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· GALIZA PERDE 60 Mil HABITANTES SEGUNDO O ÚLTIMO CENSO
#

.

MINGUA A NATALIDADE
Alguns concellos de Ourense perden até o 40°/o da sua povoación. O censo de 1991 sinala un notábel
·
descenso de habitantes, pésie ao leve incremento das cidades. O alto envellecimento
·
da povoación ten tanién notábeis reperc.usións económicas.

A NOSA TERRA

Manuel Fraga
recebe
en Cuba
tratamento de
xefe de estado

Máis de 200
concellos
debaterán
.sobre a auto-determinación

Non estamos ás portas
Nos primeiros dias do próxi. dunha orde mundial nova,
mo mes de Outubro o BNG
pero se anúncia unha era de · comezará unha campaña
respeito entre as nacións. O
pola autodeterminación que
povo cubano deberá formar _ culminará cunha mobilizaparte dese entendemento
ción en Compostela o 6 de
uni"1ersal que se aproxi'ma. A
Decembro. · Mentres xa se
ca~or da - mañá remolla o
anúncian. mocións en máis
brolado da guaiabeira azul - de 200 concellos a prol da
do presidente da Xuntá. que
autodeterminación a primei. ven de tocar . con esta
ra das cales, presentada podeclaración o teito político da
lo PSG-EG foi xa aprobada
sua visita a Cuba.
polo concello de Narón.

·.

(Páx. 5)

(Pá~. 7)

lugoslávia: _
un comunista e
un nacionaiista
-respostan a
A Nasa Terra
Na estrea dé liberdade, os
eslovenos miran con máis interese aos países do Tratado
-de Roma e ás su as formas
de vida·. Aquí reflexamos as
opinións dun membro da direción do partido comunista
reconvertido e do recén nomeado ministro de Cultura de
Eslovénia polo partido democristiano, recollidas unhas
semanas despois da batalla
pola independén,cia.
(Páx. 12-13)

O prezo do
leite baixará
o 10°/o e o da
carne de
vacuno 15%
Sindicafos da Península Ibérica e Franza, ·entre eles o
Sindicato Labrego Galego ,
expuxéronlle a sua proposta
de política agrária á Comisión Europea do tema. O
mesmo dia a CEE daba a coñecer a süa intención de que
· os prezos do leite se reduci- sen non 1Opor canto e os da
carne de vacun nun 15 por
cento. Tamén baixarian a
· carne de parco·, os ·coellos,
pólos e ovos.
(Páx. 10)
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Mentres a província
de Pontevedra gaña
20 mi! habitantes e·
a da Coruña ao redor
de 7 mil; Lugo,
en cámbio, perde 20
mil e Ourense nada
menos que 63 mil..
A povoación de Galiza
desce,nde en conxunto
uns 60 mil habitantes,
segundo un avance
do Instituto Galega
de Estadística.
O despovoamento de
amplas ~onas rurais .e
o envellecimento
da povoacióri acadan
cotas notábeis. lste
proceso, que terá
os seus efectos
sobre o futuro
desenvolvimento, é,
¿ sua vez,
consecuéncia, en
parte, do freo
· económico que afecta.
·
ao noso país.

A povoación de feito déscendeu en 60 mil habitantes nos últimos dez anos.

O censo de t991 certifica
o despov.oamento de amplas zo~as
do agr_
o
A. EIRÉ - F. CARBALLO - M. VEIGA

A povoación de dereito de Galiza
tevedra, en cámbio, observan ledescende en ·máis de 100 mil haves incrementos, un 0,6% a pribitantes, ainda que resulta máis
meira e un 2% a segunda.
exacto tomar como referéncia· a
evolución da povoación de feíto, . Alguns concellos ourensáns ven
é dicer aquela que canta en exdecrec~r até o 40% da sua povoclusiva aos residentes presenación. E o caso de Os Blancos, A
tes, máis aos transeuntes, desaMerca ou Lobeira. O mesmo sugregando aos empadroados resicede na província lucense (Návia
dentes noutras áreas. Segundo
de Suarna) e, en xeral, en case
esta última, o decrecimento en
todo o rural galega. Hai que sinaun pouco inferior: próximo aos
lar en todo caso que estes eleva60 mil habitantes.
dos descensos porcentuais, son

A comparación realizase entre os
dous últimos censos (1991 e
1981 ), dado que o cómputo de
1986 considérase menos fiabel
polo inflamento propiciado desde
os concellos, debido a causas
que noutro lugar se explican. Se
as cifras fosen comparadas cos
datos do 86, "o descenso seria
espectacular".comentan fontes do
_ Instituto Galega de Estadística.
Portavoces deste organismo ma..:
nifestáronse, a teor deste avance
de dados, "moderadamente surprendidos pala forte caída dé Ourense". A província interior pasa
a situarse por baixo de ~ugo, segundo este último cómputo, a expensas das variacións que podan
sufrir os resultados finais.
En porcentaxes, a província de
Ourense perde un 15% da sua .
povoación, mentres a de Lugo _,. . 1
descende o 5%. Coruña e ·Pon-

menores en termos absolutos, ao
tratarse de concellos pequenos,
na maior parte dos casos. Ascenden, no entanto, as cabezas comarcais: Sárria, Montarte, Cervo,
Allariz, Lalin, Poio, etc.

Medre
moderado das cidades
No que respeita ás cidades, todas ven aumentar o seu número

Povoación nos países da CE (1988)
País

Povoación

Derisidade'
por Km2

1000

Total
(Europa 12)
1 Bélxica
2 Dinamarca
3 Atemaña
4 Grecia
5 España:
6 Franza
? Irlanda
8 Italia
9 Luxemburgo
10 Holanda
11 Portugal
12 Reino Unido

Povoación
estimada
en miles
2000

2010

1988 .

1987

1988

323.488

324.611

144

331.673,0.

330.150,0

9.870
5.127
61.077
9.984
38'.696
55.630
3:543
53.345
372
14.665
10.250
56.930

9.902
5.130
61.450
10.004
38.765
55.884
3.538
57.452
375
14.760
10.287
57.065

324
119
246
76
77
102
51
190
143
356
112
223

9.793,5
5.183,1
60.876,4
10.100,0
40.746,3
57.881,5
3.341,5
57.119,7
383,3
15.510,0
11.141,7
59.079,0

10.163,0
5.080,2
58.216,7
10.600,0
41.193,4
57.764,6
3.413, 1
56.400,0
388,8
15.484,0
11 .150,0
59.918,0

de habitantes. Pontevedra un
15%, Ourense un 11 %, Vigo un
7% ... En números absolutos A
Coruña incrementa en 20 mil o
seu número de habitantes e Vigo
en 18 mil. Para os portavoces do
Instituto Galega de Estadística,
"as capitais seguen a representar un centro de atración importante na província". Tendo en
canta que cidades como Madrid
ou Barcelona non viran incre: mentar a sua povoación nos últimos anos, pódese valorar que o
proceso de estancamento da povoación urbana en Galiza é algo
máis seródio, ao terse· iniciado
tamén máis tarde.

Perda de·peso no Estado
"Galiza segue a perder peso demográfico a re~peito do conxunto do Estado. E unha tendéncia
que se manten desde hai dous
séculas", sinala o economist~.
Edelmiro López lglésias. "Non é
unha surpresa, indica, cando se
ian seguindo os datos anteriores.
O crecemento vexetativo era ne-.
gativo desde metade dos 80". ·
Mália esta perda de peso proporcional dos galegas, a partir da
metade do século XIX, data na
que comezaron a realizarse no
Estado español os Censos de
povoación modernos, a povoación de Galiza acrecentouse per~- to dun 50%! pasando . de

1.799.224 en 1860
en 1991.

a 2.651.667

Pero estes cámbios non se prod uciro n dun. xeito uniforme ao
longo da última centúria, nen en
todo o território. Até o Censo de
1950 a 'povoación de Gal iza
mostraba un crecimento moderado pero contínuo, agás entre
193~ e 1940, no que este resultou bastante intenso. A partir
desta data prodúcese unha desaceleración do crecimento dem og ráf ico, estancándose primeiro e logo comezando unha
lixeira regresión. A década dos
70 marca un paréntese, como
consecuéncia dos efectos da
crise económica in1ernacional
sobre os movimentos migratórios, freando a saída de noves
emigrantes e provocando o retorno de outros. Esta circustáncia terá o seu eco no censo de
1981. Pero será a década seguinte a que retome o impulso
descendente, como confirman

~LGUNS
CONCELLOS
OURENSANOS VEN
DIMINUIR ATE O 40°/o
DA SUA POVOACION
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lndic~s

de Povoación .de nacións,
rexións e I ou comarcas (1987) *
País

.Natalidáde

Groningen
Düssendolrf
Andalucia
Aragón
Asturias
Castela-León
Catalunya
Gal iza
Norte (Portugal)
Sicilia
Toscana
. Val de Aos!a
Irlanda

11,7
10,2
13,6
8,7
8,3
8,9
9,7
8,7
13,8
13,4
7,1
8, 1
16,6

1

Migración

Mortalidade

-

~

~

9,6
11, 1
7,8
. 9,2
9,4
8,5
7,8
9'
8,2
9,1
11,0
10,7
8,8

.

'

-5,0
. 2,7
1,5
1,2
1, 1
1.,2
. 1,5
1,3
-5,6
1,4
3,0
-6,7
:7,6

Fonte : Parlamento Europeo, oficina de Madrid. * En tantos por mil

Certas zonas da 'CEE teñen a natalidade máis ·baixa do mundo.
Galiza é unha de elas. Resulta significativo que Portugal manteña
a natalidade alta, posibelmente pola menor penetración do consu- .
mismo. ~lgo semellante acontece en Sicília e Irlanda, mentres
Toscana, no centro de Italia opulenta, como o Val de de Aosta, reflexan o conxunto da Europa comunitária con índices moi baixos
de natalidade e altos de mortalidade e· envellecemento.

•

os dados que agora se dan a
coñecer e polos que Galiza perde 102 mil habitantes, en povoación de dereito, ou 60 mil, se
ternos en canta a máis ftábel
povoación de feito.

O desagüe migratório
O proceso evolutivo da povoación galega, no curso das nove
décadas que levamos deste século, estivo marcado por dous
movimentos demográficos que tiveron normalmente un signo contrário: o natural e o migratório.
Esta tendéncic;t evolutiva da povoación galega contrasta coa da
povoación española que no correr deste século apre.sentou
inenterrompidamente unha tend én cia ao crecimento, senda
particularmente grande o contraste en 1950, pois o conxunto
da povoación do Estado rexistou
na metade do século un dos

GALIZA
SEGUE A PERDER
PESO DEMOGRAFICO
ARESPEITO
. DO CONXUNTO
DO ESTADO ·

maiores crecimentos intercensais da sua história.
Dentro do território galega os
contrastes son moi marcados,
aparecendo xa a nível provincial
do'us blocas contrapostos claramente: o oriental e o ocidental.
O primeiro de signo negativo no
seu conxunto e positivo 'o segundo. As comarcas que medraron son, ao mesmo tempo,
as máis industrializadas e urbanizadas.

Vários cóncellos pagaron cantidades complementárias
para censar no muni~ípi.o amáis persoas- .

Efectos sObre o fiña.nciarríento
muaicip~I e _autonó~. _
- .

-

.
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O concello de Monterroso pagou·
cantidades complementárias aos Axentes Censais e contratou a
indivíduos que foron casa por
casa no própr!o município, dirixíndose_tamén a Lugo.e a outras
localidades nas que residen persoas nadas ou antigos h.abitantes de Monterroso, para pedirlle
que se cens·asen. nesta vi.la. O .
obxectivo do concello monterrosino era superar a barreira dos
5.000 habitantes, al.ge que par&
ce ·non conseguiu.

·os PAiS

TAMPOUCO
FAC~M(YjPA (5

.........

".,

....

Monterroso é .. u-n dos moitos
concellós que tentaron', por todos os meios, de que medrase,
ou non decrecese, o número dos
seus cidadáns. Case todos os
que contaban cun censo sit1;1ado
na fronteira dos ·5 mil, 1O mil ou
20 mil habitantes ·acudiron· a métodos máis ou menos similares.

PEPE CARREIRO

povoación dispersa, sai forte: ' pon os meios suficientes e de
mente perxudicada, pois levar- , que outro tipo de dados son culle os servizos a tantos núcleos
bertos a critério do axente. Así,
de povoaciÓn é moito máis cus- . nunha parróquia figurarán a
toso que en áreás centraliza--· maioria dos seu·s habitantes.como gadeiros e na do lado todos
das. A diferéncia de equipamentas e servizos óllase asi, no. como agricultores; nalguns ca- sos os mozos da aldea son ·ná
O interese destes concellos non . :rural,'a simples vista.
sua má.ioria "parados que busven da teima de querer ser
9an o seu primeiro emprego'.' e ·.
Desta situación derívanse as formáis grandes, senón qu_e é tretes tensións entre cQ.ncellos que
neutros, "axudas familiares"; etc.
mendamente pr:osaico xa que
están nas ll,lmieiras da categoría
superar ou non estas barreiras
incide directa e decisivamente - . estatística. O próprio Instituto
O financiamento
Nacional de Estadística realiza
nos presupostos municipars.
autonómico
un test en determinados concellos para co.mprobar a fiabilidade ,
A aportación das arcas do Estados dados, antes de elevalos a
O financiamento autonómico,
do aos concellos é o 3,.5 por
definijivos. Con todo, ·pode dicerque o Governo central pretende·
cento do conxunto dos orzase -que cada dia_é maior a eficáconsensuar actúalmente, tivo
mentos xerais aprobados este
tamén até agora como un dos
cia, "non só porque Estatística
ano polo Governo central. Dese
anda moi endba dos Axerites,
baremos de reparto principaís o
·apartado a maior -cantidade (hai
senón porque coa chegada da
da povoación. Desde Galiza
outras como ser área Metropoliinformática é moito máis fácil
sempre se considerou que esle
tana, capitalidade-etc.) repítese
comprobar as irregularidades,
.tipo de reparto era lesivo para a
seguindo ·un baremo rriarcado
sobretodo a duplicidade. Antes a
nosa cor:nunidade e ..que habia
polo factor da povoación.
maioria do censo estaba moi in- - qu~ incluir factores como o de
fiado, agora moito m·enos. Esta é
pirámide povoacional, núcleos
Asi, os municípios de .menos de
tamén unha das causas do desde povoación, orográficos, con5.000 habitantes teñen un coefidicións actuais de dGsenvolvicenso da povoación", afirma un
ciente de 1. De 5.001 a 20.000
·
mento, .etc.
o seu coeficiente é de 1, 15; de · funcionário do INE.
100.000 é de 1,3; de
20.001
As ·rexións ricas, máis favoreciOs Axentes Censais, poi a · sua
100.001 a 500.000 coeficiente
é de 1,5. De 500.001 a banda, escollidos na sua maio- das, sempre se posicionaron a
ria pota .afinidade á corporación,· favor do r_eparto s~gundo o nú700.000, 1,85 e de máis de
mero de habitantes, sen ter en
quéixanse de que están mal pa700.000 é de 2,85.
conta outros_indicadores. ,
·
gados. "Nós somos os que ver:dadeiramente tacemos o cenCríticas a este tipo
Tampouco no traspaso do INso", comenta unha destas perde reparto orzamentário
SALUD á Comunidade Autónosoas. "En teoria tiñamos só que
ma galega se contemplou a pientregar o cuestionário e reco~ámide povoacional, esquecellelo, pero a realidada é que caNos últimos anos téñense ouvise .sempre o cobrimos nós cos · mento grave tendo en conta - ·
do repetidas críticas a estes baque nunha povoación envellecidad0s que nos proporcionan,
remos de reparto presupostário,
da son maiores os custes .asíssobretodo no rural". Quéixanse
sobretodo desde Galiza que,
· •
tªmén de que · Estatística non . tenciais e médicos.
polo ·tipo de asentamento~, con

a

o
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XURXO S. LOBATO/ ARQUIVO

P.OVOACIÓN E NACIÓN
A demografía foi un dos fios condutores
para a análise da pro9ución económica;
esta e aquela estaban tan
correlacionadas que bastaba coñecer os
aumentos e as diminucións da povoación
para orientar a política dos governos.. O
sistema económico mundial que afecta
actualmente a todos, obríganos ·a máis ·
coidadosas pescudas. Gatiza teva
praticamente dous séculas cunha
· demografía afectada pola emigración: os
indicadores' d.o movimento vexetativo da
povoación tén qu~ s~r compulsados cos
fluxos e refluxos migratórios.
A que obedece na ~ctualidade o
movlrnentQ vexetativo, a natalidaqe e a
mortalidade, da povóación galega? Sen
dúbida a fenómenos európeus nos que
estamos imersos. Vivimos nunha
civilización de consumo e·de

'

-

hedonismo, coa presenza da muller nos
anos de fertilidade en traballos industriais
e de servizos, a máis da tradicional no
sector primario. A natalidade baixou e
. tamén a m·ortali~ade: pero desde hai
unha década non se comp~nsan. Os
refluxos migratórios deteñen algo este
desnivel, sen garantir un futuro de
· equilíbrio ou de medre de povoaGión.
Me.didas protectoras da famílía e
subsídios ideolóxicos de calquer tipo
foron sempre escasamente rendábeis.O ·
equilíbrio povoacional e un posíbel
crecimento só se recuperará cando
. mellaren as circunstáncias económicas
ou éando se modifiquen as condicións
sociais. Galiza precisa dun
desénvolvimerito moi alto do sector
servizos, dunha fixación industrial rnaior: -:
da alcanzada, dunha redistribución dos

sectores primários, -pe.sea e agriculturágandaria. Acadar esas reivindicacións é
a base de toda solución demográfica
diferente á que hoxe ternos.
·
As perspectivas "c.apitalistas" para a
Gal iza non son- boas : .mellorarán os
servlzos, manterán untia industrialización
insuficiente, quererán resolverá shuación
agrária ao modo "euro.peu", q_uer dicer, .
baleirando o campo.
Hai outras perspe·ctivas: esgotamento da
<;:ivilización de consumo a pral dunha
civilización do lecer, da sobriedade e da
solidariedade. Galiza ten as meHores
condicións para esta civilización que ·
hoxe inícian grupos de vangarda: ten un
habitat sen macro-urbanizacións e pode
lograr un sistema <;te distribución en ·
cidades e vitas de menos de medio

de

millón
habitantes.·Galiza ten ainda
ünha situaeión ecolóxica salvábel e
admirábél para a saúde e a
confortabilidade; ten recursos
alimentares ata horizontes ilimitados, v.g.
as Rías poden surtir de peixe sen
limitacións se se coidan
acuiculturalmente.
Non deberiamos, lego, criar unha
sensación de impoténcia e de depresión
ánte o feíto nacional. Gatiza é unha _
na.ción viva. e· ten posibilidades de
crecimento' endóxeno e esóxeno na sua
p·ovoación . Foi escrito . para a canción,
pero serve: menos mal que nos queda
Portugal. A este recanto de beleza e de
prosperidade viñeron sempre pavos; se
este actual se debilita, outros virán que
recuperen terras e águas. •

ANOSA TEB1lA

.

0REXIME
DEMOCRÁTICO .
· DAGALIZA E
O CAÁACTERISTICO
DOS PAISES
QUE REALIZARON
A TRANSICION
· DEMOGRAFICA

.

ten estes índices de mortalidade
na medida en que o envelleCimento demográfico :se vaia xer~
lizando máis, seguindo .o camiño
que xa comezaron á percorrer as
províncias de Lugo Ourense.
I

e

O creéimento
vexetativo
~ a emigración

Na actualidade., ainda que se fala dun saldo migratório ó, estase
a producir. unha emigración selectiva (profesionalmente cualificada), asi como unha emigración
· temporal ao continente e as capitais favore·c idas polos grandes
O réxime demográfico de Galiza,
planes de 1992, ainda sen .cuan.:'
no momento ,presente, segundo
sinala a profesora especialista · tificar. En canto ·ao retorno de
emigr~ntes, moitos provintes de
en povoación, Pilar de Torres LuArxentina,
Venezuela ou Suiza,
na, "é o característico dos países
hai que notar qlfe, na sua gran
que realizaron a transición demográfica, qüer dicer, que sepa-,.,. maioria, son persoas en i(:lade
improdutiva.
sou dunha situacion na que os
índices de natalidade .e de mor-·
O envellecimento
talidade eran elevados · a outrá
na que QS valores de ambos eleGaliza conta cuoha taxa de avementos do movimento natural
. !lamento semellante á de Austria
son débeis". .
·
·
ou Suécia e coa taxa de fertilidade máis baixa do e Estado. Existe
Natalidade e mortalidade
ademais unha desigualdade nas
pirámides por sexos · d~bido · so- .
A natalidade'. e-e mortalidade
bretodo·á ~m~gración.
coñstitµen o capítulo máis importante do dinamismo das povoa- : A evolución ·da proporción entre
cións, ainda que no caso galega
vellos e xóvenes non parou de
a emigración teña unha grande
medrar desde os co.mezos da
repercusión.
·
·
·
centúria, rebasando amplamente
os' límites· do envellecimen.to,
A evolución descendente da napois no conxunto do pais as p~r·
tal idade ao longo do pres!3nte
soas .de sesenta ou máis anos
século é un feíto xeral en to.da
representan xa un número equiGaliza, de tal xeito que as catro
valente a máis da metade ·dos
províncias pasaron dunha natalir:nenores de 20 anos.
d.ade forte nas primeiras datas a
unha débil nas últ,lmas. Este proEste índÍce ten', ademais, ·un claceso de evolución hai que relara. incidéncia económi~a pois a
cionalo con. factores ·de orde xeTa~a ·de Dependéncia, quer diral que contribuen á limitación
ce.r, o número de improdutivos
voluntária dos nacimentos coa
que viven do~ Pirod~tiy~s. (maiochegad~ de métodos anticon- ·
ceptivos máis eficaces, como
· son as variacións na:s condicións
· s0ciais e económic~s, o deserivolvimento -no noso caso limitado-, a urbanizaci6n, o aumento
do nível cultural e unha- certa
perda de péso da relixiosidade
que aconsellaba "ter tillos para
Neus". Pero, sobretodo, o envellecimento da estrutura demográfica, consecuéncia, en· parte, do
próprio descenso de natalidade,
é froito da. imtensa e tradicional ·
emigración.
Tan expresivas ou máis como as .
taxas de· natalidade son as de fe. cundidade bruta (número.· de nares de 65 anos e menores·de 15,
·cimentos por cada mil mulleres . entre os· que se.' encentran n9 ·
de 1~ a 49 anos) que pasaron de
medio destas daas. idades) ten
ser de 126;71 por cento a comeun índice na ·Galiza do 41%, ao
zos de século a tan só o 66,6 por
que na Europa. non chegarán até ·
cento en 1·975.
·
. o :ano 2025. En ·Lugo a taxa de,
envellecimemo . xa é ~uperior ao
Lugo e- Ourense son ~s provín18 por cento, mentres que se
. .~ias que rexistaron un ·descenso · calcu.la que nos países da CEE
máis acusado até .o ponto de
no ano 2025 estará en torno ao
que, en moitas zonas a na:talida17%~. Segundo o especialista en
de xa pon: compensa os índices
temas xeriátricos, Tomás Ares,
de mortalidade.
autor dunha tese sobre -os centenários na Galiza, "esta tendén.:
cia debe ter un límite, para evitar
Pilar .de Torres Luna considera
consecuéncias .graves, tanto
que cara u~ futuro próximo cabe
económicas, como para o país
seguir agatdando unha redución
en si".
+
·"para situarse nos níveis que. teñen povoacións eu'ropeas máis
evolucionadas".

.-

.A mortalidade, ainda que sexa a
. taxa bruta, tamén proporciona un .
índice da ·saúde demográfica da
colectividade. Nas últimas décadas produciuse unha estabilidade na taxa de mortaJidade entre
o. 9 e o 10%, debido sobretodo
áo envellecfm~nto demográfico.
Esta é a ra,zón polo que ~ai vinte
. anos ª' mortalidade estivese entre o 8,46 por cento en 1958 e o
8,55 por cento en . 1961, senda
- previsíbel qu~ no futuro aumen-

ESTE PROéESO
DE EVOLUCl.ON' HAI
QUE .RELACIONALeCOA CHEGADA .
DE MÉTODOS
ANTICONCEPllVOS
MAIS EFICACES

Galiza &cadou
a ta>ca de povoación activa máis paixa da sua história
(

O descenso da povoación ,agrária

poéieria ser aproveitado para ~umentar
.a- rentabili~ade
das explotacións ·
.
.

