UTILLAXE QUE
CONSTRUE A BAZAN
PARA A ARMADA,
SESENTA
FIGURABAN
NOS PRIMEIROS
INQUERITOS
DOXULGADO
DE FERROL

_A estrutura que hoxe ten o estaleiro do INI .na ria de
Ferro! é obra do Govemo Central executada pola
Armada. Desde o ano 1982, un decreto pecha á empresa
o camiño da construción naval civil na que pode facer
moito máis competitiva a sua experiéncia, a pesar dos
repetidós erros de dirección e planeamento. Condenada
a vivir en exclusiva da Mariña, Bazán experimenta unha
involución da que non é expresión menor a amortización
da escola de aprendices. A oportunidade histórica de
modernizar a sua xestión e diversificar a oferta cara a era
do desarme, deitase ao pé dunha presada de toneladas
de guerra.

oF I CI A L.
\)f MARINA

EN
UNIFORME
VE FAENA

y Talleres Ferro/anos, S.A. co
Arsenal. Desde que salta a notícia do proceso aos contratos da
Mariña, fálase da posíbel cifra
catre mil millóns de pesetas de
defraudación.
Das trescentas empresas que
fornecen a utillaxe e equipos
dos barcos que construe a Bazán para a Armada, sesenta figuraban nos primeiros inquéritos
do xulgado número tres de Fe:
rrol. Os inquéritos do xulgado
pormenorízanse agora sobre
trece sociedades das que figu ran no ordenador de Facenda
como contratistas da Defensa.
As máis coñecidas de entre estas son Antón Martín S.L., Antonio Pernas S.A. Carrocerías
Castrosúa S.A. CGS de España
S.A., Creaciones Josmas S.A.,
Fabricaciones Eléctricas Navales y Artilleras S.A. , Gefico S.A.,
Internacional de Servicios lndus. tria/es r Marítimos e Suministros, TaUeres y Montajes S.L.,
amáis da própria Empresa nacional Bazán. Toda a prensa diária galega deu por boa a notícia
de que a -empresa familiar do
conselleirQ de Industria e· presidente do Club DAR, Astilléros y
Talleres Ferro/anos S.A. tora
apartada da lista. Pero así como
foi apremiante o desmentido, é
certo que a parte principal da
plana directiva de Astafersa

ESTEfR~UDE

A Armada, que fixera proverbial durante o franquismo a
confusión perfecta entre os mandos militares do Arsenal
a dirección do estaleiro, consolida seu pleno albedrío
sobre os milleiros de decisións técnico-económicas que
encerra a construcción e equipamento dun barco. As
dificultades legais en aumento da sub-contratación son
menores cando, ao abeiro da ·pre-xubilación, moitos dos
funcionários militares do .Arsenal constitúen empresas
privadas especializadas· na xestión de suministros. O
Fraude dos 4000 millóns á Bazán foi posíbel por esta
viaxe extramuros do estalefro de moitos empregados
clave con gradación militar que expor:taron o seu preciso
coñecemento dos mecanismos, condicións de
contratación e persoas e despachos concretos para a
decisión de compra. Non debe esquecerse o caracter
eventual destes exílios profisionais e os fios corporativos
e clasistas que relacionan a militares metamorfoseados
en empresarios ou intermediários financeiros coa cúpula .
dos funcionários do Arsenal.

e

PEPE CARREIRO

compaxinou dura_nte moltos
anos o traballo matinal en Bazán
ca do estaleiro privado pela tarde. O ex-director e fundador
desta empresa, e hoxe consellei ro de Industria, investigado
por Fac.enda por non cumprimentar a declaración da renda,
é profisional da mariña de guerra na reserva e traballou como
enxeñeiro no Arsenal.
Amais de poder recuperar trazas
de información privilexiada, a investigación do xulgado procura
definir se existiron delitos de

fraude como dobles facturacións,
précios abusivos ou cobros non
axustados ao material obxecto
de contratación .

Privado é fermoso
Na poeira de declaracións que
se levantan detrás da iniciativa
do xulgado do Ferrol, o almirante xefe de Apoio Loxístico da Armada, José Maria Gurucharri
Martínez, fai no Periódico de
Catalunya duas afirmacións so. bre as r.elacións da Armada cos
estaleiros de Bazán: que os pré-

Este baile de trampas, cartas marcadas e tráfico de ·
influéncias, que tanta indulxéncia lle merece ao álmirant.e
xefe de Apoio Loxístico da Armada, é unha ofensiva en
toda regra contra o derradeiro gran estaleiro de tradición
pública que lle queda ao pais. E unha redonda hipocresía
-que os direitos causantes dos defectos funcionais de
Bazán acusen agora á i:idustria ferrolán de falla -de
eficiéncia. A brutal agresión sucede non por casualidade
na ria máis maltratada en todo o Sul de Europa pola
reconversión naval, entre o siléncio hipócrita da Xunta
(privatizaré a consigna) e as promesas (obviamente
innecesárias) de que a xustiza ha camiñar con vagar e
pés de lá O fraude que están a perpetrar contra Bazán
ten ben máis alcance e gravidade que 4000 millóns. •

AROSATDIA

'Q,ALMIRANTE

'DEFENSA
CORRE SEMPRE
A POR BOZAL
AOSQUE
DISCREPAN
DA SUA UNA.
PERO NO CASO
DAS DECLARACIÓNS
DO ALMIRANTE
GURUCHARRI
PARECE NON TER
PROBLEMA'
ALFONSO TELLADO

DEBERIA ESTAR
MOITO MAIS
PREOCUPADO
POR ACLARAR
A POSIBEL
CORRUPTELA
NO ARSENAL,
EN VEZ DE
APOSTAR POLO
SECTOR PRIVADO'
COMITÉ
DE EMPRESA BAZAN

cios dos privados son máis económicos e que a factura de
máis de once mil millóns de pesetas pendentes de pago pola
mariña de guerra aos estaleiros
públicos, excede con moito o
que o Estado deberia pagar en
xustiza. As respostas do Comité
de Empresa da Bazán de Ferrol
ao almirante Gurucharri explican
con claridade en que consiste a
privatización que defende a Armada e polo tanto o Governo
Central. "O Almirante deberia
estar moito máis preocupado
por aclarar a posibel corruptela
no arsenal, en vez de apostar
por un determinado modelo de
contratación cara 01sector privado, que en moitos 1cas,os pode
facilitar o o pago de oomisións".
Para o Comité, estas oomisións
rebaixan os custes e extreman a
competéncia porque se tan a
cargo. da precarización do emprego (en moitos casos os traballadores non pasan do periodo
de proba), dos salários baixos e
do incumprimento das normas
de saúde laboral.

A Ma.rit\a de Guerra configurou as condicións actuais do estaleiro da Bazál). Agora, os militares din que traballan mellor e máls
barato OS contratistas privados que na sua maloria son ex-militi!reS.
.
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O almirante Gurucharri expresa
dúbidas sobre o rigor das cantas
que Bazán presenta á mariña de
guerra, pero os traballadores
lémbranlle a existéncia dunha comisión ·que ten como cometido a
revisión e actualización de précios e nela participa a mesma ·armada, representada pór compañeiros de armas do almirante xefe de Apoio Loxístico. "O ministério de Defensa corre sempre a
poñer bozal a todos os cargos
públicos que .discrepan da sua liña oficial -comenta o membro do
Comité de Empresa de Bazán Alfonso Tallado-, pero no caso das
declaracións do almirante Gurucharri, parece non ter problema
nengún". Tellado asume que
estaleiro público de Ferrol ten
problemas, e o primeiro deles é
lograr que Defensa sexa un cliente normal. "Ninguén vai por en
dúbida que Bazán ten fallos, pero

compre que os aborden de vez _ almirante é optar. públicamente
antes de desviar a diárjo .contrél= . por un sistema privado que non
dispón de niveis mínimos de setos para empresas que carecen
guridade, estabilidade e dotación
de meios técnicos e humanos".
técnica. "E a mariña de guerra a
Outro membro do Comité, Pedro
mira desde hai anos por elevar
Abeledo, entende que o que fai o
as condicións de seguridade de

o
Alfonso Tellado, delegádo da CIG no Comité de Empresa.

CARLOS MIRAGAIA I ARQUIVO

Bazán. Pero un estaleiro con estas dotacións nunca poderá ser
competitivo cunha planta de vinta traballadores que non teñen
nen seguridade social".
Desde Febreiro de 1982, dentro
do plan de reconversión naval
adiantado pola UCD, sae a luz
un decreto que proibe á Bazán
de Ferro! contratar construción
naval civil. A redución da campe- .
·titividade do estaleiro é considerábel. As declaracións do xefe de
Apoio Loxístico contra Bazán,
circulan no momento en que a
Armada está a piques de encargar cinco cazaminas. O Governo
Autónomo de Murcia ofrece
1.200 millóns para que este pedido vaia á Bazán de Levante. Outros estaleiros galegas especializados en poliéster presionan sobre a Armada para que este pedimento non vai para Ferro!. En- tre outras razóns, aducen que
Bazán carece polo de hoxe de
prepración técnica, experiéncia e
estructura para realizar esta clase de traballos en poliéster.
•

CHAMEAO

TLF. (986) 43 36 24
E SOLICITE
AS NOSAS TARIFAS
PUBLICITÁRIAS

.&•OU.!IBBA
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COUTO PIÑEIRO - PIZARRO
· (VIGO)

•
Vifio do ribeíro, condado,
rosal, barrantes, albariño,
rioja, bierzo .••
xamóns, embutidos,
quelxos, patés, coguinelos,
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• O ascens6 dó Deportivo
• Discriminación nos programas de selectividade (Páx. 1O)
•ETA, o fin da violéncia e a negociación (P.áx. 14) •A crise da Alemaña do ~este~
trasladarase ao O~ste (Páx ..15) · ··
·
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ELEICIÓNS

Q. PSG-EG

só aceitaria pactar en Vigo se ao dinlitir Soto,' Costas acedese á alcaldia

Os páctos

~e

CNG poden alterar o panorama político
apoiando a Fraga até o final do
mandato. Pero, de darse o pacto
co PSOE, os catro deputados de
Vitorino votarian no parlamento
cos populares, ainda que sa,irian
do Gove&no, algo que non descartan facer se na próxima remodelación Fraga pretende relegalos. Vitorino pedirá máis que
consellerias a seguranza de investimentos en Ourense. Contado os dous deputados de CG seguirian a ser oposición, dándose
asi unha ·curiosa dualidade no
mesmo partido.

•AEIRÉ

Non e.xistirán pactos
post-eleitorais globais ao
rexeitalos a maioria dos
partidos. Só CNG pode
chegar a un amplo acordo
co PP ou co PSOE, a sua
postura fará mu dar o
panorama político galega
pala repercusión que teria
na Xunta e na posibilidade
de artellar o centro
galeguista. En Vigo a
situación semella
aclararse: o PSOE estaría
disposto a que Soto
dimitise despois dun
tempo con tal dé acadar o
apoio do PSG-EG , pero
estes poñen como
condición que, lago, o
alcalde fose ·Xesus Costas,
o seu candidato.
Rematadas as eleicións os políticos mudan de cara. Deixan a faciana enfurruñada coa que fustigaban aos seus adversáríos, o
aceno traxicómico de desprécio
para os competidores e deciden
pór un rictus de amabilidade e
comprensión con xestos de entendiento e raias na fronte como
sinal de reflexión na vez do sorriso triunfalista co que aparecían
nas palestras mitineiras : comeza
a negociación .
Mentres as direccións dos distintos partidos ultiman as suas estratéxias , reúnense cos candidatos e esculcan o xogo futuro que
pode dar tal ou cal decisión: só
semella claro que non vai haber
pactos globais ao estilo dos Pactos do Hostal asinados en 1979
entre PSOE , Unidade Galega,
BN-PG e PCE, para privar á direita de alcaldias, repartíndose o
governo dos distintos municípios ·
nos que non se tiñan logrado
maiorias absolutas.

1

Un dos pactos posíbeis seria o
do BNG co PSOE. Terian .aseguradas 17 alcaldías e 25 se se
sumasen ao pacto o PSG-EG e
EU. Pero o Bloqu'e Nacionalista
Galego rexeitou, desde un pri- ·
meiro momento, un pacto global,
·preferindo estudar a situación de
cada concello por separado antes de decidir os pactos.
Esquerda Unida, que poderia
ser chave en tres concellos, entre eles o de Ferro!, tamén rexeita calquer pacto globalizador,
ainda que apoiará ao PSOE para que non entre a direita nos
concellos . O PSG - ~G. poderia
ser tamén a ~orza decisiva en
tres municípios ·se se desen os
pactos, pero tamén rexeitou. este
_tipo de acordes.
Seria factíbel, matematicamente,
un acorde entre· o PSOE e CNG ,
· pero, ainda asi, na maioria dos.
concellos, ~obretodo nas ciC:ta-

- Caciques fora
Outra.das coincidencias entre· as
distintas formacións políticas é a
dedesaloxar da alcaldia aos caciques, quer dicer, aqueles alcaldes que lev.an moitos anos no
cargo. Xa se está a talar de concellos nos que poderia sair eleita
unha candidatura que só cante
con un ou dous concellais, para
non darlle a alcaldia ao -de sempre. O BNG podia ser una das
~ formacións máis beneficiadas,
~ como pasou en anteriores ocasións, á hora de recoller alcal0
dias palas de·sputas entre PSOE
~ e PP. O Bloque, ademais de ter
<i: clara a necesidade de sacarlle a _.
alcaldia aos vitalícios, non fará
Fraga busca en Vigo un dos pilares para a sua futura reeleición, desprazando aos socialistas das alcaldias. Pero ~ seu gran tema penciente é o pacto con Vitorino Núñez.
remilgos á hora de coller responsabilidades ainda que sexa en
turismo e que outros vaian mare. des, depend&rian dunha terceira
ser a sombra do PP, pois ambos
minoría, conscientes de que é a
forza, o BNG. Un pacto a tres
ando a perdiz das negociacións.
despútanse non só o mesmo esúnica maneira de mudar a situabandas está descartado pala poEl virá logo e dirá a lJltima palapazo político senón as mesmas
ción nestes concellos : Non acesición do BNG e parece totalpersoas.
bra, despois de ª-nalisar a situaderá a eles por pactos ,· senón
mente improbábel que CNG e
eión, se lle convén mudando a
que tratará lago de apoiarse naPSOE acaden un acorde para to- _ Vitorino Núñez ten como obxectiopinión partidária. Neste caso
quelas formacións que estexa_n
da Galiza polo rexeitamento que
non terá a presión dun Romay
vo irrenunciábel a Presidéncia da
dispostas a asumir a sua política.
se produciria nas bases centrisBeccaria debilitado, ·contrário a
Deputación de Ourense. É máis
todo acorde con anterioridade.
tas, que, segundo recoñece Vitoca un símbolo para a CNG: o baA incógnita viguesa
rino Núñez, nun 80 ou 90 por. samento sobre o que edificar o
cento prefiren pactar co PP.
novo partido. A perda da DeputaDivisións na CN.G
Outra das incógnitas que ainda
ción significaria o comezo da despersiste a da cidade de Vigo .
Pero o pacto co PSOE seria o
Na CNG tamén hai diversas poscomposición do reino de Vitorino.
Esquerda Galega foi tallante a.o
máis vantaxoso para os centristuras. Coalición Galega prefire
Alcaldes e concelleiros ian seguir
afirmar que nunca votaria a M.
tas, podéndolle dar 19 alcaldias
pactar ca PSOE , ao que apoiao mesmo camiño que outros coSoto. Os socialistas, pola sua
en Ourense, mentres que o
rian en Vilagarcia, a cámbio da alrrelixionários de Lugo, captados
banda, estarian dispostos a saPSOE conseguiria cinco. Polo
caldia de Ponteveqra. Pero o propolo imán do pazo provincial_,_
.blema radica en Ourense, na De- ·crificar ao seu alcaldábel, pero
contrário, se o acordo é co PP,
non agora, senón dentro de un
os homes de Vitorino só conseputación , algo inegociábel para
Pero este feifo tamén o sabe o
ou dous anos. Esta vai ser unha
guirian 18 alcaldias e o PP sete.
Vitorino, non precisando na capiPP. Os populares ourensáns pre.das
ofertas que lle fagan ao
o~
socialistas
os
votos
dos
tal
tenden derrubar o castelo de ViP.SG-EG. Forite$ deste partido
centristas para ac_eder.á alcaldia.
Acordo PP·C~G
torino. O único problen;ia que tedeclararon á NOSA TERRA queñen son os socialistas, dispostos
somente aceitarian esta proposta
Pero unha causa é Ourense e
CNG ten moi pouco que oferea poñer os seus votos como ponse despois da dimisión de Macerlle ao PSOE. Queda a capital
outra as demais províncias, ain~e levadizo para que Saltar valva
nuel Soto o alcalde fose o seu
da que a capacidade de manoentrar no caseron da ·Rua Proluguesa pero CG, que controla a
candidato Xesus C.ostas. Ainda
bra da ·cNG sexa moito menor,
candidatura, está temerosa de
greso.
asi hai moitas persoas na organi-.
po_r .máis ·que existan tres pontos
que se decide da(lle a alcaldia
zaeión liderada até agora porCaimportantes a pactar que serian
ao PSOE, para o que terian que
No Pf'> estase a debater fortecontar co BNG e EU, Maurí_cio · milo Nogueira q·ue consideran
as cidades de Lugo, Pontevedra
mente a estratéxia a seguir con
que darlle un prazo a Soto de un
e Vilagarcia. Pero a CNG é todo .CNG. En Ourense mónstranse
Posada e os seus dous compaano, ou, ainda que fose, seis meun mundo político e as suas canñeiros,-ou, polo menos algun departidários de pecharlle as portas
ses, era rnoito, pois poderia
didaturas todo un conglomerado
les, poderia apoiar ao Partido
a toda expans.ión, negándose a
comprar aos concelleiros · nece-:
de repes~ados a última hora que
Popular, pois, pésie aos enfrenpactar con Vitorino , temerosos
sários e, logo, darlle a espantada
poden decidir ándar pór libre.
tamentos actuais con Cacharro,
que comece a sua particular reao PSG-EG.
A auséncia dunha organización
con anterioridade foron grandes
conquista do centrismo palas
como tal que marque os critérios
próprias fileiras populares. Pre- . amigos e sempre fixeron idéntica
Pola sua banda o BNG estaria
· e o feíto de moitos dos candidapolítica. Polo demais, Torrón e
tenden que Vitorino ·entre· no PP.
Ulloa. xogan, unicamente, á polí-· dispostos a votar ao PSOE, semtos non teren militáncia en nenGuiña Crespo, Secretário Xeral
pre pactando, con luz e taquígragun partido dos coaligados, difitica local, apoiando ao PP e aos
do. PP na Galiza, é _pa:rtidário· do
fos uns pontos mínimos , pas?nseus intereses urbanísicos na
culta ·a consecución dun acordo
pacto, asi como Cacharro Pardo.
. do despois a ser oposición, na
global:
anterior lexislatura.
O prirrieiro quer conseguir tanto
certeza de que Vigo en mans da
. Vilagarcia como Pontevedra, ·a
direita seria un retroceso non só
No que si hai acordo entre os
Outro dos problemas cos que se
segundo a alcaldicf de Lugo. Pepara esta cidade senón unha eienfrenta a CNG é que, se quer
componentes de CNG é na deciro a palabra; coma sempre, vaiva.para todo avance na.cio'r)alista
constituirse como tal partido, ten
sión tomada ao comezo desta lena ter Manuel Fraga que, seguinna Galii:a.
+
x i slatu r a de que CdG seguirá
que camiñar en solitá.rio e non
do o seu costume, prefire facer
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P.ARLAMENTO

.Camilo Nogueira decidiu non
intervi·r na sesión
.
.

Ap·r obado o primeiro imposto·próprio e
a prir:neira iniéiativa pppUlar .
A lei fixa un recargo sobre o xogo
nos casinos dun 1O por cento e
un 20 por cento sobre rifas, tómbolas, apostas, combinacións
aleatórias, o que a oposición considerou que non era nada equi~a
tivo e que favorecía descaradamente ás empres~s dos ~ing~s.

•A.E.

A sesión parlamentar do
Martes día 4 de Xuño
pasará a história da
cámara galega por dous
feítos importantes: a
aprobación da primeira
. iniciativa lexislativa popular
e o estabelecimento do
primeiro imposto próprio
da Galiza. Por se fose
pouco,· tamén por primeira
vez na história da
autonomía, o deputado
Camilo Nogueira rexeitaba
facer uso da palabra
imerso nunha persoal
reflexión.

Tamp'ouco se grava as máquinas
recriativas, sinalando os populares que xa están gravadas, pagando cada máquina médio millón cada ano.

O Parlamento galega aprobou
por primeira vez nos seus· dez
._?nos dé história a toma en consideración dunha iniciativa lexislativa popular, c;!espois de ter rexeitado outras tres iniciativas semellantes. É tarnén a primeira vez
que se aproba unha iniciativa
semellante no parlamentarismo
do Estado español.

lei foi aprobada só cos votos
A _
do Partido Popular. Os debates
centráronse no tipo de grav.ame
a estabelecer pois o BNG pretendía elevalo ao 25 por cento,
rrientres que o PSG-EG propuña
o 20, ·os socialistas o 10 e a Xunta o 5 por cento, que foi no que
quedou fixado finalmente.

A proposta que tivo o apoio uná.. nime dos grupos parlamentários,
tiñp. como finalidade que a comarca do Salnés figure no Mapa
Sanitário de Galiza como a decimoquinta área de saúde.

X. M. Beiras pretendia que este
imposto funcionase como disuas.ór.io contra o xogo, mentres que
o Goyerno ·semella estar pola
medida de fomen1a10 poñéndose, en toda a discusión, ao lado
dos empresários do xogo. Até se
referiron a un estudo do sector
da Consellaria de Econom¡a, o
. que lle fixo ironizar a Beiras que
se non era o estudo realizado
polos empresários, non comprendía como a Consellaria tiña
tempo para facer este -estudo e
non (> doutros sectores moitos
máis _importantes.

.A proposta, avaliada por 20 mil

Outra das discusións estivo centrada sobre a.entrada en Vigo da
taxa que gravará o xogo nos casinos. O PP pretendia que entrase en vigor cando o considerase
o Consello. Aducía que tiña que
reorganizarse e sanearse o sector. Logo aceitou que fose o 1 de
Xaneiro de 1993, aducindo que
teñeri constáncia de que, para
daquelas, xa se darán as condicións precisas para que poda sobrevive r este negócio ao que
mostraron , segundo recalcou
Beiras, "moito máis interese en
defender que a Astano , Bazán
cu o sector lácteo".