. "Se un pá_fs ve disminuir a sua
povoación, pode afirmarse que
padece un ha décadéncia eco- .
.nómica real, dado que o principal potencial económico é o formado polos rnd_ivíduos", sinala
Xavier Vence., economista, autor de vários · traballos· editado~
sobre emprego e povoación.
"Non seria necesariamente. un
síntoma grave,
se se tratase
duri estancamento, como
acon.tece en ,
Suécia ou na
Fráncia, pero
aquí estamos
ante un declive", aclara.

de desenvolvimento. A fase
emprendedora de calquer persoa .non se situa por riba dos
-:50 anos. Os próprios dirixentes
·das unidades de produción te. ñen unha idade elevada, o que
non favqre~e a toma de decisións anovadoras. E, viceversa, o escaso desenvolvimento
desincentiva a natalidaae".

coas deficiéncias estruturais
(explofacións de pequenas dimensións, alto nível de parcelación ... ). O que neutros termos significa que se p~rderá
capacidade produtiva, pero sen
aumentar á rentabilidade".

López lglésias trata de rebater
asi a teoría de que a simple red ucion de explotacións, trae
' consigo necesariamente un au- .
O despovoamento
mento da produtividade. "É imdo agro
prescindibel, ao tempo que descenc;le a povoación agrária, unMália o·freo dos fluxos migratóha reasignación de recursos,
. ríos nos· últimos anos, pajo mepor via de arrendamentos ou de
nos en cantidades importantes,
mercado de terras".
"a .po\(oación activa agrária
_continua o,crecemento negatiTamén é motivo de preocupavo iniciado na primeira metaqe
ción o despovoamento, no plados 70", sinala Edelmiro López
.Out ro factor
no xeográfico, que se está colglésias.
que chama a
menzando a producir. "Esta claatención é o ·
ro, sinala L lglésias, que conEn 1987 existían 165 m'il ocupaenvellecimenservar un mínimo de agricultodos menos no agro que dez
. to, caraclerístires en condicións rendábeis é
perda
qué
só
na
anos
antes,
.co non só de
algo imprescindibel para impe~aliza, senón - quinta parte (33 mil) é atribuibel
dir
o abandono e deterioro do
á emigración .
de to.do o noso entorno ·eurom~dio ecolc\Xico, tal é como ho- ·
peo. Porque aqui habia de rexé recoñece a própria CE".
·
sultar preocupante? "Certamente o envellecimento non é espeViabilidade das
ESCASO
cífico de Galiza, sinala Edelmiro
t.ópez lglésias, pero resulta
explotacións
agrárias
DESENVOLVIM(::NTO
máis grave dados os níveis de
renta·dos que partimos".
DESINCENTIVA .
A evolución do conxunto da economia ten un amplo significado
O enVellecimento carga a socie:- A NATALIDADE
no agro. Asi, . o mantenemento
dade de .indivíduos que gastan
dun certo volume de povoación
e cónsumen menos do que. pro- ·
rural dependerá do mercado de
ducen e· aumentan rentas, cotraballo en xeral e da rentabilidamo as pensións, que non ,preve- _
de da própria agricultura. López
ñeii do traballo realizado.
lglésias sinala como elemento
notório a "caída de précios agrá"Nos últimos anos, ·sin ala' Vence,
rios nos últimos· anos, caso do
ven caéndo o volume d~ povoa:leite, ó que acelera o decreceA .c aida qe povoación · no agro
ción activa, a causa do envellecimenfo da povoación agrária e iné· ii'reversíbel ·e, en certa medimento e dos retiros incentivados
crementa o subemprego nas zoda, necesária, pero require
próprios da etapa de .reconvernas urbanas".
cámbios na estrutura produtisión, tanto na indústria como na
va'. López lg·lésias, autor dunha
·agricultura. A taxa de persoas
O mesmo economista aponta,
tese sobre evolución demográactivas é hoxe amáis baixa da
de forma significativa, ".o le-ve
fica e es.trutura da terra; consihistória: o.52%".
a-umento do número de· activos
der.a fundamental "establecer
medidas para que o abandono ' agrários. no perio'qo 81-85, fase
r:ia que se agudizou a recen~
Dem·ográfia e de-senvolvimento ~ da .terra, vaia acompañado dun
versión indu.strial.; voltando a
repercuten mutuamente. "O en- · · ampliación das explotacións
descender a partir de 19$·6, ~n
vellecimento da povoació'n resque sigan · en fu.ncionamento.
virtude dun aumento do empre-.ta ao pais capac'idade · de reaDe 11on ser as_i, errgade, o ·que
go na construcióri e no::; _serv.í- .
ción, afir,ma Xavier , Vence, e
vai ocurrir é que . se abandone
cios".
·
'+,
condicioña calquer estratéxia
superfícié, pero continu:a ndo
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QPRESIDENTE DA XUNTA EN CUBA
A i'ntransix.éncia de Washington dá realce á viaxe

Fraga l"ecebido .na Habana.
coas bandeiras de dous estados e un ha nación
• G. LUCA DE TENA! LA HABANA

tados e unha nación ante os ollos
do presidente que ven de lonxe,
de traxe alpaca salmón maltratado pela clase turista de Iberia, ao
que Castro calle polos antebrazos
como a un vello amigo. "Se non
veñen visitarnos, a idea que tiñamos de ·alá pérdese. Xa vamos
algo vellos", di Xesús Méndez, directivo da sociedade "Viveiro e a
Súa Comarca", que tivo negócios
con mobles, empréstimos e coiro, antes de se retirar.

Non estamos ás portas
dunha orde mundial nova,
pero se anúncia unha era
de respeito entre as
nacións. O povo cubano
deberá formar parte dese
entendemento universal
que se aproxima. A calor
da mañá remolla o brolado
da guaiabeira azul do
presidente da Xunta que .
ven de tocar con esta
declaración' o teito político
da sua visita a cuba.
No vello pátio do pazo do governador da illa faise o siléncio. Unha ave do paradiso peteira cavila_dora á sombra da palma. Fraga
lribarne mira de tite o micrófono e
aguanta 1:.1nha bágoa . A nova
fronteira de convivéncia, será hispánica. "Aspiro a ver este gran
povo reconciliado e dialogante no
concerto da hispanidade", asegura Fraga ao que acaban de condecorar 'coa medalla de hóspede
ilustre da cidade da Habana. Toda outra declaración seria demáis
para a embaixada española, de
menos para as condicións do próprio partido de Fraga, que lfe mide os pasos con desconfianza
polas ruas da Habana, e de escándalo para os miameiros, os
exiliados anticastristas de Florida
que se pronunciaran airados contra a visita. Só a pé feito se pode

. · Ter,ceira opción
Cando lle deran o Premio Nóbel
de literatura, Hemingway entregara a estatua sueca á Virxe do
Cobre, cun discurso memorábel. ·

Un ha foto para a história

pisar un borde tan ambiguo. Este
país non está no mundo, pero debe estar e se está baixo o bloqueo ou non, será mellar que llo
pergunten a outro. Apostemos
por unha fronteira nova. O alcalde
habanero inicia o aplauso e a estátua de Colón que domina o pátio de columnas, aguanta filosófica dez quilos de granito branco
da serra de Cambrai con forma
de queixo holandés, que asi é o
mundo.

Para Fernando Amarelo de -Castro, secretário da Xunta para as
relacións coas comunidades galegas, a viaxe de Fraga "non é a
dun político, senón a dun estadista._A xerarquia cubana veu o ceo
aberto con esta declaración. Castro recibe ao pé da escala do
avión, que chéga con oito horas
longas de retraso, ao presidente
dun país. A colónia galega máis
integrada en América abanea encantada as bandeiras de dous es-

como o d~ Fraga.
No Pazo do Centro Galego, nunha colónia con idade meia de setenta e ·cinco anos, -lembra ao
son da gaita o- país perdido.
"Aquí marcharon todos", di Andrés Toxeiro Castelo, do Ferrol,
que leva na .Habana setenta
anos, "eu fiquei porque a casa é
miña e esotu ben aquí". Xosé López de As. Pontes, tamén con .seT
tenta anos en Cuba de xardiñeiro, cargador, camereiro e bodegueiro di que Cuba rion ten por
· que cambiar. "Empezamos asi, e
ternos que mantér o que hai"

Os presidentes da Caixa de Aforres de Galicia, de Fenosa e. da
Caixa de Aforras de Madrid, fan
O zapatóns de Chicago dixo que
turismo divertido a distáncia pruno mundo había tres castes de
dente do séquito de Fraga. Tanto
homes, os ricos, os pobres e nós.
eles como os cubanos saben
Fraga que só cjtou a Hemingway
que só con boa vontade non se
no seu discurso (non a Curros
asinan negócios millonários nen
Enríquez, non a Neira Vilas, non
se deciden investimentos de fáa Castelao, non·a Francisco Villabula. Acaso o conselleiro delegamil, mambís galego), salta dunha
do da Compañia Teléfonica e o
beira á outra por ver se engana
director xeral da Compañia
ao-. rio. Facer de home de Estado
acompañen a Fraga con algo
nesta circunstáncia.é unha asina~
máis de interese. Son .os mesmo
tura que xa suspendera brillanteque asinaron hai un ano a commente Fernández Albor. A pral de
pra de Entel arxentina, a privatización máis famosa de América,
.Fraga xoga en Cuba a tensión
enorme criada estes dias por
disfarzada no seu momento de ·
Bush, que está disposto, chega~
compra caritativa. Pero o siléncio
do o caso a averiarlle até o avión
co que arrodena as suas convera quen teña a osadía de pausar - sas tanto· os pode asimilará ale·na Habana con acompañamento
gre excursión dos empresários
de home de ·Estado. Pero a inturistas, como ao limbo da frac-transixéncia de Washington tación Hemingway, que tan ben representa Fraga lribarne.
•
· mén_aumenta o prezo dun xesto

OS DOUS .EGOS DE FRAGA

-

A .EIRÉ

Manuel Fraga está atrapado entre o seu
ego emocional e o seu ego intelectivo. O
primeiro fai que un chisco de emoción
abonde para que saia a gargoladas entre
saloucos a sua vanidade. A percepción intelectiva lévao, porén, a tentar mostrar unha seriedade e rigor que sempre supedita
a sua própria visión de estado.

_.

Fraga lribarne (observen como os dous
apelidos usados durante o franquismo se
converten agora só en Manuel Fraga,
cando non en Don Manuel a secas) levaba anos frustrado política e persoalmente. Despois de realizar sucesivas
oposicións e de crerse un número un, saía do Governo escopetado polo Opus
cando o caso Mate~a. desde o Ministéri.o
de Governación perdía a sua faciana de
liberal, os poderes reais escollian a Suá-·
rez para dirixir a transición; as formacións poi lticas que p1,.1ña en marcha tiñan
cada vez menos votos e fracasaba estrepitm¡amente o seu proxecto de "maioria
natural". ·
Desde a fiestra da rua Génova daba ·todo
por perdido nun adeus emocionado, pero
a Presidéncia da Xunta non só o voltaba
ao prirneiro plano político, senón que azo-

gu~aba a sua traxectória para reflexarlle a

A. sua visión de Estado, séria e rigorosa,
Fraga non, aliñouse desde o comezo coas
como el a califica continuamente, levouno
teses estatais, ignorando os intereses
a aceitar a posición ·do governo central a ' próprios da Galiza e a sua capacidade de
respeito do concerto autonómico. PNV· e
presión, quer dicer, o feíto diferencial. A
Esta ansia vital de verse recoñecido condú- · CiU tamén o fixeron, pero cunha. diferénXunta aceitou qu~ ·Galiza sexa "unha coceo a praticar unha política populista e fuxir
cia clara : deixaron sentado que era por
munidade do montón" mentres que Fraga
dos problemas reais para centrarse en enpura_comer-1éncia, pero que a sua estraté- , se convencía de novo da sua capacidade
centras emc:icionados coa povoación.
xia, de non beneficialos, ia ser outra, o re- · c;ie estadista ao admitir Felipe González a .
clamo da autodeterminación.
sua proposta de reformar o Senado e faNa Galiza percorre festas, feiras e celecer unha interpresidencial autonómica
bración~ várias pois é onde están máis
. (~znar láiase orfo) . .
presentes estes cofnpoñentes, pero é entre os emigrantes onde o aspecto vivenSolchaga insistiu-no Senado en que non se
cia! acada as máis altas cotas. ·
vai mudar o modelo de financiamento; Felipe González apoiou explícitamente a Sol-'NoN TEN -REPARO EN
É cos emigrantes con quen Fraga lribarne
chaga; Fraga afirmou estar de acordo con
se apresenta como un verdadeiro presiFelipe González ... Para que se queixou até
SER RECEBIDO EN CUBA
de agora Fraga?·Para que acudiu o Consedente, ainda ·que as suas visitan carezan
COS HONORES DUN XEFE lleiro Orza a un deputado nacionalista a fin
doutra virtualidade política que non sexa a
de que lle axudase a calibrar o que debia
puramente estatal. Ademais, recebe as
DE ESTADO, CANDO SO
-receber Galiza? Pero a posición de Fraga e
honras do estadista que el sempre pretenUNS DIAS ANTES, NA
do seu partido non é nova. Ambos xa votadeu ser e, neses casos, síntese como tal,
ron a prol do modelo vixente en 1..986.
como un verdadeiro presidente.
MONCLOA, HENUNCIABA
imaxe que até agora nunca pudera contemplar en política: a de triunfador.

.

Non ten nengun r~paro asi, moi ao. contrário, en ser receQido en Cuba cos honores
dun Xefe de Estado, cando só uns dias
antes, na sua visita á Moncloéil, renunciaba na prática ao rango de nacionalidade
histórica que ostenta ~aliza.

AO-RANGO
DE NACIONALIDADE
HISTORICA QUE OSTENTA
GALIZA'

Non irnos discutir se Fraga leva ou non a
Galiza no .corazón, pero o que é evidente
é que na cabeza leva o (seu) -Estado. As
suas bágoas emotivas desaparecen can- do ·saca a pluma de asinar. Hai amores
· que matan!
·
+

DIALOGOS PARA oCÁMBIO
Conforme avanza a sociedade hai
termos que se transforman. Ainda
que clase obreira ou clase traballadora ten un significado unívoco
que indica a quen nos estamos a
referir. Outra causa é que esta .
clase non pode ser homologada á
de princípios de século. Non é un
canto épico ao capítalismo rece- .
ñecer que, nesta parte do mundo,
conseguiu desenvolver as forzas
produtivas até un nível no cal, como subproduto dese desenvolvimento e non como fin do mesmo,
os traballadores poden vivir mellar, ainda que dentro deles haxa
os que viven ben, menos ben ou
incluso moi mal.

'Q CONGRESO DA
CXTG DARÁ UN GRAN
AVANCE Á UNIDADE'

A política
Camilo Nogueira afirmou hai
uns dias a A Nosa Terra que
estaba esperando a sua resposta, xunto coa de outras
persoas e colectivos, antes de
reformular o proxecto do PSGEG. Cal vai ser esa resposta?

ANOSATERRA

Fernando Acuña
'A unidade política non é un
•M. VEIGA ·

Fernando Acuña, de 37
anos, Secretário Xeral da
CXTG, cree que "os
cámbios actuais serán
positivos para a esquerda".
As suas reflexións .
·
continuan a xeira de
entrevistas iniciadas nestas
páxinas, nun momento
especial de debate.
Os cámbios que está a haber
no mundo influen no · sindicalismo?
A experiéncia do Leste indica que
a idea de sindicato colaborador
co poder establecido está a romper, igoal que rompe a idea de
sindicato único. lndependéncia e
pluralidade son, xa que lago,
duas claves importantes que sintonizan precisamente coa CXTG.
O sindicalismo debe constituirse
como un contrapoder.

Entendo o de pluralismo, pero
semella que, pola contra, medra o sindicalismo de xestión,

t~lismán'

apaixoante, se ternos en canta
que está a haber unha difuminación dos Estados como entes pechados e un rexurdir do nacionalismo. Creo que seria fácil poñerse de acorde neste tema. Para
ben ou para mal, estámos en Europa e o que ternos que conseguir é deixar de estar á cola e
acadar a .s oberania política e
económica, no que é posíbel
dentro da economia actual.

A unidade política entre as forzas nacionalistas non é, xa
que logo, imprescindibel?
O importante é saber o que se
·quere e en función diso estrutu"
rarse e non ao revés. Pode haber
unha única organ~zación nacionalista e ser marxinal e ..pode haber
várias cunha preséncia importante e mesmo cun traballo unitário.
O axioma unidade=eficiéncia, falta de unidade=fracaso, pode resultar falso . O importante é conxugar as duas causas. Ademais o
lóxico seria que unha vez postas
de acordo no proxecto político, a
unidade fose unha consecuéncia.

Que opinión ten sobre o BNG?
O BNG é a forza nacionalista
máis votada nas últimas eleicións. Poderia definirse como o
principal responsabel de que as
causas no futuro do nacionalismo transcurran en clave positiva.

Non o sei. Cando se faga a pergunta concreta, haberá unha
contestación.

A unidade sindical

Quere dicer que ainda non se
dirixiu a vostede? ·

A fins de ano a CXTG define
nun congreso extraordinário a
sua relación coa INTG. Que vai
sair de aí?

O que hai é unha gran amistada
con Camilo Nogueira desde hai
moitos anos .e unha coincidéncia
· importante sobre o que hai que
facer politicamente. lsto non
quere dicer que esteña en Esquerda Galega, nen que vaia
participar ou non no novo proxecto que quere abrir este partido, Cando haxa algo que dicer
xa o direi claramente. Non creo
que sexa cuestión de envites .
Polo demais, o meu papel no nacionalismo está situado no ámbito sindical. Non entra nos meus
cálculos·, polo momento, dar
nengun salto á política. O que si
desexo é que haxa partidos nacionalistas fortes, que está so ciedade necesita para autodeterminarse, e que non se vai conseguir só desde os sindicatos .

Dicer que o congreso é soberano,
parece supérfluo. Onte houbo unha reunión do secretariado confe~
deral con ese ponto principal .
Creo que non vai haber nada que
non sexa esperabel. O reforzamento da CIG está tora de discusión , nisto hai unha gran sintonia.
Non cabe esperar retrocesos, senón grandes avances, polo menos iso é o que vai plantear a direción do sindicato. Pero ainda é
aventurado talar de prazos ou do
ritmo para esa unidade orgánica.

A esquerda
Vostede detrnese marxista-leninista?

Creo que o marxismo segue vixente, ainda que non esteña de
considerado como un fin en si
moda e ainda que haxa unha
Por onde se deberia encamimesmo . Pero iso non está reñiofensiva da dereita. O leninismo
ñar o nacionalismo, en xeral,
Desde o ponto de vista sindical,
do coa militáncía política dunha
forma parte da cultura da esna sua opinión?
o importante é a participación
persoa. Son dous planos dife~
querda, foi útil nun momento da
dos traballadores en cantos ór- · rentes de actividade. Os sindihistória e hoxe segue a ser váliHai unha cuestión importante que
ganas de participación hai.
catos deixaron de ser correas
do como experiéncia. Todos deprobabelmente seña o sustrato
de transmisión dun partido, pabemos ser o suficientemente
da pergunta que acabas de facer.
Isa soa · máis a colaborador
ra defender a un segmento da
abertos para distinguir o que hai
povoación que son os traballa- · Existe unha palabra talismanizaque a opositor?
de positivo e de menos positivo
da que é a de unidade e en absdores. De feit0 ·creo que hoxe
no camiño da história. Definirse
tracto todos tendemos a pensar
Creo que son ideas complemennon hai nengun partido con jmcomo marxista-leninista paréceque a unidade fai a forza. Creo
.tárias, porque esa colaboración
plantación que se defina como
me absurdo, porque ese non é
non é cun ·poder político, senón
que hai que deixar de pensar que
defensor do proletariado ou dos
un arquetipo vixente hoxe en dia.
coa actividade económica, ententraballadores, ~enón que se . o talismán é a unidade e empeSí me .defino como marxista.
zar a crer que o importante é o
dida como n,úcleos de produción.
mostran como máis ou menos
acordo, o consenso e a acción.
interclasistas. Os cámbios que
Neste momento de reflexión paNon podemos pasar a vida discuVoltando á independéncia. No
houbo no mundo parece que sira a esquerda e pola sua expetindo sobre a unidade. O imporseo do sindicato prodút:ense
nalan ese camiño. Sen embarriéncia, que erros máis importensións importantes, actuan
tante é facer causas, construir
go, desde o sindicalismo, a pretantes cree que se cometeron?
pais e non competir co que está
forzas políticas ...
ócupación son os traballadores
máis perta, senón co que está
e iso conduce moitas veces a
O máis. grave foi a aplicación dogenfrente. O nacionalismo debe
As tensións son necesárias para
antagonismos na sociedade
mática de certos _princípios e o
unirse na acción social, sindical
perfecionar calquer si'stema. En
que os· sindicatos deben abanpensar que existen recetas infalí- .
· todo caso, ·as diferentes ideas
etc. Por exemplo, a construción
deirar e resolver. Desde os parbeis para actuar socialmente. lso
políticas son unha realidade so..:.
europea está hai. Ate agora houtidos, en cámbio, son necesáafortunadamente estase superancial que se dá tamén no interior
bo unha opinión, penso que en
rias; quizá, fórmulas máis intedo, ainda: que cunha gran convulda clase traballadora.
gradoras.
todo o nacionalismo, con matices, que criticou a versión da CE . sión e cun retroceso importante
das posicións da esquerda no
Pero esas tensións limitan a Con todo, son os próprios sincomo panacea. De calquer maindependéncia sindical.
dicatos os que abandonan forneira é algo imposto .e agora a · mundo. Creo que o cámbio será
positivo, pésie a todo, e permitirá
discusión non debe ser se sair ou
mulacións como obreiro e proque a esquerda se renove e sexa
O sindicato debe ser soberano · curan outras menos restrictientrar, senón como afecta a Galie debe estar ao servício dunhas
vas, de máis espectro social,
za e. como se pode gefender a .capaz de reanalizar os métodos
de traballo social.
·
•
ideas. O sindicalismo ·pode ser
como traballador.
econor.nia do pais. E un tema

máis que o ·opositor?
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DEBATE SOBRE AAUTODETERMINACIÓN

Narón aprobou a moción do PSG-EG e a CNG da Mariña súmase á reivindicC!ción

• Senténcia sobre o Manuel António.A SaladoCon-

A campaña do BNG a prol da
autodeterrriinación terá un.claro carácter social

tencioso Administrativo do Tribunal Superior .de Xustiza, decidiu
suspender parcialmente, e durante a tramitación do proceso, a
execución das sancións· aplicadas aos tres profesores do coléxio Manuel António de Vigó-.

•A.EIRÉ

Estado das Autonomías, por
Asi, segundo a senténcia do triconsiderar que "están en xogo
os direitos nacionais de Galiza· e . bunal queda en suspenso tan só
o reintegro dos haberes percebia defensa dos seus intereses
dos en conceito de salários polos
económicos sociais e lingüísticos-culturais". profesores expedientados, mentres dure a suspensión provisória
das suas funcións.
C~mpaña· ·.

Nos primeiros dias do
próximo mes de Outubro o
Bloque Nacionalista
Galega comezará unha
campaña que inclue
iniciativas políticas,
parlamentares e
municipais co
denominador comun dun
claro carácter social,
culminando cunha gran
mobilización en
Compostela o 6 de
Decembro, "Día da
Constitución, emblema do
nacionalismo español. A
primeira moción xa foi
aprobada polo concello de
Narón mentres que os
concelleiros da
Converxéncia Nacionalista
Galega na Mariña tamén
decidiron apresentar
mocións neste senso.
O Bloque Nacionalista Galego
emprende unha campaña a prol
do direito de autodeterminación,
un ·dos "princípios fundamentais
do BNG", segundo puxeron de
manifesto na presentación das
iniciativas, que terá como eixos a
sensibilización e información cida1já, a mobilización e a incidénci& das propostas nas institucións e nos poderes do . Estado
español , asi como neutras organizacións políticas e sociais.
O seu obxectivo fundamental
será a "vulgarización da necesidade de que o naso pavo poda
autodeterminarse, saindo asi da
actual situación ou marco xurídico-polftico (Constitución Española, CEE) gravemente perxudicial
para os seus intereses económicos , sociais e culturais". Ten asi
a iniciativa do BNG un claro carácter social tentando ligar este
direito á situación dos distintos
segmentos da povoación e fuxindo do "ideoloxismo ou do mero
testemuñalismo. Non queremos
un debate testemuñal, senón
que sirva ao pais", afirmou Francisco Rodríguez, responsábel de
Política Institucional.
O BNG considera que a actual
situación na Europa é máis proclive ao cámbio constitucional,
ainda que non quer deixar de facer ver as dificuldades que isto
entraña.

Iniciativas parlamentares

concienciadora
Esta proposta parlamentares,
ademais de ir incardinadas na
problemática social, o BNG pretende apoiala coa explicaciónconcifAC';ac~ón popúlar, para o
que realizará charlas, colóquios,
mesas redondas e mitins que ?e
desenvolverán na maioria dos
concellos, comezando odia 8 de
Outubro no Ferro!. Estas medidas
irán apoiadas con carteis e valados publicitários, asi como pola
solicitude aos meios de comunicación, sobretodo aos públicos,
de que difundan· este debate sobre a autodeterminación que se
est~ a dar na sociedade galega.
Realizarase ademais unha recollida de sinaturas a pral do direito
de autodeterminación, ao tempo
que se convidará a asociaCións
culturais, recreativas , .clubes,
sindicatos etc., para que se sumen a esta campaña e realicen
act¡·1idades coincidP.ntes.

O B.N.G. xa ten realizado campañas en favor da autodeterminación. Na foto mitin na
Praza do Toural compostelana no ano 85.
XAN CARBALLA

Estado plurinacional. As nacións
que o integran teñen direito á sua
autodeterminación. A soberanía
nacional reside en cada un dos
povos destas nacións, dos que
dimana a soberanía do Estado".
No artigo tres proponse substituir
a consideración do español como
língua oficial do Estado por esta
nova redacción: "Será língua oficial no território de cada unha
das nacións do Estado a sua própria, sen perxuízo de declaración
de cooficialidade a favor doutra
ou doutras nacionais para protección dos direitos lingüísticos individuais por parte da nación que o
considere -oportuno".
Polo mesmo procedimento pretende tamén a modificación do
artigo 69 da Constitución españo-·
la co fin de converter ao Senado
nunha auténtica Cámara de representación das nacións do Estado, en pé de igualdade e con .
direito a. veto para leis que as
afecte negativamente en cuestións transcendentes· para elas".

Con outra proposición non de leipretende o BNG abrir o proceso
de renegociación do tratado de
adesión á CEE, "co obxecto de
modificar todos aqueles termos,
cláusulas e condicións do mesmo que están a causar graves
perxuízos, atrancos e situacións
críticas a diversos sectores da
economía galega que ocupan
posicións clave ou teñen relevante valor estratéxico para o
seu próprio desenvolvimento interno", demandando segundo
esta proposición "que no proceso
negociador teña participación directa e permanente ao longo de
toda a duración do mesmo a própria comunidade autónoma da
Galiza". Recolle asi o BNG a demanda de diversos sectores
agredidos pala actual política comunitária.
A cuarta e última iniciativa parlamentar é unha interpelación ao
presidente da Xunta coa que se
pretende que Manuel Fraga clarifique a sua posición a respeito
da reformulación do denominado

Como primeiras accións desta
campaña, e despois de que a.
Xunta de Portavoces se negase
á toma en consideración dunha
resolución do BNG, apresentaron
catro iniciativas parlamentares.
Nunha primeira o BNG demanda
que o Parlamento galega defenda nas Cortes Xerais do Estado a
modificación dos artigas un e
dous da Constitución Española.
No primeiro caso, frente á "indisolúbel unidade do Estado español, pátria comun e indivisíbel",
como contempla a redacción vixente, o BNG propón o seguinte
texto: "O Estado español é un

O concello de Narón aprobou unha moción favorével é autodeterninación

En canto ao translado obrigatório de centro e no cámbio de residéncia o TSXG non suspende
a sanción, polo que-os profesores expedientados, despois de
coñecer a senténcia, afirmaron
que ,. nos próximos días apre- ·
sentarán un recurso de súplica
ante o mesmo tribunal. Consideran estes profesores que o Tribunal "recolle só as consideracións feítas por parte da administración", anunciando que esgotarán todos os cauces legais
precisos até conseguir a retirad a das sancións e a volta ao
Manuel António.

• Namibia condena aos
mariñeiros galegos. O Tribu-

nal Supremo de Namíbia condenou aos once pescadores galegas a pagar 30 millóns de pesetas ou a dez anos de cárcere, así
como a confiscación dos barcos,
os pertrechos e a pesca que se ·
-atopa
no interior, polo delito de
O BNG tamén fará apresentafaenar ilegalmente nas águas xucióris públicas desta campaña
risdicionais namibianas. Os pe-en Barcelona, Bilbao e Madrid, a
cadores quedaron en liberdade
fin de que se coñeza que na Galiza taménexiste un forte movi-- sen vixiláncia e os armadores
galegas poden negociar a recumento autodeterminista e que
peración dos buques.
desaparezaesa idea de que semente son xa naci6ns Catalunya.
e Euskadi, tratando así de rachar
A fianza depositada xa polos
o efeito Fraga e as apeténcias
pescadores supera as cifras esido Governo central.
xi das pola xustiza namibiana,
polo que poden voltar á Galiza.
Segundo un portavoz da ·INTG "
Mocións en máis
de douscentos concellos a senténcia é pouco menos qu~
unh.a absolución se ternos en
canta as penas que solicitaba o
Ao longo dos mese's de Outubro
fiscal, pois superaba os 400 mie Novembro o BNG apresentará
llóns de pesetas".
mocións a prol da autodeterminación en máis de 200 concellos, comezando por aqueles
onde ostenta a alcaldía. Pero ta• O polígono de Cobas e a
mén tratará de quea proben a
Xunta. Agora xa se sabe pormoción, ou polo menos alguns
que a Xunta non acaba -.de desdos seus pontos, que veñen relindar o monte de Cobas, perta
collendo o senso das iniciativas
do Ferro!, para que se retire o
parlamentares antes explicadas,
aquelas corporacións nas que o · Exército español e pasedefinitivamente ás mans dos viciños,
BNG está en minoría ou cuxa alcumprindo repetidas senténcias.
caldia a ostente un independente
A Xunta ten interese neste polínacionalista.
gono militar, localizado no monte
comunal, para instalar ali a AcaO primeiro conGello que aprobou
démia de Seguridade. Asi, menunha moción a prol da autodetertres non decida o emprazamenminación foi o de Narón, a insto, non da o visto e pr.acet para
táncias do PSG-EG, partido que
que o monte volte aos seus lexíten anunciado que apoiará as
timos danos.
iniciativas do BNG, tal e como
tamén fixo a frente nacionalista
en Narón. O PSG-EG pede taAdemais deste poligono militar
mén a reformado título oitavo da
os asesores ·de Fraga están a
Constitución no que se retire ao
estudar
outros emprazamentos
Exército como garante da integricomo os de Bando en Comnposdade territorial de España. ·
tela ou os terreas cedidos polo
Concello da Estrada. Se decide
Pola sua banda os concelleiros
que
o mellar emprazamento será
da Converxéncia Nacionalista
o ferrolán, os viciños terán que
Galega na Mariña luguesa teñen
pleitear coa Xunta, pero mentres
anunciado tamén a apresentaxa alguén se anda encarregando
ción de mocións reclamando o dide .dividilos poñendo en xogo
reito de autodeterminación, t.éncuestións de lindes ou de suposdoa apfesentado xa no concello
tos benefícios que reportaría
de Foz. A FPG tamén reclama do
esta académia, sobretodo para
concelto de Cangas un pronun:
os bares da zona.
+
ciamento a prol deste d,ireito. +
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ELIMINACIÓN

DE SILVEIRAS; MATO

E

_

RESTOS

_ _ _ _ _ _ _~~-,-----~-,-----

AGRiCOLAS

E

FORESTAIS --

,

1

· A eliminación por queima de silveiras,
mato e restos agricolas e forestais, feita dun
xeito descontroladq e _en época de altas
temperaturas e forte seca, leva a un alto risco
de incendio.
Ata o 30 de setembro está prohibido
pren-der lume ó aire libre en toda clase de
terreas forestais e agrícolas.
O Servicio de Defensa Contra Incendios
~oresta~s de Xunta de Galici_
a, colabora_rá cos
i.abregos e gandeiros, fora da época · de
prohibición de-queimas, na eliminación de
sifveiras, mato e restos agricolas e foresfais.

Para máis información chame~ Delegacións
Provine-iais da Consellería de Agricultura,
Gandería e Montes:

A Coruña:_Lugo: Ourense:
Pontevedra.:

29.29.00
25.00.77
25 .48.20
85.76.25

UNTA
cm>
u·

DE GAUCIA

CONSELLERÍA DE AGRICULTURA
GANDERÍA E MONTES

OETENCIÓNS NO EGPGC ..

O gu~rrilheiro é·natural de Megalofes -n=ene) ·

Os vi_
ciños. re~ibiron con ,indiferéncia
a detención de Chao Dobarro
·
Parroqui·a rural

• E. SANFIZ/F~RROL

O 21 de Setembro foron
detidos na fronteira de Les
(Lleida) o dfrixente do
Exército Guerrilheiro do
Pavo Galega Ceive,
Manuel Chao Dobarro
xunto con duas mulleres,
Maria Alexandra Aneiros e
Maria do Carmo Viso, a
primeira de nacionalidade
pórtllguesa pero- residente
na Galiza desde hai vários
· anos. O xuiz Garzón
ampliou o plazo de
incomunicación e ao
pechar esta redacción
ainda seguian prestando
declaración ante a policía.
Xunto ás tres persoas
detidas desplazábase
desde Holanda a nai dé
Manuel Chao.
"Os de Xan Días" é o nome co
que popularmente se coñece na
parróqula de Magalofes (Fene) á
família de Manuel Chao Dobaro,
membro do Exército Guerrilheiro
detido o pasado sábado en Lleida. Se houbera que resumir nunha palabra a reacción dos veciños desta parróquia dun Concello governado polo BNG, ante a
detención de Manuel Chao haberia que escollar "indiféréncia".
Quizais nese sentimento influa o
feitó de que "os de Xan Dias" levan practicamente catre anos
sen· residir con carácter permanente na parróquia, xa que desde a primeira detención de Chao
Dobarro , a sua nai viuva pasa
longas tempadas do ano en Holanda coas outras duas filras e
só visita a casa fam iliar en Magalofes para disfroitar dunhas
vacacións na época do verán .

Mag~.lofe é unha parróquia eminentemente rural~ e canta cuns
350 veciños que combinan unha
. adicación parcial a actividades
agropecuárias -modernizaoas
en ocasións por técnicas recentes ou invernadoiros- co tradicional emprego i,ndustrial en As-.
tano, Bazan ou Endesa.

Nas última~ eleicións municipais, o BNG e o Partido Popular
· repartíronse fundamentalmente
. os votos se .ben os·nacibnalistas
conservaron a primacía con 105
sufráxios fronte aos 62 dos populares que conseguiron unha
apreciábel distancia a respeito
ás restantes forzas polítJcas.
Como dado q .1rioso podemos indicar ·que nas eleicións ao Parlamento Europeu celebradas o
1O de Xuño · de 1987. na mesa
electoral de Magálofes dun total
de 241 votantes sementes 1 esManuel Chao babtando as escadas do Pazo de Xusticia de A Corul'la na prirneira aparición pública d EGPGC
colleu a papeleta de Herri BataAo mellar tamén inspira este
xir aos guerrilheiros. e en. situa_INEM ou protestas diante do
suna, fronte aos 97 do BNG , 39
sentimento Jndiferente, o carácción de clandestinidade desde a
Concello Jerrolán polos métodos
do CDS, 34 do. PSOE, e 32 do
ter da família que nunca se relasua fuxida do cárcere.
de selección empregados para a
PP.
cionou excesivamente cos veci- ·
contratación de persual. A zona
Apesar do escaso apoio eleitoral
ños, "xa que eran persoas de
padecía as· consecuéncias e seAsamblea de parados
que recibiran· no caso concreto
poucas palabras, e tampouco
cuelas dunha iRumerábel. canti~
de Magalofes as opcións polítiparaban moito na casa" segundo
Manuel Cháo Dobarro fara detida~fo de . empregos destrozados,
cas máis asimilábeis á utilización
indica un habitante do lugar. Ou
do por primeira vez en Xuño de
pala reconversión naval e a
acaso anime tamén o desintere1986 con ocasión dá sua partici~
Asamblea de Parados era un · da violéncia, o certo é que desde
a sua aparición públ.ica en Fese, a cercanía temporal do atenpación Run atraco a unha entidagrupo reducido pero extraordinabreiro do 87 o "'Exército Guerriltado realizado o pasado Venres
de bancária na localidade das
riamente. activo que mesmo forheiro" centrou .boa p·a rte das
dia 13 contra unha torreta do
Pontes e no xuício por ese, feíto
zara ao governo de Xaime Quinsuas accións na comarca de Fétendido eléctrico na própria paen Febreiro de 1987 declarouse
tanilla a otorgar por sorteo duas
rrol. Asi, nun periodo de catre
rróquia de Magalofes a unha dismembro do "Exér:cito". Precisa- .prazas de peóns municipais.
anos e se~e meses, comet_eron
táncia de un quilómetro do lugar
mente nos primeiros meses de
nesta zona un total .de 11 "acde "Xan Dias". O artefacto dei1986 participara -xunto con
Pero Marwel Chao non particixou sen suministro eléctrico a to- · Xaime Castro Leal, ex:-guerrilhei- .pou de xeito activo nas entida- . ·cións" o. que representa practicamente o 50% das realizadas por
da a comarca durante 24 horas,
ro marta recientemente en Cedes deportivas e culturais do seu
este grupo desde o seu nacee a pesar de non ser reivindicadeira- na criación dunha AsamConcello nen na dilixente asociamento. Pero quizais haxa que
do os médios informativos apunblea de Traballadores en . Paro
ción de_veciños da parróquia
deixar. pasar máis tempo e gañar
taron ao "Exército Guerrilheiro"
-que construiu nestes últimos
da comarca de Ferrol que decomo posíbel autor do atentado,
senvolveu durante ese periodo . anos un amp!o local social- e · máis perspectivas para analisar
as causas qué alimentaron o nae nesa parróquia fenesa a todo o
distintas actividades en demanquizais iso tamén influía na apamundo lle veu á memória o neda de emprego, como diferentes
tia coa que se acolleu a sua de- ·cerriento dos "guerrilheiros" nas
beiras da ria de Ferrol.
•
me do conviciño acusada· de diritención.
encac.:ieamentos nas ofici.nas do

PROTESTAS VICIÑAIS .

Persiste a polémica do verán polo sistema de aparcamento

Lugo: unha ORA con 1.600 minutos
res", ameazando con que non :
·podían seguir .as 20 persoas·
que compuñan a plantilla de
Aparkisa.

' • PACO ARRIZADO / LUG9

A implantación do sistema
da ORA trouxo sempre
polémica e problemas nas
distintas cidades, pero en
Lugo as discusións foron
tan cruas como mauros
alguns dos aspectos das
concesións .' O caso máis·
escandaloso foi o de que, .
para aumentar as prazas,
marcábanas nos mesmos
pasos de peatóns.
En Lugo as primeiras protestas foron polos aparcam.e ntos subterráneos privados ·

As distintas corporacións luguefoi Aparkisa,- que' colleu o relevo
praza~ ! non só intramuros, sesas tiveron sempre .a picardía de,
cando_á ánterior empresa lle .ia
nón tamén nq exterior, quer dicando ollaban que un tema po- · .
cer, "no máis substancioso" dos
vencer o contrato. Daquelas o
dia ser polémico, cola/o 'ño mes
arredores, como é o Hospital Xeaparcamento vixiado, exlusivade A'gosto ou xa cando estaban,
ral e a Estaci~n d~ autobuses.
mente nas ruas do casco amuraen funcións. Foi o qué pasou coa
do, estaba atendido por 2d perimplantación do sistema da_
Todo se puxo a andar en tempo
s.oas rlisminuídas.
ORA 'Decidiran poñelo en marrecord, par·a que lago, en caso
cha ,en Agosto 'de 1990, cando · Foi neste ano 1991 cando, en · de reclamación, pudesen pedir
os viciños andaban de vacaindenizacións ou contrapoñ~r o
moi pouco tempo, Aparkisa seciórls. A empresa adxudicatária
"sagrado dir~ito dos traballadomentou mi! seiscentas . novas

'.

pagar "pois deberá facelo '~ ·

En concreto o BNG apresentou
en Xullo unha proposta pedindo
a paralización da ORA durante
Aparkisa, con otitros nemes, le- . catre meses, tempo no que se
va a· mesma concesión rioutras
deQeria negocjar coa empresa
cidades de Galiza, pero aqui afír- · segundo os pontos antes relatamase que "ademais· das Koplodos. ~ mocjón teria prosperado
witz, están os intereses dos de
se non fose pala auséncia de
uno Vence, concelleito da CNG
sempre, dos qüe están en todos
a quen anda a tentar-o PP para
.os ·sí-tíos en Lugo". Isa explicaria,
segundo a. vox populi o tesón co
conseguir a maioria.
que desde o govérno municipal
Agora o· governo municipal quer
se d.~fende a empresa.
suprimir- a ?-'.Ona en ár.eas como o
Hospital, pero ampliala a outras.
A oposición considera que ·hai
BNG e EU peden que se vote a
que facer· unha revisión da conampliación por partes, pero o Al- '
cesión e reducir esas 1". 600 prazas de aparcamento trazadas · calde e Secretário ·negáronse no
pleno celebrado despois das vanas ruas. Néganse, ademais, a
andar buscando p'or outras ruas
cacións.
para completar as prazas a supriPara o .dia, 30 de Outubro esta
mir, ea?i poder mantero cupo. ~
previsto que · o Concelleiro. de
Tráfic_o leve o novo plan ao ple- · · · ·
Tamén reclama que se realice un
no: Asi llo comunicou en entre"Plan de Tráfico" antes de nego~
vistas mantidas con ·diversas
ciar coa empresa e se esta perde e é o concello quen ten_que .asociacións.

•
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Os.sindicatos labregOS apresen~áronlle
as suas propoStas· á Comisión Europea

. '
"Vivimos no me/Jor
dos mundos posibeis"
Felipe González

ovos, gado porcino ·e derivados
ción, rechazando a comercialización das cuotas de produción que
agrícolas, quer dicer, todo o que
produce Galiza.
no Estado español van comezar
Oito sindicatos da
a funcionar o·próximo ano, senda
Península Ibérica e
·. Esta situación agravará a crise
as1mesmas que en 1985.
,franza, entre eles o
do agro galego, entre elas a do
Sindicato Labreg_
o Galega,
Outra das reivindicacións destes
sector lácteo, cuxa mesa vólvese
oito sindicatos é da xusta remureunir o 27 de Setembro, con
· expuxéronlle a si.Ja
neración do traballo agrárro, desindicatos e emp.resários , agarproposta de política
mandando uns prezos que garandando desde antes do verán a
agrária á Comisión
ten a renda e ligados aes volumes
seren recebidos por Manuel FraEuropea do tema. O
-de produción", asi como "unha poga. "Agora"., afirma Emílio López
mesmo dia a CEE daba a
1ítica.de calidade, cunha produPérez, do SLG, "esta reunión
ción ligada á terra, poñéndolle líainda ten máis interese, pois veu
· coñecer a sua intención de
mites á produ('.ión industrializada".
afirmando de Madrid que estaba
que os prezos db leite se
todo arranxado. Precisamos sareducisen non 1O por
- . Por último peden a potenciación
ber que é o que arranxou".
cento e os da carne de
de actividades sócio-económicas
vacun n!in 15 por cento.
várias e a, mellora de infraestruPor outra banda, segundo pudo
turas e servizos.
saber A NOSA TERRA, a empreTamén baixarian carne
Setembro en Bruxelas pasan posa Unión Leiteira Normanda deude pareó, os,coellos, .
lo "mantimento do mesmo núme- ' Báixan os prezos
1le un ultimatum a Larsa para
pólos e ovos.
ro de labregos, poñendo freo ao
transferirlle as accións, améazánactual proceso de desaparición
O mesmo dia da reunión os sindoa con retirar o aval do crédito,
Unha nova ·política agrária comµdas explotacións"; a distribución
dicatos agrários tiveron coñeciriitária e o ·que demandan cito · solidária da produción e os fonmento das propostas de prezos
Xa no sector vitivinícola, os cosindicatos do Estado español; .dos públicos, ce "reparto do direique ten a CEE para as próximas
lleiteiros do Ribeiro pecháronse
to a producir a todos _os países e
Portugal e Franza, das zonas nas
campañas. Segundo estas direco 25 de Setembro, tal como
que exist~ unha agricultura me- .o uso dos fondos do F-EOGA pativas, o prezo do leite descendeacordaran nunha asamblea á
agriculra reducir desequilíbrios". Para o
nos desenvolvida, unha "_
rá nun 1O por cento e o da carne
que acudiron máis de ·trescentos
sector lácteo, en concreto, pédetura .do Sul". As liñas básicas
de vacuri nun 15 por cento. Ta~
viticultores, polo incumprimento
se Linha distribución máis xusta e. mén descenderá o prezo recibiapresentadas. ante a Comisión
do contrato homologado por parequitativa dos límites de ·prodúEuropea de Agricultura o. 25 de
do polo ag~icultor polas aves,
+
te do Consello Regulador.
llA.E.

Menos mal que a averia foi
nun avión de lbéria e non nun
de Cubana (je Aviación, senón a estas alturas ainda es-·
tariamos ouvindo as gargalladas deses empeñados en caricaturizar Cuba até o recalcitrante, ainda faltando á obxetividade máis elemental.

I
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A dirección de Correos ven
de enviar unha circular a todos os seus directivos proibíndolle que se dirixan aos
médios de .comunicación. Mal
futuro para os xornalistas ·
que non pertenecen ainda a
un gabinete de prensa. -.
O pasado 17 de Agosto o maxistrado da Audiéncia Nacional, Baltasar Garzón, sin.a .. lou; no transcurso dunha con feréncia no Esco~ial que: non
se estaba a reprimir o blanqueo de diñeiro (pilar principal
do narcotráfico), que non se
estaban a realizar medidas de
prevención contra a droga e
que era negativa a permisivi. · dade que a nova Lei de Seguridade Cidadán outorgaba á
policía para eritrar nos domicílios, dado que esta medida
traspasaba á policia o que debia corresponder ao poder xu.dicial. Todo isa non o dixera
antes máis que un xornal: este que len. E hon é para va. nagloriarse senón para la- .
mentarse de que señamos
tan poucos a dic~r o evidente.

..

Xa saben quen foi a vítima no
xuício dos Gal: o avogado
Fernando Salas. Algun dia
este home. digno que loitou
contra as vergonzas do Estado ·inspirará unha película de
série negra. A medo sairá .
·pronto, reducindo condea,
porque nori. é .terrorista ..Unha
trampa ao avogado, un bon
golpe de efecto nos médios
de comunicación e isto que
se parece cada vez máis a
Chicago.
•

a

NORMALIZACIOti LINGUISTICA

.A Mesa propón a.criación
.
dunha rede estáb~l · de cursos de galego
•x.c.
A Mesa pola Normalización
Lingüística_tixo público,

Segundo experiéncia própria da
Mesa, e que. é comun a todo tipo.
de asociacións cúlturais, son frecuentes as chamadas de cidadáns que queren inscribirse en
cursos ante a imposibilidade de
facelo na Dfrección de Política .
Lingüística, que adia en vários
meses as peticións e mesmo non
dá información ou ofertas concretas". ·Esta situación vense prolongando durante estes anos pésie
aos avances normalizadores.