O mutismo
de Camilo Nogueira
Ainda que estaba ausente o seu
compañeiro López Facal, surprendeu que Camilo Nogueira
dese por defendidas as suas
emendas durante o debate desta
lei de Tributación sobre o Xogo.

firmas, estivo defendida por Xosé Maria Fernández Martínez,
baseando a sua intervención na
As máquinas tragaperras quedarán isentas do imposto sobre o xogo. Na foto ,
distáncia a Pontevedra capital,
Camilo Nogueira non faria uso
pequena Xosé _M. Fernández, defensor da iniciativa i>opular.
centros sanitários dos que deda palabra no seguinte ponto no
penden na actualidade os 290
que se defendia unha iniciativa
de declarar, mediante decreto a
os do Grupo Popular mostraron
mil potenciais pacen.tes desta
da oposición para criar unha cocriación desta área, como xa fixo
unha postura contrária a esta noárea cando as recomendacións , va área de saúde. Tamén recormisión investigadora sobre o excoa de Valdeorras.
son de· 250 mil como máximo e
pediente aos profesores do Colédou como o Conselleiro Montero
no índice de camas real e recoxio Manuel António. Proposición
apareceu publicamente rechaó primeiro
·mendado, asi como que a área
rechazada poi.o Grupo Popular.
zando esta iniciativa.
trabuco gal.ego
do ·Sal nés representaria o 41 por ·
cento da de Pontevedra. .
Para Francisco Trig.o apróbana
Outra das discusións estivo cen- _ A decisión de Camilo Nogueira
Na mesmá sesión aprobouse o
parece vir dada, despois da sua
agora porque teñen alcaldes
trad a no devengo do imposto.
O portavoz do BNG, F~ancisco
estabelecimento do primeiro imdimisión da .Secretaria Xeral do
pendentes dun fio na zona.
Segundo a lei realizarase sobre a
Trigo, recordou con irania como o .
posto próprio da Galiza. Trátase,
seu partido, polo interese en readquisición dos cartóns do bingo,
PP votou en contra dunha iniciatinen máis nen menos, que da lei
flexionar sen que as suas palaCG e PBOE monstraron a sbla
monstrándose a oposición a fava semellante e como no debate
de Tributación _,Sobre o Xogo, . ver de que fose sobre os prébras condicionen o próprio penestupefacción ar.ite a sinatura de
efectuado entre os deputados da
tendo previsto recadar máis de · mios, sobretodo porque sobre essamento na busca dunha nova
apoio de Manuel Fraga, cando
zona hai uns meses en Vilagarcia
mil millóns de pesetas.
alternativa política.
•
lle correspondía a el a iniciativa
tes xa hai !Jn imposto do Estado.

NACIONALISMO

.ESTE PA.IS SI V-OS MERECE
MANUEL-VEIGA

Periodicamente abrolla, no funil das decíaracións de certos líderes nacionalistas, o síntoma do cansáncio. Na roda de
prensa na que se e.xplicaba a dimisión de
Camilo Nogueira, foi posíbel ouvir que
este · partido "en calquer outro sítio estari a encabezando a modernización do
pais".
·
Durante a campaña eleitoral díxose, por
exemplo, que os cidadáns "se eran intelixentes,; non votarían ao PP", para engadir, xa vistos os resultados, que "os galegas critican a corrupción e lago votan
aos corruptos".
r

•

En privado, na escala piñeirista ou na do
centrismo galegu,ist~ , tense confesado,
após dalgun fracaso coxuntural,, que "este pais non nos merece", baseándose,
.con certa lóxica, na énvergadura do tra-

ballo desenvolvido en relación cos enxoi·
tos resultados. ·
Sen embarg'o, a política é· a arte de ensarillar a teo~ia e a realidade. Non hai lago
nada tan ilóxico nela como o desarraigo,
máxime entre nacionalistas . .
· Afirmacións que amasan unha dúbida sobre a estima do próprio pais son tamén
doadas de escoitar rioutros eidos comprometidos coa galeguida~e. Entre escritores,
artistas e en tertúlias várias é xa un tópico
q~e as frases comecen.por un exculpativo:.
"E que neste pais ... xa se sabe ... ". Excul- ·
pacións ·máis d.ebedoras dun certo elitismo ·
que da nece~ária autocrítica.
..
En realidade, este pais, non é pior que outros moitos. Marta Harnecker abraiábase
nunha recente estáncia en Vigo e Ponteve-

dra da curiosidade e .gran número de asistentes que acudian ás s_uas charlas, lem~
brando que en Holanda non lle fora.posíbel
·reunir a máis de nove persoas. Outro tanto

- É XA UN TOPICO
QUE AS FRASES
COMECEN
POR UN EXCULPATIVO:
'E QUE _NESTE PAIS ...
XA SE SABE ... '

opinan pol~ticos e pensadores progresistas
extranxeiro~ que non é. do caso citar. E .
abondaria talar da vitalidade do galega no
concerto de línguas minorizadas de Europa
(asombro produce por aí o saber que contamos cunha televisión), da capacidade de
movilización social e atravémonos a dicer
que do sentido do voto sindical. e político.
Polo demais, a história do galeguismo é
unha das máis ricas e aproveitábeis, .ainda
hoxe, das desenvolvidas nos estados pluri.nacionais na primeira metade de século.
Non disimula istó a grave crise actual, o
momento decisivo que vivimos, pero serve
de contraponto e recorda que non se cámbia un' pais sen querelo e s~n identificarse
con el. Que todos os explotados sofren eivas e ~lienaCión$ non. debera ser motivo
de desespero, porque isa forma parte da
própria definición de vítim;;i.
•
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AS MISTIFICACIÓNS SOCiAIS
• Cincuenta queixas de
.media ao Valetlor. o Valedor do Povo, Xosé Cora, entregou o prirneiro informe ordinário
que con carácter anual debe presentar diante· do parlamento galego . .
No primeiro ano de funciona'mento desta institución-o número
de queixas apresentadas, a 31
de Deéembro de 1990, foi de
372, desde o 11 de Xullo de1990
que foi cando botou a andar.
O promédio de queixas presentadas nese semestre foi arredor
de 50 mensuais. Sen embargo,
en Xuño e Xullo houbo máis por
recorrer ao Valedor_aquelas persoas que ainda non o puderon
facer.
O informe despois de ser clasificado pola Mesa do Parlamento e
publicado no Boletín Oficial da
Cámara, será exposto diante da
Comisión de Peticións e, finalmente, debatido en sesión plenária, nun proceso que se agarda
teña rematado neste mes de
Xuño.

• Borrell xustifica o retraso no Plan de Estradas. O Ministro de Obras Públicas e Transportes xustificoü o retraso na finalización do plan de
estradas polas consecuéncias na
guerra do golfo e pela desviación
de fondos presupostados inicialmente para este fin a medidas
de carácter social.
Perguntado polo senador do PP,
Rodolfo Ainsa pala data de presentación do segundo plan de
estradas, no que estarian as autovias galegas, dixo que non era
posíbel responder a esta cuestión con exactitude, ainda que,
adiantou, que non será posíbel
até, polo menos, o próximo ano.
lsto ven confirmar o publicado a
semana pas_a da nestas mesmas
páxinas, nas que se denunciaba
que un burato de cento vinte mil
millóns de pesetas no MOPU e
un cámbio na política de investimentos, retrasaria polo menos
un ano o comenzo do plan de
autovias para Galiza, non cumplindose así as datas dos acordes asignados pos Cosculluela e
Fraga. Pésie a estos anúncios
do própio Ministro a Xunta ainda
1 non se pronunciou sobre o tema.

• Conflito en Camariñas.
O Arcebispo de Compostela seg ue sen pronunciarse sobre o
conflito que enfrenta ao párroco
de Camariñas cunha parte dos
viciños, ainda que tiña prometido
facelo o Mércores dia 5 de Xuño.
Pala sua banda o alcalde garantiulle ao Governador que non se
producirian enfrentamentos e
que se ia garantir a arde.
Mentrés tanto os viciños, no número de 20, templo agardando
que cámbien -ao crego.
Os incidentes, con manifesta~
cións en CompósJela e enfrentamentos vários entre viciños, duran xa un ano. Dun tempo a esta
parte as coúsas parecain que estaman máis calmas que o mar da
. Costa de Morte. Pero o pasado
Domingo, cor:no se se levantase
o Norde, de ·repente voltaron as
ondas do conflicto ao negarse o
crego a darlle ~ a comunión a
unha filia ao fotógrafo da localidade e concelleiro socialista, Manuel Valeriana Alonso.
•

SETEDES
VIDEO CAMARA
ENON SABES
QUE FACER
CON ELA NAS
VACACIONS,

O TRIUNFO DA S-EN-SATEZ
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FRANCISCO P.ILL~DO MAYOR

A Enrique Tello León, amigo, sobretodo
"A maioria dos adultos son dabondo "educados" como para non contar con espirito
crítico e,' polo tanto, aceitan como ideia sensata o que é un craso desatino"
(Erich Fromm, "A condición humana")

A rotunda vitória eleitorál acadada polo PSOE na
cidade herculina demostra, á marxe doutras consideracións, que os· coruñeses apostaron maioritariamente a prol diso que poderiamos denominar "ética
da eficácia", que ten en Frandisco Vázquez un dos
máximos aliados.

A versatilidade parece ser o signo dos tempos, por. . que creo que ninguén ousará negar que declararComo as cifras son dabondo elocuentes e revelase inimigo radical da drogá e de todo o que a droga
doras, cada formación política 9ebe tirar agora as
implica, é un sintoma de cordura e sensatez. A
su as próprias conclusions, . do xeito máis obxectivo
unanim idade en reprobar tanto os estragos que a
posíbel, e prepararse para as próximas confrontradroga produce como os nauseabundos negócios
que dela se ·derivan, parece, a priori, absoluta.
cións, partindo da realidade concreta na que se
move e actua.
Mais, paradoxicamente, cando se facilitan nomes e apelidos de persoas concretas e se sinalan, adeMais como no decurso de catre anos haberá tempo
maisr posíbeis lugares de bran.queo de diñeiro, sqn
os pertinaces insensatos os únicos en esixir que se
máis que suficiente para realizar todo tipo de análiinvestigue rigorosamente
se e valoraciór;ts, quereria
e se chegue a fundo da
referirme hoxe a unhas declaracións realizadas por
cuestión. Os sensatos,
pala contra, menos pudoun cronista radiofónico, .SENSATO CONSISTE
poucas horas despois de
rosos, non teñen reparos
en
xustificar eses turvos
confirmarse oficialmente os
EN DECLARARSE PACIFISTA, negócios,
resultados eleitorais na cisempre que se
dade da Coruña.
tire algun substancioso
MAIS CANDO SE PRODUCE
benefíco. Asi, por exem UN CONFUTO BELICO,
plo, a raiz dunha série de
Segundo o cronista en
reportaxes, publicadas na
cuestión, tan contundente
O VERDADEIRAMENTE
prensa madrileña sobre
vitória "significa o triunfo da
SENSATO CONSISTE
sensatez frente a outras alposíbeis negócios de
ternativas partidárias, ca"branqueo" n~ cidade coEN APARCAR O DISCURSO
ruñesa, un coñecido ·xorrentes do necesário respalPACIFISTA E
do popular".
nalista -que de puro imbécil vai camiño de futuro
ALIÑARSE
Evidentemente, está claro
portavoz dalgun governo-- escrebia un sensato
que, desde o ponto meraCOS VENCEDORES'
artigo no que nen sequer
mente fer.mal ou desde a
simples léxica matemática,
se propuña negar as afirnon hai nada .que obxectar
macións vertidas no diário
aos resultados eleltorais. O
madrileño. O realmente
que, sen embargo, resulta
importante para este indixa m~téria opinábel é a conclusión "moral" que tira
víduo -que, por suposto, é inimigo radical da drogao anónimo cronista, ao estabelecer unha absurda
era que os cartas se "branquexasen" na Coruña e
identificación entre cantidade e sensatez.
red1,mdasen en benefício do progreso da cidade,
particularmente, se entande, en benefício de moi
A pouco que se queira exercitar a intelixéncia, redeterminados sectores sociais coruñeses.
sulta evidente que os conceitos de sensatez e de
insensatez teñen sempre distinto significado, seSensatísima conclu$ión que un insensato nunca
·
admitiría.
gundo sexa o código "moral" do que se parta. O
sensato, no código fascista era colabo'rar co ditaQuen, por exemplo, agás dalgun tolo maníaco, oudor, como fixo o señor Fraga lribarne, por exemplo. O insensato, pela contra, seria comprometerse
saria xustificar unha violación? a unanimidade en
na loita política clandestina.
condear tal tipo de actos ~. tamén neste caso, completa e absoluta. Poucos delitos, a priori , son tan
Se apostar pela opción representada por Francisco
repugnantes á sensibilidade da·maioria das persoas
Vázquez significa, segundo parece, apostar pela
normais. Mais cando a insensata deputada do BNG,
sensatez, cuestionar ou defender outro tipo de moMaria do Pilar García Negro, propuxo hai ainda poudelos diferentes dos que aterece o alcalde coruñés,
cos días no Parlamento de Galiza, medidas concreequivale a instalar-se na ética da insensatez. Mais . tas canta das violacións', unha sensata deputada,
propoñer asi as causas con tanta lixeireza, supón
por\avoz nesta ocasión do sensatísimo Partido Posimplesmente un intento de diluir en confusos conpular, opuxo-se a tais mediéias alegando que na
ceitos abstractos, os auténticos problemas econóproposta dp BNG non se contemplaban as violamicos e políticos de fundo que son, en todo caso,
dóns nen os acosos sexuais de que son obxecto os
os que cumpriria discutir.
homes na nasa sociedade, unha sociedade que,
desde o prisma da sensatez, é moito menos machista do que afirman as insensatas feministas.
Por que o perspicaz cronista, en vez de apelar a
tan escolásticos argumentos, non defende, abertamente e sen complexos, as exceléncias desa "ética
Sensatísimo exemplo de igualitarismo esquizofréda eficácia"? Teme, acaso, verse abocado a lexitinico,. que os máis sensatos meios informativos dimar, desde a léxica dasensatez aquilo de que "os
luí ron, para tranquilidade dos seus sensatos leitofins xustifican os meios" e cair, consecuentemente
res é anunciantes, ávidos de curiosas insensatena paranoia da insensatez?
ces. Como consecuencia, ao dia seguinte, o-s titulares daban canta de que, a raíz dos incid~ntes
Até onde chegan -perguQto-me- os límites da
que seguiron a intervención da deputada popular,
sensatez e comezan os da deostada insensatez? LO insensato Xosé Manuel Beiras se ·negara a
Son acaso modificábeis, segundo os intereses conabandoar o hemiciclo, apesar de ser expúlsado do
cretos de cada pa_rticular momento? ... Desgraciamesmo polo sensato Vitorino Núñez, que uns
damente, moito me temo que si.
dias ant~s declaraba.a un xornal que "Manuel Fraga me tiene enamorado" pois, ao parecer, "no le
O sensato -se o tacemos sinónimo do comunfalta n·ada para seducírme", oferecendo asi, gratuiconsiste en declararse militante activo da causa do
tam.ente, aos insensatos do país, todo un exemPacifismo. Ser pacifista é un signo inequívoco de
plo dos fundamentos éticos e teóricos, da sensata .
distinción e tole~áncia. Por iso, talvez, poucas pererótica do poder.
soas ousan declararse belicistas convencidos. A
sacrosanta sensatez nunca toleraria. tamaño desatiPoderiamos seguir até o infinito oferecendo · exemno! Mais, .i:;uriósamente, cando se produce un conplos
de sana sensa/ez, mais nqn quera abusar por
flito bélico determinado, o verdadetramente sensahoxe' da paciéncia dos leitores nen da hospitalidade
to consiste. en aparcar o discurso pacifista e aliñardos amigos de A NOSA TERRA.
se cos vencedores. Os que cusan exercer entón de
pacifisias son· calificados, no mellor dos casos, de
A min agora o que realmente me preocupa ·é saber
vulgares insensatos. Cando a recente guerra do
que quereria dicer o agudo cronista radiofónico canGolfo Pérsico, por exemplo, os sensatos -quer dido afirmaba que, na Coruña, triunfara a sensatez. •
cer os que se limitan a exercer de pacifist?S en
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VEN AOS
TALLERES DE
LINGUAXE
AUDIOVISUAL
E PASARAS UN
VERAN DE
PELICULA ....·.

tempos de paz_:_ desapareceron praticamente do
mapa e foron os contumaces insensatos de sempre
os únicos que monstraron a sua· pública disc;onformidáde cos actos de xenocídio que se estaban a
cometer. Os sensatos, mentres tanto, demasiado ,
atentos aos ritmos do mercado bolsístico, reclamaban ·soluCións expeditivas e aplaudian todas e cada
unhas das decisión$ do ·lírico "Oso do de~erto":
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ta agora as explotacións leiteiras galegas
debían. importar todo o material xenético
que necesita.han, doses

~eminais

e animais

VIVOS.

Para superar esta dependencia do exterior e ter
to uros de calidade que rendibilicen as nosas
explotacións, a Consellería de Agricultura
Gandería e Montes, puxo en márcha o Plan
Integral de Mellora Xenética que xa está dando os
sus froitos.
O primeiro p~o para mellora~lo noso gando é
utilizar masivamente os .touros de calidade
probada. Para iso, calquera gandeiro pode
solicitar, para a súa cooperativa ou asociación,
.

.

· doses seminais · de tauros prnpiedade da
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.
'~-

.

Cons-elfería de Agricultura , Utilizando-estes
tauros, das mellores liñas xenéticas do mundo,

ara un

conseguiremos ir mellorando o noso gando ata
P?ñernos no primeiro niveí europeo.

Touros en proba da Consellería de Agricultura en 1991:
No me

Liña xeoética

Calif'acacióo final

Rocket

Valiant x Sbeik

MB

85

Kinou

Inspíration x Starbuck

MB

86

Pearson

Chief mark x Elevation

MB

85

Ta.mara

lnll-píration x ·starlite

BB

80

Barrison

lnspiration x Elevation

BB

80

Dynasty

Valiant x Estarlite

Ml3

85

Fransdixt

Booqna ker x Valiant

B

79

Trooper

Chief mark x Ultimat·e

BB

83

Treasure

Enbancer x Triple threat-red

BB

84

Imperial

Sabastian x astronaut

B

77

Valiant x Enhancer

BB

81

Eagle
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.ACONCERTACIÓN EN GALIZA
Afirman os sindicatos

A Xunta preocúpase dos médios de comunicación,
· pero non da crise que padece o país
•M.V.

ao longo da presente década".

"A política da Xunta é de
xestos cara a galeria, pero
non de realidades", sinalan
os sindicatos, baseándose
no incumplimento/ dos
plans até agora
concertados entre ambos,
como é o establecimento
do Salá~io Social,
prometido polo governo
para primeiros do ano en
curso. CCOO, UGT e CIG
convocaron xa unha
concentración de
delegados a celebrar o
próximo dia 12 en
Santiago, como primeiro
sinal de protesta.

Despois de situar a política de
emprego no centro do debate,
CIG, UGT e CCOO sinalan que,
baseándose nas próprias declaracións do Presidente da Xunta
durante o debate sobre o estado
da autonomía, "é factibel criar 15
mil postas de traballo industriais
por ano", o que produciría '!uns
35 mil novas pastos inducidos no
sector servícios e de 3 a 5 mil
máis na construción".

O novo Conselleiro de Traballo,
Gil Sotres, chamou a unha reunión urxente ás centrais sindicais
nada máis coñecer a extensión
da notícia sobre o descontento
sindical. Para as centrais, sen
embargo, o governo galega está
máis preocupado dos médios de
comunicación que de mitigar na
prática o atraso que sofre o pais.

O dla 12 terá lugar a prlmelra moblllzación en Santiago, cunha concentración de
delegados

rias e recursos humans disponíbeis para este ano, o que pode
dar lugar a que mesmo os 700
millóns presupostados pota Xunta non se gasten na sua totalidade no presente exercício.

casez de investimentos que prevé para Galiza o plan estatal de
reforma do ferrocarril.

"A Xunta carece
de vontade política"

Para os tres grandes sindicatos,
As centrais piden tamén que os
Galiza está a sofrir "un grande
organismos constituidos a partir
estancamento nos últimos anos,
da concertación cobren papel
que se agudiza coa política de
decisório, superando o merainvestimentos do Governo cenmente informativo que poseian
tral". e pola "incapacidade e nula
até agora. Criticando, ao tempo,
Nesta liña poñen como exemplo
vontade política da Xunta para
que alguns dos organismos preo feito de que a lei sobre o saládinamizar o pais".
vistos "estañan ainda sen constirio social non entrou ainda en vigor, o que imposibilita que se poituir". Os sindicatos ven tamén
Para "normalizar" Galiza seria
con preocupación o novo retraso
da establecer nos primeiros menecesária, segundo as centrais,
que ven de sofrir o plan de Esses deste ano como tora prometitradas e a falta de resposta por · que se amparan tamén na opi- .
do. Os próprios concellos, encanión de distintos axentes sociais,
rregados de aplicar este servício, . parte do governo galega ante tal
"a criación de 450 mil empregos
feito. Outro tanto sucede coa escarecen de dotacións orzamentá-

Neste plan de recuperación deberia ter un __ papel sobranceiro,
segundo os representantes dos
traballadores, a própria Xunta de '
Galiza através "dun sector público dependente da Comunidade
·
Autónoma". ·
Os sindicatos piden tamén a participación da Xunta no deseño
dos plan que se presenten na
. CEE con cargo aos Fondos Estruturais, .esixindo tamén a modificación do Plan dé Desenvolvimento Rexional "para equiparar
as cifras de investimentos por
habitante ás do resto do Estado".

sindicatos retírense á privatiza.ción que se está a levar a cabo
na sanidade e no lnserso. Neste
momento está en marcha un
proxecto de lei que prevé o pase .
ao servício privado da rede de
servícios sociais desmantelada
polo ex-conselleiro de Traballo,
Manuel Pérez.
UGT, CCOO e CIG esixen tamén
a equiparación salarial dos funcionários.

Reación da Consellaria
A rE~ación da Consellaria foi fulminante ante o releve público alcanzado pela crítica dos sindicatos. Gil Sotres, responsábel de
Traballo, chamou ás centrais -a
unha nova reunión sobre a que
ainda non se estableceu data.
Fontes sindicais mostranse, con
todo, "un pouco cansas da labor
protocolária da Xunta, sen compromiso algun cos problemas reais". Ao tempo que se critican alguns declaracións "netamente
totalitárias", como as realizadas
por Manuel Fraga na c.omarca
de Valdeorras, ao dicer que "a
postura dos sindicatos raia na
ilegalidade'', prestando amparo a
unha patronal salvaxe e indocumentada como a das pizarras.