Colaborar coas
asociacións culturais
A proposta da MNL inclue a

apertura de oficinas de coordedias antes da celebración
nación da Rede "para cobrir a
do Seminário Internacional
demanda existente haberia que
sobre Planificación
garantir qúe en cada unha das
Lingüística, que estes_dias . ·
sete ddades de Galiza , cada
quince dias durante o curso, se
se celebra en Compostela,
iniciase de modo automático un
a sua análise e proposta
curso de iniciación ao galega, á
alternativa sobré a oferta
marxe dos organizados por cenexisténte·de cursos para a
A Mesa propon a criación dunha · tros de traballo. No caso das vi·
aprendizaxe e
las, ademais ·de colaborar coas
Rede Estábel de Cursos de Línconcellalias de cultura e servizos
gua Galega, pois "non podé ser
aperfeizoamento da nosa
de normalización, deberian terse
que os cidadáns teñan que anlíngua: criar unha redé
en canta ás agrupacións cultudar buscando.os cursos por Galiperman~nté de cursos de
rais que farian un labor de acheza adiante de maneira detectigal ego.
gamento e promoción dos curvesca".
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Qs .pedidos a meio deste boletin terán un descanto,do 15%
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PAGO DOMICILIADO
(a remeter a A Nosa Te~ra unha vez t::uberto)
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Sérvanse tomar nota de atenaer até novo aviso, e ~encargo á miña conta, os recibos que ao meu .nome lles
sexan apresentad9s por Promocións Culturais Galegas S.A. (A Nosa Terra) .
PVP:. 1.300 pesetas.
Número de páxinas : 288.
Tamaño: 16.'5 x 24 cm.
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sos entre a povoación".
No comunicado feito público a
Mesa valórase positivamente a
crecente demanda de formación,
"que sempre supera á oferta da
administración. lsto di moi pouco
a favor non xa da política lingüística senón , sobretodo, da política
cultural do governo. Antes doutras cuestións é preciso garantir
a alfabetización no próprio idioma aes que o demandan e procurar ademais que a demanda
sexa unánime . Até agora nonn
houbo desde a Xunta unha política de cursos deseñada e que tivese como obxectivo conseguir
nun prazo determinado a capacitación escrita da totalidade da ci •
dadania galega".
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REPORTAXE GRÁFICA: ANXO IGLESIAS

•e.LAXE

- · instalarse acentos de
famílias en-pisos vacios
Alguén, probabelmente en
pouco ten a ver
holandés, lanzou un dia o
coa Galiza
slogan de
e ca nacente
movimento okupa .
"ocupa que algo queda".
- que está a dar Aquel movimeRto
· os primeiros froitos.
que levou a

Aquí nace, .·
tamén por necesidade,
pero adaptándose ás
circunstáncias.
· A 9cupación dÓ
cuartel vigués
do Barreiro
é un claro exemplo.

Xóvenes vigues'es.pretendeM facer
do. cuartel do Barre"iro un centr9 cultural participativo

Okupando O·cuartel
Se as paredes do cuartel do Barreiro pudesen cavilar, estarian
francamente desconcertadas.
Elas, que acobi11aron ou, mellor,
agrilloaron, a centos de mozos;
que durante anos foron as atónitas e mudas divisórias entre o raciocí nio e a disciplina irracional
como norma de GOnduta; que
ollaron o automatismo dos xóvenes a paso lixeiro, paso ·da oca,
ou firme ... segundo andasen os
rezumes gástricos do tenente de
mando ... Elas, testemuñas da
hi$1ória, contemplan agora como
outros xóvenes tan como norma
de comportamentc;> a participa-.
ción, a posta en comun, a'.s idea.s,
a novidade e, se se quer, a rotura
con ·toda norma que non se~a a
da comenéncia maioritária.
Estes rapaces son os okupas,
que desde hai un mes, cumprido
o Sábado 21 de Setembro, decidiron facerdo vello cuartel abandonado un centro cultural.

Varios mozos okupas tratan de arranxar o tellado.

e escaralla todo", van facendo
un. plan de actividades con conferéncias, colóquios, c0ncertos ...
Aquelando unha mínima biblioteca, discutindo, razoando, soñando ...
Non pretend~n constru.ir unha
comuna nen nada que .se lle pareza, segundo están algun·s interesados en difundir. "Se durme
algunha xente no cuartel é para
·coidalo, par.a eyitar que o q-ueimen ou desfagan e .enchan de lixo. Moita xente nen sequer .pode
·vir todos os dias por ali, porque a
maioria traballa 9 os outros estudamos. Non somos uns escapados", afirma Er.

Os xóvenes que participan agora

no proxecto son uns 30, pero están recebindo axuda e vis'itas
·doutros pontos da Gal iza, asi como información de compañeiros
que realizaron idéntico proxecto
noütras partes do Estad~.

Alguns destes mozos xa teñen
Primeiramente decidiron que o
experiéncia neste tipo de organique precisaban eran ferramentas
para limpar e arranxar os pavi- . zación. A maioria tivo o seu ba-:
llóns que lles van servir como
tismo no edifício darua López
marco físico deste proxeto "cultuMora que agora é a Casa de Xural, alternativo e participativo",
ventude. Er:. afirma que "aprendecomo o definen alguns dos seus
mos bastante ali, pero o trato
que recebemos foi moi m~o", ao
promotores., neste caso Seo e Er.
tempo que critican á actual Casa
da Xuventude pois para eles
Mentres andan cos arranxos,
"non só é unha cultura e activiacotan e defenden o seu edifício
dadees dirixistas, senón que se
"contra a xente que se mete
r.outras parte do mesmo cuartel · apropriaron uns señores dela,

non informa das actividades e
até pretenden privatizaJa. É un
couto pechádo".
Eles pretenden todo o contrário,
que o cuartel sexa "algo aberto,
participativo, dinámico, que supra a caréncia de espácios, de
proxectos, .que ten Vigo para os
Xóvenes".
En princípio ao Concello parécelle ben o programa de actividades, pero os xóvenes non están
de acordo nas outras condicións
qüe lles puxeron a de facer un ·
censo de xóvenes implicados
nas actividades e en asignar que
cando comecen as obr.ás se
marcharán.
"Ternos medo, afirma Seo, que
todo sexa unha excusa e que .
traian unha paleadora e nos te- .
ñamos que ir cando non lles conveña que estexamos aqui. Nós
sabemos que as obras non van
comezar até dentro de catro
anos. Até daquela hai moito tempo para facer cousas". .
·
Hoxe, no Barreiro, na vez de sonar a corneta dando ordes, escóitanse os berros chamando a
~nha reunión para programar as
actividades do fin de semana e
un rapaz que di, ''ide comezando
que ~u teño que acabar este ce,mento, s·enón sécase". Até as
paredes están collendo outra cara menqs pé.trea.
•
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NACIONALISMOS EN EUROPA ·

DOUS PONTOS .DE .VISTA S~

ANOSATERRA

• G. LUCA DE TENA

0U

A independéncia
eslovena non é unha
festa.
Talvez porq~e o
patriotismo histórico
dos eslovenos
non se apoia
na forza
nen no domínio
dos· viciños senón
nun poeta,
Franca Preseren,
a sua declaración

Na
de
os
coi
ao
do

E~lovénia

polo partido· Deme-cristiano

'Hai máis -riqueza
en Eslovénia. porque se treballa máis e mellor'
Andrei Tsapuder, profesor
de Francés en Ljubliana, é o·
primeiro ministro da cultura .
de Eslovénia independente.
Tradutor de Camoens,
representa dentro do novo
governo ao grupo
Democristiano que acadou o
13 por cento dos votos e
formou a coalición Demos
contra o Partido Comunista
Reformado, o SDP e os
Liberais.

'Qs TITULOS
EDITADOS CADA
ANO? SON CASE MIL
AGORA ESTAMOS
CHEOS DE ÁNIMO
PARA DAR
A COÑECER A
CULTURA ESLOVENA
EN TODO O MUNDO'

Quera pedirlle que situe políticamente o nacionalismo esloveno
.n o marco da Europa.
Suponse que un ministro da cultura ten que estar ben informado,
non?. Nos nacionalismos dos balcanes hai situacións que se poden
parecerás do estado español, pero outras son completamente dite~
rentes . Desde a primeira guerra
mundial, Eslovénia é unha nación
feita, un povo aparte, mesmo na
lugoslávia anterga. Constituense
· como pavos, coas suas escalas e
universidades nas que se ensina
en esloveno. Non se pode talar de
Eslovenia coma minoria ou marxinalidade. Somos un povo, non moi
numeroso pero que xa existia en
tempos de Austria Hungria. O noso
gran século é o XIX e foi o poeta
France Preseren quen nos deu o
ser, igual que Camoens fixera co
povo portugués. No que toca á nosa língua compre dicer que a pri. meira tradución da Bíblia en esloveno dase no mesmo século que a
francesa: no XVI. Hoxe ternos escala, académias, duas universidades, arredor de trinta editoriais, e
_varios millóns de exemplares vendidos. Os títulos editados cada
ano? Son case mil. Agora estamos
cheos de ánimo para dar a coñecer a cultura eslovena en todo o
mundo. Ternos lazos estreitos cos
catalanes. Ces españois non tanto
porque como vostedes os galegos
ben saben, a oficialidade é un algo
imperialista. Claro que os derradeiros grandes imperialistas son os

franceses, que cou~;a curiosa,
non? Parece como se isto non fose
coa intelectualidade francesa.

Caracter reservado
No máis alto do proceso de independén cia e despois dunha
batalla pola liberdade contra os
tanques de Serbia, un agardaba
ver un festival de símbolos nacionalistas en Eslovenia, pero
non ñai nada diso.
Nós. non somos un pov_o mediterráneo. lsto ten algo que ver co carácter nacional esloveno que é máis
ben reservado, sóbrio e pouc9 dado a exteriorizar os seus sentimentos. É certo que os eslovenos non
tivemos Estado desde hai séculos.
Fállanos ese costum de sinais exteriores, de representación e de
símbolos. Agora ternos que aprender a termos un estado e unha- realidade diferente. Débese unha parte ao caraiter nacional e doutra á
falla de tradición de Estado.

Hai quen.explica esta falla de eufória polo feito de que Eslovénia
xa era república autónoma con
amplos poderes desde a constitución lugoslava do 74.
En absoluto. Esa tranquilidade, esa
falla de eufória como lle chama

de independéncia
prodúcese
en espectacular
auséncia
de símbolos,
proclamas, pintadas

de
ter

ªº

po
do
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Non é posibel entender a c~ltura
sen ter conta dos condicionantes económicos...

Andrei Tsapuder, ·
mini·stro de Cultura de

e~

vostede, débese a que somos un
pavo caraiterísticamente racional.
Dentro do caixón de lugoslávia non
tiñamos oportunidade de pensar
nesa opción, de evadirnos des a residéncia balcánica. Tamén ten algo
de atitude prudente, de non deixármonos levar polos sentimentos. Mire por exemplo os croatas: nada
máis facer a declaración de independéncia adornáranse de todos
os fastos posíb.eis. Por exemplo, a
garda da residencia presidéncial
queJan dous soldados uniformado
á usanza do império Austro-Húngaro. Nós comportámonos con máis
racionalidade, con máis frialdade.
lso vennos da viciñanza cos alemáns e os austriacos asi cornea do
Friul. O carácter esloveno ten moitas semellanzas do friulano.

Todo o mundo se pregunta que
clase de relacións culturais e
.políticas van mant~r no futuro
próximo co resto dos pavos que
conformaban a federación iugoslava

lso é pura demagoxia. Non. Hai
máis riqueza en Eslovénia porque
se traballa máis e mellor. Facemos
o triple que os demais. Compre citar
sempre estas cifras: Eslovénia, cun
oito por cento da povoación iugoslava xera a metade das exportacións.
Traballamos moito e·a nosa opinión
é que sempre tomos explotados.
Esta realidade nunca deu cambiado
despois da 1 Guerra Mundial. Eslovénia aportaba o 25 por cento do
PNB iugoslavo. lsto era explotación
pura e dura e seguiu por moitos
anos. Se somos máis ricos non é
por eles, senón por nós próprios.

Pero cómpre lembrar a ventaxa
histórica herdada. Os paises dos
Balcanes que pertenceran ao Imperio Aus~ro Húngaro son o Norde con relación aos que estiveron baixo o Imperio Otomano.

Certamente. Non podemos esquecer que pertencéramos á AustriaHungria, o que é tanto qomo dicer
a Europa Central. A mentalidade é
moi diferénte e a ninguén pode estrañar
que queramos sair da casa
Eseé o caso. Non deixamos de darlle volta a esa pregunta nestes últi- balcánica que non ten rtada que
mos tempos. Non queremos romper ver co espírito europeu. E un espíos nasos lazos culturais con eles xa rito bizantino. Alá é normal non
que consideramos que a cultura é cumprir a palabra dada. Mentres
unha e universal. Claro que ternos a· que a honradeza foi de sempre uncultura nacional que compre cuidar ha das gra,n~es virtudes eslovenas.
e conservar, pero ninguén debe pretender vivir -isolado. lsto é moi importante, e sobre todo no caso dun
país con ·tan pouca povoación, como é a Eslovénia. Queremos conservar os lazos culturais, non os oficiais. Queremos oferecer aes nosos
veciños o que de mellor ternos,
sempre que queiran. E nós quere- PRETENDEMOS
mos tamén o -mellor deles . .Os- ánimos estan polo de agora demsiado A DIRECCION
levantados para que pc;>idamos ter
un intercambio c1.,1ltural. As relacións PATERNALISTA
están nun momento de embargo, DA CULTURA,
pero han mellorar .de aqui a pouco:

As críticas dos unionistas iugoslavos aos independ~ntistas eslovenos céntranse sobre todo
no que se califica de egoísmo
de ricos, que non queren, compartir o seu benestar co veciño

... esa será en todo caso a visión
marxista .

n

... nunha socledade de mercado
a política cultural terá que ter
conta das presións da economia

'

Non completamente. Primeiro, nós
somos xa unha sociedade que se
governa polas leis do mercado.
Pero agora estamos a sentar as liñas básicas dunha política cultural
na que irnos conservar algo de
protección do Estado. Non pretendemos a dirección paternalista da
cultura, pero consideramos que
non se pode deixar a cultura que é
algo tan fráxil ao que lle mande a
lóxica do mercado. Paréceme que
se vai conservar a man do Estado
para apoiar, coidar e conservar.
Pero non no senso que se lle daba
nos paises social istas! A cultura
era un apartado ideoloxizado que
pertencia ao Estado.

Equilíbrio xusto
Que parte ere que se poderá
conservar nesa política cultural
do espirito cooperativo do Estado auto-xestionário
Ese é o problema. Entre o que
vostede chama cooperativismo e
as leis do mercado haberia que
dar con ... estou a buscar a palabra xusta ... unha proporción. Meu
dito, unha proporción entre ese
espírjto e as presións do mercado. E un problema e ainda non
demos ben coa fórmula, pero xa
vemos que camiño tomar. lmaxino
que haberá interacción entre o
Estado e o mercado cultural libre
para abrirmos camiño ás innovacións. Pero doutra parte o Estado
vai apoiar mediante as leis esa
forza criativa.
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Pero l_o go sentirán a presión dos ·
intereses económicos das transn a c ion a is que no.n quererán
atender á criación eslovena da
cultura

PERO NON SE PODE
DEIXAR A CULTURA
AO QUE _LLE .MANDE
ALOXICA
DO MERCADO'

A verdade é que iso ainda non
queda algo lonxe, pero teremos
que prevelo, estou dacordo. O problema aqui é inverso. Leve canta
que os meios de comunicación están ainda nas mans dos antigos
comunistas. Este problema ha mellorar cun algo de tempo, imaxino.
Pero de momento non ternos o do
peso .das privatizacións sobre a
cultura ao que vostede alude. De
todos xeitos 1 non hei esquecer o
que me está a advertir.
•
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SOBRE IUGOSLAVIA
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as opinións
dun membro
da direción
do partido comunista
reconvertido
e do recén nomeado
ministro de Cultura
de Eslovénia
polo partido
deme-cristiano,
recollidas unhas
semanas
despois da batalla
pala independéncia.
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Voiko Venisnik,
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membro da direción do partido comu.nista renovado
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·ou bailes.
Na estrea
de .l'iberdade,
os eslovenos miran
con máis interese
aos países
do Tratado de Roma;
e ás suas formas
de vida, ainda que
teman ser condeados
ao Terceiro Mundo
pala Europa
dos mercaderes.
Aqui reflexamos
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'Só será posíbel unha.~ederación
se podemos construil_a a partir da independéncia plena'
Voiko Venisnik e membro da
dirección do SDP, partido
que refunda en Eslovénia a
vella Liga Comunista
despois da sesión histórica
do 25 de Xuño na que o
parlamento federal decide a
autodeterminación. O
Stranka Democratisne
Prenove Slovenje, ou
Partido para a Renovación
Democrática de Eslovénia, é
a formación máis votada. A
ela pertence o primeiro
presidente do país, Milan
Kutsan.
Como é a aceitación democráti·
ca do partido éomunista de Eslovénla?
O SDP foi a lista máis votada nas
primeiras eleicións libres de Eslovénia, co 18 por cento dos votos .
lsto fai do SDP a forza principal do
Parlamento esloveno . Ternos representados nove partidos. Seis
están na coalición governamental ·
que se presenta baixo o logo Demos. Os tres restantes, incluido o
noso, forman a oposición. Hai que
notar que neste grupo están os demo-liberais, cun 14 por cento dos
votos, que xunto coa nasa é a formación política máis importante de
Eslovénia. Ainda que a nos€! oposición pode non parecer forte, os
sondeos de opinión sinalan que
Demos canta neste momento cun
13 por cento de apoios no eleitorado. O noso partido está nun 23 por
cento de votos. Compre sjnalar tamén que o presidente da República, Milan Kutsan, membro donoso
partido, foi ás eleicións como cabeza de lista do SDP e tirou o 58
por cento dos votos. Sabemos que
a autoridade do Presidente non é
grande, na nova constitución, ainda que sexa importante. O comezo
da democrácia pluralista non é do. ado, e ás veces resulta caótico.
Vostedes coñecen ben os" proble- .
mas da transición. Quízais haberia
¡ue dicer que a 6oaliciór:1 Demos é

'A ESQUERDA

era total. Era como unha illa na
c::¡ue había máis democrácia ca rio
resto de lugoslávia. Produciamos o
ESLOVENA
25 por cento do PNB e máis do 25
REPRESENTA
das exportacións. O 23 por cento
. desta cantidade eran exportacións
POLITICAMENTE
a Occidente. Outra singularidade a
notaré o non termos problemas étUN TÉRCIO
nicos internos nen reivindicacións
DA POVOACIÓN,
territorias cos viciños, agás a que
os fascistas italianos fan da Istria á
OU AINDA MÁIS.
Dalmacia. Co esta base obxectiva
O PROBLEMA E QUE
Eslovénia ten máis meios para se
auto-governar. O SDP apoiou a
ESTA DIVIDIDA'
postura da auto-determinación no
plebiscito ainda que esteamos por
un acordo co resto das repúblicas
de lugoslávia. No Outono do ano
pasado propuxéramos inegociar
sobre un ha base confedera!. Por
contra natura, porque nela xúntan- desgrácia esta proposta non foi
se liberais, deme-cristianos, liba- aceitada, entre outros polos demorais, social-democrátas etc. o móbil cristianos eslovenos.
primeiro destas eleicións foi a
Federarse co inimigo
oposición ao vello poder.

Soberania ple~a
Cal é a sua posición sobre a reivindicación nacional?

A situación cambiou despois da
intetvención militar de 26 de Xullo.
·

Por moitas razóns, entre as gue a
Coñecemos ben a situación do Es- psicolóxica non ·é a menor. E moi
tado español. De sempre mantive- difícil defender unha opción confemos contactos cos cataláns, tanto dera! despois do que pasou. No
co PSC, como co naso partido alá, SDP estamos convencidos de que
o P~UC, ou Iniciativa per Catalun- · hai que proseguer as negociacións
ya. Enos moito máis descoñecida coas outras repúblicas, ainda qu~
a situación da Galiza ou dos bas- só sexa pola razón económica. E
cas. O caso esloveno ten certas evidente que a economía eslovena
especificidade.s, A primeira é que ten necesidade da federación iusdacordo coa Constitución do 74, goslava. A economia eslovena non
Eslovénia, como república, ou se lle interesa levantar murallas chiprefire como Estado, tiña recqñeci- nas. Non para os galegas, pero
da a soberania plena. Moitos ele- para os europeus en xeral é difícil
mentos da constitución federal po- entender que só será posíbel unha
dian se considerar de feito elemen- federación iugoslava se podemos
tos confederais. Sen dúbida, Eslo- construila a partir da independénvénia era o país socialista máis de- cia plena. Reconstituir a vella lu~
senvolvido do mundo, con 6.800 goslávia non é posíbel. Somos
dólares por cabeza; tiñamos un moitos os que de corazón estamos
aparello industrial coerente e ·per- coa lugoslávia da Resisténcia, pesoal moi capacitado. Tiñamos un ro comprendemos que xa non ten
.nível moi alto de servícios sociais, viabilidade política. máis semellantes aos de Escandinávia ca os da meia europea. Du- A maioria das posicións polítirante vinte anos non houbo un só cas da nova Eslovénia están
prisioneiro político, o nível de liber- convencidos de que o Mercado
dade de expresión e de criación Comun será a solución aos seus

problemas. Pero en ter_mos políticos e económicos, dentro da
CEE hai paises de primeira e
paises de terceira.

por moito que sexamos o país so- cialista máis adiantado·do mundo, o
noso nível non nos permite ingresar
no MC. Este é un problema para
moitos eslovenos: que ven Europa
como unha metáfora de benestar
pero non se dan canta das contradicións internas que ten. A CEE será
moitas causas pero non· é unha organización altruista. Outro aspecto
razonábel é que consideremos o
perigo de conversión de Europa do
Leste (incluida Eslovénia) en Terceiro Mundo. O capital financeiro vai ...
atapar nos paises do Leste mellares oportunidades ca en Africa ou
Latinoamérica. A expresión pode
parecer dura, pero hai perigo de semi-colonización desta área. Se isto
acontece asi, é moito o que irnos
perder: o traballo de moitos anos
vendido po( nada e a nosa forza de
traballo mal pagada etc. Os paises
de primeira estabelecerán un cordón sanitário contra os menos desenvolvidos. Pero por outra parte
estamos abrigados a importar a cultura da emancipación política, porque o problema central dos paises
socialistas é que ninguén é capaz
de respostar á cuestión da produtividade no trabailo. Se necesitamos cen horas para fabricar un televisor
e Alemaña pode facer un con só
cinco horas, algun problema haberá, e non en Alemaña senón aqui.

Onde fica o suxeito histórico do
cámbio?
Neste momento, a esquerda eslovena no seu cqnxunto representa
· políticamente un tércio da povoación, ou ainda máis. O problema é
que está dividida. Non me preocupa moito porque estamos simplemente perante a crise de crecemento dunha democrácia nova.
Comprirá un tempo para que se
estabilice a situación. Agora mesmo hai sete partidos que se auto. definen da esquerda. lsto non ten
sentido. Como tamén non -o ten a
división entre a segunda e a tercei..:
ra internacional. A transición afecta
a todos: aos social-demócratas,
aos socialistas. A nasa situación
pode se definir entre o SPD ale. mán e o partido de Occhetto.

Non ere que hai un forte compoñente racista nos xuícios que
partidos eslovenos ·tan dos eslavos do Sul? lso que din de que
son asiáticos, que non qu'eren
traballar é inaceitábel.

...

-

Evidentemente. Son parvadas. Se
tivésemos máis tempo contarialle
A nosá posición é favorábel á inte- tamén afirmación aberrantes- sobre
gración na CEE ainda que pensa- os serbios. É corrente escoitar que ·
mos o mesmo que a maioria dos son estúpidos, que non lograron
partidos da esquerda europea. Que emanciparse etc. Compre distinsó será posíbel a CEE cando se guir entre o gran povo Serbio e os
consiga o recoñecemento pleno da seus governantes, obviamente. A Europa das Nacións e mesmo das ve~ se van cair no erro de lllya
rexións dentro de cada nacionalida- Erenboürgh cando escribira aquilo
de. Ao mesmo tempo somos cons- de matade aos alemáns, en trocentes de que no mundo de hoxe · ques de parade aos nazis. En Esnon se pode aspirará independén- lovenia non hai case nacionalistas,
. cia completa, ao aillamento. Mais pero hai quen pensa ·hoxe en Serbia que a sua obriga é odiar ao viciño. Os políticos que éstán a· inspirar este ódio son responsábeis perante a História.

Que erros principais atribuiría ·
ao réxime de Tito? ·

'SEN DUBIDA,
ESLOVÉNIA
ERAO PAIS
SOCIALISTA MÁIS
DESENVOLVIDO
DO MUNDO,
CON 6800 DÓLARES
POR CABEZA'

O sistema de Tito funcionou mentres el viveu. El .era verdadeiramente o único que tiña poder: Hoxe as discrepáncias dos partidos
sobre a sua obra son grandes. Na
miña opinión, o erro político máis
grande do mar.echa! Tito foi o de
1972. Nese ano apartou ao lide- •
razgo serbio, o de Marko Mikevich,
que queria aceder a unha forma
racional de desenvolvemento. Ese
erro foi capital e non os que agora
lle queren achacar.
•
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CARTAS'
SI A ESTRELA- VERMELLA

Nun anterior número de A Nosa
nesta mesma sección ,_ publicábase unha carta co título
"Non á estrela _vermella". O escrito tora remitido desde Ourense
por un ·. tal Alexandre Riveiro e
_nel deciase, en liñas xerais , que __
o uso, por parte do BNG, da estrela vermella, nori tiña razón de .
ser dados os úl.timos aconfocimentos do ·Leste de Ewopa coa
caida do PCUS e demais estamentos .afins. }amén decia que
sendo o BNG unha frente de
partidos de distintas ideoloxias
debera ter un pouco .máis de respeito · por aqueles membros
(PNG ·e Avante) que non utilizaban a estrela.