Mentres tanto, seguen a reciÍizarse, segundo as centrais, un gran
número de contratacións irregulares, levadas a cabo pala própria
Xunta. Talé o caso das 2000 persoas previstas por via de urxéncia ·
Precisamente os traballadores
para a extinción de incéndios.
deste sector teñen previsto manifestarse igoalmente en Santiago o
Privatizacións_
próximo dia 12, coincidindo coa
concentración de delegados. •
Outros· críticas realizadas polos

pORVIR DOS CLUBES GALEGOS

Este domingo un novo capítulo da nov'ela "Deportivo-Ascenso"

O Deportivo a unha vitoria da Primeira División
• VITOR MÍGUEZ

O Deportivo está a dous
pontos de acadar o
ascenso directo á Primeira
División. Este domingo
frente ao líder, Múrcia, os
coruñeses buscarán unha
vitória que os catapulta a
unha das duas primeiras
prazas da categoria. Dá-se
a circunstáncia dramática
de que este será un
"partido disxuntivo" pois o
ascenso dunha equipa
implicará forzosamente a
promoción da outra.
Efectivamente, e por moi curioso
que poida parecer lego do desenrolo da presente temporada,
os branquiazuis dependen de si
mesmos para acadar o a~censo.
Esta posibilidade ven motivada
pela vitória fronte ao Levante o
pasado Domingo (0-2) asi como
pela goleada de hai duas semanas frente ao Lleida (5-0). Oeste
xeito, o Deportivo de gañar ao
Real Múrcia empataría con el a
póntos e cando menos igualaria
o gol averaxe (Murcia 3 - Deportivo 2 na primeira volta), ante o
cal a diferéncia xeral entre goles
marcados e recebidos ao longo

CLASIFICACIÓN

PROX. XORNADA

1 Murcia 48 + 10
2 Albacete 47 + 11
3 Deportivo 46 + 1O
4 Málaga 45 + 9

Deportivo - Murcia
Albacete - Salamanca
Málaga·- ·Eibar
-

En caso de empate o gol averaxe xeral favorece ao Deportivo

da temporada beneficiaria ao
Deportivo -58 a 32 frente a 56
a 34 respectivamente--, de aí o
incalculável valor da goleada por
5 a o ante o Lleida.

principal favorito de analisarmos
os dados friamente.
Principal favorito porque o Deportivo segue é! ter a mellar plantilla da Segunda División e porque_é precisamente nestes derradeiros partidos cando parece
que Arsenio atopóu un once satisfatório, contrariamente ao que
se veu facendo ao longo da liga.
O factor sicolóxico xoga o seu
favor. O próximo domingo Riazor
rexistrará un cheo que sobrepasará as 30.000 persoas. Por outra parte, mentres que .o Múrcia
veu ostentando a vitola de líder,
nun proceso de franco decaimento moral nas últimas xornadas, os deportivistas móstran-se
agora no momento mais · álxido
da temporada.

ascenso céltico. A teor do visto o
pasado domingo en Balaídos,
nen se pode dicer que os celestes fixeron gala dunha entrega
inusitada, nen seria xusto afirmar
taxativamente que se deixaron
vencer. O único realmente certo
A Polémica de Balaídos
foi"que.o Celta fixo un dos piares
partidos da temporada frente a
Paradoxicamente, boá parte das
unha das mellares equipas da
posibilidades do Deportivo pasacategoría. Por outra parte, e sen
ban po,rque o Celta empatase ou
querermos xustificar nengunha
gañase na casa frente ao AlbaFinalmente, o factor xogo está-se
cete; estes . resultados poderian · suposta atitude, se hai algunha
rendabilizando ao máximo. Nos
entidade sen direito nengun a
facer rendável incluso un empate
· dous últimos partidos convenceuexuiciar traballo dos xogadores
deportivista en Valéncia; pero
se, pelexou-s~ e goleou-se; todo
vigueses esa é o Deportivo; a
non foi asi e os vigueses perdeo contrário a un Múrcia que sofria
derrota
fronte
ao
Castellón
tora
ron por O a 2.
. o indevível o pasado domingo
colleitada a pulso polos coruñeante un Bilbao Atletic e que perses,
.e
ben
é
sabido
que
quen
Durante a semana circularan rudia en Las Palmas hai duas sedá, recebe.
mores nos cales puña-se en dúmanas frente a outra equipa en
vida a entrega dos xogadores
crise. mención especial merece a
O meigallo planea
·c élticos, téndose sempre in
actuación da nova fichaxe do Demente o partido de hai catre
sobre Riazor
portivo, o xugoslavo Djukic; desta
anos Deportivo-Ca~tellón, perdinova incorporación/destacan tres
do polos coruñeses por O a 1 en
Asi pois, Deportivo só lle vale a
grandes virtudes: unha boa colovitória. Unha vitória á que é o
Lugo e que resultava vital para o
cación no centro da defensa; un- -

o

ha sobérbia aplicación no xogo e
un mortal e fulminante desdobram ento até gol. en xogadas de
contraataque.
Estas son consideracións que
avaladas en trio conducen a calificár ao Deportivo como favorito.
Agora ben, hai ·outro tipo de consideracións que anulan esta reflexión. Poderianse denominar consideracións negras, históricas, ou
simplesmente como "o meigailo",
e son aquetas que xorden de barallar todas as oportunidades
pontoais de ascenso perdidas po1os branquiazuis nós últimos
anos; foi o 1-2 do Rayo Vallecano, o 1-0 de Oviedo, o 0-1 do Celta ou o 0-1 do Tenerife pasando
polo 2-0 de Valladolid. E son nemes como Castilla Yáñez, Villana
Peña, Diaz Vega ou Soriano Aladrén. Son tantos os-exemplos e
tan numerosas as circunstáncias
que na cidade de A Coruña estes
dados hoxendia parecen pesar
máis que os estadísticos. Oeste
xeito, mellar será eliminar o calificativo de favorito e introducir o ·
sustantivo de prudéncia.
O próximo dia 9 as meigas xa fixeron coincidir o encentro co anive rs ár i o de último ascenso.
Agardemos que tal coincidénci~
sexa para marcar o remate dunha negra sombra.
•

ACRISE DO ENSINO

QMELLOR'DOS MUNDOS

SELECTIVIDADE E ESPÍRITO DE SOLIDARIEDADE

Vivimos no mellór
dos mundos posíbeis
Felipe González

MANUEL REI ROMEU

Acaba de chegar ás Direccións dos Institutos de Bacharelato un documento do Seminário Pe.rmanente de Análise de Textos, co
fin de facer partícipes aos ensinantes do
COU dunhas "reflexións elementais" verbo
desta proba interdisciplinar que os al unos ·
han de ralizar obrigatoriamente na Selectividade. A Crítica -asi aparece no encabezamento- oferece, en primeiro lugar, un diagnóstico detallado sobre os erros de expresión en que incorreron o~ estudantes na
proba de Setembro de 1990. En segundo lugar apreséntanse unhas consideracións a
respeito do contido, da capacidade intelectual dos alunas. Finaimente sácanse unhas
conclusión , críticas cara ao nível médio destes alunas e cara ao ensino impartido no
Bacharelato.
Sen intención de entrarmos nunha análise
exaustiva dos apartados deste documento,
recoñecendo de antemán o esforzo de sistematización que supuxo, hai que facer, non
obstante, algunhas matizacións sobre a filosofia que o inspira, polo que ten de enganosa, moralista e desafortunada. Dadas as alturas do curso en que nos encontramos, este
semanário pode ser o meio axeitado para djrixirse aos profesores implicados e ªºs mes- .
mas membros deste Seminário.
1 . - Os responsábeis do SemináriQ Permanente de Análise de Textos parece que descobriron o Atlántico ao observ2ren que os
alunas carecian de expresión corrrecta, de
orixinalidade, de espírito crítico, de capacidade de comprensión, de madurez intelectual,
de espírito de solidariedade, ... nunha proba
que, segundo eles, calibra os "hábitos intelectuais", a "preparación remota" prévia á
Universidade. Sen emarcaren o ensino nunhas determinadas coordenadas sociais en
que vivimos, isenta a institución universitária
de calquer responsabilidade, os auténticos
culpábeis seremos os profesores de médias,
aos que se nos dá un tirón de orellas, se nos
peden canta~, facendo alarde dun paternalismo reseso. E unha irania de moi mal gasto
que a "formadora de formadores", a verdadeira "ama de cria", de onde todos saímos,
quede isenta de culpa neste círculo vicioso
que é o ensino.
2.- Sempre foi de poderar e admirar o sentido crítico do profesorado de médias cara a
esta realidade específica que nos toca sofrer.
Todos aturamos as eivas dun ensino no que
o fracaso e a frustración están á orde do dia,
sen obviarmos algunhas realidades:

a) A extensión dos programas, que hai que
impartir por completo, máxime nun C. (O.U.),
mera prolongación do BUP.
b) A,. masificación desbordante das aulas.

-- FÁGASE A PROBA~ NUN
------'-T_E_M_A__:._I_A_N_C_O_M_P_L_E_X_,0..-::..-._-_._
COMO A REUNIFICACION
ALEMA, DE SOMETER
A EXAME O PROFESORADO
(MESMO UNIVERSITARIO)
A VER SE OS RESULTADOS
DIFIREN NO SUBSTANCIAL,
DOS OBTIDOS POLOS
ALUNOS EN SETEMBRO DE
1990 .

c) O deterioro progresivo a nível infraestru~u
ral e a falta duns orzamentos dignos.
3.- Alúdese ao perigo de incorrermos nun
"ensino gramaticalista e pasivo". Puro cinismo para quen vivise en carne própria a docéncia universitária, na maioria dos casos
desfasada, rotinária e reprodutora de anacrónicos clixés. Nas programacións oficiais, nalguns libros de texto ... , ben observamos o espírito solidário das instáncias universitárias.
Ou, sen ir máis lonxe, nos novos modelos de
exame para a Selectividade enviados recentemente polo Departamento de Filoloxia Galega aos nasos semin.ários, onde se incide
especialmente en aspectos fonéticos, de
morfoloxia verbal, etc. Aclarémonos, lago!
4.~

Podemos pedir espirito crítico e solidário
nunha sociedade como a que ternos, ateazada polo egoísmo, polo pasotismo, polo indivi-

dualismo, pola
cretinización, fomentados desde
as esferas do
poder, desde os
meios de comunicación? Ao
mellar é que
consideramos o
ensino unha illa
no mar ou un
oásis no deserto! como non se
van reproducir
no
·alunado
-por moito que
-se insista- defectos de expresión, coloquialismos, estereotipos ideolóxicos
ou clixés de moda, cando os vomita incesantemente a caixa boba ou algunha encumina. da tribuna_xornalística, mesmo dalgunha gló__ ria insigne dun departamento universitário!
Se non, fágase a proba, nun tema tan complexo como a reunificación alemá, de someter a exame o profesorado (mesmo universitário) ou a calquer estamento profisional, a
ver se os resultados difiren no substancial,
"mutatis mutandis", dos obtidos polos alunas
en Setembro de 1990.
5.- lmos concordar co diagnóstico global do
estudo. Aceitamos que unha das eivas do
ensino é lograr que o aluno se dote de capacidade de comprensión, dunha expresión e
formación intelectual axeitadas. Orabén, nengunha autoridade moral, pode xustificar que
nos veña alguén, a estas alturas, cunha crítica deste estilo. Que se nos diga que "o ensino da soliedaridade si que é un dos obxectivos legais da educación", algo tan abstracto,
non deixa de ser paradóxico, cando, desde
os departamentos universitários poucas veJ
ces se fomentou esa solidariedade, eses hábitos de leitura e debate, ese espírito crítico
agora tan cacarexados. A non ser que a intención sexa contribuir ainda máis á degradación do Ensino Médio e, en concreto, dos
seus docentes, ou talvez a encumiar unha
maltreita proba de Selectividade sob pretextQ dunha coeréncia ideal do sistema educativo, que parece estar na mente dos membros
do devandito seminário. Búsquese a raíz dos
problemas e inténteselle pór solución con
medidas concretas, no posíbel , e todos
aplaudiremos estas iniciativas que, polo de
pronto, non podemos considerar máis que
•
desafortunadas.

Os uxieres do parlamento estrearon traxe. Mália ser á medida, quédalles pequeno e xa
ten alguns descosidos. Pásalle como á própria institución.

Manolo é un dos proprietários
do café vigués De catro a catro. A pasada semana informou a un dos traballadores
da data de vacacións que lle
correspondia. E o camareiro
dixo que non, que el non colleria vacacións. Surprendido
o xefe, perguntoulle por que?
· Porque non, dixo o empregado, porque quera cobrar ese
mes. En todos os choios que
tivera até daquela nunca lle
pagaran as vacacións. Lago o
mozo dixo que el non apoiaba
as folgas de hosteleria e contou como os patróns de seu
pai, que tamén tora camareiro, aproveitaban sempre a
volta das vacacións para despedilo. E, a semana próxima,
António Ramilo, presidente da
Confederación de Empresários de Galiza, voltará a dicer
que os sindicatos se extralimitan.

Mareas de anúncios de produtos contra a celulite. Chega o verán e hai que rebaixar
os michelíns. Nengun produto, en cámbio, para rebaixar o
bandullo, equivalente masculino das primeiras gorduras.
Seguimos nunha sociedade
ridiculamente machista.

Os asistentes aos salóns de
cine multiplícanse o Dia do
espectador, cando a entrada
custa só 200 pesetas. Quen
está lago en crise: o cine ou
a economia?

Manuel Rei Romeu é profesor
no l.B. "Concepción Arenal" (Ferrol)

COMUNICACIÓN

Sinalouse o avance do proxecto iniciado hai catorce a~os

-Promocións Culturais Galegas,
.editora de A Nasa Terra, celebro u a sua Asemblea anual
O pasado 25 de Maio .
celebrouse en Vigo a
Asamblea Ordinária de
Accionistas de Promocións
Culturáis Galegas S.A.,
empresa editora do
semanário A Nasa Terra.
No informe de xestión fíxose
memória da última ampliació'.1
do capital social que pasou de
5 a 16 millóns de pesetas, así
como do inmobilizado da empresa que se incrementou, nos
últimos catro anos, de 1 a 30
millóns de pesetas. Os resultados económicos do último ano,
segundo o balance apresentado, foron calificados polo Con-

selleiro Delegado, Xosé F. Puga, de "moderadamente positivos" .

Novo local
Nun periodo de dous a tres meses está previsto o traslado das.
instalacións de A Nasa Terra para o novo local, adquirido por
Promocións Culturais Galegas
hai alguns meses e que actualmente se encontra en fase de
acondicionamento.
Os presentes na Asamblea, representando aos máis de 250
accionistas cos que conta a empresa, decidiron convocar unha
nova ampliación de capital para

a segunda metade do ano, con
vistas precisamente a cubrir os
gastos xerados pola compra e
reforma das novas instalacións.

Reforzar
a produción própria
No informe de xestión informouse tamén da fase de consolidación pala que atravesa a empresa, unha vez superada a etapa
de maiores investimentos en infraestrutura e tecnoloxia.
Por esta razón marcouse a próxima etapa como a de asentamento e ampliación da produción
própria, representada fundamen-

talmente polo semanário e as
edicións especiais, asi como pola nova colación de libros recentem ente iniciada, dedicada á
História de Galicia.
O Presidente do Consello -de Administración de Prómocións Culturais Galegas, Francisco Carballo, asi como o director de A Nasa T~rra, Alfonso Eiré, puxeron
de manifesto a boa acollida que
está a ter o periódico e o agradecemento aos múltiples c9laboradores que están á facer posíbel a implantación e avance deste proxecto de comunicación galega que conta xa con catorce
anos de história.
•

Manuel Soto.

O fax do PSG-EG, no que este partido descartaba a Soto
como candidato progresista
ao concello de Vigo e criticaba a figura do ex-alcalde, circulou con profusión entre os
dirixentes socialistas de Madrid. · Ademais do PSG-EG,
Manuel Soto ten como enemigos ao PP, loxicamente, e ao
seu próprio partido, onde hai
moitos con gañas de darlle o
retiro.
•

. ........ ·.
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• XAN CARBALLA

Alfonso Zulueta de Haz,
notário, é desde anos
antes da transición
política, un nome
presente na xeira do
galeguismo de centro.
Desde as primeiras tareas
de activismo cultural no
Ateneo de Pontevedra,
pasando pola sua
militáncia· no Partido
Galega Social-Demócrata
ou no Partido Galeguista,
ou o seu labor na Editorial
Sept, a sua biografia
ampárase no compromiso
nacionalista e como el
mesmo explica nun
profundo.senso da
trascefldéncia sen abdicar
da transformación da
. realidade.
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Alfonso·Zulueta de_Haz
'A sensibilidade na·cionalista no77 era máis sentilÍlental que política'
.

"No ano 74 montámos o Partido
Galega Socialdemócrata (PGSD),
pero .xa antes participáramos nun- .
ha importante tarea cultural desde
o Ateneo e a· Cine Clube de Pontevedra. O Ateneo foi o único que
funcionou ·na Estado sen ter que
pedir ·permiso á autoridade ·gubernativa para facer os actos. Nós
sostíñamos _que as normas dos
anos 41 .e 42 que dicia·n que se
precisaba permiso gubernativo para os actos públicos, non nos afectaban porque os nasos actos eran
para ·os sócios. Con este subterfúxio, que fundamentamos· xuridicamente, funcionámos até que nolo
pecharon. Eu fixen aqueles estatutos e metimos de vocal ao Delegado de Información e Turismo para
así poder funcionar. nos locais de-'
·se delagación. Foron anos moi fermosos. Fixemos cursos innovado. res para o momento, sot?re marxismo e cristianismo, sobre ·Teilhard
de Chardin ou sobre a idea de Es- .
paña, ademais de todo tipo de exposicións eoutros actos.

FACIAMOS CULTURA
PERO CUN FONDO
POLITICO
MOi .iMPORTANTE
PORQUE SE ESTABA
APRENDEN DO
A CONVIVIR'

co éxito pórque nos apresentamos
a unha prlmeira eleición ca Partido
Popular Galega (PPG) de García
Agudin e Xaime llla -queera a democrácia cristián galega- pero a
xente non nos votou. Máis tarde fumas á idea do Partido Galeguista
.no que continuei até que se meteu
e Coalición Galega -ano 1984- e
eu nese proceso xa non estiven
dacordo.
~

"Ese foi o camiño -continua Zulueta- que seguimos para manter .o
diá!ogo e a pluralidade en momentos en que non había democrácia;
daquela faciamos cultura .pero cun ·. "A idea que tiñamos uns cantos
-fondo político moi importante por- era que adiante eco Coalición Gaque se estaba aprendendo a con- lega pero mantendo o Partido Gavivir. Mesmo na directiva do ºAte- leguista en hibernación, para ver
neo había xente de todo o arcó po- como funcionaba aquelo. Os que
1íti co. No ano 74 consideramos · non entráramos en CG compromeque habia que pensar ·nalga políti- tíamonos a participar-..nela através
co e montámos o -PGSD, con pou- dos mítins e outras actividades,

.

pero non se aceitou e eu retireime. · lucións, un pouco como fai en CaO meu labor désde e'ntón centrou- taluña Convergencia i Unió. Isa é
se na Editorial Sept, que se pode totalmente distinto do que fixeron
considerar unha actividade cri"stia- as clases dominantes no naso país
na leiga.
que ían mendigando sempre, sen
esixir, porque non tiñan forza deQué análise fai do centro gale- trás. Unha opción de centro flexíguista no que vostede se enmar- bel a direita e esquerda pode ter
un eleitorado. Digo flexíbel porque
' cou?
.
penso que cada vez teremos meA min sempre me preocupou moito nos posibilidades de actuación
·unha causa. No ano 77 na Galiza, práctica de ideoloxias puras. Estadentro do nacionalismo, había todo mos metidos nun consórcio intero arco parlamentário, pero ..no'n ·ha- nacional que vaí poñer un corsé ·á
bía o ambente . propício para reco- éapacidade de maniobra como xa
ller esas inquedanzas. lnteresába- está limitando o próprio exercício
me moito a idea de que a xente
dependese .de políticos de aqui,
que non houbese que andar chamando a Madrid a ver que fago?
Esta idecr de que Galicia sempre
estará mellar gobernada desde
aquí ·que desde fóra é unha idea
de princípio do nacionalismo no
que había que encauzar á xente.
Agora o nacionalismo empeza a
IDEA DE QUE
consolidar uns resultados que non
tiñamos no 77. Daquela habia un- A OALIZA SEMPRE ·
ha sensibilidade inconsciente de
· identidade -e proba diso é a impre- · ESTARA MELLOR
sionante manifestación do 4 de GOVERNADA DESDE
Nadal pala autonomía-, pero tiña
máis de sentimental e emotiva, AQUI QUE DESDE
que práctica e racional.
FORA E UNHA IDEA

.' fi.

Galicia tivo unha clase dirixente e
uns profisionais que·viviron de costas ao país. Sempre pensando que
en Madrid alguén ía resolver os
problemas, e nunca pensaron que
son eles quen tañen que esixir so-

DE PRINCIPIO .
DO NACIONALISMO
NO QUE HABIA QUE
. ENCAUZAR A XENTE'

de soberania, un conceito que ten
variado moito na história.

No 77 reivindlcouse a autonomia. No 81 promulgouse o Estatuto. Dez anos despois cal é o
seu análise do ·camitio andado?
Progresouse. Nótanse cámbios
ainda que ás veces están algo embazados. Por exemplo na Hngua:
nuns campos avánzase e neutros
retrocédese, mesmo país que antes lle talaban galega aes seus fi11 os agora fano eri .castellano, ...
Pero mesmo o conceito de autonomía que era rexeitado como fórmula política ou polo menos non se
era sensíbel a ela, hoxe conquistáronse metas que quizais eran impensábeis no 77, con todas as imperfeicións que se queirah,
A cesión dalgunha soberanía ás
nacionalidades -no caso españolpode suplir esa parda de soberanía a nível comunitário, e unha Europa dos pavos é algo máis adecuado á contextura europea que a
Europa dos estados. lsto hai que
aproveitalo e unha idea que hai
que s.eguir desen~olvendo é a de
identidade, ·de particularidade.
N-on aldeanamente, pero penso
qúe só se pode ser universal desde a particularidade. Desde aquí
pensar o mundo. A educaqión que
se pode dar a Galiza ten que levar-os .a pensar a história de España
ou do. mundo con critérios nasos,
con todas as análises e metodolo-
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'fi. AUTONOMIA .ERA
REXEITADA COMO
FORMULA POLITICA
PERO HOXE
CONQU ISTARONSE
METAS QUE QUIZAIS
ERAN IMPENSABEIS
NO 77, CON TODAS
AS IMPERFEICIONS
QUE SE QUEIRAN'

nós xa ternos·escrituras de todo ti- ··
po en galego. Houbo uns anos en 'No NACIONALISMO
que o regulamento notarial ~sixia GALEGO HAI UNHA
doble versión, con columnas enfrentadas nos idiomas utilizados, e COUSA
había moitas diticuldades, pero hó- xe pódese tac.ar cal·quer función .. MARAVl~LOSA,
notarial só en galega sen problema DO PARTIDO .
algun. Pero ten que pedilo a xente,
·o notário só pode impór as normas GALEGUISTA
xurídicas. Eu xa hai moitos anos DE CASTELAO, QUE E
que fago escrituras notariais ·en gaA FORMULACION
lega.

xias actuais pero sempre cunha
clara ubicación no país. Este desenvolvimento dunha identidade
própria, conscente , pode permitir
que se dean unha chea de pasos
adiante.
Ao nacionalismo galego, de nengunha época, non se lle pode facer a crítica de reducionista, de
quererse isolar.
En absoluto. No nacionalismo galega hai unha causa maravillosa,
do Partido Galeguista de Castelao,
que é a formulación Galicia, célula
de universalidade. Para min esa é
unha frase xenial e impresionante
que hai que manter e esa idea hai
que desenvolvela porque produce
un proxecto nacionalista moito
máis fecundo.

ho;taéo
lo?
ios

A miña experiéncia é que a confianza no notário é practicamente
ilimitada, talando en termos xerais;
eu nos pavos nos que estiven
sem'pre observei unha corrente de
confianza. A figura do notário como equilibrador de intereses cáptaa a xente, e sempre topei un ha
gran consideración á función. Quizais porque vivindo en lugares pequenos -estiven en Gaucin (Málaga) e en Marin, antes de vir a Vi go- a xente coñece a tua própria
vida. Falo por suposto da miña experiéncia.

·GAL/ZA, CELULA
DE UNIVERSALIDADE'

pobres iso si. Hoxe a titularidade
da propriedade urbana está máis
extendida tamén. Hoxe xa compra
pisos máis xente e estase extendendo a propriedade urbana.

Desde a notaria percébense ben
os cámbios da sociedade?

En Galiza habia unha chea de proprjedade que funcionaba fóra da
notaria, cos famosos péritos que
se cham\:lban, e só cando habia un
problema se chamatia ao notário.
Hoxe funciónase máis na legalidade .porque, entre outras causas, as
propriedades valen máis e necesí· ·
tanse máis garantias.

Falando por exemplo da propriedade. Galiza foi sempre un país de
pequenos proprietários rústicos,

Ünha editorial .
cristiana leiga .

Teño unha gran lembranza de Piñeiro e el espuxo esas ideas en
Poio, pero disentin del sempre nesa matéria.

Normalización lingüística
e función social

A edición da Biblia en galego é
un dos centros da actividade ·de
Sept? -

Non cabe dúbida que hai que impregnar á sociedade de galeguismo pero politicamente teño unha
idea distinta. En todos os partidos
debe haber galeguistas, pero teño
dúbida que un partido estatal poda
ser galeguista. Paréceme que nos
partidos estatais hai galeguistas e
poden influir, pero a dirección -ainda que estén organizados tederativamente- vai sempre depender de
Madrid.

'NoN HAI NUNCA
NORMALIZACION
DUN IDIOMA SEN TER
UNHA SERIE DE
OBRAS TRADUCIDAS,
E UNHA DELAS,
PARA UN IDIOMA
OCCIDENTAL,
E A BíBLIA'
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Vostede pertence a un corpo ·
que xunto ao da xusUcla ten
chegado, con excepcións, renuente ao proceso de normalización lingüística.