SOLIDARIEDADE CON
CROÁCIA E ESLOVÉNIA .

XOSÉ LOIS

Terra,

Q apar~ntemente 'súpeto emer-

~

,.::..···

.

xer das reivindicacións nacionalistas nas. repúblicas i'ugoeslavas
de Eslovénia e Croácia garda,
sen dubida -ao igual que os fenómenos paralelos que esán a
ter lugar na URSS-, unha relación estr.eita coa crise dos sistemas do chamado "socialismo real", sexa na sua versión soviética ou na peculiar versión "autoxestionária" iugoeslava. Sen em- ·
bargo nén nun nen outro caso
son completamente redutíbeis a
dita cr.ise.

~.~.

Eu quixera, se se me permite, facer un pequeno comentário do
dita por este ourensán.

A respeito do acontecido no Leste, dicer que o PCUS e os seus
afins non eran dignos de levar
unha estrela vermella, que a est!ela ron significa .totalitarismo
nen oposición, senón todo .o contrário,- axuda e cooperación. Dicer tamén que o BNG pouco ou
nada ten que ver ca PCUS e que
os homes poden ·aplicar mal a
teoria pero isa non significa que
estea ·desfasada, senón que non
se soubo aplicar:
- '
No tocante a que no BNG hq.i
moitos grupo~ e que por respeto
a aqueles que non· son marxistas, nen leninistas, deberase eliminar .a estrela teño que· dicer ,
que é certo que. no BNG hai éolectivós que non son marxistas, ,
nen leninistas, e_que quizais 'tar:nén sexa cert~ que non queren
a estrela, pero o que tamén é
certo e que estes colectivos (que
eu respeto)' son- unha minoría e
como tal teñen que acatar as decisións da maioria e dá a casualid'ade de qüe -a grande maioria _
quere a estrela. Polo pranteamento de Alexandr-e, el esta ria a
favor de que nunha escola de
Galiza se deixara de talar galego;
xa que existe un rapaz castelán
que non entende a nasa língua.
Xa para rematar, decirlle a Alexandre que hoxe máis ca nunca
dé.bese estar coa estrela verme11 a, pasto que de desaparecer
está, estaríamos todos condeados a nos converter neutra estfela dentro da bandeira dos Estados Unidos de América.
MARCOS LÓPEZ
(ComP,Ostela)

- LUD.O VICO SILVA
E OS GRUNDRISSE

No número 4B7 do vaso serrianário -que ilustra os freqüentadores. da Sala Joaquim de Carvalho, na Bibl_ioteca Municipal ~e Figueira da .Foz- li a iresenha crítica de .Francis.co Carballo ao to-

3.- Avogamos por unha re-estruturación do niapa político de
Europa, que haberá de afectar
tanto a unha banda como a outra
do hoxe fénecido ''telón de aceiro", e por unha reconsideración
do proceso de unidade europea,
que vaia máis alá da mera integración económica e da sua conversión nun macromercado capitalista e que teña en canta os direitos nacionais libremente expresados das comunidades que
a compoñen , na -perspectiva
dunha Europa dos Povos desde
Fisterra até os Urais.

No caso conc,reto de lugoeslávia, a "cuestión nacional" é,· un
~---· ~ . ...... _ .......__.
.. - ·-,,
. . - "' .
,.,,
problema que, arrastando-se
_-:--,""'-- --- -~- /
- - · \_.. '--- . ' - \.
desde-a sua mesma constitución
-.. . _. .., _. ' ·· .'- . . . ._ _"- -- ""--- ''-J'L ""-- '""'---- " '-- _, -- ...__ '- como Estado ao remate .da 1
~ -- ""'- . . . . ..
'- ,_ " - ..._ '-.:....- ..... _ "'-.. .. ........· ~~ ..,_ .- ' .... _ ·,_
-··'--_;_ :-Guerra Mundial, se prolonga na
4.- Chamamos ás organiza- ~ _,. ...... _ " ·-. -- . . ' ·-. "·- ., ""·. "'.:_ :-. / ( - "'-- .. , __...-\ ._ ., ·
. "'-·"--"
construcción do réxime socialista
cións nacionalistas galegas á
baixo o marechal Tito, para
abertura dunha. séria reflexión e
acentuar-se desde os anos sedun debate en pr.ofundidade so.
tenta como -consecuéncia das
bre o papel que lle ha incumbir á
__----...,;, _ ,- . '' ·- ""-...-""'-/'~ ......_....,,_ .-~, . --:-..:_ .--.. ... ·""-...-.. __ -""-..- "'-. .... '--·""-.. ...... "\,_ - "\
crecentes dificuldades económiGaliza nesta Europa necesaria- casque vive o país e da entrada
mente transformada.
~-~-r-..........--..~~.-...._.. . _ _""-' . . "en cena dunhas novas xeracións
~·~· ----·"-------...--'--""- ... ----!-/ . . . _ .. -~ ·':_-/~-- ---- "-.--- --:-. . . . ... . . . .,__ __ . .. , _.. .• ·-. , , , "que non experimentaran o pa5.- - Expresamos , por último, a
-"'-··""---.- .........__ .. ., __. ........._ -, . ./.._
'-·"''-- "'- -""~-- '- - --... '
triotismo iugoeslavo surxido dunasa firme solidariedade cos parante .a guerra de liberación con~....,..., - _.. l ..
.._
--vos esloveno e croata e con to. -~ CASTRO CHEO .
tra o fascismo. Hai que ter en
dos aqueles pavos hoxe en loita
conta , ademais, que o avance
por rematar con calquer forma
""Ji,-.__ ~ DE -FRAGA ""--"'-·""'- ' --"dos nacionalismos centrífugos
:-....... . . . . . .. . ,......_ -...._.... º""'·... ........._ --.. . . '- . . . __.:-. -·
de discriminación e opresión naen lugoeslavia, os cales beben
cional.
tanto das diteréncias repúblicas COLECTIVO NACIONALISTA
-que a compoñen c0t:no da perPRESAMARCOS (B_
.N.G.)
manéncia de diversas tradicións .
(Nola)
culturais, se produce nunha-área
-os Balcáns- caracterizada
pola coexisténcia dun amplo moALONXADOS DE ·EUROPA
saico d~ povos e dunha espemo primeiro da obra de, Enrique
Se a realc_;:a , a minha correc_;:áo ,
cialmente forte inestabilidade poDise que cando os astronautas
Dussel sobre L.a produción teóriclaro, é só _dirigida .a· Don Franlítica desde a crise do lmpério
americanos chegaron á lua atoca de Marx. Un comentario a los
Cisco Carballo. Se a nao realc_;:a Turco. paron un galego sachando pataGrun.drisse. No respec,tivo texto
o que nao quera crér-, terá
cas nunha leira de tres ferrados
se deGlara a investigac_;:áo e a· havido outra injustic_;:a. Os mortos
Na realidade, o que se está a
alá embaixo no cráter de Tetis.
elaborac_;:áo de Dussel náo pojá se náo defendem. P'elo carinpoñer en cuetión, actuando no
Esa sana de cosmopolitas que
dem _ passar desapercibidas.
ho que tive e tenho-para con esLeste como catalizador do pro-:
teñen os galegas, debido ás maPenso que tambem em nome da
se genial venezolano (era assisceso
a crise dos seus sistemas
sivas emigracións de 1876-1930
anterioridade intelectual náo po- - tente de Don Juan Dans García
sociais, é o mesmo mapa polítie 1957-1976, están totalmente
de pas·sar desapercebida a actiBacea, amigo de Joaquim de
co de Europa, estruturado en bainfundadas. Por moito que o previdade intelectual que .nese capi ~
Carvallo, vosso · compatriota} ,
se a un conxtmto de Estados,,
sidente da Xunta visite Cuba ou
tal domínio exerceu o venezola- . nao podia calar-.me no sentido
surxidos en diferentes etapas
Estrasburgo de feira en fe ira o
no Ludovico Silva, de quem fui
de aceitar o siléncio absoluto de
históricas e monopolizadores do
restó dos galegos vivemos totalamigo e · amigo de amigos seus
seu nome quanto a sua ob.ra
poder, -escasamente respeitosos
mente desconexionados do
(José M. Castañón, etc). O L.. concluida e fundamental. de
mundo. Galiza non é cosmopoliSilva faleceu e, por isa mesmo,. Marx, os Grundrisse. O Ludovico. en non poucas ocasións coas realidades plurinacionais que lles
ta; vive e comércia illada.
morreo-alcólico e- amou Espanha
acho-que máis necesário se 1orna esclarecer ao, sr. ·Carballo que
(por A. Machado -tambem amigo · seNen de base. lsto é asi tanto
Para amasar
naso illamento
os apontamentos dos Cadernos · do vinho, por San Juan de la. na Europa oriental como ·na ociabonda este dado qu~ cobra acdental, non podando ~stabeleGrundrisse, con bastante ante- - .Cruz, principalmente nq poesia).
tualidade agora que comeza o
rioridade, foram estudados por L..· A sua vi uva Beatriz há pouco me . cer-se diferéncias de fondo entre
as reivindicacións nacionais de
novo curso escolar e universitáSilva em várias obras suas. Conenviou a homenagem "Para reeslovenos e lituanos e as de irria. A participación de alunas
sidero este Lud_ovjco -que era
cordar a Ludovico", onde figuram
universitários nos programas e
tambem fino poeta- um génio,tqo
ctesenas de homenagems e .on- . landeses e galegas, por poñer
un exemplo.
becas Erasmus da Comunidade
fino quanto o subtil de K. Marx; o
de nao figúrei por estar doente e
.
·
.
.,
Europea/ apenas supón o 6,8%
tudovico dizia "si en alguna parter prazo de entrega da colaba-.
Partmdo_ destas cons1derac1ons, - dos estudantes do Estado espate del mundo existe marxismo
rac_;:ao. O vinho, porem, danificou
o _Col~ct1~0 P~e~ama;c~s desexa
f)ol qt,ie estudan nd extranxeiro,
renovado, creador e yiyiente, es -o figado mas nao o seu elevado
frente a un 21 % dos madrileños
exponer a opm~on publica o que
en Latinoamérica". E destacaba
e mácio intelecto. O futuro consie o 31 % dos cataláns. Que GaliAndré Gunder Frank, Armando
derará · Ludovico un dos homens . segue:
za sexa a comunidade . máis po.Cardaba, ·Héctor Malavé Mata,
mais puros deste século.
1.--Rexeitamos tanto 9 empre~
bre de Europa non xustifica que ·
•'
D.F. Maza Zavalá., Hector Silva
go da violél)cia J:?Or parte dos EsO
F.
Carballo
deveria
ter
escrito:
pamponeemos; é aicer, que os
Michelena: Darcy Riveiro, Fertados para resolver estes confli"E. 0U$Sel, na linha reinvindicativa
estl!_dantes galegas están a denando Henrique Cardoso, Teotútos
como
as
manifestacións
xede Ludovico Silva, pensador vesaprovenaren a oportunidade de
lio dos Santos, Anibal Quijano e
nqfóbicas qué, dun ou outro sig-nezolano, e da atribuic_;:áo de imampliar coñecimentos na CE. A
José López-Sória ..
.
no,
podan
ter
lugar
ªº
longo
dds
portáncia fundamental ·aos Grun- ·
Xunta, as tres universidades e
mesmos. Chamamos, pois-, a undrisse no conjunto da obra de K.
as .empregas galegas interesaNáo son marxista, mas amo todo
ha solúción basada no diálogo e
Marx,. .. ... " Assim estaria bem.
dqs deberian potenciar_o intereo pensamento sem o conhecino respeito aos direitos indiviNáo
estacido,
persiste
a
inxustic;a.
se por Europa, sobretodo se nos
mento do qual náo há progred~
duais e colectivo~ dos pavos.
vai esmagar a economía no 93.
mento intelectual. '
· - _A veríerac_;:ao por Ludovico me leComerciarníos e abrirmos novos
vou a este esclarecimento. E,
2.- Afirmamo-no.s na defensa
mercados en Eur9pa precisa
N'áo sei se E. Dussel r~alga á
por: bem dele, náo. meu.
do .direito de autodeterminación
moitas viaxes.
importáncia latinoamericana ini.como un direito ·inalienábel de to~
JOAQUIM DE MONTEZUMA DE
ciática quanto aos Grundrisse do
·
da
comunidade
nacional
(tal
e
ENRIQUE VÁZQUEZ PITA
CARVALHO
labor do saudoso Ludovico $ilva.
(A Coruña)
(Lisboa)
como se recolle na "Declaración
- '-.. -

Erí resumo que b noso compañeiro Alexandre queria eliminar a
estrela vermella polo mal uso
que se deu dela, e polo respeto
a eses colectivos integrados no.
BNG que supostamente non a
aceitan.

QOS Direitbs dos Povos" aprobada pola CONSEO o pasado
ano), debendo ser respeitados
as formas e.os procesos através
dos cales cada pavo queira efectivizar dito direito.
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bre se hai ou non un teatro infantil
·"é unba polémica sempre aberta,
como sobre a literatura. En todo
caso os nenos teñen unha visión do
mundo e unha vida social moi intensa. O teatro feito só para adultos
pode que non goste, _ou non sexa
acesíbel, aos máis pequenos. Ade~
mais os nenos exprésanse con máis
liberdade co corpo. Polo xeral as
obras non son contemplativas
nese xogo de emocións que se estabelece maniféstanse con máiS
sinceridade".

e

O esterotipo de teatro para nenos sexan con títeres ou teatro de actores- fainos pensar sempre nunha
participación física directa dos espectadores, pero tamén se aposta
por unha participación máis indirecta ~·non sempre buscas que canten,
ou que bailen. Nesta obra que irnos
montar agora -di Manolo Vieites- a
reacción é máis mental. É difícil
porque tes que manter a atención
sen recorrer á intervención directa
dos rapaces, conseguir o seu siléncio. E son espectadores esixentes:
se non lles gosta fano ouvir".

•

-

Feira do teatro. Desde os

dias 30 de Setembro ao 5 de Outubro vaise desenvolver en Santiago a
.segunda edición deste encontro
anual dos grupos de teatro galegos,
logo de ce!eb.rarse os festiv'ais do
verán (Ribadávia, C~rballiño, Mario, Cangas, ... ). Vinteoito representa.cions con outros tantos grupos
poranse en cena nos locais de Ma- .
xistério, Peleteiro; La Salle, Caixa
Galicia e Teatro Principal. Ao tempo no Pazo de Bendaña estará aberta unha .exposición da cenografia e
o vestuário da obra A noite vai coma un rio de Cunqueiro, levada á
cena no 1986 polo CDG e unha minifeira do libro de teatro realizada
en colat>oración c:;oa Galeria Sargadelos. O sábado 5 farase unha mesa
redonda co tema As fe iras a debate
e no curso da semana presentarase
o disco dó grupo c ltévere do seu
espectáculo·Rio Bravo.
+

Máis apoio
A necesidade de facer máis investimentos para achegar o teratro ás
escolas -"un espácio ainda a conquistar para o teatro", segundo Ros~ Estévez- topa coas disculpas
económicas. A duplicidade de estruturas .administrativas converte a
unha parte dos grupos, que se moven entre o amadorismo e a semiprofisionalización, en expertos en
burocrácia. "O an-o pasado pedíronse á Xunta 3.000.000 para criar
- circuitos· e só chegaron 300.000
pesetas .. Coas Deputación. logra- ·
II)OS ir-movéndonos nalguns lados,
pero o teatro segue a ser marxinal
dentro da escola, e as autoridades
de Educación non o contemplan
· como unha responsabilidade sua".
Segundo Manolo Vieites a compa"
ración cun país da mesma áreá europea, como Inglaterra, non se resiste, .p ésie ao corte radical sofrido
no apoio aos grupos na etapa
Thatcher, un neno ve ao longo da
sua ·etapa escolarizada entre 50 e
70 espectáculos frente aos 1 ou 2
que pode ver un neno gal ego.
• XAN CARBALLA

Desde hai catro anos o
grupo Kalandraka ten en
funcionamento unha
experiéncia teatral
especificamente dirixida
aos máis novos, este curso
coa obra "O ponche dos
desexos" de Michael
Ende. Ao tempo, máis de
1O grupos distintos,
outrora organizados na
Asociación de Titiriteiros
Galegos, preparan a sua
actividade para un curso
que comeza.
Rosa Estévez forma parte do grupo
Faba na Ola, que integra nas suas
actividades música, animación e
monifates, e pensa que a oferta dirixida aos máis novos ten que aumentar, "ben sexa con circuito,s, .
con actividades en teatros, na rua
ou nas escolas, pois os nenos forman un grupo de público específico ao que hal que· oferecerlle es.pectáculos". Nesa liña de traballp
móvense µiáis dunha dúcia de grupos, sendo Kalandraka quen ten
dado continuidade desde hai catro
anos a unha peculiar experiéncia.

Todos os venres do curso, polas mañáns, perto de trescentos rapaces de
coléxios públicos e privados reúnense no Auditório do Centro Cultural Caixavigo para asistir a unha.
sesión de teatro. Pagan a sua entrada -reducida a 40 pesos-, "porque é
bon que se acostumen a que o teatro
é un espectáculo que ten un custe" e
disfrutan dunha peza teatral pensada especificamente para eles. Manolo Viéitez, de Kalandraka, explica que esta unión do pedagóxico e o
teatral ten unha gran utilidade educativa, "até agora hai experiéncias
similares en Barcelona, Madrid, Va1énc i a e Bilbao de forma
permanente, e na Galiza, ademais
da· nosa, ten habido campañas e xiras escolares noutras cidades. A
idea é que no futuro non só- ~exa
Kalandraka, senón que se saiba que
durante todo o ano, cada semana,
hai teatro para nenos".

Xogar
con val9res positivos
Tanto Rosa Estévez como Manolo
·Viéitez coinciden en que, sen ·cair
nun didactismo paternalista, as
obras que se preparen para os nenos teñan un fondo ideolóxico progresista, "entendendo que hai valores universais que deben ser asumidos desde moi pequenos: desde a

ecoloxia á solidariedade. O ponche
dos desexos, que dirixe Emilio Goyanes, foi a obra que escollimos
este ano, e nela acumúlanse valores positivos relacionados coa convivéncia, a solidaridade é a integridade das persoas. Buscamos seml?re textos comprometidos nesta liña, que se opoñan· en certa medida .
ás ideas que fomece fundamentalmente a televisión".
A continuidade dese ·traballo realizase en moitos casos através de unidades didácticas , ou do próprio
aproveitamento que podan tirar os ·
mestres. Kalandraka prepara para
este ano unha-unidade no que introduce aos rapaces. nas interioridades
dun teatro, "outro ano recebemos
debuxos dos rapaces, onde se via a
sorpresa que Hes, causaba o próprio
espácio físico dnha sá de espectácttlos. En xeral, e moitas veces as
obras procuran esa complicidade, os
· nenos son presa dunha ·gran ansiedade na butaca, aco~tumados a que
as diversións que teñen sexan moi
dirixidas: Nós non perseguimos como meta criar espectadores para o
teatro adulto, pero darlle teatro aos
rapaces desde pequeno·s en certa
medida contribu'e a normalizar o
feito teatral, e a que desde pequen~s
socialicen esa experiéncia."
Rosa -Estévez aponta o debate so-

• ·Seminário de Planificación
Lingüística. Até o 28 de Setembro celébrase un encontro organizado polo Consello da Cultura Galega
no que se estudan e debaten as experiéncias en matéria de planificación e política· lingüística de paises
conflitivos, con especial atención a
comunidades que gardan semellanzas coa realidade gaiega a~tual.
Os organizadores, Antón Santamarina e Xosé Rubal, esperan que· o
encontro "serva para analisar libremente á problemática da planificación lingüística lonxe de ser unha · •
expresión de trunfalismo político".
Nas mesas redondas previstas fala- ·
rase de problemas e ~proxectos de
normalización lingüística. no campo
da educación, direitos lingüísticos e
_Constitución española, línguas minori~árias no ám9ito da CEE...
+

Os proxectos dos grupos galegos,
.ademais do que odia 8 de Novembro comeza Kalandraka en Vigo,
xa están en marcha. Faba na Ola
prepara o espectáculo "Disparate
de Vasouras" coa intervención do
brasileño Ricardo Spencer, do grupo pernambucano Alegria do ·Molengo. Os outros grupos galegos
conforman unha lista que mestres e
responsábeis de. educación deben
ter presentes: Cachirulo, Danthea,
•Encontro Internacional da
Falcatrua, Matarile ; Os BiosbarLusofonia. O pasado fin de sernados, Papaventos, Paspa/Íás, Sapoconcho, Spaghetti, Tanxarina, / na celebrouse na Faculdade de EcoTranvia, Taparratá, Trécola, Vira- . nóinicas un congreso organizado
.volta e Birimbao son alguns deles . . polas Irmandades da Fata con intervenciónde trinta especialistas de
Na Feira do teatro Cachirulo prea~bos e dous paises. O congreso ·
senta "Xoguetes", Í'iravolta Títerealizouse én homenaxe a Rodríres "Historia Negra", Os monicregues Lapa, Carvalho Calero e Celso
ques de Kukas "Historias dun paCunha, _profesores falecidos nos úl·· ·
pel'', Títeres Etcétera "Trans", entimos anos e vinculados pola sua
tre outros.
preocupación comun cos idiomas
da área galego-poruguesa.
A maiores, proximamente vai estar
nas librarías un libro a sumar ao
Na apresentación do mesmo en
editádo pola Xupta no 1987 ("TeaPortugal, o presidente, José Luis
tro. o xogo de sempre"). Ir Indo
Fontenla, e o secretário Angelo
Edicións publicará en Novembro
Brea, m·anifestaron que "Galiza de- .
un libro eminentemente práctico,
veria ser independente para negodirixido a afeizoados, ·no que Rosa
ciar a sua colaboración con España
Estévez, Eduardo de Tanxarina e
e Portugal, dado que é un· espácio
Xosé Manuel de Sapoconcho exlusófono por razón de língua e culplican como construir monifates de
tura e esa colaboración deveria
luva, carautas, marionetas, títeres
alargarase aos aspectos económide variña, cabezudos ou como fa+
cer teatr.o con sombras·.
+ cos, culturais e lingüísticos".
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FERMIN BOUZA-BREY
OS MITOS DA ÁGUA NA GALIZA
AURÉLIO CARVALHO

A dedica~ao do próximo Dia das
Letras Galegas-1992 ao eminente
polígrafo ponteareano Fermín
Bouza-Brey -apresenta-se como es.tupend~ oportunidade para a reuniao e edi9ao cuidada da sua obra.
A dispersao dos seus trabalhos em
numerosas publica90es, tanto galego-portuguesas como fora.neas, impede, sem dúbida, urp maior e melhor conhecimento da sua produ9ao
cintífica. A sua Obra Literária
Completa já apareceu há dez anos
em Edicións Xerais de Galicia
-onde o Seitura foi torpemente
"normativizado"- e a mesma casa
editora publicou dois volumes sob
o título de Etnografía y Folklore
de Galicia, com valiosos textos do
co-fundador do Seminário de Estudos Galegos mas com evidente falta de cuidado, com muitas gralhas
e com pouco respeito, portanto, ao
autor.

-

"Os escritos de Dom Fermín bouza-Brey aquí reunidos sao, sobretUdo, por cima de tudo, obra de
amor: do amor de um galego a sua:
terra e a sua ra9a", --diz com acerto Caro Baroja no prólogo a Etno-·
grafia y Folklore de Galicia. E .se
tivéssemos ainda de nos referir em
poucas palavras aos sinais de identidade da Galiza de Bouza-Brey
haveríamos de citar certamente
Portugal e o celtismo. José LÚís
Bouza Álvarez já salientou, em referencia a seu _pai, que "também
Portugal nao llie foi alheio. E é que
ele sentiu sempre a Galiza como
Gallaecia, aquela velha natío que
os Romanos identificaram no NO
peninsular e que compreendia as
terras que mais t.a rde seriam núcleo original desse Portugal que
pela língua, economía, território e
tradi9ao, formoti sempre parte indivisível do nosso povo para além
do historicamente contingente e
que algum dia -quando a política
se fizer para os povos e nao os povos para a política- tomará a se
confundir definitivamente com
ele"o>. Quanto ao outro sinal de
identidade acima referido chegue
com lembrar, a modo de ilustra~ao,
que Bouza-Brey faz suas as palavras de Menéndez Pelayo segundo
as quais do primitivo celticismo da
Galiza e Portugal "seria cepticismo
demais duvidar"(2),

damente transcrito ·:__"Ermülhk"
por Eckmühl- e, a partir daí, foi
reproduzido repetidamente sem correc9 ao. O farol encontra-se na
costa meridfonal da Comualha armoricana, perto de Penmarc 'h, ao
sudoeste de Kemper. "Construído
em 1897 gra~as a um legado de
Mme de Blocqueville, filha domarechal Davout, príncipe de Eck-·
mühl, este farol, de 65 metros de
altura, é um dos mais potentes da
costqa atiantica. Pode-se subir a
ele (307 degraus) e contemplar do
alto todo o desenho do litoral cor. nualhés", refere o bom conhecedor
do país Yarin,Brekilien<4).
-

DESDE A ÁRMORICA

Génios diversos, antigos ritos de
imersao, cidades alagadas, fazem
parte. dos mitos da água na Bretanha e na Galiza. Por isso as lavandeiras, a imersao de imagens propiciatóira da chuva e as lendas
acerca de vilas cobertas pelas
águas -comuns no território da
velha Gallaecia- acham o seu paralelisryio ·na península armoricana,
tal como verificou Bouza-Brey e
nos refere em Los Mitos del Agua
en el Noroeste Hispanico.