Sen dúbida é fundamental. Tanto
desde o ponto de vista dunha editorial cristiana como da normalización cultural. Non. hai nunca normalización duN idioma sen ter unha
série de obras traduddas, e uriha
delas para. un idioma.occidental é
a Bíblia. Como feíto cultural é importánte e tivo un gran éxito. Está
xa esgotada 1,mha edición de 4.000
exemplares, vendida en pouco
máis de tres meses, e estamos
preparando unha segunda moi revisa,da para" evitar todo tipo de grallas de imprenta,.

É certo. · Pero é tardío porque boa
parte deste sector pertence .ás clases que podemos denominar burguesas, e iso enlaza co que falabamos antes, e que viviron de costas ao país. A min ensináronme
asi, e hai que dicilo con sinceridade, a miña mentalización é posterior. Por outro lado, m~smo sen ter
aquela procedéncia
de clase, funcionaba
o prexuício de que
para poder lograr un
post-o · habia que 'EN TODOS .OS PARTIDOS DEBE
arrombar o galega.
O problema é moi · HABER GALEGUISTAS,
complexo e nútrase ·
. de várias .cuestións. PERO TENO A DUBIDA DE QUE UN
Agora .empeza a fa-.
cilitarse o -traballo, e

Ricardo
Carvalho
Calero

Coa editorial Sept xa comezou
na época do Ateneo?
Sept -é unha idea de Xaime llla
aos aires do Vaticano 11 e eu entrei
máis tarde presidindo o Consello
de Administración. Agora irnos disolver a sociedade anónima e
montámola como asociación, co
mesmo neme. Queremos facer unha sensibilización relixiosa actual.
Falando persoalmente penso que
o senso da trascendéncia é moi
importante e lembro'unha frase recente que lin de Rof Carballo que
di que unha das tachas· da civili.zación actual é a perda do sentidó
do sagrado. lsto coincide coa idea
que teño eu de desenvolver o conceito de trascendéncia que coido
que axuda moito me~mo ao desenvolvimento das realidades terrenais, porque o que non hai qu~
facer é co,ocarse neutro plano e
descoidar que aqui hai que transformar un mundo e facer unha sociedade máis xusta e máis feliz.

Comparte aquela idea de Ramón
Piñeiro sobre que a actividade
dos galeguistas debía ser veiculizada através de organizacións
estatais, para modificalas desde
dentro?

ten

Na literatura galega -por exemplo Curros Enríquez- hai versos
que especialmente críticos .coa
función dos notários. Cal cree
que é consideración social que
ten a sua profisión actualmente?

PARTIDO ESTATAL
PODA SER GALEGUISTA'

Nós tivemos, pola.Bíbl ia, un_.Prémio Nacional de Tradución,
pero aqui pasou desaP,ercibida quizais
por falta de sensibilidad e dos xurados:
Non ten maior importáncia pero é un dado do que significan
as fallas do país.
•

·ANOSA TEBBAJ

A NOSA CULTURA

Inclue o vídeo

Ricardo
Carvalho
Calero.A
posibilidade de
rectificar
-a história
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QENFRENTAMENTO ETA-ESTADO

O NECESÁRIO FIN DA,VIOLÉNCIA
MANUEL VEIGA

Na teorizáciqn da esquerda, durante todo es- ·
te século, a paz ocupou sempre un lugar so- branceiro. Non foi por casualidade. A própria
esquerda resultpu a primeira vítima da violéncia. Setecentos mil comunistas alemáns
cairon, á par dos xudeos, no eXtermínio realizado polo militarismo nazi na operación de
limpeza interna que precedeu o expansionismo alemán da ·11 Guerra Mundial. Pero, a
consecuéncia desta realidade, a esquerqa
houbo de precaverse, de preparar a sua defensa e_de colocar a paz como obx~tivo necesariamente relegado a outros máis importantes, naquel momento, como os de libera~ión e mesmo os de sobrevivéncia.,.

Roland Dumas indicou que esta
forza só é dos paises integrados
na estrutura militar da OTAN .
Fráncia negouse a formar parte
desta forza, mentres España ,
que presume de non estar na
estrutura militar, segundo acordo .do famoso Referendo, si que
entrou a formar parte dela.

- A ,,n on violéncia
pasa a un primeiro plano

,.

.i •

Dumas afirmou que ós europeus
non podemos . deixar que a
OTAN nos impoña as suas decisións nen que interfira na nosa
unidade, concluindo que "renegar da ambición europea seria o
mesmo que destruir as bases do
eventual pilar europeu no seo
da Alianza Atlántica", en clara
alusión aos EE.UlJ. e Grande
Bretaña ou Holanda que prefiren
o reforzamento da OTAN a unha
verdadeira identidade europea
en matéria de defensa.
•

romper os esquemas de ninguén e nen sequer vai aportar novidade algunha á teoria
política. Serviria, sen embargo, para poñer
-fin a unha situación escandalosa. Ainda que,
para decilo todo, outras violénoias e outras
vítimas reclaman tamén unha atención de
.
primeira páxina, sen que os médios de co ~
Asi hai que entender os cámbios que están a
municación tiveran ainda a ben concedérlleintroducir na sua táctica os movimentos revola. Narcotraficantes .coñecidos e influintes eslucionários de case todo -0 mundo. A FMLN,
cúrrense con disimulo, mentres xóvenes hepor exemplo, está a reivindicar, como primei. roinómanos marren de Sida ou sobredose
ro ponto do seu programa, a desmilitáriza(oitenta mozos faleceron , só na cidade de Vición total do Salvador, o que supoñeria o dego,
en 1990, por este motivo). Resulta signisarme de exército e guerrilla. Na própria Euficativo que--en consecutivos inquéritos realiropa, onde os extremos están menos distanzados no Pais Basca, a violéncia de ETA só
tes, e o grau de cultura política e satisfación
sexa
o terceiro motivo de preocupación, por
onde periodicamente se filtra algunha decla~
das necesidades so~ máis altos, non podia
ración sobre a necesidade ·de negociar ou · trás do tráfico qe drogas e do paro.
suceder menos.
.·
.
.
. encol dos próprios· contactos negociadores,
A paz, obxetivo final
co subseguinte desmentido. As últrmas proEsta análise non escapa á direción dun_do$
pos~as foron as do Del~gado do Governo
movimentos armados históricos desta parte:
Compre analisar por último o resultado que
central no Pais Basco, indirectamente conETA. Os seus responsábeis veñen poñendo,
se-espera da negociación. O obxetivo primor.
testadas
logo.
A
contradición
no
seo
do
godesde hai alguns anos, a negociación políti.- ·
dial debe ser o fin da violéncia e de certas
verno é patente ao negar, no seu dia, tentatica, e polo tanto o fin da loita armada, nun priformas de obcecación . Do mesmo modo que
vas
negociadoras
como
a
de
Alxer,
mais
tar-'
meiro plano. Pero a enxurrada violenta connon cabe na cabeza de ninguén a existéncia
de postas en evidéncia.
tinua, con atentados sanguiñentos, con vítide atentados, tampouco cábe que as palamas inoc~ntes e tiros na caluga e, pala outra·
bras independéncia ou autodeterminación
parte, con activistas linchados pala policia,
A anormalidade
continuen a escandalizar nos foros políticos
coa dispersión e o extermínio de persoas nos
dunha non negociación
da capital do Estado .
.cárceres e coa criacíón do GAL, compoñendo asi un cadro obsoleto, inútil e cruel. Cada o que máis debería chamar
atención é o
• Familiares do IRA pidi~paro que ·se· produce realízase contra a
feito .de que no Salvador 01,1 en Colómbia es-.
den
investigación. os fahistória e contra a conciéncia da prática totateña a producirse·unha negociación política e
miliares
dos tres membros do
lidade dos cidadáns.
.
· non así no Pais Basca, mália pertencer este Et-A-X-~-E-N_T_R_EG-o.
_u_o_s_
Exército Republicano Irlandés
ao continente europeo. O próprio González
(IRA) qu.e morreron o pasado
Mesm'o todos aqueles que dormian atereciexíbese como negociador en Latinoamérica
· 1uns durante unha emboscada
SEUS
FROITOS~
EN
FORMA
dos sabendo que se chamaban ás seis da
e un coronel d¡ exército español ·serve de
das forzas de élite do Exército
mañá non era o leiteiro, senón policias de
mediador das Nacións Unidas; ao tempo-que
DE HEXEMONIA
Británico, SAS, solicitaron a
paisano afeitas a .disparar e lago perguntar;
Madrid é sé privilexiada· dos encontros -entre
.
apertura
dunha investigación
NACIONALISTA NA POLITICA
os familiares da ama de casa que na primabarbudos guerrille1ros e obesos ministros.
pública sobre o incidente.
vera de 1982 morreu dun ataque ao corazón
E NA SOCIEDADE BASCA
polo simples motivo de abrir a porta e ver que. Alguén pbderá argumentar que no noso caso
,;Non hai dúbida de que foron víera a garda civil; os próprios abertzales que
estamos a talar de terroristas, non dun amplo
timas
dunha execución sumabrindaron con champán após do atentado
exército de ·liberación. Dubidamos, sen · emrial", declarou a frmá do activista
contra Carrero Blanco; todos eles saben moi
bargo, que o ·ultradereitista governo de Arena
morto Lawrence McNally, conceben, quizá míllor ca outros,. por ser vítirnas
ou os · altos mandos militares salvadoreños
lleira do Sinn Fein.
dundos bandos, que isto ten que rematar. . ·
señan máis brandos de calificativos na sua
circunstáncia que Corci.Jera na 'de ETA. PoDa mesa que se estableza en Alxer ou en
Vários cregos católicos e polítilo demais, calquera persoa, coa cabeza fria,
calquer outro lugar non deberia sair outro reMáis alá das palabras e da propaganda, os
irlandeses aseguran que as
cos
sabe que a expr~sión terrorismo non é máis
altos mandos respeitivos coñecen esta versultado que a própria paz. As principais conforzas de seguridade non fixesecuéncias da loita ·de ETA non serán visídade, pero teiman en prolongar os estertores
qué un epíteto arroxadizo contra o enemigo
ron nengunha tentativa para dedunha guerra,· para ver-quen se situa en mepolítico que se ten enfrente, p·ero que, en si,
beis odia que se firme o armistício, nen seter aos activistas ahtes de abrir
llares condicións á hora da -paz. Serva como
a.penas define nada. Terroristas de variado
quera se contarán· palas dimensións de orgafqgo, senón que cumpliron coa
proba deste diagnóstico un análise recente
ideário presidiron máis tarde governos con ·niza,cións como HB. Esa loita, iniciada no
pub_licado na cqñecida e referente páxina
58, xa entregou os seus frbitos, en forma de . orde 'de "disparar a matar". O
todas as bendiCións da lei. Serva o exemplo
coche. no que viaxaban os memhexemonia nacionalista na política e na sotres do diário Egin dos luns. Ali viña a decirse . do m~ndatário israelí, Menahem Begin, ou o
·bros do IRA foi interceptado e
o>seguinte: primeiro, hai moita xente en HB . dos lideres alxerianoS" a quen os responsá- - . ciedade bas9a. · _
cosido -por máis de 200 tiros.
beis franceses aconsellaban con soma, an- .
que condea os atentados, pero unha condea
pública traeria consigo a ruptura da coalición
Outras batallas seguirán, pero agora a voz
tes de entrar na sá de negociacións, "gardar
O Ministro Británico par Irlanda
os ·coitelos" que· tantas cabezas gal~s segadebe tela: a cidadania de Euskadi e os partie, segundo, dirixentes de HB veñen énviando
do Norde, Peter Broke, declarou
mensaxes á direCión de ETA para que free · ran. Gaste ou non, ETA non é o Grapo é os .dos, cos seus instrumentos de presión. Se
·que os· últimos atentados do. IRA
seus motivos e inserción social están fara de · non é posibel desaloxar absolutamente a vioqs atentado~, sen que esta pareza facer moie e.stas rnortes non ian entorpeto caso.
·
dúbida.
léncia da sociedade, porque a paz eríteira
cer as conversas sobre o futuro
non existe, si é o momento de reducir as do•
Xa que lo~o. unha negociación· non ten que
O mesmo pode dicerse da outra parte, desde
+ do' Ulster. · · '
ses de salvaxismo.

-CADA DISPARO QUE SE
PRODUCE REALIZASE
CONTRA A HISTORIA E
·coNTRA A CONCIENCIA DA
PRATICA TQTALIDADE DOS
.CIDADANS

a

,...

no francés considera que ter unha defensa própria é indisociábel da idea de unidade europea,
por iso o seu Ministro de Asuntos Exteriores, Roland Dumas,
pediu que se fortaleza a Unión
Europea Occidental (UEO} e
que os paises membros clarifiquen a sua postura ao respecto.

·Fráncia critica a criación pola
OTAN da Forza de Reacción rápida "que esixirá moito tempo,
custará moito ·diñeiro e causará
moitos problemas".

Asi o entenderon as correntes de matiz comunista que, en último termo e cun alto custo, frearon aos alemáns. Outras, de perfil
máis demócrata e menos disciplinado, como
foi o caso dos socialistas austriacos, foron laminadas nos primeiros compases, mália á
sua respeitabel implantación númerica.

Pero o mundo de hoxe non é, para ben de
togos, o de meados de século. A madurez
cultural e a madurez política, froito do desenvolvemento da própria história, colocan xa á.
paz e á non violéncia como obxetivo primeiro, irrenunciabel, de modo que nengun fin,
xustifica, a partir de agora e·ante os ollos da
opinión pública, o uso da violéncia como médio.

eUnha -'f orza militar de
_defen.sa europea·. o Gover-

../

\
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Os cidadáns orientais desencantados d~ capitalismo saqueador

Moi pronto a crise da Alemaña do Leste
repercutirá na parte ocidental
mica posta en marcha.

• WINFRIED WOLF

O paro pode afectar ao 50
por cento dos alemáns
orientais a final de ano e o
máis grave está ainda por
chegar. En Leipzig voltan a
reproducirse as
manifestacións dos luns,
dirixidas agora contra o
governo de Bonn. Os
alemáns ex-orientais
coñecen por primeira vez
os efectos do que eles
mesmos califican de
capitalismo saqueador, no
canto do capitalismo
civilizado que agardaban.
En 1990 a produción industrial
na zona Leste descendeu nun
20% e este ano a contración
abalará entre o 15 e o 20%. Resulta surprendente que nengunha institución económica ofereza
os seus balances para o conxunto de Alemaña. Todas elas seguen separando os dous balances e os dous pronósticos.
Deica agora, as diversas palas
da economia do Oeste que funcionan ben fóronse extendendo
en direción ao Leste. Consideran
a esta rexión sobre todo un mercado, pero os investimentos productivos son moi escasos.
As estimacións de crecimento
para o presente ano en Alemánia Ocidental son do 3%, ainda
que o Deutsche Bank rebaixaas
ao 2%. Se se considerara á Alemaña na sua totalidade o crecimento aproximariase a cero ou
mesmo ficaria por baixo.
A economía no Oeste segue medrando grácias sobre todo ao tirón da indústria do automóvil, ain-

·O futuro pode ser máis perigoso
para os sindicatos do Oeste do
que se imaxinan. Non é cteibel _
que poida durar máis dun ou
dous anos unha situación onde 8
ou 1O millóns de persoas da ex- .
RDA cobran salários entre o 50 e
o 65% máis baixos que os da
xente do Oeste, mentres traballan duas ou tres horas máis ao
dia e viven en condicións piares.
Esta situación rematará por producir un efe.ctG de rebote no
·Oeste. Equilibrar os salários e
reducir a paro .no Leste, presionará inevitabelmenté sobre os
salários e o nível de. vida no
Oeste. Situación que comezou a
- - ser visibel coa subida de -impos- - tos na parte-ocieenta~.

Modificacións
constitucionais

.

.

Xóvenes orientais exiben con orgullo o pasaporte federal. Era o intre de esperanza da unificación

da que o paro aproxímase xa aos
2 millóns de persoas. O consumo
é o que está a tirar da economía
do Oeste, beneficiándose do mercado suplementário do Leste.
Un feito importante é que os cidadáns do Leste manteñen a actividade grácias ao aforro acumulado durante o réxime comunista, o que lles ven supoñer un
fondo global para o consumo, fadlitándolle unha certa autonomía
frente á brutalidade do paro.

Capitalismo saqueador
Problemas sociais comezan a
ensarillarse na canciéncia das
xentes do Leste. Unha taiga da

sector público lagrou hai poucas
semanas un incrementa salarial
do 6% ao nível de toda Alemaña.
Pero o salário de partida é un
60% máis alto no Oeste. lsto leva aos cidadáns orientais a perguntarse porque a socialdemocrácia e os sindicatos non realizan un esforzo para reducir as
diferéncias abismais entre os salários dunha e outra banda.
No Oeste tampouco existe, nen
sequer nas fileiras da socialdemocrácia, un debate sobre a partida dedicada aos gastos de defensa. Os cidadáns da antiga
Alemaña comunista comezan a
mostrar o seu descontento, non
contra o capitalismo en xeral, pe-

ro si contra este modelo que cali
fican de "saqueador".

Manifestacións
en Leipzig e Berlin
Entre 80 e 100 mil persoas reunironse nas manifestación de
Leipzig. Tamén ·en Berlin se realizaron importantes movilizacións. Entre os convocantes figura o PDS (antigo partido comunista reformado) que conta ainda
co desprestíxio de ter sido o ga- .
vernante durante o réxime anterior. Pero tampouco as forzas
políticas que proceden do Oeste
se atreven a tomar a iniciativa,
quizá porque son identificadas
coa brutal reestruturación ecanó-

A conciéncia desta situación está
xa a producir certas distáncias en-:
tre a clase dirixente a respeito da
modalidade de unificación económica emprendida. É o caso de
Poehl, director da Banco Central.
Alguns sectores contemplan xa a
perspectiva dun governo de ampla coalición CDU-SPD. Talgoverno permitiria tamén a realización de reformas constitucianais
sobre política extecior, en particu- ·
lar sobre o compromiso en conflitos militares.
O test última de Kohl foi mai claro. Durante a campaña eleitoral
realizou actos en cidades industriai s do Leste, como Leipzig,
Berlin, Chemnitz ... As manifestacións de dúcias de milleiros de
persaas indicáronlle que a procura de alternativas non pode demorar.
·
•

ASOCIEDADE ESCLEROTIZADA

A DISIDÉNCIA,UNHA NECESIDADE
FRANCISCO CARBALLO
A José Luis Aranguren , católico heterodoxo ,
español disidente .

A lenta toma de conciencia dos galegas
da necesidade de exercer as seus dereitos políticos coma pavo, asi como de responsabilizarse de calquera institución da
que formen parte , débese a moitos factores históricos. Un deles á dificultade de
manifestar o propio pensamento e de
exercer a menor crítica tanto do poder político como de relixioso. Esta condición
centenária, por mais que teoricamente
inexistente hoxe, segue pesando no seu
cerebro.
Os primeiros galegas que se expresaron
por escrito en contra da Monarquía soberana ou áo marxe das directrices relixiosas, tiveron que sufrir persecución e marxinación social. A tanto chegau o dominio
do "estabelecido "que M.Menéndez y Pelayo cansouse de escreber que "En España a que non é católico ;non . é
valiasa"en ningun campo da actividade.
A formulación de teorías sobre a nación e
Estado e sobre o campo relixioso centrau
as prahibicións da autoridade e explica a
escasa pluralidade que nestes temas se

o

ten dado na Galiza. Pero unha tal atonia
extendeuse a todo tipo de pensamento. En
todo caso, nas teorías políticas e nas relixiosas abundan os enmascaramentas que
compre desvelar. Os poderes estabelecidas admiten teoricamente os dereitas da
liberdade de conciencia e de expresión ,
mais cando se pon en tea de xuizo afirmacións tradicionais, en seguida acoden a categorias extracientíficas para manter o statu quo dos prexuizos da tradición.

to e de expresión legal que posuimos, queda derdebuxada pola presión dos
meios de comunicación, especialmente
polos priy os que serven á intereses
particulare e utilizan mecanismos de disfraz non advertidas polos leitores non especializados.

A LIBERDADE DE

Poderá obxectarse que hai medios privadas e medios privados , uns filantrópicos,
outros depravados. Só me refiero a estes,
certamente. Pero no fondo, o que se debate non é tanto a catadura de cada medio de comunicación de masas : debátase
a capacidade e a disponibidade habitual
da leitor. Se este carece de resortes para
examinar críticamente os medios, se está
afeito a asentir a todo o que se di no·s
ecrans ou nos papeis, tal leitar é incapaz
de reflexión persoal.

PENSAMENTO E DE
EXPRESIÓN LEGAL QUE
POSUIMOS, QUEDA
PERVERTIDA POLA
PRESIÓN DOS MEIOS DE
COMUNICACION

Por iso me parece tan necesario o atrevemento a pensar por un mesmo ; a actitude
á autoelección e autofarmulación de
asensos, decisións e comportamentos. As
igrexas e as partidos, os sindicatos e calquera institución, deberían fomentar non
só o diálogo, senón tamén a disposición
interna de criatividade mental e de libre
elección ética dos seus membros. Nor-

Na actualidade, a liberdade de pensamen-

-

• 1

malmente observáse o contrario : son ben
vistos os seguidistas, os conformistas e
os pasivos executores. Son apartados os -,
críticas e os diferentes.
Galiza leva séculas de coaccións sobre o
pensamento e a moral individual. Para ra:
char tal resignación , compre non só que
se respeten os dereitos humanos de pensamenta e de expresión, compre unha
educación cara a fortaleza no pensar libre
e no decidir acorde coa propia conciencia . .
A disidéncia non conleva a indisciplina nen
a insubordinación. A heterodoxia non leva
por si a novas igrexas, Cando se dan eses , · ·
efectos é que existen razón ocultas que
son as verdaderamente causantes. Menas ainda producen ineffcacia; saben xagar coas regras acordadas e aceptan a
gusta ,vatacións decisorias como fórmula
transacional ; esixen, si, a liberdade e unha estética de cores múltiples. A monocro~mía e o tebr~smo pictóricos son característicos de sociedades presio- nadas. Nunha
época de cores vivas e exóticas, a disiden- '""'
cia resulta factor de estética e de ética social. Mais, disidencia e heterodoxia son ,a
miudo, o inicio de descobertas enriquece- doras.
•
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A FUSION DAS CAIXAS .

.>J

A obsesión do entrevistado por
acadar unha só Caixa de Aforras
na Comunidade Autónoma é ben
coñecida; o que xa ·non o é tanto
é o hexemonismo a que ·aspira
no eido financeiro através da absorción, que non fusión, das outras tres, despois de ter absorbido antes as de Santiago, Ferro!
e Lugo. A ese predomínio obedece o cámbio de nome de Caja
de Ahorros de La Coruña y Lugo
pola de Caixa Galicia cando ainda non estaba present~ máis
que nas duas províncias do. Norte. Nada ten de estraño que esta
atitude desperte receos nas demais entidades, que para defenderse da expansión agresiva a
que se viran sometidas nas suas
zonas de influéncia, víronse
abrigadas a s~guir unha política
de reciprocidade, aumentando o
número de oficinas ali onde a
demanda de servizos financeiros
xa estaba coberta, con resultados negativos para as cantas de
resultados de todas as institucións implicadas.
Evidentemente a liberalización
dos mercados favorece e propícia o aumento de dimensión das
empresas para aproveitar as
economias de escala e mellorar
a competitividade; pero se ben é
problemática a viabilidade de catro caixas galegas, ·non o é a de
duas, coa avantaxe engadida
que supón o estímulo da competéncia. Incluso, se como parece,
as condicións para unha fusión
non están maduras nas tres caixas do Sul, nada impede a colaboración mútua en determinados
servizos que poderia redundar
nunha maior eficácia e disminución de Gustos, afondando no camiño xa emprendido.
Haberá que dicer máis unha vez
que a fusión non é a única estratéxia a seguir, nen sequer a
mellar, polo menos nunha primeira fase.

'

En todo caso a integración non é
algo que poda madurar dun dia
para outro. O que non cabe tampouco é desbotala de antemán e
quedarse de brazos cruzados,
senón estudar a pr~paración coidadosa das alternativas máis
axeitadas para afrontar o reto
que se aviciña, e dicidir con liberdade e obxectividade o que
r'nellor conveña no momento
oportuno.
O que compre é que os órgaos de
xestión antepoñan o benefício comun aos intereses persoais e locais que irian en detrimento de iniciativas e prox.ectos plausibeis
desde o ponto de vista económico.
Un dos ratios que mellar expresan a identiftcación dunha caixa
co território onde operar é a proporción du investimento crediticio que se efectl.la "in situ" enes-

I

É

CARTAS .
As declaracións do Director Xeral de Caixa Galicia, Xosé Luís
Méndez (ver A Nosa Terra
nº478, do 23.5) apesar da sua
extensión adoecen dalgunhas
imprecisións que me parece
cumprido aclarar para mellar
comprender algunhas das cuestións ali tratadas.
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Ferro! Terr~, etc.), consideramos
oportunos elaborar esta carta.

frequente, da deten9on dun insubmiso.

Sucesos como os desatados recentemente en Mancha Real
(Jaén) voltan cravar máis adentro a espiña -que tanto nos esforzamos en recoñecermos- do racismo no Estado español, e fundamentan, cada vez máis, as
conclusións do Informe Ford
(apresentado hai uns meses ao
Parlamento emopeu), que indican que o grupo étnico máis amplo que sofre discriminación e
acoso racial no Estado é a povoación xitana nativa.

Xavier Porto Muinho via-se privado da sua liberdade por negarse a servir no exército espanhol,
por negar-se a fazer de carne de
canhon para defender uns in.teresas que non som os seus, un
. sistema de opressom dum estado sobre os povos, por negar-se
a acreditar nuns "valores": submissom, machismo, militarismo,
imperialismo ...

Racismo nos comportamentos e
atitudes sociais nunha aldea que
criminaliza a toda a comunidade
xitana viciña por un acto do que
só se pode responsabilizar aos
seus presuntos autores (que haberá de procesar e xulgar polas
canles ordinárias e baixo o princípio de presunción de inocéncia), asaltando as suas vivendas
e esixindo a sua expulsión.

ELEICIONS MUNICIPAIS

te "ranking"· Caixa Galicia non
ocupa un pasto de honra, apesar
da sua pretendida vinculación
coa Comunidáde Autonoma.

Prieto que axuden a recuperar a
figura e obra esquencida de Viqueira, de quen pasou inadvertido ate o seu centenário no 1986.

Mais o Sr. Prieto só lembra no
artigo "umha breve e interessante introducción a Viqueira" da auforia do desaparecido Ramón Piñeiro. Esquece, porén, o único
estudo biográfico sobre el; ''Xoan Vicente Viqueira e o nacionalismo galego" (Ed. do Castro,
1987, col. Documentos: .. nº 36)
da autoria de Xesús Torres Regueiro, quen publicou ademais
artigas sobre o personaxe que
nos ocupa en A NOSA TERRA
(vx. nº 275 de 1-Vlll-85) e
ANUARIO BHIGANTINO 1986.
Esquece tamen os estudos de C.
En resumo; duas caixas de AfoFernández e Ana Novoa Gil sorras na Galiza, mellar que unha.
bre a lingua e as ideas pedagóxiE se nalgun momento conviñese ,
s de Viqueira, e 11umerosos archegar a· unha caixa única, seria
t s de Baldomero Cores, Alon-·
por un proceso de aglutinación
so Montero e outros moitos.
de vontades e confluéncia de intereses en benefício de toda a
Coido que cos traballos citados
Galiza e non de alguén ou de alnesta nota de urxéncia e con ougures.
tros que agora non lembro ben,
PIO MOA BANGA
o Sr. Prieto e os leitores do seu
(Vigo)
artigo poderán aproximarse mellar á figura de Viqueira, se asi o
desexan.
SOBRE VIQUEIRA .
XIAOVIÑAS
Seria desexábel para mellar información dos_leitores que o Sr.
Méndez explicase, se quer, brevemente, as avantaxes que como puro investimento financeiro
ten a toma pala sua empresa do
2% do capital do Banco Pastor.
E por últirTJO, deberia fundamentar a sua opinión de que os Montes de Piedade teñen que desaparecer, cando en determinados
casos rexistan unha notábel actividade que demostra a sua aptitude para respostar a unha demanda do mercado creditício.

(Betanzos)

No nº 478 de A Nosa Terra, correspondente ao 23 de Maio do
presente ano, publícase un interesante artigo titulado "Regreso
a Joán Vicente Viquoira" da autoria de Domingos Prieto Alonso.
Certamente un personaxe de primeira magnitude no nacionalismo galega como é Johán Viqueira ben merece que os estudosos
da nosa cultura e história recen. te se ocupen del . Por iso son de
agradecer artigas como o do Sr.

RACISMO
Pola actualidade que colleu nestes dias o caso de Mancha Real,
e, por extensión, o debate sobre
o racismo no Estado español, ao
que non resulta allea Galiza (recente é tamén o caso da construción· do balado do Bao, en
Pontevedra, e da proibición da
entrada a membros da comunidade xitana nas discotecas de

Racismo nos responsábeis políticos municipais e provinciais,
que, no primeiro caso, organizaron e participaron nunha manifestación que, pésie a non estar
autorizado o seu percorrido, se
desenvolveu pola rura onde habitaba a família dos presuntos
autores, facilitando a comisión
dos actos vandálicos realizados
á contra das casas das famílias
xitanas e que poñen en marcha
unha campaña de solidariedade
coa família (paia) do finado (medida que consideramos mois
axeitad.a), pero se esquecen de
faceren o mesmo coas famílias
xitanas afectadas polos destrozos e o desterro obrigatório ao
que as somete o vicindário, coa
colaboración das autoridades.
No caso do Governador Civil de
Jaén e da Comandáncia da Garda Civil, racismo por permitir a
actuación selvaxe á contra das
vivendas sen interviren (medidas
preventivas para requeriren que
se cambiase o percorrido da manifestación, ... ), algo absolutamente insólito noutras situacións, como ben sabemos.
Todos estes, e tamén os meios
de comunicación, ignoran, tendenciosamente, para que nó~ o
ignoremos tamén, que un dos xitanos que participou na pelexa
está ainda hospitalizado a causa
dunha ferida con arma branca
que lle causaron na mesma.
Un dado máis a engrosar a longa. lista que ven de elaborar a
ONU para o Estado español no
apartado de restricións de liberdades" a negación ao povo xitano do direito a vivér normalizadamente na sociedade en base
á convivéncia respeituosa para
con el.
ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN
XITANA CHAVÓS.

Nós, as pessoas assinantes,
Manolo Carneiro, Eva Loira, Modesto Lamas, Teresa Pereira,
autoinculpamo-nos de ter-lhe
subministrado a Xavir informagom sobre a insubmissom,
previa á sua toma de postura,
assim como de te -lo apoiado
tanto moral como cos meios materiais precisos para levar adiante a decisom que livremente tomou, e que nós consideramos
como a uneca coerente co objectivo de acabar coa conscripción obrigatória. Manifestamos a
nossa firme inten9om de continuar apoiando na medida das
nossas for9as e possibilidades a
luita dos insubmisos, conscientes de que esta vai acadar totalmente cos seus objectivos, apesar da repressom e sufrimentos
que conleva.
Analisando ao longo da história,
observamos que esta situagom
nom ten mudado senom para
pior mentres na idade média aos
soldados recrutavam-nos pola
for9a nas aldeias, hoje as coussas só mudarom no aspecto técnico; o novo amo já tem que ir
buscar/raptar os mo9os á aldeia
senom que estes obritariamente
tenhen-se que apresentar no sítio e á hora marcada, para o
mesmo fim: defender os interesses do amo, que nom som os
eus; da o mesmo que este seja o
senhor feudal, ou o estado que
utiliza os seus servigos para
oprimirf a um pavo ou defender a
sua "nova" orden internacional.
Por se alguém tem dúvidas de
para que querem os mo<;os galegas, lembremos as palavras do
actual capitangeneral do Cantábrico co motivo da última barbárie disfar<;ada de cruzada no
Golfo Pérsico.
Nada mais longe dos intereses
de Xavier e dos milhares de
magos que sofrem a sua mesma
situagom.
Ternos ademais un último argumento tam importante como os
já ditas, para mostrar nosso total
apoio e solidariedade á causa de
Xavier e dos insubmisos, somos
galegas e galegas conscienciados da nossa situa9om colonial a
máns d0 Estado Espanhol e portante contrários a que o nosso
povo engrosse as fileiras dumha
das ferramentas com que nos
assovalham.

(Compostela)

REPRESSON CONTRA
A INSUBMISSON
Este novo de Maio asistimos
perplexos/as e impotentes a trist~ espectáculo cada vez mais,

A história amosanos que toda
conquista frente o poder conleva
sacrificios pero sabemos, com
seguranga, que esta luita vai
acadar os seus objectivos.
Manolo Carneiro,
EVA LOIRA, MODESTO LAMAS E
TERESA PEREIO.
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Darlo Xohán Cabana medalla -de ouro de Floréncia .
pola sua·traducióndaDivina Comédia •

• Morreo o escultor Acuña. O pas,a do martes falecia aos

/

E considerada a mellor versión da nosa-área lingüística
•x.c.

a tradución das obras completas do
Dante editada en dez. voh1mes en
Sao Paulo .arredor do 1958".

Dario Xohán Cabana, o
escritor e poeta da Terra
Chá ven de recéber en .
Floréncia a Medalla de
Ouro do concello, pola
sua tradución da Divina
Comédza de Dante. O 25
de Maio, na Sala
Duecentó do Palazzo
Vecchio o traductor galego recebia a consideración
italiana por unha versión
ao galego, a de meirande
calidade das re&lizadas ria
nosa área lingüística.
A presentación do galardonado fíxoa o profe or Francesco Mazzoni,
presidente da Sociedade Dantesca
Italiana., en nome do Comitato della Unione Fiorentina. No seu discurso Mazzoni lembrou as outras
traducións da área lingüística do
galega, "tamén a área lingüística e
cultural lµsitana mostrou sernpre

O presentador élo acto fixo un percorrido polo traballo realizado por
Darlo, lembr<µido as suas versións
dos Cancioneiros de Petrarca e
doutros textos poéticos italianos,
facendo unha profunda gabanza do
traballo realiz.ado "recorrendo a to. dos os recursos estéticos da própria .
língua, poeta el mesmo, Daría Xohán Cabana soubo tomar desde .o
interior o proceso de formaeión do
signo dantesco, para decodificalo
na sua totalidade, evitando asi a esclerotización dun traducir entendido como mera transposición dÚn
senso abrigado''.

vivo interese pola Alighieiri, coma
palas outras coroas trescentescas,
até as recentes traducións completas da Comédia: a de Braga en pro-

sa (realizada entre 1955 e o 1958), e a outra eh tercetos, dirixda por
Francisco Vieira de Almeida. En
canto ao Brasil, ahondará lembrar

Alén do protocolo dos discursos en
actos semellantes, a tradución de
DX. Cabana recibiu ullha singular
apreciación do representante da
Societá Dantesca Italiana "a el debemos a que ·podemos definir ·sen
dúbida como a versión máis valiosa da Comédia dantesca deica agora dispoñfbel na área galego-portu•
guesa-brasileira".

DANTE ALIGHIEIRI,. O POETA
DARIO XOHÁN CABANA

Agradézolle profundamente, Profesor Mazzoni, as súas palabras
que a min se referían, dictadas só
polo seu xentil corazón e non polo
meu mérito, tan pequeno como para facerme avergoñar en tan alto
lugar e entre tanta intelixencia.
Non soñara nunca, nin sequera
durrnindo, que un día había estar
ne ta cidade gloriosa de Florencia,
e non como viaxeiro anónimo estupefacto, senón falándovos a vó ,
miñas dona e meu señores, case
coma se eu fo e digno de atención;
e en embargo non me falta coñecencia pra aber con certeza que é
só a vosa xenerosidade o que me
ergue tanto sobre o meu valor canto a oberbia torre deste palacio se
levanta sobre o pó da tona terrestr.
Cando era aínda un rapaciño, lin
por vez primeira a Divina Comedia. Tiña daquela quince anos,
mais ~a fun prendido na titánica
rede que encerraba o mundo, no
milagre do poema sagro. Lino nunha non moi boa traducción castelá,
pero conservo a pesar deso aquel
libro entre os meus máis queridos,
porque me foi porta: de entrada á
inmensa· basílica que é verdadeiramente a Comedia, casa de moitos
cuartos onde eu moro.
Xa case chegado ó medio do camiño, comecei a amar de máis preto
as tres coroas do voso reinado universal da literatura. Lin o Boccaccio na súa lingua, lin e traducín o
Petrarca, e tamén un pouco do Cavalcanti e dos outros estilnovistas.
E cando tifiaxa traballado moito,
fun tan ousado como para loitar
contra o xigante, ou coma Xacob,
contra o anxo.
Lera. eu certas palabras, e non as
esquecín: "E así saiba cada quen
que ningunha cousa por vencello _
musaico harmonizada se pode da

súa fala noutra transmudar, sen
romper toda a súa dozura e harmonía". Mais eu, como ignorancia é
moi afoutada, ·púxenme á obra temeraria de transladar ó meu falar
materno os versos da maravilla.
Pensaba así honrar o altísimo poeta, e honrándoo honrarme a min
mesmo, e a miña lingua, que non o
coñecía.

a

Foron catro anos de continuo traballar, noite e día; eu embriagábame no meu afán, e ría cando tiña
éxito, e choraba cando os sobera- .
no ver o me ultrapasaban tanto
que me facían desesperar.
Canto máis me fatigaba, máis o
amaba. Para min teño que Dante
Alighieri foi home único e senlleiro,
en outro semellante en toda a historia da civilización mundial. Ningún
país, ningunha idade pode gloriarse
de ter entre os seus fillos un poeta
semellante ó voso;· mellor <lito, ó noso, pois Dant~ é patrimonio da hu- manidade enteira, e todos somos por
el cidadáns de Florencia a bela.
A hurnanidade está toda enteira na
Comedia. Tódolos desexos, tódolos soños, tódalas angustias, toda a
miseria e toda a gloria da nosa
condición están aquí, no Libro.
O Libro é este, por antonomasia, e ·
non outro que eu saiba. Creo que
as tres cantigas forman, non só o
maior poema que hai no mundo,
senón mesmo un poema irnpsible.
A miña mente polo menos non é
suficiente para comprendei. en si a
estatura de Dante. Canto máis leo a
súa ob,ra, menos a creo.posible.
Non ousaria preferir unha parte a ·
outra: as tres cantigas son para min .
igualmente carísimas e preciosas,
deica o derradeiro verso. Téñome
conmovido ata as bágoas lendo o
afectuoso encontro de Sordel e
_,,'

Virxilio, a oración de San Bernardo, a visión da Triñdade, a historia
do CQnde Ugolino. Chorei verdadeiramente con Dante reprendido
por Beatriz. É verdade, outros ver- ·
sos fixéronme rir deica as bágoas,
e os versos cheos de doutrina fixéronme amigo da ·poesfa didáctica.

.- A HUMANIDADE
ESTA TODA NA
COMEDIA. TODOLOS
DESEXOS;TODA A
MISERIA E TODA A
GLORIA DA NOSA
CONDICION ESTAN
·AQUI, NO LIBRO

E outra causa vos confeso: téñome
irado moitas veces contra o Poeta,
e teño· por seguro que fixo mal ·poñendo no Infemo o pobre Brunetto
Latino por tan leve pecado, e a
Francesca e Paolo, e quizais a Farinata, e a outros que eu amo, como _
Dante amaba e respectaba. Eu, me- .
nos severo, teríaos salvado. E sen
embargo, penso: ¡Grande é o poeta
e o moralista e o cidadán que seergue así por riba dos seus afectos
máis queridos!
· '
As tres cautigas son o Poema indivisible, e non cómpre repetilo.- O
lento andar e a présa, o riso e o
prantó, o amor e o odio, as causas
humanas todas, teñen o seu fogar

na soberbia arquitectura, no imposible palacio que encerra., desde as
fnferas estancias subterráneas deica a suprema c¡J.pula, tódolos vicios e tódalas virtudes que no mundo houbo e hai e haberá. E non
embargantes esto, despois de moito pensar, dígovos: Se ll.n día sucede unha catástrofe universal, e se
pola miña man pode ser salvada só
unha das tres cantigas, chorando
salvarfa a terceira, e non saberla
dicirvos o porqué; pero é quizais
nesta., aínda máis ca_nas outras~ onde a poesía dantesca nos dispón a
·
·
subir ás estrelas.
Non vos quero cansar máis -coas
miñas palabras, tan difícilmente
pronunciadas que me parece blasfemar nesta doce e leda terra florentina, onde eu espero. ac!lar piedade e non só perdón. Pero deixádeme aínda dicirvos unha cousa: o
meu traballo foi traballo de amor ó
poeta, á lingua italiana _e á miña
propia; pero -foi tamén un traballo
de gratitude e recoñecemento ós filólogos italianos que salvaron e
coidaron para nós, galegas, e para
o mundo, a poesía nosa galegoportuguesa. Falo daqueles xentilísimos que van desde Angelo Colocci ós profesores Giuseppe Tavani e Giulia Lanciani, meus amigos
benqueii.dos.

e

Prégovos, miñas donas meus
señores, que saibades -ser· indulxentes coa desmesurada longura do
meu discurso, que agora podo resumir e pee~ dicíndovos: Vós fixéstesme hoxe grandísimo inmerecido
honor; un só intre deste día pagaría
tódalas- miñas longas e ledas fatigas
de traductor, e polo que sobra son eu
quen queda eternamente por debidor
voso . .Gracias é unha palabra ben
pequena para dicirvos gracias.
•
Discurso de D.X_ Cabana en Fl~rencia o 25
de Maio do 1991.

88 anos de idade unha das figuras
vivas da escultor~ gálega neste
século. Discfpulo de Francisco
Asorei a sua obra está espallada
por numerosos museus. do mundo. Nacido én Pontevedra o 14 de
Abril de 1903, Xosé Maria Acuña era sordomudo e. estudou na
Escota de Betas Artes San Fernando de Madrid. Foi profesor
de modelado e debuxo. no Coléxio Rexional de Sordomudos de
Santiago. O ano pasado Acuña
recebeu a Medalla Castelao. Entre as obras públicas que se poden ollar de Acuña está o monumento ao pelengrin, unha reprodución do cal foille entregado ao
Papa na sua visita a Galiza.

• Fotoxornalismo galego
dunba década. O grupo Fotógrafos de Lugo venen de organi- zar, na Sá de Exposicións do Museu Provincial unha exposición
de fótoxomalistas-que recolle o
trabaUo informativo de dez anos
de toda a nómina recoñecida de
informadores gráficos na Gal iza. .
Até 30 de Xuño Abalo, Delrili
Alvare.z, Alvez, Tono Arias, Virginia Baros, Manolo Blanco, Víctor Castillo, Xosé Castro, Eduardo Castro, Osear .Paris, Roberto
Cereceda, Víctor Echave, Gerardo Fraga, Antonio Hernández,
Anxo Iglesias, Emilio Lavandeira, Nieves Loperena, Manuel.Ló- ·
p_e z, X. Marra, Carlos Miragaya,
Yolanda Nieto, Benito Ordóñez,
Iñaki Osorrio, Raquel, Pili prol,
César Quián,_Rodrigo R. Ardá,
·Lato R. Villar, Xurxo S. Lobato,
Alberte · Suárez, Tejero, V ázquez
Landin e Tino Viz. Os organizadores -queren que esta i;nostra de
-130 fotografías sexa itinerante
por diferentes cidades galegas.

o

• Discriminación das
Banda·s de Música. A Federación Galega de Bandas de Música Populares fixo pública a sua
protesta polo que considera aberta discriminación da televisión
galega co seu labor. Segundo a
Federación nunha entrevista
mantida co director do Ente, Rodil Lombardia, argumentouse falta de orzamento plantexándolles
gravar os concertos sempre que
as bandas pagasen os despraz~
mentos ou ben que as gravacións
se realizasen no marco doutros
eventos públicos (romarias, festas). A Federación rexeitou a proposta porque segundo eles estabeleceriase un agrávio comparativo con outras agrupacións ás que
se lles. abona todo tipo de gastos
e ademais as gravacións deberían
ter unhas mínimas garantías de
calidade.
A reivindicación das bandas de
música populares dunha maior.
presénda -nos meios públicos de
comunicación ven xa de lonxe,
contrastando o trato diferenciado
·da Rádio Galega; cun programa
matutino os domingos dirixido
por Abuin de Tembra.
•

• Conferéncia do alcalde
de Marinaleda. Orgaoizada
polo COSAL de Betanzos o alcalde andaluz Sánchez Gordillo vai
dar unha conferéncia no marco.
dunha campaña intitulada Desenmascara-lo 92. En solidariedad
con América Latina. A charla·terá.
lugar na Aula Municipal de Cultura de Betanzos o sábado 8 de Xu•
ño ás 9 M nite.

-
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· LENDO
ROGELIAEN .
FINISTERRE
(1941),

DEÁLVARO
CUNQUEIRO
ANTÓN CÁPELÁN -

Deseño de Sesto que ilustraba a· capa de Rogeiia en Finisterre. Na páxina seg inte, outras 2 ilustración suas do interior.

' ,,i ,

Contribucións á
recuperación do le.garlo
l~terá~io de C~nqueiro
Como ven sendo habitual desde xa
hai anos, o Departamento de Filoloxia Galega da Faculdade de Filoloxia da Universidaoe de Santiago,
en éomemoración do Dia das Le, tras Galegas, publicou un pequeno
volume en honra do escritor homenaxeado. Este ano o Ilbro editadb é
Álvaro Cunqueiro: Escritos recuperados, que lev~ unha presentación do profesor Anxo Tarrfo. A
transcrición pura e simples de tres
das catro partes en que aparece dividido este texto, pode damos unha
boa idea do seu carácter misceláneo: "Textos de Álvaro Cunqueiro:
autopoétiq, o feito literario galego,
~ Palabra, as palabras, o latín .. . "
(Edición e notas de Xesus Alonso
Montero). "O galego nas súas maxias, unha conferencia de Álvaro
Cunqueiro" (Actualización do texto a cargo de Blanca Ana Roig Re-:chou). "Alvaro Cunqueiro na revista .Galiza e outros escritos mindonienses" · (Labor hemerográfico e
presentación de Requeixo Cuba).