Partindo desta_última ideia vamos
tentar urna aproxima~ao a certas
. analogías, na obra de Bouza-Brey,
entre a Galiza- e a Bretanha, cingindo-nos de maneira particular a
Los Mitos del Agua en r:l Noroeste
Hispánico, incluido em Etnografía
y Folklore de Galicia o>.

· ~'

Bouza-Brey e Blanéo-Amor, ollados na Praza da Quintana polo ex-alcalde de Santiago Francisco López Carballo.

Antes de nada lémbremos que o
erudito galego conheceu directa e
pessoalmente a Bretanha pois, como diz Fernández del Riego, "foi
pensionado a Armórica e a Portugal; intima com os poetas catalaes
e coro a poesia breta"(3). E assim
em Seitura, livro de versos que como se sabe foi editado em Braga
segundó as pautas ortográficas
portuguesas, achamos o poema intitulado Dende a Armórica; que
coine9a dizendo:_
Tenho de te prisar no m~u feixe de luz,
atal que a mim agora prisa o faro de
Eckmühl...

Já na
~orne

edi~ao de Braga aparece o
do famoso farol bret~o erra-

E a Bretanha aparece igualmente
no poema Na~óes Celtas:
Ei Annórica, Comúbia e Cfunbria
Scótia, Erin, Galiza e a ilha de Man
. Sao as velhas na~oes celtas
filhas do Pai Breogan.
Curiosamente, até é céltico o apelido do ilustre ponteareano, pois o
galego-portugues bouqa, que é vocábulo corrente na Galiza e aparece numerosas vezes como topónimo e apelido, junto com os seus
derivados, tem o mesmo étimo e
significa9ao que o bret-sao bod
("espessura de árvores ou outros
vegetais").
OS MITOS DA ÁGUA

"As iavandeiras sao damas habitadoras das nossas fontes. Já na tradí~ao bretli existe o mito das lavandeims nocturnas, espécie de feiticeiras que, ao estarem lavando,
convidam o transeunte a Jhes retorcer a roupa, e se o faz o convidado
no mesmo. sentido que elas, e nao
no contrário, pode dar-se por perdido. O rasto deste mito achamo-lo
na Galiza, no texto de éertas cantigas de perdida. significa~ao que po. dem ser explicadas por esta
cren~a" (226-7). Também o irlandes W.B. Yeats nos relata em O
Crepúsculo Céltico como o velho
Paddy Flynn, quem lhe fornecia

histórias, a pergunta de se tinha
visto alguma vez os duendes lhe
responden: "Acaso náo estou zangado com eles? Também lhe perguntei se vira alguma vez a banshee. Tenho-a visto, disse, acolá em
bai;w, a beira da água, batendo o
ria com as suas maáos".
E ainda no romance da lavandeira,
recolhido no Cancionero Musical
de Galicia, de Casto Sampedro, se
manifesta a mesma tradi9ao:
Topei umha Javandeira
que lavava ao par da i água.
Ela lavava no rio
e umha cantiga cantava:
Mo~a que vés do moinho,
mo~a que vás pola estrada,
ajuda-me a retorcer
minha sábana lavada.
·Em nota a este romance, recolhído
em Cerdedo no ano 1904, explicase ainda que ele "respoI].de a supersti9ao galaico-portuguesa das
lavandeiras nocturnas, almas em
pena, eternamente condenadas a
lavar os ensanguentaos panos da
crian~a cuja morte provocavam
mediante abortivos, ou a que estrangulavam no ber90". As conexoes entre as tradi9oes da Bretanha e da Galiza sao manifestas
neste ponto -como apontava
Bouza-Brey-, mas talvez nao seja
de todo inútil insistir neste assunto.
"O nome mais comun das fadas
bretas é Korrigan, que se encontra
também, embora alterado por urna
boca latina, sob o de Garigenae,
null!..a das edi9oes de Pompónio
Mela, e quase sem altera9ao sob o
de Koridgwen, nos poemas dos an-

-ÁTÉ É CÉLTICO O
· APELIDODO
ILUSTRE
PONTEAREANO,
POIS-O GALEGO-PORTUGuES
BOUCA, TEMO
MESMO ÉTIMO E
SIGNIFICACÁO QUE .
OBRETÁOBOD
(ESPESSURA DE
ÁRVORESOU
OUTROS VEGETAIS)

tigos bardos galeses. No escritor
latino designa as nove sacerdotisas
ou feiticeiras armoricanas de Sein;
nos poetas cambricos, a principal
das nove virgens que guardam a
hacia bárdica", refere Hersart de la
Villemarqué<si. E mais adiante continua o mesmo autor: "É, com efeito, perto das fontes que se encontram o mais frequentemente as korrigan, sobretudo das fontes que
estao próximas dos dólmenes; ficaram como as suas padr-oeiras, nos
lugares solitários de onde a santa
Virgem, que passa pela sua maior
inimiga, nao as tem expulsado. (... )
Os c'antos populares de todos os
povos as representam amiúde penteando os seus cabelos louros, dos
que parecem ter um cuidado particular. A sua talha é a das outras fadas europeias; nao tero mais de
dois pés de altura. A sua forma,
admiravelemtne proporcionada, é
-tlio delicada, tlio diáfana como a
vespa: nao tem outra gala mais que
um véu branco que enrolam de través a roda dos seus corpos. De noite, a sua formosura está em todo o
seu esplendor; de dia, pode ver-se
que tem os cabelos brancos, os olhos vermelhos e o rosto enrugado;
por isso nao se mostram mais que
durante a noite e detestam a luz.
Tudo nas suas pessoas anuncia as
inteligencias decaídas. os camponeses bretoes garantem que se trata
de grandes princesas que, nao tendo querido abra~ar o cristianismo
ouando os apóstolos vieram a Armórica, foram castigadas com a
maldi9ao de Deus. Os Galeses vem
nelas as almas das druidessas condenadas a f azerem penitencia. Esta
coinéidencia é surpreendente".

da

E ainda se acrescenta: "Por toda a
parte se consideram animadas de
um ódio violento contra o clero e a
religiao, que as confundiu com os
espíritos das trevas, o que parece
irriµí-las muito. A vista de urna sotaina, o som dos sinos püe-nas em
fuga. Os contos populares de toda a
Europa viriam, de resto, confirmar
a cren~a eclesiástica que fez delas
génios maléficos. Na Bretanha, o
seo sopro é mortal; como em Gales,
na Irlanda, na Escócia, na Prússia,
lan9am feiti9os; aquele que turvou a
água da sua fonte, ou as surpreendeu, seja penteando os seus cabelos,
seja contando os seus tesouros ao
pé do seu dólmen (pois neles escondem, dizem, minas de ouro e de
diamante), pode contar quase sem. pre com a morte, particularmente se
é um sábado, dia consagrado a Virgem, que elas abominam".

A rela9ao das fadas descritas pelo
visconde Hersart de la Villemarqué
em 1867 coni as lvandeiras da tradi~ao galaica demonstra a pertinenc:ia das observa~ües de Bouza-Brey
e nos indica também a existéncia de
um fundo mitológico comum aos
povos da Galiza e da Bretanha. Nao
é difícil ver nas guarddoras de tesauros ao pé do dólmen as mouras
das conhecidas lendas galegas, poss uidoras de cobi9adas riguezas e
moradoras dos castros. Ás fadas,
allás, "quase todas as tradi~ües europeias lhes atribuem também urna
inclina9ao pronunciada pelas
crian9as", continua o autor bretlio.
"As korrigan nao sao, de resto; os
únicos génios que rouban as
crian~as; acusa-se igualmente disso
as Morgan ou espíritos das águas,
também do sexo feminino. ( ... ) o
seu propoósito, roubando as
crian9as, é, dizem os camponeses,
regenerar a sua ra9a maldita. É também por esta razao que gostam de
se unir aos homens: para o conseguir violam todas as leis do pudor
como as sacerdotisas galesas". As
xácias de que fala igualmente Bouza-Brey no traballo referido (226)
manifestam-nos novamente as liga~ües de que nos vimos ocupando.
A CIDADE SUBMERSA
Fala-nos Bouza-Brey em Los Mitos del Agua en el Noroeste Hispánico do rito propiciatório da chuva
consistente na imersao de imagens,
mas indica que "nao achamos, porém, na nossa investiga9ao exemplos de imersao de cruzes ou de reliquias, como sucede na Bretanha
francesa, e pode dizer-se que em
toda a Fran~a", nova evidencia da
sua especial aten9ao a cultura tradicional do país armoricano (239).
Outro dos assuntos aquáticos que
atrai a considerayao de BouzaBrey é o quediz respeito as cidades
submersas, pois "apesar de nao ser
o Noroeste peninsular país de lagos, conservam-se nos pequenos e
escassos que existem tradi~oes animistas de vida sob as águas que 6
queremos enunciar, já que o seu
estudo daría considerábel extensao
a esta síntese. Doninhos, Carreira,
Luzema, Antela sao lugares onde a
tradi~ao assinala cidades submersas, considerando-se pelo povo que
estlio encantados debaixo das suas
águas os que moravam no lugar
submergido em castigo dos seus
pecados, por nao querer os seus
habitantes receber a Virgem Maria
ou outro personagem santo que
chegava caminhando á sua terra"
(231). Um bom repertório destas
crenyas acamo-lo em Lendas Galegas de Tradición Oral, de X.M.
González Reboredo<6>, e de novo a
Bretanha nos oferece a correspondencia dessa tradi~ao na história de Kér-Iz ou Cidade de Iz.
(continua na páxlna 23)
(1) F. Bouza-Brey: Etnografta y Folklore
de Galicia. Edi~ao preparada por José
Luís Bouza Álvarez. Edicións Xerais de
Galicia. Vigo, 1982, pp. 9-10.
Todos os textos citados no presente trabal· ho foram traduzidos ou, no seu caso, normativizados quanto possível.
(2) Ibidem, pp. 242. Outras citacCies deste
volume Ievam ao final o número de página.
(3) F. Femández del Riego: Escolma de
Poesía Galega (W Os Contemporáneos).
Galaxia, Vigo, l955, pág. 111.
(4) Yann Brekilien: Nous partons por la
Bretagne. Presses Universitaires de France, 1980, pág. 214.
(5) Hersart de la Villemarqué: Barzaz
Breiz. lntroduction, VI.
(6) X.M. González Reboredo: Lendas
Galegas de Tradición Oral. Biblipteca
Básica da Cultura Galega. Galaxia, 1983.
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memória, a traxédia de "O Corchas" vai de reche.o. Larnentábel a
parte que máis me toca? nesta miña volta de Ferrol onde a loita foi
máis longa e círcia, entrevistando
mal a quen foi o meu máis grande
informante e resultando' diso unha chea de "batallitas" que eluden
o miolo. ·

Unha
de vaqueiros
e outra
de romanos:
Memória
da guerrilla
e Guerrilleiros
Quera sinalar, antes de nada, que
teño mágoa de escribir o que segue, mais a história da Galiza ten
que escreberse veridicamente, a
História verdadeira é cousa séria
de máis para deixárllela a afeizoados, a guerrilla merecía outra cousa, e, mesmo teño eu que defender
a miña própria obra.
Veñen os lostregazos anteriores a
conta dos dous volumes que dan
nome a este comentário; ven isto a
contado respeito e seriedade debidos aos antifranquistas que sofreron o exílio-cadea-morte defendendo as liberdades; ven a conta
do traizoada que sinto aquela loita
e a miña obra própria por man dun
e outro autor; e tamén ven a conta
do respeito -ben diferente nun e
noutro cascr- que sinto por Álvarez e por Neira. Por todo iso teño
mágoa, pero ...
Onde Neira é acrítico, Álvarez fai
panexíricos; ambos os dous son
asistemáticos e plantan tal chea
de árbores que non nas deixan
nen albiscar o bosque, imposibilitando saber o que foi a oposición
galega ao franquismo, maior delito -por voluntáricr- no caso do
Santiago Áivarez- que tivo ao
seu dispor toda a documentación
e os contacto políticos cos entrevistados, en total para facer non
só algo ben lonxe dunha "memória de guerri1la' senón mesmo
mixtificando ... que até dá noxo
que "Edición Xerais" tirara esta
cousa desacertada, de artellada e
ca e pírate ca, pois máis de 150
páxinas das 282 do libro son coua xa editadas (e Álvarez non fai
cita de autor) ou á reprodución
das ponéncias, comunicacións,
colóquios e conversas das "Jornadas obre el movimento guerrillero" que se desenvolveron na
F.l.M. de Madrid en Novembro
de 1988 e nas que estivemos o
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Só engadir que hai erros _mil nos
nomes, que o apéndice estadístico
está ben superado e completado ._
desde a aparición do libro "Gali- ·
cia na IIª República e baixo o
franquismo" e dos monográficos 1
e 2 de A Nosa Historia de ANT,
que a aventura do Val de Arán xa
fora descrita e rnellor por, entre
outros, Eduardo Pons Prades ·a
quen o Álvarez fusila tanto aqui
como en "Memorias - 111'', á marxe de que GaHza non limita cos
Pirineus ....

Frente de Usera, 1936. Xosé Gómez Gayoso, primeiro pola esquerda, con outros comisários de guerra.

Alvarez e mais eu: fora de que as
actas xa foron publicadas: Fernanda Romeu, H. Heine, Carmen .
González, entre outros asistentes,
non me deixarán mentir.
E vou ir por partes, esmigallando o
libro: A parte que ocupa maior espazo non é a loita guerrilleira na
Galiza, pois como un guerrilleiro
conta na páx. 84 decidiron que " ...
tres guerrilleiros sairan a Galicia",
unha Galiza que era para eles a
raia de Lugo e Ourense con León.
Polo mesmo non entra o Álvarez
(afortunadamente) na realidade do
que foi a oposición armada ao
.franquismo na Galiza; tampouco
esculca senón que mesmo induce
as respostas con novelescos títulos
dos apartados (p. ex. "máscase o
encerro e a traizón" ... ).
Non vou analisar os cap. 1-2-3-15
por óbvios, redundantes impróprios e pretenciosamente totalizadores; teñen grandez.a os petjuenos testemuños persaais do cap. 4,
e sigo: o testemuño de Manuel
Zapico é -ben o sabe o historiador leonés Secundif\O Serranoverídico e bonito, pero só centrado. no Bierzo e a Cabrera, con
aproximación a Trives, Casaio e
Chávaga; é unha análise moi persoal, se valiosa en canto á experiéncia própria e ben exacta en
canto nomes, dados e a dramática
realidade, contraditória cando fala
de traizóns (páx. 67 e ss.) e no referido ao "Coronel Benito" (páx.
72 a 79); heroica na realidade da
loita armada.
O reJatório de Francisco Martínez

dores en que ben importantesconstitue e outro gran apartado do
xa ·foran publicadas (mesmo en
libro, e se é un testirnuño (escrito
facsímil) no seu orixinal e corree-=
que non ar.al, e ben se lle nota)
moi valioso sobre o combate,
tísimo español, do que o Álvarez
fai unha absolutamente acientífic_a
tampouco é o reflexo del na Gali~
·tradución a un galega artificioso,
za, onde só hai entradas de "escadescontextualizado, como coas
pe", sen do o cerne en territórios
mensaxes - tamén xa pubiicadas
da província de León; o informante lou la xusta.mente a alguns
várias veces- de Ponte e Vila·combatentes (p. ex. Manuel Giboy. É triste o tratamento que dá á
rón) e é críptico ao descreber cerentrevista coa filla de Benigno
Andrade, personaxe este que metas accións do tempo do
da
guerrilla naquela parte, que non
recía algo roáis.
nesta da Galiza. Por certo que, como no caso do testemuño de Zapi- . Maior falta de rigor· ten o cap. 11
co, todo é tradución ao galego, e
co "Mancho": ou o protagonista
nada boa por certo.
ou o autor menten sobre '_'Marrofer" na páx. 201, e de aí en diante
"Mancho" con ta (A quen? .. que
Odilo Fernández lembra ben o
combate de Chávaga e contradi
non ao Álvarez) rnmo lle cadra,
omitindo o seu próprio papel na
aos anteriores nalgun ponto. As
cartas de Pepe Gómez Gayoso
guerrilla, o seu autoritarismo. José Sevil é personaxe de pouco
-coincidimos todos os historia-

fin

Antónia Rodríguez López e Maria Arauxo, daas mulleres na guerrilla;
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Ne ira Vitas é -<orna sempre- un
bon escritor, honesto na "Xustificación" e na intención, pero non
sabe tratar a información, e irnos
por partes, que o libro "Guerrilleiros" está dividido en catro:

1) "Mancho" cóntalle a Neira Vilas o que quer contar, como raposo vello que é: saudoso e veraz
cando toca a sua neneza e mocidade, da represión do 36, do seu pase ao exército da República no 38,
do Madrid do 39, da agoniante estadía nos cárceres de Ferrol e A
Coruña (até a pax. 32), pero equívoco de aí en diante, sempre narrando os riscos reais dos antifranquistas e as dificuldades para
orga11izarse, caindo en esquecimentos voluntários e caneando
ben habilmente certas cuestións
(xefe no 1947, accións obscuras,
liortas internas, o seu militarismo .... ) que os vellos guerrilleiros
ben lembran, e o anterior coa connivéncia ou falta de habilidade do
Neira Vilas, que aparenta non desexar afondar (E tanta referencia
·que che mandei, Xosé?) _e vai enguedellando perguntas <loadas para respostas axeitadas que tapan
verdades importantes, pois cando
"Moncho" entra en. tema o Neira
déixase levar, e cando "Moncho"
elude o Neira non sabe (ou non
quer, que ese é o caso do Santiago
Alvarez) seguir no rego, e miremos as páxinas 48 a 54 para o indicado, que son ben ilustrativas:
non analisa Neira Vilas ·as circunstártcias do fin da loita armada, cobre a estadía de "Moncho"
na Franza cun veo piadoso, que ·
13 anos ocupan cuarenta e nove
liñas .. : Non sei que dirán Manteiga, Xicos, Pancho, Rosa, Tina,
loitadores que sofreron ao "Moncho" como resp~msábel da guerrifa; nada acredito de "Moncho"
eh Cuba, que esa é outra história.

.~
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tudos que teñen o fundamento que
non ten nengunba desta~ duas
obras. Unha peniña ter que escreber o anterior, e outra peniña rematar este escrito á luz dunha vela na
noite do 13 de Setembro, que estourou un petardo en San Marcos e
outro na Cruz do Pouso e ficamos
ás escuras, quizá por mans dalgúns
que -desnortados- coidan ser
herdeiros dos guerrilleiros ant1franquistas que loitaron en condicións obxectivas e subxectivas ben
distintas ás actuais
+
BERNARDO MÁIZ VÁZQUEZ

Benigno Andrade, t;oucellas.

Álvarez Santiago. Memoria da guerrilla.
Ed. Xerais, Vigo, 1991, 282 páx.
Neira Vtlas,' Xosé. Guerrilleiros. Ediciós
do Castro, 1991, 206 páx.

por parte de nós mesmos, polo
que, sen medo a me equivocar,
afirmo que Os outros disparos de
Billy foi pasado ao galego por outra man, a parte a do autor. E
compre facelo constar o>. ·

2) Diferente é o tratamento de María Arauxo, que ben mereceu ela
os pequenos afagos que,lle ffxeron
en Cuba, sempre cativos para unha
vida inteira de loita: nas conserveiras viguesas, responsábel do Partido Comunista canda a República,
sobrevivente no ,trinta e seis, enlace activo da guerrilla, presa política, retómante a Cuba (Lástima non
soubera o Neira afondar na retención en Puerto España!), María na
revolución cubana, como muller
inteira sempre, pois ben é verdade
que Maria "é o mar", que di o Neira, sen que proceda a comparanza
con Manuela ·Sánchez, que iso foi
outra historia.

I!

3) Sindo Seixido foille coñecido
como guerrilleiro a Neíra Vilas
nunha entrevista da miña autoría en
ANT, que lle remesei. Maniféstase
no libro o ·sindo tal como é, tanto
no que toca a Xan de Xenaro canto
ao seu traballo próprio como enlace, ainda que escapa ao seu xeito ás ·
perguntas du_n Neira que non saqe
perguntar cando Sindo lle abre as
portas como fixera comigo: os campos de concentración na Franza,
dos riscos, da própria Revolución ...
Un personaxe desaproveitado.

Carlos G. Reigosa.

Os outros
disparos_
de Billy
co~o ponto.
de reflexión

Outra reflexión' , de t~po persoal,
que se impón '(ou se me impón) é
a seguinte. Cando Libertarias tirou o presente volume en edición
española, n~n o comprei nen o lin.
Agora chegoume a versión galega
(agasallo da editorial) e púxenme
a lela deixando no alzadoiro cantidade de volumes· máis interesantes. Lino po~qu'e estaba en· galego
-son, .xa que logo, un deses denostados leitores "patriotas"? Non
o creo. Nun princípio lino para facer unha reseña. Reseña dun autor
que, de primeiras, non é dos que
me entusiasman. Polo que, como
se pode deducir, as suas horas de
leitura e preparación dá reseña fixéronme, cando menos, perder un
tempo que podia empregar noutros libros niáis valiosos escritos
en ... español ou outro idioma. A
conclusión á que quero chegar é
que lemos, continuamos a ler,
muitas veces un texto porque está
escrito en galego, e porque compre falar del -sexa a sua calidade
a que for. O mesmo libro, publicado en español, non teria caído
nunca nas nosas mans -ternos
cousas m,áis interesantes que ler, é
o noso pensamento cando vemo
un tal libro nos aparadores das librarías.