., ,

Non obstante a evidente falta de
unidade temática, o libro re.sulta de
u_tilidade para todos os interesados
na obra de Cunqueiro, pois reúne
textos de non fá<;:il aceso, nunca
antes recopilados. Orabén, na nosa
opinión, o interese deste volume
reside, fundamentalmente, na reedición da obra dramática en castelán Rogelia en- Finisterre, obxecto
.deste comentárjo. Hai que recoñecer que se trata duns aportes minoritários para unhas futur&s Obras
completas de Cnnqueiro, que; certamente, non han chegar ás 29.000
páxinas dun Josep Pla, .pero que
. han constituír numerosos volumes
cando se recopilen con afán de
exaustividade tantos textos dispersos en publicacións periódicas como deixou.
Evidentemente, un verdadeii'o salto cualitativo para o coñecimento
da obra de Cunqueiro darase somente cando se dispoña dunha boa
bibliografia sistemática de todos os
artigos, contos e poemas publicados en xomais e revistas desde os
·anos trinta até a sua morte. Ora~n, a elaboración dese instrumento crítico precisa de certas subvenGións dos organismos competentes
a un pequeno grupo de trabª-llo,
pero o anterior Conselleiro de Cultura preferiu dar bolsas de estudos .
para que se ocupasentda sua -obra
-un acto máis do narcisismo
que nos ten afeito-- que a fornen -

a

tar o coñecimento dun clásico das
nosas letras como .é o escritor de
Mondoñedo, a quen tanto gostan
citar para xustificaren a deserción
lingüística de Alfredo Conde, cando a utilización do castellano por
parte de Cunqueiro estaba motivada por factores moi diferentes nunha época tamén diferente. Por su-- posto, os que se atreven a citar a
·obra en castellano de Cunqueiro
para xustificar o abandono do galega como língua literária por ese·escritor, tan ·mimado polos mass media desque se achegou ao Poder,
non parece que teñan lido, por
exemplo, os discursos do próprib
Cunqueiro na concesión do Pedrón
de Ouro, no nomeamento de Doutor Honoris Causa da Universidade
de Santiago e na Homenaxe de Galiza en Vigo.
As dificuldades que entrajia a elaboración dese repertório bibliográf1co0 da obra de Cunqueiro veñen
amp1iadas polo feito de que este
vivía o proxectado, como ben indicou elena Quiroga, e isto resulta
perceptíbel xa _desde os anos trinta.
De aí que alguns estudosos toma. sen como existentes algunhas
obras que nunca pasaron da fase de
pr~xectos literários, mentres que
outros deron por fictícios textos
editados, pero de difícil aceso, Isto
mesmo parece que foi o que aconteceu con Rogelia en· Finisterre, a
primeira obra de teatro, en castella, no , publicada por Álvaro Cunqueiro en 1941. Que nós saibamos, non
figuraba nen na BibliQteca Nacional de Madrid, nen no Padre s ·armiento nen na Fundación Penzol,
ainda que si noutra de abrigada
consulta por parte dos interesados
na cultura galega dos s. ·XX, como
é a Biblioteca de Trasalba de Otero
Pedrayo.
Rogelia en Finisterre non é men-·
cionada .na bibliog.rafia publicada ·
por D. António Odriozola no número 72 da revista Grial, pero si
nalgun artigo elaborado sen o rigor
nen a exaustividade do eminente
bibliógrafo pontevedrés. Asi, por
exemplo, aparece citada por Vicente.Risco nun artigo moi eloxioso dedicado a: Cunqueiro na revista
Finisterre en 1946. Antonio Beneyto tamén a cita na introdución
que precede á_ conversa con Cunque_iro sobre a actividade censoria
en Censura y política en los escritores españoles (1975).

A vocación
teatral de ~unqueiro
Na entrevis_ta que Perfecto Conde

-'CuNQUEIRO
VIVIA
O PROXECTADO,
DE Al QUE ALGUNS
ESTUDOSOS
TOMASEN
COMO EXISTENTES
ALGUNHAS OBRAS
QUE NUNCA
.PASARON DA FASE
DE PROXECTOS
LITERARIOS'

He fai a Cunqueiro en El País (20IV-80), este declara que non escrebera máis teatro por falta de activi-:
dade teatral en Galicia:
"Si hubiera habido, como en Irlanda, un centro te4tral, en Santiago o
en La Coruña o en Vigo, un teatro
normal que mantuviera actividad
constante, yo hubiera publicado
mucho teatro. Pero así es inútil; no
se puede pensar en escribir teatro
para leer. EJ. teatro se escribe para
ser representado".

da entre os papeis do seu amigo o
pintor Manuel Colmeiro, pero que
oon vería a luz até 1978.
Xosé F. Armesto xa deixou consig- .
nada a sua participaciói:i na representación de Una conquista difícil
de Ráfael López de Haro en Ortigueira, a estrea de Era unha vez •..
no García Barbón de Vigo en Febreiro de 193&, así como a tradución de La Primera Legión de
Emmet.Lavery para o Teatro Español de Madrid.
No ámbito destas actividades teatrais en Madrid na imediata postguerra hai que situar a publicación
de Rogelia en Finisterre, subtitulada "Acción dramática en siete
cuadros". Esta peza apareceu no
suplemento literário da revista
Vértice correspondente ao mes de
Xaneiro de 1941. Debe repararse
no fieto de que a Historia del Caballero Rafael tamén fora publicada nun suplemento desta revista
cultural de Falange Española, na
que chega a desempeñar función s
de subdirector nunha etapa desta
·publicación literária.

Polo de agora carecemos aínda dun
inventário de todas as colaboracións de Cunquei~o nesta revista,
nunha das publicacións máis importantes da intelectualidade franquista durante a Guerra Civil e
imediata postguerra, como se desprende da análise que da mesma fixo o profesor Juan Carlos Mainer.
Apesar dos seus e.scasos trinta
A vocación teatral de Cunqueiro
anos, Cunqueiro xa case ten formadebeu ser moi temperá de crermo~
do nesta altura o seu universo liteno testemuño que aporta o seu
rário. Do autor de Mondoñedo en
amigo Diaz J ácome. Segund9 este
diférentes números de Vértice poescritor de Mondoñedo, Cunqueiro
demos atopar desde algun conto,
escrebera na sua infáncia unha peunha tradución de Teixeira dePasquena obra de teatro ambientada
coaes, a necrolóxica d e)"eats sobre
no Oeste americano, como consea caza, un horóscopo, até un 'artigo
cuéncia das leituras da nenez. Nesmoi comprometido coa nvoa situata obra, que chegaran a ensaiar..- · ción política como é "Relatos de
duas semanas no salón de actos do
guerra".
Seminário, o autor facía ·falar aos
brancas en castellano e aos índios ' . As ilustracións de Sesto
en galego. Parece ser q1,1e cando só ·
contaba con once anos caira nas
O texto dramático Rogeiia en Fisuas mans a primeira obra de Shanisterre aparece ilustrado polo
kespeare, traducida ao catalán por
seu compl;lñeiro de xeración Xosé
Josep Camer, Soni d'una nit d 'esSesto, que. xa colabora con _C u1
.tiu . 'A grande adm'iración que senq ueiro na segunda etapa de El
ti u sempre polo autor inglés, a
.Pueblo Gallego. Neste xornal _de
quen cita !lnha e outra ve?- como
Vigo, incautado polo Exército a
un dos· cláskos predilectos, talvez
Portela Valladares e convertido a
explique o seu O incerto señor
partir de 1937 en .voceiro de Fadon Hamlet, príncipe de Dinalange eri Galiza, Sesto chegará a
marca e as con"stantes ~eferéncias
publicar debuxos de intelec.tuais
a obras de Shakespeare que se
fascistas (Castroviejo, Sánchez
achan espalladas nas novelas.
Mazas), pero destaca, sobretodo,
nas _ilustracións do-suplemento reDo· ano 1933 data a cena intitulada
1ixioso intitulado "CatoJici~mo"
Xan, o bo conspirador, conservano. ano 1938. De Sesto son, por

exemplo, os debuxos que acompañan o "Teatro de un auto y Misterio de la muerte del Señor", que
Cunqueiro dá á luz nesta publicación, dirixida polo fascista galego
Xes us Suevos, o 14 de Abril de
1938. Como veremos, a colaboración deste artista pontevedrés na
ilustración da obra teatral de Cunqueiro xustifícase, en parte, pola
evolución político-ideolóxica eguida por Sesto durante os ano
trinta e corenta, que apresenta bastantes trazos semellantes á do autor
de Merlín e familia.
Formado no g_aleguismo católico e
conservador de Losada Diéguez,
Xosé Sesto confesábase como un
apaixonado leitor de intelectuais
católicos (Chesterton, Papini), e
destaca desde moi novo nas publicacións periódicas das organizacións confesionais pontevedresas:
forma parte en 1928 do grupo de
fundadores de Acción da "Juventud Católica" e colabora posteriormente en Spes, a revista de Acción
Católica de Pontevedra. Membro
asimesmo da escola linoleísta de
Pontevedra (colabora con gravado
na s revi sta , Cristal, Logos e
Spes), Se to obtivo en 1931 unha
ºbolsa da Depuración de Pontevedra
para estudar en Madrid a ilu tra ción do libro; o seu primeiro volu me galego ilustrado será Nao senlleira de Bouza Brey en 1933, ano
da s ua primeira expo sición. En
1935 Xosé Sesto forma parte dos
membro s do P.G . de Pontev edra
que protagonizan a esci ión da Dereita Galeguista, da que é ecretário, o que non supón empecemento
para que figure nas listas negras ao
estalar a Guerra Civil. Un irmán
seu: ·secretário xeral dos Carlista
na Galiza, logra salvalo enviándoo
á frente.
·
Nas ilustracións en El Pueblo Gallego Sesto cultiva un debuxo moi
lineal, que fai lembrar de contado a
miniatura rnmánica, levada ao seu
. máximo desenvolvimento nos debuxos incluídos en El libro de
Santiago (l 948) do seu amigo Filgueira Valverde. Foi precisamente
este esc~itor de Pontevedra, daque·1a director do Instituto e do Museo
da cidade, o que se encarregou de
pronunciar na sala viguesa "Las
· Galerías" a conferéncia· "Rumbo y
caminos del arte gallego" na abertura da exposición de estampas· ga1egas de Sesto ·o 6 de Abril de
1947.
Nas ilustracións de Rogelia en Finisterra Sesto afásatase do estilo
ne.o rrománico das suas colabora_cións én El Pueblo Gallego para
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. achegarse un tanto ao debuxo dos
"Novos", como se pode perceber
no da portada .des te suplemento literário de Vértice. Nas ilustracións
restantes Sesto retoma un debuxo
lineal, entroncándose coa corrente
que ' vai de Castelao ao primeiro,
Luís Seoane pasando por Maside,
pero sen a axilidade e dinamismo
<lestes mestres. Cada un dos sete
cadros en que aparece dividida a
peza dramática de Cunqueiro vai
encabezado cunha ilustración de
Sesto, case sempre cos personaxes
presentes na primeira cen!i, nos
que o pintor tenta salientar a expresividade das mans. Os diferentes cadros rematan con cádansua
viñeta, que alude de forma simbólica a algunhas dimensíóns temáticas da peza de Cunqueiro.

Presentación
de Rogelia en Finisterre
Como e encarrega de indicar o
próprio autor no subtítulo, esta peza dramática aparece estruturada
en sete cadros br~ves, qµe á sua
vez se dividen nun número variábel de e cenas. No primeiro cadro
xa e nos fai unha rápida expo ición do drama, mentres que o sétimo fai as veces de epílogo ao
anunciarlle ao espectador o destino
que terán alguns per qnaxes.
Mediante os diálogos de dous
mem bros da família protagonista
(o ancián Manuel e Antonio) con
D. Agustín, o alcalde de Fisterra
que se resiste de primeiras a inscreber nos libros de rexisto a Rogelia, sabemos que esta é a única
muller salvada do naufráxio do
'Nuestra Señora". Ela foi acollida
na casa dos protagonistas para curala. A negativa inicial da autoridade civil xustifícase polo feito de
que Rogelia, unha fermosa muller
casada duns trinta anos, provocará
a destrución da paz familiar dos
cinco varóns ao éspertar neles o
desexo, que Ues fará esquecer unba
estraña maldición que sofren: non
pode haber descendéncia na familia, pois morre a muller que teña
fillos con calquer deles. O alcalde
acaba aceqendo á petición da ins..
crición por parte dos dous irmáns,
pero non sen antes advertilos da
sua condenación porque acabarán
e quecendo a proibición que pesa
obre eles.
Nos cadro egundo e terceiro xa
estamos. no cuarto de Juan, un dos
rapaces da casa, que tepta labrar
nun anaco de madeira o rosto de
Rogelia, á que lle declara o seu
amor. Frente aos outro parentes,
Juan móstrase como un ateo, que
ve no amor que sente pola muller a
ua única táboa de salvación persoal. A própria Rogelia é consciente de que o seu amor por Juan lle
serve a este de ponte para sair da
soidade en que vive cos outros homes da casa. Ao inteirárense. estes
de que Juan desobedece a proibición e viola a lei familiar comparti:ndo o leito con Rogelia, prodúcese unha reunión de toda a família
no almacén da casa (cadro 4º) para
amoestar
infractor, que acusa
aos demais de hipócritas
tempo
que anúncia o 'abandono da casa e
do lugar:

ªº

ªº

"Y me voy de la tierra, me voy al
mundo, a perderme, con ella o sin
ella, porque lo que ahora teñgo es
hambre, un hambre, y mañana ten-·
dré otra y otra m.ás. Nació nuestra
religión y nuestro sacrificio para
cambiar hombres y, lo que cambiais son hambres, hambr'es negras. Esto es: ~ambres negras. ¡Finisterre, cabo del mundo, donde no
hay mundo, demonio ,ni carne,
· pero donde había hambre, hampre
negra, incubada en los huesos, ma~
cerada a pechos de hambre, ago-

.

{;

,.

\

biadora en la garganta, seca en lo
más seco de Las entrañas para que
no hubiese para tanta sed ... (... ri-.
Nestas cenas violentas, Gabriel, o
mozo máis novo que era coidado
polo seu tio António para herdalos,
cobra consciéncia da situación e,
non obstante as primeiras protestas
de felicidade, confesa que tamén el
é presa das dentadas do desexo, e
acaba ocupando o lugar de Juan no
corazón de Rogelia. .
Ante a perda espiritual de Juan e
de Gabriel, o labrego Antonio chega á conclusión de que deben ter
un fillo, ainda que esta medida ocasione a condenación porque
oeasionará a morte de Rogelia, e
pédel1e a esta que escolla entre os
homes máis vellos da casa ao futuro pai:
"Es preciso que tengamos un niño;
un hijo jov~n. Esto es conveniente:
un hijo joven. Aún puedo educarlo,
llevarlo de la mano, tenerlo firme
en la fe. Aunque tenga, el· que de
nosotros haya de ser padre, que pagar la más dura de las penitencias,
condenarse si así es la voluntad de
Dios".
No cadro sexto dialogan na habitación de Rogelia Antonio e Pedro, o
marifieiro, antes de que Gabriel regrese dos traballos no monte. Agora sabemos que tamén Pedro a ama
(' gozo contemplándola c~ara y pura en este cementerio de hom-

-'EN ROGELIA EN
FINISTERRE
NON CABE
DESCARTARMOS
UNHA CRITI(:A AO CATOLICISMO
EXTERIOR QUE
DOMINARA ESPANA
NAIMEDIATA
POSTGUERRA'

bres"), pero Antonio non. está disposto a cederlla ao sobriftó?~
que debe ser Rogelia quen esCbl_la.
· Esa eleición definitiva xa non vai
ter lugar, pois no cadro sétimo e último aparecen en cena Rogelia, Gabriel, Antonio e Juan, illados como
en catro capelas, de xeito que se
van iluminando por turno cada vez
que falan. Antonio e Juan len uns
textos -<le Charles Péguy?- sobre o exame de conciéncia, que veñen .ser unha continuación dos que
lía no primeiro cadro o alcalde D.
Agustín. ~ogelia, Gabriel e o própri o Antonio oferecen cadanseu
punto de vista sobre o fillo que Bes
vai proporcionar a protagonista:

mentres Gabriel ªoña con que sexa
coma el, dado á soidade e á melancolía, Antonio pretende enchelo de
ódio, fanatismo e hipocresia, pero
sen que ppda wñecer o amor dá nai
ou dalgunha rnuller. Máis forza ten,
asi e todo, a intervención de Rogelia, que nos monstra agora o aspecto diabólico da sua, personalidade,
pois desexa que se reproduza no fillo que está enxendrando a mesma
loita interior que devora aos personaxes masculinos do drama: "Les
dejo un hijo, pero se lo dejo envenenado. Lleva sangre de uno, de
uno que no sé quién es; pero lleva
miedo de todos, miedo mío, miedo
de la tierra y del mar. Crecerá dichoso hasta que un dfa ·amanezca
con hambre. Ese dfa sentirá su propio cuerpo y lucharán. De barro a
barro, ¿quién tiende puentes? Barro
y barro confundidos, nadie podra
salvarlos. Y temblarán bajo él las
mujeres, como tiemblan en lo alto
las estrellas".
Para Rogelia a sua vitória seria definitiva se o ateo Juan regresase algun dia e lle matase- a. fe relixiosa
ao seu filio; "Que sufran y aguanten, sin más, su condición de hombre. Ya sé que no es fácil, que muchos mueren, que mil y mil caen.
¡Quisiera Dios, una y mil veces,
que nii hijo caiga!".
Mesmo con esta breve sinopse .do
argumento de Rogelia en Finisterre vese que estamos en preséncia
dun drama relixioso-existencial,

19 "

que se explica doadamente polo
auxe que experimentan estes temas
na Españ_a da imediata postguerra.
Dada a importáncia que ten o factor relixioso en Cunqueiro na etapa
1936-1947, perceptfbel xa nalguns
textos de Era Azul de Ortigueira e
tamén no artigo intitulado "Una
políti~a eterna" de El Español (27- ·
VII-1946), parece como se o escri- ·
tor de Mondonedo estiver tentando
elaborar unha literatura de tradición católica, tan escasa en España.
Le!llbremos quedo ano 1938 é o
seu texto ••Tratado de un auto y
Misterio de la muerte del Señor'', e
sentirá unha grandy admiración pola obra de Leon Bloy, Péguy e Bernanos, aos que vai citar unha e outra vez ao longo da postguerra. Organizada en función da contraposición de valores relixiosos
(vida/morte, sálvación/condenación, fe/incredulidade, amor/soidade, castidade/.de~exo ), Rogelia en ·
Finisterre desprende unha lición
' moral chea de pesimismo antropolóxico, que non ·atoparemos no resto da obra de Álvar.o Cunqueiro
posterior. En Rogelia en Finiste_·rre os personaxes autenticamente
tráxicos son Antonio e Pedro, que
experimentan a loita interior entre
a aspiracióna á salvación relixiosa
e o tirón do desexo, pois Juan, ao'
renunciar de forma auténtica a todo
tipo de transcendéncia espirinial,
disolve o conflito interno, de aí que
logo desapareza de éscena. Na peza
a figura clave resulta ser Rogelia;
se ben ao longo de toda a obra ela
se nos mostra como unha espécie
de símbolo do amor humano, que
dá·roto os cfrculos de soidade e incomunicación en que viven os protagonistas, nun espazo simbólico
, que tamén nos suxire a soidade (de
af a eleición de Fisterra), no remate
da obra apresenta unha face perversa. De feíto, Rogelia case adquire
os caracteres negativos que a relixión cristiá lle asigna á muller, comó símbolo da tentación.
Asi e todo, en Rogelia en Finisterr~ non cabe descartarmos unha
crítica ao catolicismo exterior que
dominará España na imediata postguerra, sempre máis preocupado
pola moral social que por unha
verdadeira renovación espiritual
-do indivíduo. Neste sentido son
inoi reveladores os textos que len
alguns personaxes sobre o ·exame
de conciéncia, ·pero tamén cómpre
termos presentes aS denúncias que
fai Rogelia da hipocresia dos homes máis vellos da família .que a
acolle en Fisterra.
De calquer maneira, interesa advertir que neste breve texto dramático de Á:lvaro Cunqueiro atopamos xa alguns elementos que farán
acto de preséncia no resto da sua
produción literária (teatral ou non),
· como poden ser: .
1- O rexeitamento das convencións
tem.áticas e formais do teatro burgués en favor dunha resurrección .
oe elementos tráxicos da Antigüidade: en Rogelia en Finisterre vemos como se c'umpren de forma
inéxorábel as predicción& feitas
polo alcalde no primeiro cadro.
2--0 carácter lírico dos parlamentos de' vários personaxes, ' nos que
non faltan as imaxes irracionais, o
que revela, unha vez máis, que a personalidades básica de Cunqueiro é sempre a de poeta.
3- A reflexión sobre a capacidade
fundan te da palabra poética, que.
fai elevar a figura do poeta á cate~
goria de mago :riador.
4- A incorporación consciente de
certos galeguismos léxicos e sintáéticos a fin de proporcionarlle ao
texto castellano unha apariéncia
externa galega.
•
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a compresión da Historia de Galiza
desde que esta se Apresenta como.·
povo e avanza no camiño da .. Sl:la
total manifestación nacional. ·
+

•t

FRANCISCO CARBALLO .
De Gabriel, Narciso. Leer, escribir y con- ·
tar. Escolarización .popular y sociedad en
Galicia (1875-1900) ,.Ed. do Castro, A Coruña, 1990, pp. 577.

Sendo tempo
de Urania

As poesias

de Mª Xesus Pató
1

·Escola
e sociedade
naGaliza
· Ler, escreber
e contar

(187 5-1900)
Narciso de Gabriel publica ,en
Edicións do Castro, un longo ensaio de investigación acerca da. escolarización dos galegas a fins do .
s. XIX. E unha obra paralela e semellante na metodolóxia a de Antón Costas "Escotas e mestres",1989. A diferencia está na amplitude cronolóxica e na língua utilizada: A. Costas a galega, De Gabriel
a española.
O ensaio de N. de Gabriel consta
de oito capítulos. O primeiro é a
qescripción da realidade social de
Galiza no derradeiro cuarto do s.
XIX. Parece imprescindíbel este
tipo de deseños como marco histórico onqe se vai investigar. Pero a
abreviada presentación de tal marco non carece de problemas: resume dad.os de autores diversos e da
a impresión de valorar nunha di. rección, aquela na ·que logo a investigación se reafirma.

li:

Os ·sete restantes capítulo.s ofere- ·
ceo interés e provocan a atención:
a sociedade galega queda ben debuxada, a inocencia' mental de amplas capas populares aparece inda
inmune á desvalorización dos grupos dor:ninantes: asi defenden un
ensino sen necesidade do español .
como veículo. Nesa mesma perspectiva, · De Gabriel subliña a importáncia das escolas de ferrado e
das de fundación tan denostadas
polos inspectores do Estado, pero
con unha eficacia considerábel.
Os apéndices constan de mai~ je·
150 páxinas e visualizan ajguns
aspectos tratados no texto: " estadísticas, ilustracións etc ... de for~a
narrativa.
Esta investigaoión e a de Antón
Costas están a postular outras que
versen sobré a temática en séculos
anteriores.
O P. Rivera na obra "Los jesuitas.
en Galicia" aporta ·dados e o catastro de Ensenada acumulaos e da
de sobra indicacións para avanzar
na dirección retrospectiva. A importancia deste sector provén da
sua influenza na mentalidade. o
coñecemento dos sistemas de ensino .e da Igrexa é insustituíbel para

Hai quen di · que todos ternos un
pouco de poetas e de tolos. Que é
como dicer gue os poetas teñen un
pouco, ou un moito, de tolice. E
erran, pero non de todo.
Estes afirman que os poeta.s nacen, ·
aCi}ueles que a ser .poeta aprende o
traballo, a contínua loita c.oa palabra e a idea. E erran, ·pero non de
·
todo.
Moitos sostiverari que o .poeta era
un semideus. Non erraran, pero
case.

A necesidade expresiva é a causa final que explic_a a existéncia de poesía.·A necesidade de expresarse, comunicarse pero vestindo de beleza a
mensaxe. Se temas en.conta que case todos os poetas foron grandes
tímdos --os que non búscanse pola
ánsia de sobrevivéncia, notoriedade, mesmo narcisismo, e case aparecen todos --entón si a poesía ten
moito de milagre (e o poeta é un
deus) e de loucura (e o poeta ·case é
un tolo). Claro que para comunicar
é preciso dominar a técnica. Uns
nacen con mellor predisposición
que outros, pero sen trab~llo todos
fican na mediocridade.
E no fondo de todo subxace a eterna incógnita: que é a poes_ia. Pou..,
cos se atreveron a d~finila e quen o
fixo err~u plenamente.
Porque para ser poeta é preciso facer poesía, logo polo tanto poesia é
que o que fan os poetas. Xuízo racional e metódico. Tan falso como
xu·das. Porque nontodos_os que
fan poesía son poetas, nen a poesia
é só o que. fan os poetas.
Desde que X.L. Méndez Ferrúí publicou Con Pólvora e Magnolias a
nova poesia galega andou desnortada, cega, perdida. E os novos po'etas nen sabían moi ben que dicer,
nen como. Este estado da cuestión
mantívose en toda a década dos oitenta. Afortunadamente hoxe nen
son tantos nen tan c1egos.
Pois logo ler Urania de Maria Xesus Pato é dobrem~nte agradábel:
sabe o que quer dicer e como. o
que é froito da vida, da experiéncia
vital, do momento. O como un camiño inzado de imaxes que transparentan, insinuan a mensaxe pontual. Hai sempre un certo pudor
que a imp~le a expresalo absolutamente todo através dun intermediário que ou ben é unha imaxe ou un
símbolo, inclusive ambos e dous á
vez. Polos seus poemas desfilan o
café París, o Madrid, a Bilbaína,
Mozart, Propercio, Cunqueiro, Jorge Amado, Curros, Brecht, Auria, ,.,.
Westfa1ia, Utrech, Belem , Marte,
Dana~,. Penélope, Rosa Luxembur:..
go, Pío X, Passolini, Rafael, e non
os mencionamos Ú>dos. Pr~cisa
mente tal multiplicidade semiótica ·
propiciada P<?la exuberante imaxinística e omnipresente simbolismo,

á vez que Hes con!lfen un inegábel
intelectualismo transcenden os poeas de Maria Xesus Pato do imaxinismo gratuíto ( ou da insignificante pompa manierist.a) a un ponto
intermédio situado entre o simbolismo e o creacionismo. Porque en
Urania prescíndese, se cadra ás :veces en exceso, de todo o que non
sexa significativo. Como resultado
fica o texto limpo; puro, tanto que
en certos momentos desconcértanos. É lóxico, á dificuldade que a
simboloxía e imaxinística comportan á hora da interpretación, hai
que sumar a de que o textp é sempre brutalmente directo, carecendo
sempre e propositadamente de calquer' espazo semántico que nos introduza ou emarque o tema. Propositadamente porque é a mellor maneira de impedirlle ao leitor calquer posíbel desviación do tema,
dise o que se di e ponto: nad~ debe
de perturbar a mensaxe, obxecto e
centro da comu~icación, porque a
comunicación· é (\Cto de tal impor. táncia que debe ser inequívoco.
Pero tamén, como arma de dous
gumes, é obstáculo certo á hora de
o leitor situarse no tema, e situalo a
el, o carecer de contexto. Nest.e ca.so non fica máis recurso_que o da
ensoñación froito da leiturá do poema -non podemos esquecer que
~ste é fin último buscado por moi'tos poetas, pois transmitir unha
emoción ou estado de ánimo é reto
e fin absolutamente louvábel. Asi,
tamén os proemas máis comprensíbeis, máis facilmente decodificábeis, son aqueles que as imaxes
e/ou símbolos poñen en contacto.
.Todo o cal é froito, sen dúbida dun
contínuo traballo, incansábel facer
e refacer que dá como resultado
unha poesía esmerilada, -reconcen~
trada, precisa, pero nunca isenta de
ornamento, da beleza da palabra.
Ademais o prólogo está a cargo de
Heriberto Bens, Sóalles o nome?
Escrito en prosa, nunha prosa que
se corresponde perfeitamente co
tipo de poesía que escrebe Maria
Xesus Pato. Lembren: Heriberto
·Bens.
+
XOSÉM. EIRÉ
Urania, de Maria Xesus Pato, edita por Calpurnia, 1991.

níeñse, eles mesmos tamén poetas,
e coñecedores da linguaxe _
aúdiovisual.
ac~ores

Iñterpretación dramática, voz, música, efeitos sonoros, atrezzo,~ vestuário e imaxe conxugan-se harmoniosamente chegando nalguns momentos a sorprender pola calídad_e
do resultado. Velai senon exemplos
como as secuéncias do Rondeau
das Donas do Vilar ou o monólogo
de dona Inés en "A noite vai coma
unrio".
Pero no vídeo non só resaltan os
momentos líricos como os citados.
Tamén os dramáticos e os narrativos. Aquí os guionistas souberon
tratar os temas escollidos -Do·n
Hamlet, Merlín, Sinbad, ... - con
orixinalidade: o ponto de vista da
cámara opera nuns casos de forma
obxectiva e noutros de forma subxectiva. Desta maneira o relato audiovisual xoga con distintas perspectivas, situando-se nuns casos o
ponto de mira desde a posición de
Felipe de Amáncia, -história do
Camiño de quita e pon-, noutros
desde á intromisión no relato do
, próprio Cunqueiro que percorre os
camiños ao carón de vários personaxes literários -histórias do "Soleiro en figura de corvo?'_ e do
Atopador de tesauros-, e noutros
casos a perspectiva torna-se obxectiva convertidndo-se o narrador. en
testemuña imparcial do relato. _
Velaqui un audiovisual de calidade
que pode servir para acercamos ao
mundo literário de Cunqueiro á
vez que cobra valor por si mesmo
como criazón artística.
+
Ficha técnica:
Produdón: AS-PG. ·
Guión: Imma António Souto e Miguel Mato F1Jndo.
Dirección: lrnma António Souto.
Realización: Videoprodución Iris
(Ferro!).
Cuadro artístico: Miguel Pernas ,
Lino Brax~. lván Tojeiro, lmma
António, Miguel Mato, Francisco Peña, Anxo de la Riva, Víctor Lorenzo e Alberto Otero.
Subvfncionan: Concellos de As
Pon\es, Oleiros e Fene.
Duradón: 30'
EDUARDO ÁLVAREZ

A~

letras
en audiovisual
· Don Cunqµeiro
ou·o Camiño
da memória,
un vídeo da.AS-PG
Son vários os estudos que con motivo da celebración do Dia das Letras
Galegas se dedicaron recenteménte
á figura de Álvaro Cunqueiro. Entre
todos eles hai uil que, se ben poco
coñecido· debido ·ás canles de distribución, non debemos esquecer. Es,.
tou-me a referir ao vídeo producido
pola AS-PG, Don Cunqueiro ou o
camiño da memória, elaborado baixo guión de lmma António Souto e
Miguel Mato Fondo.
Este audiovisual, de 30 minutos de
durabón, non é nen biográfico nen
bibliogr_áfico. Reconsture os mundos literários cunqueiriáns desde
os pousos acangados na memória
dos seus. guionistas, leitores apaixoados da obra do escrifor mindo-

Garci
contrataca
Histórias
do outr.o lado

en Tvel
José Luis Garci foi unho dos efímeros cineastas españoles famosos da
transición. Volver a empezar, unha
fita que darla bastante vergoña ho-

Maribel Verdú protagoniza unha das
histórias do outro lado de Garci.

xe, gaitou o único dos osear extranxeiros para a raquítica cinematografía española. O éxito, repetido
até a saciedade pola televisión, supuxo unha comprobación do nível
de inglés dos triunfadores nacionais, a mención á envexa e o retiro
cabreado do director. Nas suas películas, que alguén calificou de garbanceiras, todos os persoaxes falan,
sen parar, coma Garci e a repetición de moitas cenas gratuítas para
subliñar un feito concreto levan a
un vacío e artificiosidade de estilo.
Garci estrea série os Mércores na
televisión. Vários episódios independentes entre si que teñen como
punto de anión o mistério e a ciéncia ficción. O tema xa procurou o
éxjto para o autor no caso da Cabina, . cunha excelente interpretación do hoxe esquecido José Luis
López Vázquez, e é sinal do lado
débil do traballo actual de Garci:
episódios que pár·ten dunha boa
idea, pero moi curta que darían unha boa curtometraxe pero non unha
película de honra. Hai un par de
anos fixo outro experimento parecido dentro do xénero fantástico
chamado Mnenos, que quería ser
un produto de' calidade --e en canto a técnica non se pode dicer que
non o fose- pero onde a falta do
senso de homor pola parte de Garci
-algo fundamental e enón non
hai máis que comprobalo no ca o
de Stephen King-, a teatralidade
dos diálogos ~a ver que di a fra e
mais inxeniosa-, e a debilidade
dalguns actores -Victoria Vera
substituindo á inelíta María Casanova, musa eterna de Garci e agora
reciclada como presentadora dun
programa de curas- botaban por
terra as nobres intencións do autor.
En Historias do outro lado a peri. pécia argumental segue sendo curta a dificuldade para distinguir entre soño e realidade, a preseécia
dalgunha forza misteriosa que pode cambiar o curso das vidas, etc.
Todo moi transcendental, como para que a falta de subtileza do director canse -a fatiga dos diálogos,
os planos repetitivos para deixar
todo ben subliñado-. Defectos
ben visíbeis no episódio chamado
O soñeo onde un policia non pode
recordar se a sua condea é un soño
ou unha realidade. Nese caso concreto, para deixat claro que a história pasa nos Estados Unidos, fai a
rodaxe nunha urbanización de Madrid, tinxe de platino. ao protagonsta e quer que o look do episódio
· sexa americano claro que no cárcere, as caras de españois dos presos,
gardas e outr.os ---<;hámanse Billy,
"o poeta" Torri- fai medrar a artificiosidade do episódio, xa en si
bastante pedante e herdeiro da es+
tética de Jiménez del Oso .. '
CARLOS AMARO
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A Secretría Xeral para o Deporte, cumprido-los trámites administrativos correspondentes, resolveu anuncia-lo concuro público,
da obra que a continuación se cita:

1• 1.t
fl- l l fl!

Construcción de Pavillóri Polideportivo.en Lugo.
848.397.321 pesetas

~~1114(1-lj

Catorce (14) meses

;~111111-fl! ~~9r6~ ztio2h~:s xuño de

il_'l_Jf~ ~~Ú~nd~~~~~ Ó~;ªo~o~ehora~
Os proxectos, Pregos de cláusulas Administrativas Particulares e
demáis documentos relativos á contratación da obra ·a que se refire
o presente anuncio poderanse examinar na Sección de Xestión de
Obras deportivas da Secretaría Xeral para o Deporte (Praza de
MazarelQs, 15 2 2 , Santiago), de 1O a 14 horas.
.
As propostps presentaranse en sobre pechado no Rexistro
Xeral da Secretaría Xeral para o Deporte, ou no Rexistro Xeral da
Xunta de Galicia (Edif. San Caetano, Santiago), e de acordo cos
procedementos previstos no art. 100 do regulamento Xeral de
Contratos do Estado.
O importe , do anuncio será por conta dos adxudic~tarios.

Eduardo Lamas Sánchez
. Secretario Xeral para o deporte.
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füANA TERESA JUEGA
A MO<;A QUE VENCED Á MORTE
XOSE-M! MONTERROSO DEVESA

Nada hai que, no nicho número
307 ·da linha de Sam Jorge e do 3º
departamento do cemitério de Santo Amaro, da Corunha, expresse
dor ou resigna9om:.só se .Iém ali os
nomes intemporais de um matrimónio e de seu filho, este: José
Morales Vitar. A data que deveria
figurar: o 4-3-1908. A mais de 70
quilómetros e anos, no Castelo de
Melide, hai um outro nicho que reza: Terresa Juega, V. de Pereiro, 312-1979.
Em La literatura gallega, de E.
Carré Aldao (2ª ed., Barcelona,
.1911), figura um único poema de
Ju arta Teresa Juega, assinado na
Corunha e intitulado A Morte: esse
poema deu pé a que esta mulher
nom ficasse confinada na crónica
de sucessos, a partir daí, incluiromna Couceiro Freijomil no seu Diccionario e Carvalho Calero na sua
Historia, donde a tomáron diversos
literatos, como um nome enigmático da historiografía literária galega ... até que a investigadora e escritora Josefina López de Serantes
(El Ideal Gallego, 18-4-1982)
plasmou umha tam bem documentada como finamente tra9ada semblan~a a toda página e profussamente ilustrada: resgatava-se assim
a história desta poeta e relacionava-se a umha magra velhinha melidense, recém morta, com a esguia
mo9a corunhesa de 70 anos atrás.
Que é o que e por que tem que dizer essa mo9a algo a morte? Couceiro introduz o leitor no drama e
nós, por motiva9ons familiares,
procurámos, hai anos 1 a imprensa
da época, localizando a notícia, e
quase datando o poema, no ano 8;
tamén tínhamos feito, em vida e
com a colabora\:om quase entusiasta da própria autora, já com 84
anos, em 1969, a colheita de quanto poema pudemos encontrar (mesmo consultando algum periódico),
rondando o número de 65 e mais
algumha ·prosa, dos que umpa dúzia em galego (igqorahdo quantos
se perdérom na auto-qu13ima de
1908); estes que a nós chegarom,
de qualidade muito desigual e mais
que duvidoso interesse literário:
ora, que mulher houvo até ·a1can9armos as últimas décadas desta centúria, que lhe chegasse aos
nocelos a Rosalia?

Juana Teresa coa sua sobril\a _M! Teresa Devesa, uns meses antes da traxedia de
Riazor, nunha foto de Sellier.

banho La Primitiva (que, com os
anos, seria brilhante centro social,
polo · que desfilárom figuras
intelectuais como Marcelo Macías
e Pérez Ballesteros, Julio J. Casal e
Antón Vilar Ponte, Constantino
Sánchez Mosquera e o Dr. Rigüera,
o cura Zenitram ou, disque, o próprio Pondal: e tamén refúgio temporal da nossa mais célebre toupa,
o deputado Alfredo Sorrioza).
Juana Teresa, com 19 anos, já come\:a a colaborar na imprensa,
concretamente em El Eco de Galicia , diáfio dirigido polo citado Zenitram (pséúdónimo-anagrama de
J. Martínez), eonsiderado o ante_cendente de El Ideal Gallego. Morre seu pai, prematuramente, no
ano 5. Por aquel tempo talvez surgiria a rela9om de Juanita .com
Pepillo, tenente-segundo de Infantaria; rela9om que se sabe in\:ada
de conflitos contínuos, tanto pola
energía dela· como polo carácter
violento del (orfo de general, meninha dos olhos de sua avo, com
quem morava~ na Rua Real, 42-3º;
um real mO\:O el próprio e tamém
militar com a carga ·de machismo
que rudo isto pode supor).

Mais vaiamos a anedota vital. Nascida Juana Teresa em Lage, em
1885, seµ pai, o Dr. Juega Charlin
(de apelido paterno bretom agalegado e materno frances, que seria alcaide dali, do 1887 ao 90, e fixo a
pra\:a principal que, desde o ano 24,
Chegado o 1908, ela tem um li-vro
leva o seu nome) é o típico emigranpoético preparado para dar a luz,
te galego de caste profissional, casacom prólogo do Prof. Leopoldo
do com umha crioula de ilustrada
Pedreira e Dqs palabras de apre- família burguesa (de múltiple· oriunsenta\:om do advogado José Mª Ridez castelhano-basco-levantina) que
guera Montero, Alma que lldr<i, o
foi pioneiro médico na zona Norte
produto de cuja venda irá destinado Uruguai (onde tamén, en Tacuado a institui\:Om benéfica El niño
rem bó, lhe dedicáron umha rua),
descalzo (fundada em 1907 pola
· tendo o casal filhos nas duas beiras
prestigiosa mestra Maria Barbeito,
do Atlántico. Assim, Juana Ter~sa
de Martínez Morás). Surgem aí
(a segunda do seu nome) Joi levada
ciúmes no noivo (ciúmes senticom cinco anos a aqueta nascente
mentais cara ao encomiástico provila nortina ·uruguaiana, nom lonjaloguista a quem nem el -nem
na do Brasil, onde se desenvolverla - . ela- conhecia, segundo se di nos
a sua nenez (época que lhe inspipapeis, a parte de ser bem mais
rou, entre outros, versos que, com
velho e nom se caracterizar por um
música deste relator, hoje cantam
físicO' precisamente atractivo ... ou
nas escolas daquela cidade), até os
ciúmes sexistas, polo brilho supetrece anos (1898), emque a família
rior ao seu que podia atingir a multoda voltou, definitivamente, para A
her que el cría da sua perten9a?): o
Corunha.
mrn;:o opom-se a tal publica9om '
mas ela é int1exível (será, ao longo
Adquire Juega em Ria9or a casa de
da sua vida, todo um carácter).

/

-JUANA TERESA,
COM 19 _ANOS, JA
COMECAA
COLABORAR NA
IMPRENSA, ·
CONCRETAMENTE
EMELECODE
GAL/CJA,
CONSIDERADO O
ANTECEDENTE DE ..
EL IDEAL GALLEGO

Mesmo discutem no baile do domingo anterior: chegado o mércores de Entruido (4-3-1908), Morales lé em La Voz de Galicia o
anúncio da imnente apari\:om do
volume, interrompe sem acabá-lo o
pequeno-almo\:o, seique, de caminho, deixa o sable no Casino
(Real, 83), pois que estava para
cumprir servi\:o. as 1O dessa manhá, no seu quartel de Atocha, e
aprensen ta-se, contra as 8 '30, e
contra toda cortesía, no balneário
· La Primitiva, en cuxo andar principal moravam os proprietários ...

. Chama pola noiva e esta tarda
meia hora em erguer-se do leito,
compor-se e baixar. Despois de
umhas frases, el "en un rapto de
cólera rayano en locura, sacó de
pronto un revólver Smith, del calibre 7, e hizo fuego sobre la señorita, 'Ahí va ese prólogo' parece que
dijo. El primer balazo hirió a Juana
Teresa en el parietal izquierdo. Cayó de rodillas apoyándose en un
asilla, bañado el rostro en sangre.
Otros disparo hizo blanco también.
La bala ,parece estar alojada muy
próxima a la anterior. Sonaron
· otras tres detonaciones. La Srta.
Juega rodó por el suelo, pero no
perdió el -conocimiento" ... "El desgraciado cuanto simpático joven"
-que deveu pensar que a matara- s.aiu correndo, "perdiendo la
teresiana (gorra) en la carrera
-segue La Voz, Y, a poco, dos
nuevas detonaciones llevaron la
alarma al vecindario. (Ainda hoje,
o Prof. Emilio González lembra,
nas suas Memorias I, Ed. do Castro / Moret, Sada, 1987, dala de
aqueles estoupidos de arma de fogo que ouviu na ~ua nenez ria\:orana). "Pepe Morales había vuelto el
arma contra sí, descerrajándose
uno o dos tiros. Cayó sobre la arena, no muy distante del playazo
donde carenan sus barcas los pescadores. Unha bala le penetró por
la sien der~ha y parece que tiene
el orificio de salida en la región
ocipital. No quedó muerto. Más de
media hora permanecía el desdichado sin ser socorido. De cuando
en cuando se desangraba lastimosamente. Conservaba empuñado el
revólver sobre el pecho". Contra~
12 e meia morreria nunha cama do
Hospital Militar. Disque no areal,
já agonizante, ainda pudo articular
um "Mamá!" dirigido a umha nai
que desde pequeno non tinha. No
entanto, a mo9a, atendida por dous ·
médicos -um deles seu irrnao-mostrou-se muito valente quando
lhe extrairom um dos projectis,
deixando-lhe outro que tinha alojado no parietal esquerdo, e as suas
feridas resultárom nom graves.
(Considerámos muito ajeitado
transcrever, embora nom íntegramente, aqui aquel espanhol tam expressivo do jomalismo da época).
Tudo morre ali: aquel tolo amor,
aqueloutro moc;o arroutado; um
Iivro do que só salvámos o título e
alguns versos (nem os prólogos ficárom); e a ilussom pola vida de
umha jovem de 23 Abriles.
Mais ... ¡ah! morreu todo, fuxen a
ventura ...
dirá-lhe ela a sua caríssima e única
sobrinha de tres aninhos (a da fotografía, e segundo tamén se aprécia
no autógrafo que reproduzimos),

em quem procura refúgio:
...y a-alma orpimida ...
... o teu agarimo docísimo busca ...
agarimo que logo acaba, pois a ·nena morrerá, a sua volta, a seis messes do sucesso. Mais vaiamos ao
poema Á Morte:
¿Por quéfuxiche cando a miña vida
coa tuafouce viñeches a tronchar?
di-lhe a Morte esquiva que ela recebia com prazer:
estás afeita a que che tembrem todos e por isto apartácheste de
mini
... Eu nom quería neste mundo estar.
Mais ... ¡decretou o ceo que vivira ...
segue foana Teresa, quem, contodo, nom se dá resignado a viver:
...ven a meu rente qu 'eu te chamo,
¡ven!
e cavila:
... as bágoas miñas
os meus olios non chegan a empañar,
ríese o mundo delas .. .
Como nos versos á sua sobrinha,
declara aquí:
¡Morreu a iusión: a y-alma miña
fíxoa Dios pra facer niño ó door,
marchitou nos meus olios os feitizos,
e a vida nun inferno se trocou ...
E, sem embargo, arrepom-se e remata meditando:
...e sinon, dime xá, ¿pra qué nacín?
e conclue, sem duvidá-lo:
Se foi par'arricar/le o velo á infamia,
entón, ¡ouh! morte, entón ¡quero
vivir!
Esta a jeito de profissom-de-fé cavaleiresca a prol da Verdade acabará vencendo; pois ao cabo, a nossa
poeta dará-se recuperado do trauma, físico e moral, até o ponto de
escrever esse poema e de dá-lo a
conhecer (nom sabemos se por iniciativa própria: realmente, ela tinha marcado intere se em calar as
vozes vituperan(es de umha sociedade decimonónica que achava
muito forre, pecadento de vez, que
o empecinamento de unha mulher
por publicar um Jivro tivesse causado a morte daquel garrido
moi;o). Dará-se recuperado tanto
que casdará e radicará-se, para
sempre, no Melide do seu home,
salvo breves temporadas em vilas
daquela regiom, como Palas d 'El
Rei, e em Compostela, cidade onde
actuará como propagandista católica e pola que demostrou predilec9om, muito por riba da Corunha
de triste recorda~om, aonde ela
non gostava vir.
Fica, daquela, esclarecido o contido de um poema que, estrofe a estrofe, vai contando a autobiografía
do seu autor, atraves do seu diálogo-monólogo coma Mofte (por isso o acento gráfico e a maiúscula
do substantivo, que· nom se acussam no título, tal como figura no
livro de Carré); autor que boje traemos aquí com um afám mais jornalístico do que literário, considerando-o, com a sua carga de romantismo seródio, mais resenhável
como crónica de um sucesso quase
esquecido, que como capítulo da
+
nosa literatura...

A 'x endA
.ft:cuLTURAL;n.

NOVAS SENSUAIS

23

CONVOCATORIAS

• MC I A CORUÑA

Xesus Campos é motivo para
unha homenaxe cos responsá- .
beis do Pataco- fanlle nestes
dias expondo múltiples dos
deseños que el mesmo fixera no
seu momento para os·amigos. E
alí, no bar máis lúdico da cidade, estiveron, tamén, alguns daqueles que compartiíln con Chichi certas incomodidades da vi·
da ademais doutras fórmulas
máis ledas de habitalidade es. pacial. "A nosa pretensión é
editar un libro coa meirande
parte dos deseños de Chichi pa- ·
r(\ que se recolla esa pequena
parte da h'istóÍia dese grande artista que foi" sinalaron.
El avestruzo é unha revista falada onde "cada quen pode dicer
o que lle pete", contou Manolo
Armas, coordenador de tamaña
ousadia. O revoltoso intrépido
--que tamén está envolto nun
asunto sobreEnsino e Liberdade·
, exposición onde colaboran artistas da máis diversa catadura
por amor á causa- animan a
"todo aqueles que desexen participar para que colaboren coas _
ua criacións nunh a próxima
edición na Praza de María Pita, o
próximo día 27 de Xuño".
A Xunta de Galiza vai producir un traballo adicado a recoUer
imaxcs de Galiza en tódalas uas
orde globalizando nun libro que
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"será editado o próximo ano.
Manolo Rivas é o encarregado
da coordenación ademais da
composición literária", segundo
nos asegurou Vari ,Caramés, un
dos colaboradores gráficos da
empresa. Vari engadiu, asemade,
que se trata "de facer unha visión menos tópica da Galiza, e
máis significativa abordando as
diferentes ordes da vida social e
económica do país".
Por outra banda, un novo
proxecto está a piques de porse
a camiñar. Trátase dunha nov a
colección que baixo a denominación de Galizia, novas expresións pretende agl utinar "narrativa, poesía, ensaio, plástica, te-

.