4) Xosé Gómez Gayoso: quero de
primeiras agradecer as várias mencións a miña persoa que fai o autor
oeste apartado, pero non por iso
Hai catro ou cinco anos --quizá
deixo de sentirme defraudado polos
· máis- a editorial madrileña Edimateriais que Neira Vilas usa --e
ciónes Libertarias tirou do prelo
os que non usa- e polo iratamento
un ~de · Carlos G. Reigosa. O
que dá a quen na Galiza· era "Jutítulo exacto non o lembro, pero
Acabadas --en verdade nen emprilián": en canto aos documentos por
non me estrañaria que fose Los
cipiadas- estas reflexións, vaiater eu arquivadas as cartas nas que
otros disparos de Bílly, xa que le-'
mos ao volume de Reigosa. VoluNeira pede e agradece as miñas invaba un prólogo de Gonzalo Tome que se divide en duas partes:
formaci óns, as fotocópias, etc.' rrente Ballester que é o mesmo
"Os outros disparos de Billy", que
(algunha reproduce, ás veces citan- - que leva o volµm,e que co título · son unha série de máximas (?) que
do orixe, outras non) e por vários _.,, 0,J" outros' disparos de Billy acaba
vai deitando o famoso Billy the
autores (por exemplo eu) que Neira
de publicar Edicións Xerais (ViKid. Máximas como disparos, o
coñece e utiliza, 'Sendo o seu caso
_go, 1991. páx. 1.200 pta'.) da autoque pasa, o que soe acontecer é
mái~ surprendente que o de Santiaría do mesmo Reigosa. Polo que,
que a maioria das balas teñen a
go Alvarez (ver neste mesmo artisen coñecer o primeiro volume cipólvora mollada e a moralina apago). Interesantes afectivamente as
tado, non seria nada raro que .o acrece dem_asiado: "Porqúe o verdalembranzas, os fragmentos de cartual fose a versión ao galego do
deiro segredo da vida non está en
tas persoais, ~-·· outra volta coas
publicado, .' orxinariamente, .en es· te-lo que· se desexa s~nón en dese"Cartas dende a Cadea" (que xa ci. pañol. Quero facer constar outraxa-lo que se ten" e outros chamato mais atrás) e pouco máis, cando
volta que non coñezo o editado
dos á rebelión parecidos. Son máo personaxe ben o merecía e eu
por Libertarias e, polo tanto, non
xjmas e --quizá- senténcias que
_ agardaba outra cous~ do autor.
podo dicer se é o mesmo libro ou
dispara este Billy con demasiada
non, peto certos "elementos", dinrapidez ao desenfundar e pouco tiAmbos os dous, se o ..Santiago en '
nos claramente que se trata dunha
. no ao disparar.
"Memoria" e o Xosé en "Guerritraducción
galego, polo menos
HeiÍos", quixeron construir demoen parte. Non sei se· a versión ao
A segunda parte son once relatos
crácia e hlstoria da Galiza erraron
"dulce idiomo del noroeste" a-fixo
ou contos agrupados .sob o títulÓ
·ben, coincidiron moito e mal: non
o mesmo autor, cousa que, en cer-.
de ~'Once . historias magníficas". ·
saben repro.d ucir documentos inteta maneira, logo de ler o 'volume, . Relatos que intentan deseñar -U:n ·
lixentemente (caso dos dous), non
pódese pór en dúbida. Na primeira
perfil outro de Billy the Ki<;l. Ao
sabe un perguntar (o Neira) nen
parte hai toda unha. série de "chedicer outro queremos dicer difequer o outro afondar, aparentan (?)
ísmos" e de "xaora" que -por
rente.
que nos deron os filmes
non coñecer nengun a bibliografia
sorte- non se fan presentes na
ou ao que quedou plasmado na
- existente, cópianse un ao outro · segunda, o que pode levar a pennosa mente logo de ver tais fil(pax. 158 e ss. do Álvarez a. páx.
sar que houbo duas mans diferenmes. O perfil final de Billy que da
129 e ss. do Neira), non consegue
tes á hora de pór este texto en gao escritor galego non é o dun asanengun estruturar de xeito que o
lego.
sino --que era o qtie foi- senón
combate contra o franquismo fique
o dun rapaz (segundo Pat Garr,et,
patente, mesmo eivan a novela que
Esta seria unha primeira refleo seu asasino, tiña cando morreu
poderia ter escrito un dos dous.
. xión: cantos autores fan traducir ·
2f anos; segundo outros autore's,
os seus textos ao galego? é i.mha
16 !) que intenta tirar, para si e os
Permítome eu -desde Galiza e
prátfca habitual? se é asi, por~ que
demais, proveito das suas aventudesde a pescuda histórica- sentir- .
non se indica? Toda unha série de
ras e desventuras; proveito moral,
me · aldraxado, ~. no camiño, remiperguntas ás que compre encon~
enténdese. Son relatos que se len
to aos interesados pola oposición
trar e dar resposta. Por parte· dos
e que pasan polo leitor deixándoo
galéga ao franquismo a outros esautores, por parte dos editores e
inmaculado. ·Non hai neles nen
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humor, nen ironia, nen paixón.
Relatos 'de pobre conceición literaria e lingüístka. Máis nada. Polo que o leitor pode, para ~eguir
con Billy the Kid e a sua lend'a,
achegarse a Ramón J. Sender e o
seu El bandido adolescente , ou
ler "El bandido desinteresado Bill
Harrigan", de J. L. Borges en calquerda das múltiples edicións de
Historia universal de la infamia
(para desfacer entortos digamos
que o nome vetdadeiro de Billy
era Henry Mac Carthy e non naceu en Nova lork éomo eren muitos autores, senón en Anderson,
Indiana). Ou, se hai fita, rever os
filmes de A. Peno ("O .zurdo"), de
Peckinpah ("Pat Garret e Billy the
Kid"), de King Vidor ("Billy the
Kid", o primeiro da série, en
-1930) ou esa xoia estraña que é
"The outlaw" de Howard Hughes
que comezara a filmar Howard
Hawks onde por vez primeira, antes ca en Penn, un conflito homosexual aparece na· figura de Billy.
Penrt, como saberá o leitor, aprofunda máis nun certo complexo de
Edipo que, ao parece, sofria Billy
(o seu primeiro asasinato, aos 12
anos, foi matar a un ferreiro que
insultara á sua nai -matóunou a
navallazos). Se o l~itor ten tempo,
pode tamén v~r ó "Billy the Kid"
de Daviq Miller protagonizado
por u_n Robert Taylor hierático e
imposíbel. E hai outro filme, cuxo
título non lembro, que trata dos
anos mozos (sic) de Billy, estaba
protagonizado por Michel J. Pollard no papel do mozo Billy, quizá López Pazos se lembre del e
poida dicemos o seu título.
Pero talvez, e como diciamos enri. ba, o leitor achegarase, por empatia, ao texto do escritor galego, o
máis frouxo de todos e o menos in+
teresante, pero...
XGG
1) Quizá o dia de mañá, un deses ou unha
desas filólogos/as que non teñen moito
que facer, dedicarase a montar un libro titulado "Léxico de Carlos G. Reigosa"
--ou outro autor- e ao final resultará o
que acontece cun libro que anda ceibe por
aí que trata do léxico de Álvaro Cunqueiro, das suas edicións en español. Non vimos o libro, mais supomos que traerá palabras tiradas da edición española de As
crónicas do Sochantre, novela traducida
ao español por Francisco Fernández del
Riego e non polo seu autor, asi que se o
tal volume recolle léxico da devandita
novela teria que matizar que ese léxico
pertence a Salvador Lorenzana e non a
Álvaro Cunqueiro.

Salvaxe e ceibe

O siléncio
dos años
Jonathan Demme, o direétor de
Algo salvaxe, oferece agora unha

das escasas fitas-surpresa da temporada, unha película estraña que
contou coa inabitual benzón da
crítica e do público.
O director xa mostrou desde as
suas primeiras fitas un talento visual moi potente para narrar en
imaxes sofisticadas suspenses ou
comédias. O documental que· fixo
sobre os Talking Heads, Stop Making Sense, segue sendo modélico
nun xénero no que o video-clip
, máis ou menos disfarzado segue
.sendo o rei. Cun argumento anodino coma o de O grilón do Niágara
soubo dotar á película dun ritmo
case musical, que facian dela unha
orixinal intriga case surrealista. En
Algo salvaxe o talento na h9ra de
dirixir ia acompañada d1.;1n guión
orixinal e da presentación dun personaxe feminino -magníficamente interpretado por Melanie Griffith xogando á homenaxe a Louise
Brooks, a famosa actriz dos anos
vinte- moi alonxado dos clichés
habituais de Hollywood falaban da
mistura explosiva de comédia e
- traxédia, dun propósito de cambiar
a ollada clásica sobre as relaciós
humanas. Falta ainda por estrear
Melvin e Howard, unha orixinal
comédica-ficción sobre o magnate
Howard Hugues.
Despois de Casada con todos, talvez a sua fita máis frouxa que serviu para lanzar ao estrelato á fermosa Michelle Pfeifer, Demme
aceitou o reto de adaptar unha novela de terror escrita por Tbomas
Harris e convertida nun polémico
best seller nos Estados Unidos. A
primeira decisión de Demme foi a
de transformar o terror en suspense, e a de suxerir moitas das imaxes atroces da ficción, en vez de
mostralas. O resultado é un thriller
apaixonante onde o terror alterna
cun humor negro que parece ser un
sinal do estilo do director.
O caso de Annibal Lecter -cunha
interpretación xenial de Anthony
Hopkins- un personaxe complexo
digno da pluma do marqués de Sade e da estudante do departamento
de ciéncias do comportamento do
FBI, Clarice Starling -Jodie Foster-, fonnan o tecido <leste conto
cruel sobre a orixe e a ambigüidade do mal. A angústia que nasce da
fita pouco ten a ver co convencionalismo co que Hollywood trata os
viláns. A riqueza do personaxe de
Lecter serve para reflexionar sobre
os comportamentos de conducta
humana -oeste último verán descobríronse casos parecidos ao <leste personaxe de ficción en distintos
estados dos USA- o que non exclue unha profunda crítica á sociedade americana. Todo isto dentro
dos cauces dunha narrativa entretida onde a complexidade da mensaxe está ben imbricada no conxunto
total da fita.
Unha agradábel surpresa cinematográfica, que fai agardar con atención a carreira futura de Demme e
de Hopkins.
+
CARLOS AMARO
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Anthony Hopkins, Jodie Foster e Scott Glenn, en O silénéio dos años.
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EL ANGEL ·DEL ~HOGAf?_, FÚRMÁNDO A MULLER BURGUESA
I

XOSÉ VICENZO FREIRE LESTÓN

En 1841 aparecía ~n Santiago a
primeira revista "feminina" galega: "El Iris del Bello Sexo"; esta
aparición resposta aos anceios dos
grupos liberais reformistas por
contribuir á formación dunha nova
muller que fora unha ama· de ca~a
modéliéa, amén dunha esposa e na
eficiente, pois eran conscientes de
que todo iso redundaria nuhha mellora para a sociedade.
Enstes incipientes xermolos de liberal~smo progresista veríanse axiña abafados, na nosa terra, polo
peso do tradicionalismo ao longo
das décadas seguintes.
Con todo., as décadas centrais do s.
XIX son intres de intenso debate
sobre o papel social que compre á
muller, debates que teñen lugar en
Casinos, Ateneos e Liceos, salientándose sobremaneira os celebrados a fins da década dos 50 en
Pontevedra (Liceo) e A Coruña
(Ateneo).
Paradox.icamente, este ambiente de
polémicas non propiciou a criación
de ningún novo xornal dirixido específicamente ás mulleres. Usaranse iso si, as páxinas dos outros xornais e revistas para polemizar e
defender cada un dos sectores·(tradicionalista e reformista) o seu
ideal de muller.

Poutevoora 15 do .Junio de 1894.

Año l."

Núm. i.•

--~~~~~___...._·~~~~~~~~~~~~--~--~~~~---i

El ng 1de_IHogar
REVISTA ENCICLOPl~DICA _

DEDICADA EXCLUSIVAMANTE Á LA MUJER

CIENCIAS, l,JTV.ltATUILA,, lllGIENE, MODAS, LAHOlt&S, Y CONUCl.\lrnNTOS ÜTJLES
J•reclolll d~lilU,.ct•J11ciOD s¡¡ l'UIU.1\:A LOS UIAS r¡ y ¡o 1>¡¡ \:Al>A .11¡¡s Pantoll ele llllllerlpclOll
' !Wlp•h& lt¡m.e1l'ro '''"' P••~t•.
•
F."n la Rodnction y Admioistracion
l>!KECTOKA
llratnar y cxt.raujero 1 11.i10 ,¡,u"'
calle de Riestra 39 prlnci¡ial.
pcsd.ai;.
La corrc-pondcuci3 al adminis·
D.º SARAH E. LORENZANA COUTO
Lrador dd pt!ri1'.ic..lico.
l'"i:"' .!2cl11nlAdo.

~ Ailu lru ¡>CIC!All.

vez primeira en 1875. Contodo, os
sectores clericais do noso país non
viron a necesidade de criar unha
revista galega dirixida ás mulleres.
Esta iniciativa deberíase a publicistas que, a título particular e sen
contar detrás cun sólido apoio económico, puxeron mans á obra, actuando á maneira de franco-tiradores dispostos a contribuir ao sue
xeito a aficionar ás mulleres galegas á leitura, espallando ao tempo
os novos valores burgueses. Nesta
liña inscnbense: Cupido (Santiago,
1883), la Estrella Galq.ica (Santiago 1896-1897) e El Angel del Hogar (Pontevedra, 1894 e Vigo,
1896).

'Desta segunda etapa só· se conserva un número, correspondente ao
20 ou 30 de Agosto de 1896 (número 8) polo que ignoramos se seguiría publicándose.
·
Subtitulábase "Revista enciclopédica dedicada exclusivamente a la
mujer. --Cfencias: literatlJfa, higiene, modas, labores y conocimientos
útiles", lema no que se "resume o
seu indeal de instrucción
feminina.
.
'
~staba

dirixida pola mestra e escritora Sarah Escarpizo Lorenzana
Couto (Cangas de Morrazo, 1876)
e saía ·na súa etapa pontevedresa
clinha periocidade quincenal, pasando a decenal no periodo vigués.

Neste contexto, a Igrexa foi a que
mellor soubo ver a utilidade da
mensaxe periodística como canle
de adoctrinamento das mulleres.

"El Angel del Hogar'' :naceu na ciA redacción e administración tíñaa
. dade do Lérez o 15 de Xuño de
en Pontev~dra, na rúa de Riestra~
39; e en-Vigo, na Praza de·Almei1984, deix.ando de pubíicarse, segundo parece, o 15 de Setembro
da, 4 baixo; imprentándose respecAsi, desde principios dos anos 70 e . dese mesmo ano. Hoxe só se contivamente, nos <;>bradoiros tipográpor parte dos sectores clericais
servan tres números, os que van do - ficos da "Unión Republicana"
chega a facerse reiterativa a reco15 de Xuño ao 15 de Xullo, care(Poótevedra) e de Francisco Camendación ás mulleres, de certas
rranque (Vigo).
cendo totalmente de calquera inrevistas "femininas" inocuas, coformación dos números 4, 5, 6 e 7.
mo "La Madre de Familia'', unha
Posteriormente reapareceu en ViSaía un formato de 28 x 20 cm.
publicación granadina de carácter
go, sen que se poda precisar a data
coii oito páxinas a dobre coluna e
semanal, dirixida por Enriqueta
exacta, ainda que seguramente seno referente ao prezo, diremos que
Th>zano e que saía ao mercado por
ria a mediados de Xuño de 19086.
se facia o pagamento por .adíantado

PARA LER NESTE OUTONO

de as nais atopasen prácticas in!¡e através de subscrición. Mentras
tructivas e cons~llos para dar ás fise imprimiu en Pontevedra rexian
. llas.
os prezos- seguintes:
-:--España: Suscripción por trimes- ·
Así, tocábanse temas co~o a moda,
- tre~ 1 pta. Suscripción anual, 3 pta.
a hixiene, a mediciña caseira, eco-Ultramar e· estranxeiro: Suscrpinom ia doméstica, coñecimentos .
ción por un ano, 5 pta.
' · . útiles (como se saéan manchas dun
.moble, ou como se elabora unha
Durante a etapa viguesa os prexos
tinta negra ou o leite para refrescar
mudaron un pouco:
·o c"utis), receitas culinárias ·(como
-Vigo: 50 céntimos ~or _trimestre.
cop.servar os chícharos ou os pexe_:_España, e resto 'd e Galiza: 2 pta. . gos), poemas, estudos .sobre a mupor trimestre.
ller, relatos históricos e costuníis-UJtrainar· e estranxeiro: . 9 pta. . tas, pasatei:ripos, adiviñ~s. etc. /
por ano.
_Os estudos sobre a muller adoecen
Ignórase a tirada, mais para o s'eu
dunha moi acusada frivolidade, sasostemento a revista contaba tamén
lientándose aspectos como a beleza
cun pequeno apoio publicitario,
("La mujer lrermosa"), o pudor
moito máis importante durante a
(".El Pudor), a crítica da coquetería
et<!pa viguesa. Este apoio constituíC'Cartas de una, coqueta"), o aseo e
ano fundamentalmente academias
a pulcriturde. Todos estes aspectos ·
de· ensino, a própria imprenta de . están tocados por un ronsel d~ coCarranque· e algún profisional da
laboradores da directora, pois Sacúria, coma o procurador dos triburah Lonrenzana dedícase fundanais Manp.el Reimóndez.
- mentalmente á parte más recreativa
(relatos históricos). Entr~ estes coNo referente á lingua na que ía eslaboradores citaremos a: Joaquin
'crita, de~mos salientar o absoluto
Olmedia]Ja y Puig, a Baronesa de
predomínio do castelán, ficando as · · Wilson, Ricardo Gil, Enriqueta Loescasas concesións ao galego para
zano, Jaime Clarck ou Narciso Díp~uenos poemas como o dedicado
az dy_Escobar, entre outros.
"Á feiticeira nena Xoaniña Martín.
Vega" por Ro_xelio Lois. .
· Os plantexamentos desta revista
identifícanse cos intereses dunha
Esta revista nacía co .obxectivo de
burguesia localizada no mundo urque "la m_µjer salga de esa abyec- . ' bano, desvencellada da cultura e da
ción en que, por desgracia yace sulíngua do paí!¡ e roáis preocupada .
mida y ocupe el puesto que de depolos chismes da corte que polos
recho le ·corresponde en la socieproblemaS de Galicia. De feito, podad" (nºl)
...
lo seu carácter frívolo, apenas se
fan referencias á situación real da
O seu propósito era instruir deleimuller. galega deste tempo. Os tetando, coa finalidade de contribuir
mas que toca aluden fundámentalao perfeccionamento material e
mente ao "eterno femÍnino'', entenmoral da muller, "para hacer de
dido como o reducido mundo das
ella, no una entidad sabia, sino una
actividades domésticas; ·de feito o
perfecta ama -de casa, ó una madre
seu propio titulo; "El Angel ·del
· cariñosa y previsora", por iso, a re,.
Hogar", indica xa moi ben cal é o
vista anceiaba ser un verdadeiro
cometido social da muller. _ consultórjo do fogar doméstico, onOutro aspecto a ter en conta e que
resulta común ao resto das revistas
"femininas" galegas, é a súa escasa
duración (uns. poucos números).
As causas disto, coidamos que
compre velas no case nulo apoio
publicitário, na elevada porcentaxe
de analfabetismo ferri.inino e tamén
· no feito de que respostaba e ía diri·x.ida a un escaso número de mulleres: as burguesas.
'
Por todo iso a sua influencia sería
escasa; circunscribíndose aos sectores acomodados, que suscribían a .
ideoloxia dominante, que non era ,
outra que a defensa arrichada e teimuda dun modelo de muller, que
servira ao marido como obx.eto de
ostentación nas veladas dos -casinos e como font~ de "honestos placeres'~, cando o burgués da Restauración voltaba á casa, canso de loitar cos obreiros que explotaba ou
de competir cos seus colegas.

TLIM
..
LITE~A. DA MUL~!tos aspectQS da
GA.LE fudios ;obre d1sn_

. a galega, preDe:z. es .6 merarla feJIÜIUI'
titúe .unha
produco n
ensaio que cons vital de
edidos por Ut\ . d i.I\tele~al e
~oweñaxe á acntu e
, . .
vugina woolf.

DESATINOS
DUNMAWITO '

OSOUTROS
DISPAROS DE BILLY

Significa a volta ó panorama literario galego de Alfonso Pexeirueito, un dos escrito- ·
res máis renovados das nosas letras contempóráneas . .

Pódese·considerar unha nova aventura narrativa para o autor. Neste volume aparecen "moitas cousas"; deude o.aforismo ata
o relato máis trenzado.
·

XERAIS

Sf:TENADn·~

· sovmiJ(:o;"ºREs
A literatura sovi , .

.
elica <niesmo
gua rusa)
que se e
e descoiiecida
5egue a ser unba . xCiUldo a URS ·en Ücddente In
gran_
cemento . S é noticia cada
cluso agora,
res ro e ~omie, agás dous , o descoñeseci:o1:.es :oc1on.~dos dende d ou ~ autotens16n.
eternu:nados

Presa en 1in

ª

d
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ª

Neste plan, ela tiña fundamentalmente a función de · ser honesta,
fenno:;a e non importunar ao marfdo en demasía. Neste aspecto; el
- "Angel del Hogar'', máis culta que
outras revistas contemporáneas,
defenderá un modelo de muller,
que aínd~ respostando. ás c~racte
rísticas antes citadas, dedique máis
-tempo· á súa instrucción e á súa
•
formación como persoa.
Nota:· Esta revista atópase nos seus tres primeiros
números na .Biblioteca do Museo de Pontevedra, e o
núme"ro 8, editado en Vigo, na Biblioteca Pública de
Pontevedra. Seguimos a recalcar que cómpre 11:a unha edición facsúnil, se non queremos quedamos sen
ela o ~ia menos pensado.
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Nito Davila
'Pintar un cadro ten que ter algo diyertido'

..
que facer concesións. · Reffrome · á
.miña faceta de retratista: neste caso hai que traballar un pouco co~
forme ao desexo do cliente. Explícome?

• MICKY BERTOJO

Fala parsimoniosa, mirada
inqueda, un·grande anel
pendurand<;>_na sua·orella
- esquerda: _descrebo
fisicamente a Nito Davila.
Tentar o mesmo coa sua
pintura xa non é tarefa tan
<loada. Das suas tintas
xinesas, os seus óle,os~ só
m:iha apreciación, un
tímido achegamel).to: un
singular trán~ito entre o
real e o imaxinário .a
traveso dunha xanela
milimetricamente
·proxectada. Eterno crítico ·
da sua obra -penso que
os múltiples bocetos _de
cada unha das suas obras
rivalizan teimudamente'
de épocas,. si cabe estabelecelas.
co orixinal-, Nito
- Unha primeira seria coas plumiobserva e plasma como os . llas. Un apunte: para mino clebuxo
ten preferéncia sobre a cor; como
grandes mestres dos
ben se pode comprobar. É unha
renacimento :-;-;~os que,
cuestión de ·prédilección, supoño,
por certo, emula de xeito
aínda que pode ter influído a miña
peculiar-, sen esquecer
adicación pfofesional como delineante. Unha segunda época viria
que aqui e agora está o ·
· marcada polo óleo;, con moitos
-seu próprio tempo
quebradeiros· de nariz ... , xa que
histórico.
non podía suportar como fende
1

· Nito Davila ri con ganas facendo
c·omentarios dos seus cadros; encántanlle falar deles, reproducir
cada un dos procesos dun xeito minucioso.
·

.-volve rir con ganas. Respeito do
que comentaba nos meus óleos pódense perceber perfeitamente ·os
trazos do debuxo. É máis, insisto
moit9 nesta pecuÚaridade.

A cor?
Este cadro é para algunha exposición? Pergunto ignorante, sen
decatarme de que estou na sua
galería persoa.

Esta é a miña sombra proxectada.. Teño asustado ao gato con ela! Cu"rio'so, non?
-

Byn, ainda que non gosta de falar

Sempre hai algun felino ou algo
semellante P.os seus cadros.
É unha respo~ta moi sinxela: un gato negro é un burato negro con· ma- ·
neiras de gato. Que che parece? É
como se -do mundo, xa sexa- nunha
rua ou nunha parece, tivesen recortado a silueta do gato e quedase un
bura!._o que se m?ve como tal gato.

Caberia unha défiJiición parecida coa sua pintor~? .

cialos o máis mínimo, déixoos un
· pouco de lado. Teño que pintar to- .
do o meu antes. de pintar o dos demais !
De calquer xeito, é unha cuestión
na que non me interesa profundizar. Todos ternos referentes, pór
suposto, os meus vanse até o Renacimento. O Bosco, Holbein, Van
Orelli ... , a Escola Holandesa en
xeral, os seus contemporáneos
italianos; é un puro reflexo estético, non m~ perguntes o porqué
desta~inclinación.

Paseniña. Un gato podo pintalo como unha mancha mate, sen volume, como un burato negro; mais
canto a pintura que fago, incia!mente pinto para min. Os distintos
movi~entos en boga, sen despre-

É posíbel que vostede ten a unha
sorte de desdobramento: .un eu
histórico e ·un eu actual, contem· poráneo?

Dalle coa cor! Pois ben, non hai
fóbia nengunha pola miña banda.
Despois de todo, tamén emprego
cores, ainda que diluídos, ténues
ou saxos incluso. De feito, pinto
con grafito por debaixo; así cando
traballo o óleo, o grafito ascenpe
ensuxando os trazos. Tampouco te-ño especial interese no branéo e
negro;- máis ben p_enso como Iñgres cando <licia que pint<µ" é debu- ·
xar e, despois, ponse cor enriba. .

Para o ·meu -total e ·perfeito solaz
-::-resposta dun xeito concluinte.
Aquí tes a casa da Conga, en Santiago; máis alá ao Barón Munchausen. Este persoaxe facíase máis xo. ven cando contaba trolas maiúsculas ou ~ivia grandes av'e nturas.
Esther -a sua compañeira- di de
min que son coma el. As suas razóns terá para dic,ilo... !

Cantas épocas estabelece na sua
traxectória ~orno pintor?

A propósito, vive vostede da, por
ou para a pintura?

Son eu todo o tempo, que non haxa
dúbida nengunha -=-aclara cun soi:'riso de traste. O feito de que me
gosten particularmente as devanditas escalas, refléxase na obra que
· esto u a facer. Ás veces, mesmo
reinterpreto moitas obras clásicas
desa época, ainda que co meu selo
persoal: non pinto volU:mens, eles
si o facian; agudizo os contornos ...
Po.r dicilo dalgún xeito, son un pintor de siluetas.