EXPOSICIONS

Pedro de Llano.

Revolución Cubana
O día 14 de Xuño terá lugar a
Cea Conmemorativa do Trunfo
da Revolución Cubana, organizada pola A ociación de Amistade Galego-Cubana Franci co Villamil. O dia 14 de Xuño áS 22
h. no restaurante do Hotel Bahía.
precedida por unha mesa redonda ás 20 h. co títu lo "Unha ollada sobre a Cuba dos 90'', con
par.icipación Delmi Alvarez,
Humberto Busto, Carme CarbaUo e Balbino Pérez Bellas.

Clube Alén Nós ·
O dia 6 de Xuño ás 20 h. conferéncia no salón de actos do
Hotel Araguaney sobre 'O patrimónío natural e material dos
Aneares .e as posibi lidades da
sua recuperación", na que par1iciparán Xavier Castroviejo e

Vídeos no CGAI
Os días 3, 4, 5 e 6 de Xuño estrearánse duas producións no
CGAI (Edifício Durán Loriga
de A Coruña). "Se queres ve-lo
fuji, toma unh a", de Pedro G.
Losada e "El final del romance". Os dias 5 e 6 tamén se expoñerá a produción da compañia Luz Directa.

Cine noruego
Organizado pola Condederación
de Cine-clubes e a embaixaaa
da Noruega.
Miña pequena Ida: 14·de Xuño, Carballo; 19 de Xuño, C.C.
Ponttvedra; 20 de Xuño, Adega; 27-28 de Xuño CGAI
Caza de bruxas: 13 de Xuño,
Barbanza ; 17-18 de Xuño
CGAI

ANUNCIOS DE BAtDE
Vendo frigorífico. 20.000 pe etas. (98 l) 15 34 92.
Redaclamo e pa amo a máquina carla comerciais, ci rculares, reclamación e tilo americano. António Pérez. Vigo, 29
3048.
.
Ve ndo número soltos de A ·
No a Terra , di poño de case ·
todo o editados. Interesados
dirixir e ao tfno. (986) 29 00
27. Horário comercial.
Vendo libros portugueses por
correo, libre de gastos, pedir catálogo a Alcm Ocobrix ; r/Pom bal s/n. 36216 lila de Arousa
(Pontevedra).
Véndese chalet tres plantas, ubida ao Castro (Vigo). Gran luxo, superfície 1500 metros cadrados. Tfno. (986) 42 44 81 .
Se desejare~ os romances "Luzia, ou o canto das sereias" e
"Seguindo o caminho do vento"
de Mancho de Fidalgo pode-los
pedir por correio a distribuidora

rra Civil á actualidade.
3. Poderá concursar a este
Premio
premi-o toda persoa ca condición de que non teña ningún li_de Po.esia Esquio
bro. publicado nen en fase de
puj:>licación sobre o tema do
A Fundación Caixa Galiciaconcurso.
Claudio San Martín e a Socie4. Os traballos presentaranse
dade de Cultura Valle-Inclán de
en lingua galega.
_
Ferro! convocan o 11º Premio
5. A extensión máxima dos
de Poesia "'Esquio" de acordo
traballos presentados non excecoas bases seguintes:
·
derá dos 125 folios por unha
carta a doble espacio.
l. Establécense dous pre6. O xurado estará constituí- .
mios indivisibles en lingua ga::!
· do por: un representan~e do Vilega e ca~tellana, re~pectiva
cerreitorado de Estudiantes e
mente, de setecientas cincuenServicios- da Universidade de
ta
mil
pesetas
cada
·un.
EstabléCHELO
Santiago de Compostela, un récense. tamén dous accésists sen
presentante do Consello de Esdotación economica, consistenatro, etc.". Edinosa é a arriscatudiantes da Univetsidade de
tes na publicación dos libros seda editora que pretende co iso
Santiago de Compostela, duas
gundo o punto 5.
"non gañar cartos, mais si dar a
persoas que teñan investigando
2. Poderán concorrer a eles
coñecer algunhas das obras dos
o movimento estudiantil en Gapoetas
nacionais
e
extranxeiros
novos misturados con outros de ·
licia ou que participaran activacoa condición de que· os orixicerto prestíxio no eido artístico
mente no mesmo duránte o penais estean escritos en calquera
galego. Estamos dispostos a
riodo sinalado na base segunda,
dos idiomas citados.
manter a cofecc.ión sempre ' e
un representante do Centro de
3. O premio adxudicaráse a
cando as perdas non sexan sigRecursos para Estudiantes
un libro de poemas con tema Ji- · "Mancomun". Actuará como
nificativas", asegurou Xosé
bre e extensión mínima de cinLuís Manrique, máximo respresidente do xurado o represenco centos versos. Os orixinaispon sá bel da operación. " Os
tante do Centro de Recursos pahaberán ser inéditos e non predou s primeiros libros, un de nara-Estudiantes "Mancomun..-e
miados noutro .certame no morrativa e outro de poesía, precomo secretario o -representante
mento do fallo._
entarémolos primeiros de Xudo Consello de Estudiantes.
·
4. Os traballos presentaránse
llo en Compostela. A partir de
7. Este prémio está dota.do
por cuadriplicado, mecanograapi irnos tentar ter cada mes no
con 100.000 pesetas, podendo o
fiados a dous espacios e, baixo
mercado un par de publicaxurado declaralo deserto ou divi- ·
plica~ h.aberánse de enviar por
cións".
•
dir a ~antidade citada en accesit
correo certifi¡::ado a Obras Sona su;i totalidade ou en parte.
ciais · da Caixa de Aforros tle
8. O plazo de presentación de
Galicia de A Coruña, Ferro!,
traballos remata o 11 de OutuLugo, Ouren se, P'ontevedra,
bro de 1991.
Fotoxomalismo
Santiago ou Vigo, ou á Socieda9. Ós traballos presentaranse
de de Cultura Valle-lnclán, rúa
por triplicado nun sobre no que
80-90
Magdalena,
234-2º,
15402
Fese fará constar na parte exterior
Exposición orgaizada polos forro! , expresando a súa concoo título e un seudónimo do autógrafos de Lugo. Celébrase no
rrencia ó 11º Premio de Poesía
tor, en sobre aparte, identificado
Museu Provinéial de Lugo, do
"Esquío". O prazo de admisión
co título do traballo .e o seudódia 7 ao 30 de Xuño. Participan
pecharáse o 31 de agosto de
nimo , entregaranse os datos
33 fotógrafos de prensa da Ga1991..
persoais do autor: nome· e apeliliza, con catro fotos por autor
5.
Os
traballos
premiados
seaté un total de 132 instantáned.o, D.N.l., enderezo, teléfono,
rán propiedade dos autores resas. Patrocinada pota Deputacentro de estudio no caso. de ser
pectivos, agás a primeira ediestudiante ... Os sobres entregación de Lugo e coa colaboración que será publicada pola
ranse pechados no Centro de
ción do . Concello de Lugo,
Fundación CaiJta Galicia na CoRecursos para Estudiantes
Fundación Caixagalicia . e
lección
Esquío
de
·
Poesía;
en
"Mancomun", sito no Pavillón
Agrupación "Fonmiñá" a expoposterfores edicións faráse
de Servicios Estudiantis, Camsición rotará por outras cidades
constar a súa condición de Pre;
pus Universitario, Sañtiago de
e editara.se un libro-catálogo en
mio Esquío ou accésit no· seu·
Compostela, A Coruña, ben en
bitono e cuatricromia,
caso.
man ou por correo certificado.
6. O Xurado compoñeráno
Antonio Palacios
10. O traballo óu traballos
persoas de recoñecida solvencia
Exposición antolóxica organi-.
premiados quedarán en propienos eidos da crítica literaria ou- zada polo COAG até o 30 de
dade do Centro de Recursos pada creación poética. O fallo será
Xuño na Sá de Exposicións do
ra Estudiantes "Mancomun". Si
inapelábel
e
terá
lugar
no
derraCentro Cu!tural Caixavigo. •
ben o autor ou autores rnanterán
. deiro trimestre de 1991.
·os seus dereitos sobre segundas
7. Os orixinais non premiaou posteriores edicións de· ser
dos non serán devoltos ós auto- ·
'publicado o traballo premiado.
res nen haberá de manterse co11. Os _traballos: non premiarrespondencia Sobre eles.
tro de Recursos para Estudantes
_dos quedarán a disposición dos
8. A interpretación destas baMancomun. Pavillón de Servíautores durante o plazo de dous
cios Estudantis. Campus Uni- - ses corresponderá exclusiva- meses unha vez fallado o premente ó Xurado que ha fallar o
versitário. Santiago de Compos_mio. Transcurrido este tempo
Premio. O feito de presentaren
tela. Tfno (981) 56 31 00 Ext.
serán destruidos.
as súas oras supón a conformi2222.
1.2. A inteí-pretación das p_redade dos concorrentes coas presentes bases _son atribución do
sentes bases.
Danse clases de debuxo e pinxurado.
tura. Interesados/as d.irixirse ao
, 13. O fallo do xurado é inateléfono de Vigo 42 23 72.
pelable.
Premio de Ensaio
14. A paiticipación no préOferécese deseñador gráfico
'Mancomun'
rvio ·supón a aceptación das
para pequenas e grandes empresuas bases.
sas. Ilustracións, folletos, membretes comerciais, etc ... Para
Que se rexir4 polas seguintes
máis información escreber a
bases:
Barco pola língua
Maria Fonseca (Rua Ec;uador 40
Bª dta. 36203 Vigo).
l. O Centro de Recursos para _
Estudiantes "Mancomun" da_ · Os grupos reintegracionistas organizan unha excursión marítiA Comisión Galega ProUniversidade de Santiago de
Amazonia· é unha asociación
ma baixo. o lema "Embarca-te
Compostela convoca o I hernio
pola língua". A saida producirac
criada por diversos grupos ecode Ensaib ·"Mancomun". O ob-.
se no Grove o dia ·22 de Xuño ás
·loxistas que oferece informaxecto de esta convocatória é a
ción e posibidade de colaborar
1O h. percorrendo a Ria de
de promover o estudio e a inArousa, con almorzo na Illa
a todas aquelas persoas ou covestigación sobre o movimento
Vionta e acampada noturna en
lectivos interesados na, probleestudiantil galego.
Ons. O précio é de 2.000 pesetas
mática e defensa do médio na2. O tema de este premio é o
incluindo pasaxe e festa noturtural e das povoacións indíxemovimento estudiantil en Gali- ·
na. Os inte~esados pódense dirinas da Ámazonia. Aptdo. 641.
cia en calq.uera das suas facetas
x ir aos distintos grupos reinte•
Santiago.
e etapas desde q remate da Gue-

Alem-Ocobrix S.L. O Pombal.
36626-Ilha de Arou a (Pontevedra).
Vendo selos, unha série de 2 peetas da·Expo Mundial da Pe ca
1973 . Novos. A 500 peseta
Chamar (986) 41 53 35.
O Centro de Recursos para Es1udiantes Mancomun, organismo
dependente da Universidade de
Santiago de Compostela e xestionado polos Comités Abertos
de Faculdade pretende criar un
arquivo no que e acolla toda a
documentación posíbel sobre o
movimento estudiantil galego
nos últimos cincuenta anos .
Por esta razón estamos interesados en con1ac;tar con aquelas
persoas que teñan fotos, panfletos, boletins, octavillas ... editados durante este periodo na Uní -·
versidade ou no Ensino Médio,
co obxecto de fqtocopialos e catalogalos dentro da sección de
Documentación do Centro. Para:
contactar ou para máis informa. ción podedes dirixirvos a: Cen-

UNTA

gracionistas do país. Apartados
de Correos 16 ( 15680-0rdes);
67 (36680-A Estrada); 1945
(36280-Vigo); 850 (Compostela) e 678 (32080 Ourense).

Premio Merlín
de literatura
para nenas ·
Edicións Xerais de Galicia,
S.A. convoca a VI edición do
~remio '' Merlín" de lite,rati.!ra
para nenos, en lingua galega, ..
dotado con 500.000 pesetas que
se rexerá potas seguintes bases:

l. Poderán concorrer ó premio todos aqueles autores de
_calquer nacionalidade que presenten os seus orixinais en lingua galega, conforme á normativa vixente. Os textos presentados han ser inéditos e totalmente orixinais.
2. De cada orixinal presentaranse seis copias en papel tama- .
ño folio ou en holandesa. mecanografados a dobre espacio, antes do dia 1O de setembro do
1991 nos locais soéiais de Edicións Xerais de G·alicia, S.A., r/
Dr. Marañón, 12.36211 Vigo.
3. Co orixinal, que deberá ser
presentado baixo lema, aqxuntarase, en sobre pechado, o nome completo, enderezo e teléfono do autor, así como o título
do libro , indicando no so bre:
para o Premio Merlín.
· 4. O xurado. estará composto
por cinco membros, escolleitos,
para cada edición, entre lecotres, algúns recoñecidos profesionais da cultura e un secretario con voz e sen voto en representación de Edicións Xerais
de Galicia, S.A. O premio, outorgarase por maioría de votos .
5. A composición do xurado
darase a coñecer no ínes de setembro. ·
6. O xurado emitirá o seu fallo no curso da Cea "Xerais"
que se celebrará na semana do
San Martiño.
·
7. O premio poderá ser declarado deserto, no caso de que
o Xurado así o éstime, e a decisión será inapeláble. ,
8. Edicións Xerais de Galicia, S.A., que reserva os dereitos de edición sobre a novela
· premiada en tódalas lfnguas do
Estado español, coa posibilidade de c~der tales dereitos a terceíros, poderá publicar esta, sen
limitación do número de exemplares nin de edicións. Os cinco
mil primeiros exemplares estarán libres do pago de dereitos
de autor. O beneficiario do premio; que se compromete a r1..nunCiar expresamente a calquera prertensión sobre os devanditos dereitos, recibirá gratuitamente cincuenta exemplares da
obra publicada. Edicións Xerais
de Galicia, S.A., reserva, así
mesmo, e durante o prazo de
seis meses, a contar desde o día
do ouim:gamento do premio, a
opción de publicar calquera das
obras presentadas ó mesmo,
subscribindo a tal efecto, cos
autores, os correspondentes
contratos de edición.
9. Os orixiñais. non premiados poderán retirarse ncs seis
meses seguirites ó fallo. Os que
non se rf'tiren serán destruídos.
A participación nesta convocatoria requererá aceptación
das normas contidas nas presentes bases e as decisións do xurado que se teña desginadu.
•
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TRES EN RAIA

O autor desta lembranzá sobre
Alexandre Bóveda é unha vítima
m~is da aciaga data do 18 de
. Xullo de 1936. Saiu fuxindo nese
ano pola fronteira de Tui-Válem;a,
para embarcar en Lisboa con
pasaporte arxentino. En Vigo, o

Dr. Obella eRtregoulle unha carta
para Rodolfo Prada, que o axudou
na procura de traballo tras a sua
chegada a Buenos Aires o 7 de
Novembro de 1936. Desde entón
reside naquela capital, como
tantos outros galegas

involucrados no exílio político e
económico. Articulista en "A Nasa
Terra" na fase republicana,
Vitorino Buxán retorna desta
maneira ás páxinas· nas que
coi:npartiu firma coas figuras máis
importantes do galeguismo.

BANDEIRAS

Un home capa4 de pór en pé a Galiza

Lenlbranza de Alexandr"e .Bóveda
Bóveda estaba xogada.

VITORINO BUXÁN RIVAS
.... Mais longtemps avant le Christ il y avait
une Révélation superieure celle d'lsrael.
Elle ne venait pas d'Orient, mais d'Occident.
Et les Druídes l'en re~ue du Dieu des Mers,
c'est dir qu'elle venait de l'autre Coté!. ..
C'est vers les Druides que Pithagore e Platon ont appris la science des Nombres!. (Les
étoile de Compostelle, Henri Vincenet,Roman-Denoel). ·

a

O cutre feito tivo -unha história máis longa,
pero non menos definitiva e "acusadora"
para el.
·Cando se formou a Frente Popular na Galiza, para as eleicións do ano ~ 936, o Partido Galeguista foi invitado a integralo. Fíxose entón a Asamblea de Santiago para
tomar unha decisión. Alí debateuse am.plamente ~ conveniéncia cu inconveniéncia de sumar o Partido Galeguista ás forzas da Frente Popular.

as entrañas milenárias dese pavo
viña Alexandre Bóveda'. O seu neme estaba infuso no ·Bard.das, o
gran libro das tradicións celtas. Por isa
O sector direitista e confesional do Partiera un home celta, esencialmente galega . do, por boca -entre cutres- de Otero
e profundamente galeguista.

D

Tiven a serte de coñecelo
persoalmente. A el e a Castelao débolles o meu acen.- drado sentimento de amor á
Galiza. Foron os meus mestres espirituais nun intre de
-;r mocedade formativa e esperanzada. Podo, pois, talar de
Bóveda con pleno coñecimento, dando testemuño do
seu sincero patriotismo.

Sen em.bargo, procurarei
non cair na torpe simpleza
de supor que os fascistas
non sabian a quen sumpri. mian, matando indiscriminadamente.
-

Por iso precisamente tiña
que ser fusilado.
Alexandre Bóveda coa sua muller na Alameda de Pontevedra.

Hai -entre moitos- dous
feitos que, ao meu xuízo, ditaron a sua
senténcia de morte. Un dEfles ocorreu no
Governo Civil de Pontevedra. Cando xa todo estaba perdido e os republicanos -incluso o Governador- facian abandono da
Deputación Provincial, Bóveda quedouse
impasíbel e resolto.
Alguén laiouse de que os dirixentes facian
aba~dono· dos seus pastos. Entón, ouvinlle dicer: "Seipa vostede que eu son o único republicano que se queda no Go~erno
Civil". "Pobre Bóveda! Non sei se nese in1
tre era vítima da inxenuidade oú se a sua
valentiá' o facia consciente do inevitábel
fin que lle agardaba. . ·

'.. • · De calquer xeito, pensei que o r~almenté·
certo era que a sua atitude persoal resultaria completamente inútil. Ademais, es-·.
,. taba ben seguro de que ainda que..ese
episódio non t!ver suce~ido, .ª sortE\ .,
.

Pagou, pois, coa morte o elevado prezo da
sua ·intelixéncia superior e da sua enorme e
insubstituíbel capacidade de
organización.

Moito máis poderia decir ou
_escreber sobre Bóveda, pero
o importante é que sigamos
sendo f_
ideis á sua egréxia
memória e ao seu patriotismo, pois cheguei a pensar
que alguns dos íntimos que
o arrodeaban nón souberon
e_.$tár á altura do seu pensamento nen dos seus ideais.

Bóveda, sen dúvida, era o
mellar símbolo dos cerebros
con que contaba Galiza no
·· ano 1936.

,

Bóveda era o home capaz de organizar e
pór á Galiza. Tiña unha intelixéncia privile·xiada a domeñaba a difícil ciéncia da Economía galega. Argumentaba coa léxica incontrovertíbel dos números. Así foi que
esnaquizou a Vicente Sierra en famosa
polémica pública.

Nun dos seus paseos e conversas díxome: "Como é que
ti asinas os teus traballos en
A Nosa Terra, como Victoriano? Non, iso non é galego e
vou correxirte., porque un galeguista debe ser galego até
no emprego do seu nome: ti
es Vitorino". -

Por iso quera lembrar os derradeiros intres da suá vida,
sinados polo tráxico levanta. ménto dos militares e fala·nxistas españoles no 36.

A

Ninguén, pois, poderia dubidar que os fascistas sabian perfeitamente a quen tiñan
que eliminar.

Lembrarei sempre as suas
ensinanzas e os seus consellos patrióticos, caRdo xuntos camiñábamos baixo os
vellos soportais da praza da
Ferraria de Pontevedra, ou
cando atravesábamos a ponte da Barca camiño de Poio,
onde pasaba os fins de semana para tomarse breves
descansos.

Mais, creo que aos mártires
non debemos choralos senón .honralos.

tJ-

-producida a sublevación- tives'en un
motivo máis para fusilalo.

'

Pedrayo, fixo léxicas reservas de concién
cia e adoptou unha postwa elegantemente prescindinte. Otero Pedrayo pronunciou
un brillante discurso e arredouse da Frente, pero non se sep~rou do Partido.

Bóveda xa non nos .acampa-·
ña físicamente, pero o seu
exemplo debe darnos azos
para seguir querendo á Galiza e seguir. loitando. pola sua liberdade,
como o fixo el en vida.

lrmán Bóveda: quizá volvamos atoparnos
en interminábel diálogo e patriótica conversa no pé cósmico dunha lonxana estreEn troques, Vicente Risco, que. estaba un
la de calquer das infindas galáxisas que
pouco contaminado polo seu viaxe a Euronos envolven ... Ou nunha do camiño de
pa Central·, especialmente a Alemaña · Santiago.
·
-no'n esquezamos o seu libro
Mittleurop&-- desbandouse polo camiño
"Denantes martas que escravos". Esta é a
que todos coñecemó~.
nasa e a tuá derradeira senténcia. Non a
do vergoñento proceso que te condenou a
Foi entón que Bóveda ergueuse e con armorte.
gumentos claros, valentes e democrátiencehdéu os ánimos da Asemblea e
c
Mentres, na tua memória imorrente, prov0 .
a con decisión e entu~iasmo a prol
meto que volverei a Pontevedra para deia rlft3 ación ·do Partido no seo da .Frenxar unha flor. azul e branca no teu leito do
te f>opijf 1 .
cemitério de Marcón.
•

t.-"

Teu discípulo que xa non é mozo, nen se espella máis nas limpas augas·do rio Lérez. •

xo~ ANTONIO GACIÑO

X

unto con outros conspícuos
compatriotas que pasaban por
ali, o coñecido vocalista Julio
Iglesias fixo o seu xuramento á bandeira española aproveitando a escala do
·"Juan Sebastián Elcano" en Miami, a
actual pátria financeira do presunto
cantante internacional. E os que se
sinten gravemente ofendidos cando se
queima unha bandeira española -sobretodo ~e é por motivos políticosnon parecen agora nen sequer escandalizados pela frivolidade xuramental
dese presunto español que estabeleceu a sµa residéncia en Miami para
non. pagar impostes en España.
A• verdade é que debo de ser un incorrexíbel materialista. Hai unhas semanas comentaba aqui mesmo que empezo a pensar que non seria má idea
que ~e retirase o direito de voto aos
que non declaran a Facenda, e empezo a pensar agora que non me importaria nada· que He retirasen tamén a
nacionalidade española aos que se
montan estes números para non cumprir as obligacións fiscais na pátria que
din levar no corazón (desd~ logo, non
na carteira).
Non teño nada en contra -faltaria
máis- de que Julio Iglesias resida en
Miami, se lle peta, ou de que os Sánchez Vicario, por exemplo, vivan teoricamente en Andorra, todos eles coa
mesma finalidade evasiva. Eu son partidário da pátria comun da humanidade, da cidadania universal e do intercámbio libre e aberto dos homes e das
culturas, por riba das fronteiras, pero,
até que se consume plenamente a utopia, prefiro que as cousas queden claras e que polo menos, se non se considera antipatriota ao que evade. impostes, que tampouco se descalifique
· como anti-españois aos que reivindican os direitos das diferentes nacionalidades do Estado.
O que me amola, en definitiva, é ese
patrioteirismo hipócrita e histérico da
suposta España profunda, qu_e ten moi
pouco a ver coas verdadeiras liñas de
solidariedade abertas pola história
compartida e sofrida polos povos de
toda esta península comun.
•

VOLVER AO REGQ.

primeira demora dun ano no xa
.tardio plan de construción de
autovias, asinado por Manuel
Fraga e o ministro Cosculluela, non foi
ainda respondida pala Xunta que
parece optar pola pasividade. No entanto, o presidente, ao que lle .collia o
Estado na cabeza, saiu de viaxe polo
Caribe. E este era. o home que ía poñer respeito en Madrid? ·
•
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