Nen cÓmparto a opción de Pollock,
nen a do expresionismo abstracto:
quero dicer, .esa fascinación pola
cor. Por outra banda, resulta moito
máis dóado perceber figuración e
debuxo que só ·co.r. Góstame comunicar, facer compr.erisíbel a miña
pintura. De calquer xeito, tiven
rpoito que traballar até átopar a miña própria definción de cor.
-

Compénsalle ir a contrafio, in. sistir firmemente nun estilo próprio?
Por suposto. Estou nos cuarenta e
adícome á pintura dende hai moi,to
tempo. Sei ben o que desexo. As
veces -en épocas de vacas tracas_.:.., por puro pragmatismo, hai

Consigo vivir con elá, irnos indo
mal que ben os dous. Ir a contrafío
ten o:i seus inconvenientes. Por
exemplo o aspecto puramente mercantil: as galerias. Tenme pasado
que xulgan a miña pintura boa,
mais ao non ser nen antig¡¡. nen
"moderna" non identifican un posíbel segmento de potenciais compradores. O feito é que vou vendendo, ainda que recoñezo que a
faceta de marchand non a teño nada asumida. Tampouco asumo nada ben o tema das exposicións en
lugares non comerciais -bibliotecas, bancos, institucións-: son un
problema; hai que enmarcar as pezas, estar ali, as relacións públicas ... Por outra banda, substráenche do traballo ...,

Que relación estabelece coa sua
obra, con cada_un dos seus cadros?
Como che diciá, pinto para min; e
se o cadro me gosta, son bastante
reácio a desfacerme del e non fago
nada por vendelo.
Iso ten un aspecto moi negativo en
térmos comerciais: co tempo supéraste e os cadros do_s que fixeche
acópio non reflexan unha actualidade rigorosa.

É a sua pintura lúdica?
- Pintar un cadro ten que ser esencialmente algo divertido; por outra
banda, o lúdico, dun xeito ou outro, é algo recorrente na miña obra.

E esas duas facetas suas: os de·
buxos obscenos -unha vella tradición, por certo- e a caligrafía.
Aí os tes, opina ti mesmo. Canto a
caligrafía é outro xeito de debuxar,
góstame; de feito per onalizo as
carras coa caligrafia, engádolles toda sorte de debuxo ... un pouco á
usanza dos pintores do renacimento que poñian o nome e unha lenda
cunha série de dados ao pé do retrato. A efeitos comerciais, o papel
non ten venda nengunha. É unha
penal de calquera xeito gó tame
atesouralos. Canto aos debuxo
obscenos, podo dicer que son un
puro desexar ·-ri ladino.
•
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ACTOS

Homenaxe
a Miguel
González Garcés
A Deputación coruñesa ven de
editar un fermoso libro de homenaxe ao poeta, crítico, historiador e articulista morto hai
agora un ano. Os traballos recollidos no volume coordenado por Lino Braxe, Xavier Seoane e Xúlio Valcárcel , son
inéditos, e van desde lembranzas persoais, a poemas, críticas
e pequenos ensaios. Ilustrado
con fotografías do álbum persoa l do homenaxeado e con
debuxos de Luis Seoane, Urbano Lugris e Alvaro Cebreiro,
coñecidos pero recuperados
para a ocasión con acerto. Editado sen excesos de luxo e
cunha maqueta sinxela e sen
barroquismos o libro serve de
mostra para outros semellantes
que se poidan facer no futuro.
Na parte final inclúese un
apéndice de cartas de Garcés a
diferentes escritores e artistas
galego e españois.

A 'revista Seiva, da Fundación
Celso Emilio Ferreiro, apresenta
no número catro (maio de 1991)
coas seguintes colaboracións:
Monográfico e poder en Galicia", Estúdio "O movemento .
obreito galego", Actualidade
"Cunqueiro na memória" e
"Stuart Wolf'.
E a primeira vez que vemos
nunha publicación non relixiosa un monográfico sobre a
Igrexa de tales dimensións. To-

man parte nel catro autores:
Antón A. Pombo, M. Abuin
Duro, X.A. Martínez García e
Francisco C. Carballo. Este
oferece o marco xeral para o
estúdio da Igrexa e o poder e
os tres restantes aténse a os períodos que van desde a Restauración no XIX ata hoxe. Os
traballos fundaméntanse na bibliografia xeral ao Estado con
algunhas referéncias a artícuJos de Compostellamum e do
BOAS. X. A. Martínez resume
a sua investigación prévia inda
iuédita. Creo que merece subliñarse este esforzo de SEIVA
por divulgar o rol da Igrexa na
sociedade galega desde os
meios de comunicación laicos.
E hora de que estes estúdios
acade o estatuto normal de toda investigación.
G. Probados apresenta unha
primícia sobre o movemento
obreíro durante a 11ª República. Avilés de Taramancos es:
crebe sobre Cunqueiro e Carlos Sixirei conversa con Woolf
sobre o tema tan presente da
t
pobreza.

ANUNCIOS DE BALDE
A asociación cultural Aloia de
Barcelona, comezará a sua andaina do cur o 91 -92 a partir do
28 de Setembro. Todos aqueles
galegos/a interesado /as en
participar nas actividades programadas para iste curso poden
dirixirse ao seguinte enderezo e
teléfono: C/Ausias March, 1302on-l'. 08013 Barcelona. Tfno.
(93) 265 16 98.
Véndese Opel Corsa 1.0. PO-

(ven da páxina 24)

Charlot: "Son un
progresista e ... "
-Deduzo que vostede p~nsa
que a maneira de ser dos comunistas é cornpatíbel éoa maneira
de ser dos americanos ...
-Non vexo por que non poderiamos viver en paz con Rusia.
A sua ideoloxia non me interesa . Interésame o feito de que
queren a paz e non vexo por que
non haberiarnos de facela e evitar unha guerra mundial.
-Segundo os diários, vostede
deu apoio, dunha forma ou ou-

9450-Z. En excelente estado, , ta a matrícúla para clases de
tampouco é unha ganga. Chalíngua rusa, coa profesora Irimar ao (986) 47 34 82
·na Karitone. Información no teléfono de Vigo 22 44 57 de 17
Desexo coñecer rapaza sensía 21 h.
bel, agradábel, alta, 19-29
anos. Seriedade. Son rapaz de
Mulleres Progresistas e o concecaracterísticas semellantes. Irei
Llo de Vigo organiza un servízo
vivir zona de Santander. Apartade canguros. Debe solicitarse
do 9 .l 64 Barcelona (08080).
con 24 horas de antelación e pó\
d ese conseguir información
A Asociación de Amizade Gachamando ao 22 06 60, de 10 a
liza- Unión Soviética est:á aber13,30 e de 16 a 18,30.
+

tra, e durante vários anos, á liña
comunista. Que ten que dicer
nese senso?
-A liña comunista é tan vaga ...
Seguin esa liña, como vostede a
denomina, a causa da nosa loita
contra Alemania e Hitler... Naturalmente eu son progresista e
creo na unión dos povos.
-Fixo algo p'ara promover os
intereses do PC nos Estados
Unidos, financeiramente ou
doutra maneira?
-Non, que saíba eu.
-Quer engadir algo, señor
Chaplin?
-Si. Quería que vostede fose
máis preciso. O simples feíto

de que declare que quero a paz
entre Rúsia e os Estados Unidos, significa seguir a liña comunista? Se é asi, non é iso· o
que quería dicer. O meu único
fin é preservar a democrácia.
Seméllame que se cometen
moitos abusos e se practica can
decisión a caza de bruxas e non
creo que sexa moi democrático. Solpréndeme ser tildado de
comunista.Vivo aqui des.de hai
trece anos e o meu traballo é o
meu interese primordial e non
est-iven nunca anti nengunha
cousa ... Non estou a favor da
guerra nen a favor da re•olttción.
·
t

Feira do teatro
Desenvolverase.en Santiago dos
dias 30 de Setembro a 5 de Outubro co seguinte programa:
Luns 30 Z-Zeppelin "Mais.. .
Pero ...Non ...Non ... Non ... !". Máscara 17 "O labio leporino da pulga en celo". Teatro 002 'Tumbi".
Caritel "Tagen Ata". Sece producións "El cántaro Roto"
Martes l. Teatro Galileo
"Descubrir a leitura é un espectáculo". Latirilí Teatro "Sos en
compaña". Ollomol-Teatro Submarino "Fas e Nefas". Malbarate "A voz humana". Teatro Geroa "El amante de Lili Marleen"
Mércores 2 Falcatrua "Calidoscopio". Os Quinquilláns
"Vilamea~ un bosco". Teao Teatro. Uvega Teatro "A elas· e a
Cunqueiro". Producións do Noroeste "Os xustos".
Xoves 3 Viravolta Títeres
"Historia negra" Teatre Arca
"Espectro" Moucho Clerc "O
ruxiñol de Bretanha". Escota
Dramática Galega "Chekhov,
Chek)1ov". Rosaura "Eco y Narciso".
Venres ·4 Cachirulo "Xoguetes". Tranvía Teatro "Amostra.
Travesura 92". Teatro de Ningures "Elektra". Teatro do Morcego "Mistério cómico". Teatro da
Lua "Cabaret Alén"
Sábado 5 Os monicreques de
Kukas "Historias dun papel" Títeres Etcétera "Treos". Matarile
Teatro "Andante". Teatro O
Bando "Viviriato".
Estará aberta no Pazo de
Bendaña unha ·exposición da ce-

nografia e vestuário de "A noite
vai coma un río" de Cunqueiro,
produción do CDG no 1986. ·

1 Festival Merengue
O 28 de Setembro ás 22 horas
celebrarase no Pavillón das Travesas de Vigo o 1 Festival Merengue coa actuación dos grupos Dominican Band, Caribe
Band e Elias Santana, El Ciclón
del Caribe. As entradas en venta
antecipada custan 1.200 pesetas
e na taquilla 1.500. Están á venda en Vigo (Discos Elepé), A
Coruña (Discos Port'obello),
Santiago (Discos Fans), Ourense (Don Disco), Lugo (Discos
Radio Milán) e Pontevedra
(Discos Graffití).

Música
latinoamericana
Nos primeiros dias do vindeiro
Outubro t~rá lugar. un festival
de música latinoamericana no
Auditorio de Galicia de Santiago, cofinanciado .pola Conselleria de Relacións Institucionaís.
O calendário é como segue:
7 de Outubro. Ballet de Haiti
Dia 8 Quilapayun
Día 9 Toquinbo
Día 10 Ádelaida Negri
Día 11 Susana Rinaldi

programa de actividades organizado . polo grupo ecoloxista O
Brote e a Casa da Xuventude de
Ourense, nos locais desta última
• O venres 27 ás 20 b. impartirá un seminári<' intitulado "O
bruxo galego e portugués, unha
mediciña natural" polo Padre
Antonio L. Fontes.
Sábado 28 ás 18 h. T.G. Trote Geres falará de "Turismo,
área protexida no d~senrolo ru- ·
ral". A seguir comezará a festa
de clausura.
Simultaneamente permanecen abertas duas exposicións,
unha sobre ¡trtes e tradicióris
populares e _outra sobre libros
de temas alternativos. O Grupo
Meendinho apresenta un panel
explicativo e unha guia de
campo, téndose instalado un
buzón verde no que poden expoñerse denúncias de delitos
ecolóxicos e oiltras ideas e suxeréncias.

CinenoCGAI
O Centro Galego de Artes da
Imaxe apresentou a sua programación até o 14 ·de Outubro.
Todas as proxeccións terán lugar na Sá de Proxección do
CGAI (Rua Durán Loriga 1O,
baixo, A Coruña), ás 20,30 horas. O précio de entrada é de 30
pe~os (20 para os usuários do
Carné Xoven).
A activid~de central da pri~
. meira quincena do mes que vai
entrar é un ciclo do canadiano
Norman McLaren. Desde o día
2 ao 14 de Outubro recóllense
máis·de duas dúcias de obras realizadas entre 1933 e 1959.
Previamente, os dias 26 e 27
de Setembro, proxectarase o
filme "Hollywood a xuício",
de David Helpern, un documental sobre o periodo da caza
_
de bruxas.
Os dias 30 de Setembro é l
de Outubro apresentaranse os
traballos dun ano na Escola de
Imaxe e Son, que recolle fragmen~os das imaxes realizadas
polos alumnos da primeira promoción na EIS.

Comédia dos 80

Permanece aberto até o día 28 o

Dentro do ciclo que se celebra
no Auditório do Centro Cultural
Caixavigo o l de Outubro proxéctase, en versión orixinal subtitulada, "Mamá: hai un home
branco na tua cama" de Coline
Serreau.
•

catalán ·aberta até o 20 de
Outubro na sá de expósicións
do Centro Cultural Caixavigo.

Liliane
Caumont

Elo y
del Alisal

Cerámicas na Galería Amboa
de Santiago (Rua Nova 44).
Aberta até o 5 de Outubro.

Pinturas e grabados. Nova Sá
de Exposicións CAV (Policarpo
Sanz 26-1 º-Vigo).

Jorge Castillo

Xuntanzas
· de Ecoloxia

EXPOSICIONS
(ven da páxlna 18)

Os mitos da agua ...
Segundo Yann Bekilien existia
na penfn ula armoricana um
porto frequentado pelos Fen{cios e onde os Romanos mantiveram urna colónia. "A comeyo do éculo VI o mar, ganhando a terra, submergiu a agiomera9ao ou, pelo menos, os
seus bairros baíxos. SegundG a
tradi9ao, a cidade engolida teria
sido a célebre cidad'e de Is, o
que nao tem nada de particularmente inverosímil. Está provado que existem no fundo dabaía vias romanas, constru96es e
urna floresta de cedros sepultados. Nao longe, precisamente,
da praia do Ris e do antigo lugar
de Ker-Ris, cujo nome difere
muito pouco sobretudo na pronúncia de Ker-ls, que significa
"cidade de Is" em bretao. Se o
facto mesmo da submersiio é

um facto histórico, a maneira
em que a lenda o relata simboli 7
za a defronta9ao entre o cristianismo que come9ava a se implantar e a religiao anterior.
O rei Gradlon estava dividido
entre sao Gwenole, que representava a nova fé, e a sua própria filha, Dahud, que representava a antiga. Nao podia tratarse mais que da religiiio druídica,
pois Douamenez estava consagrado ao Rei-Cavalo céltico,
Marc 'h" (7).
Abordando o mesmo assunto,
Hersart de la Villemarqué assegura ,que "a tradi9lio relativa a
destrui9ao da cidade de Is remonta ao beryo da ra9a céltica,
já que é comum aos tres grandes ram~s desta ra9a: os poetas
bretoes, galeses e irlandeses a
cantaram; enconva~se localizada tanto na Arrnórica como na
Cambria como na Irlanda. ( ... )
Os marinheiros galeses da baía
de Cardigan, que ocupa hoje,
assegura-se, o território submer-
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se, pretendem ver, debaixo das
águas, ruinas de antigos edifícos; os da baía de Douamenez,
na Baixa Bretanha, tem a mesma pretensao" (8).
No seu Barzaz Breiz incluí
Hersart de Ja Villemarqué dois
cantos que ilustram belarnente o
que Bouza-Brey denominou mitos da água. Referimo-nos a Aotrou Nann hag ar Gorrigan .(O
Senhor Nann e a Fada) e Livadenn Ger-lz (Submesao da Cidade de lz). Ambos evidenciam,
para além do comentado, outras
conexóes com a tradiyao galaica
e com a obra do grande ponteareano. Mas a dedica9ao do Dia
das Letras Galegas a este vulto
dos estudos etnográficos haverá
de proporcionar a ocasiao de
tornar a comentar novos aspee' tqs daquelas rela96es.
+
(7) Yann Brekilien, obra citada, pp.
205-6.
(8) H. de la Villemarqué, obra citada, notas ao cantoLivadenn Ger.-Jz.

Encarna Penelas
Xaquin
Marin
Exposición de traballos pictóricos na Galería Sargadelos de Ferrol (Rua Dolores, 55 - Ferrol).

O mundo
criativo de Miró
1

Exposición de 33 óleos, ' 18 debuxos e 6 gravados do pintor

Exposición de Debuxo, Escultura e Pintura. Na Nova Sá de
Exposicións de Caixavigo (Policarpo Sanz 26-1 º-Vigo).

.Pavillón
da España
Mostra sobre os p_roxectos .arquitectónicos do concurso para
o pavillón español da Expo 92
en Sevilla .. Na Casa da Conga
de Santiago.

...

Exposición de gravados na Galeria Cegrac, aberta até o 15 de
Outúbro. (Santo Tomás 102-A
Coruña).

Javier Varela
Pinturas na Aula de Cultur~ da
Caixa Ourense en O Barco.
Aberta até o 30 de Setembro.

Castro Couso/
AnaPasarin
Exposición aberta na Galería
Sargadelos (Dr. Cadaval 24) de
Vigo desde o 10 ao 25 de Setembro.

CONSELLERIA DE CULTURA E'XUVENTUDE

•

•

IDEAS

TRES EN RAIA

·No ·1948. Charles .Qhaplin foi interrogado
polo FBI por defender o diálogo coa .URS·S

Charlot, un ante.cipador
do fin da guerra fria
A

gue'rra fria rematou e o peso
do segredo vaise esvaendo
sobre un periodo onde a persecución· e a sospeita foi moeda comun. A época da caza de. bruxas
nos Estados Unidos tivo en Hollywood un dos seus cotos. Charles
Chaplin tamén estivo no ponto de
mira da comision do senador MacCarthy. El foi, precisamente, un precursos da distensión.

COSTAS
MOLLADAS
XOSÉ A. GACIÑO

armas:

Durante máis de cincuenta anos
Charles Chaplin estivo controlado
polo FBI, que sospeitaba que tiña
simpatías pala causa comunista. O
resultado dese seguimento fixo que
se formase un expedente de máis
de 1.500 páxinas. sobre Charlot.
Era o comezo da guerra fria e nir1- .
guén nos Estados Unidos -nen sequer as grandes estrelas de Hollywood- escaparon á obsesión anticomunista daqueles anos. O que
segue é o texto dun inferrogatório
realizado a Chaplin no -1948. Catro
anos despois, Charlot abandonou
os EUA e foi vivir á Suiza.
-Deu algunha vez apdio a· organizacións afiliadas ·ao Partido Comu·
nista?
- Non lembro. Pero é unha pergunta tan xenérica... Non acabo de ver
que entende vostede por organizacións afiliadas.ao P~rtido Comunista
-Considerase membro do Partido
Comunista, señor Chaplin?
-En absoluto.
-Señor Chaplin, seméllame entender, polo que din os diários, que
vostede está máis ou menos interesado nos movimentos promovidos
polos comunistas no naso país. É
exacto?
-Non ... Eu son un liberal e o que
me interesa é a paz, e en .caso algun o comunismo.
-Escrebeu o seguinte comunicado: Rusia, o futuro perténceche?
-Si
-A quen ia dirixido e por que?
-Pedíranmo os nasos aliados, daquela
os rusos eran os nasos aliados. Querian
unha mensaxe para algun aniversário. la
dirixido á Rusia soviética.
-Que lle dicia? .
-Só que tiñan loitado, que tiiñan morto,
etcétera. O típico discurso patriótico. Era
· durante a guerra.
-O · Daily Worker [órgano do Partido Comunista nordeamericano) do 8 de Xuño
do 1947 publicou un artigo seu no que demandaba que se suspendese o proceso a
Lean Josephsen, Eugene Dennis e Gerhart Eisler [membros do PC), é exacto?
-Si
··., -Como fixo chegar ao Daily Worker a
sua petición?
.
-Non a fixen chegar. Recebo ' cada dia
centos de peticións que chegan de organi~a~ións de todo tipo. Demandan gue prest1x1es ca teu· nome causas xustas. Chéganme por correo, por canles normais.
-lnteresábase por eles porque eran comunistas?
:-Est~ba int~~e~ado, sobretodo, porque tina a 1mpres1on de que se trataba dunha
caza de bruxas. Durante a 11 Guerra Mundial todo o mundo, máis ou menos, era
simpatizante dos comunistas. Refírome
aos comunistas soviéticos. Non lein nunca

atrocidade cometeron contra a nosa
democrácia.
~cree que a maneira de ser dos
comunistas é millar que a dos Estados Unidos?
-Non, de certo. Se o pensara marchariame e non ficaria. Ainda asi
non estou en contra deles e nunca
o estarei, cando menos até que non
invadan os Estados Unidos. Nese
caso seria o primeiro en collar as
-Colleria as armas?
-Si, para rexeitar calquer invasión
dos Estados Unidos. E quera dicer
outra cousa ... Aos xornalistas non
lles agradan as persoas que falan
con franqueza. Menosprezo aos
xornalistas, sempre que falan de
min minten. Intentaron facer de min
un mónstruo. Vivin sempre unha vida tranquila e normal . Non formo
parte de nengunha organización.
Sen embargo, durante a guerra,
estaba contra os nazis e a única finalidade da miña toma de posición
era-conseguir a desfeita dos nazis
e dos fascistas. -Señor Chaplin, era presidente de
honor dun mitin cultural organizado
o 16 de Outubro do 1942 no Carnegie Hall de Nova York?
-Si, fixen un discurso.
. -Comezou dicindo: Estimados

e tivera que plantexarse agora
a rodaxe da sua película "Río
Abajo", José Luis Borau non tería que trasladarse a Califórnia, a menos que tora polo interese de traballar
perta do Hollywood do cine industrial.
Para coñecer e ambientar casos de
"costas malladas", xa non fai falta acudir á fronteira mexicano-estadounidense. Aqui abaixo, no est eito de Xibraltar e no mar de Albarán, ternos o equivalente a un imenso "río grande" ao
longo do cal , desde hai non máis de
dous meses, milleiros de marroquis
mallan as suas costas e os seus ánimos en febles barquiñas , que pagan a
peso de ouro, para tentar chegar ás
praias gaditanas de Tarifa ou ás almerienses de Roquetas antes de que os
vexan os da Garda Civil ou os do Servício de Vixiáncia Aduaneira.

S

compañeiros

...

libro algun sobre o comunismo. Non sei
causa algunha. Nunca lein a Karl Marx ...
A miña interpretación do comunismo era a
Rusia de entón.
-Recebeu algunha vez na sua casa a
membros do consulado ruso?
-Recibin. Mire, eu recebo a moitos eón.su les, embaixadores, etcétera. Supoño
que veñen verme porque son un persona. xe coñecido en todo o mundo~ Coñecia ao
cónsul ruso. Era un home fascinante, pero
non lembro tela visto máis de duas veces.
Non teño nengunha animosidade contra
Rúsia. Nen unha migalla. Pode ser que
non ent!3nda a situ~ción , pero teño que
confesar con toda sinceridade que continuo conservando a esperanza e continuo
persuadido de que estaria moi ben que
poidésemos entendernos.
·
-Enviou un comunicado de felicitación ao
governo da URSS polo Festival Chaplin
de Moscu?
-~nviei. .. Aquel festival, vostede ~nten
derao, foi organizado no meu honor: polo
meu traballo e, naturalmente, díxenlles
que me sentia moi honrado.
·
-Cal é hoxe a sua posieión sobre 6 governo soviético? .
-A mesma de sempre. Estoulles. moi
agradecido. Basándome no que leo nos
diários non entendo que crime ou ·que

-Seguramente habia rusos entre o
público, e como eramos aliados na
defensa da democrácia, sentíame
orgulloso de dirixirme a eles como
compañeiros.
-Continuou o seu discurso decindo: "Non son un cidadán en non
preciso documentos de cidadania
norteamericana. Os documentos de
cidadania non queren decir ren.
Son un patriota da humanidade.
Son un cidadán do mundo"?
-Na primeira parte hai algunhas
inexactitudes
-Ademais señor Chaplin, vostede
non é cidadán dos Estados Unidos,
nonsi?
-Non ·
-Non pediu algunha vez a cidadania?
-Nunca. Desde os 19 anos tiven sempre
un sentido da internacionalización. E é algo que sinto cada volta máis.
-Esa é a razón pola que non pide a cidadania?
.
-Si. Considérome un cidadán norteamerican.o cq,mo calquer outro e sempre qui. xen a este país. Non dixen nunca que a
cidadania non queira diéer causa. Non denigrei nunca aos Estados Unidos.
-Voltando ao discurso do 16 de Outubro
do 1942, vostede dixo: "Hai moitas afirmacións absurdas ·sobre os comunistas,
mais, por sorte, o comunismo xa non é o
lobo, como foi hai un tempo. Quen son
eses comunistas? Grácias a Deus come- ·
zamos a entendelo. Os comunistas son
persoas normais coma nós. Decían que
os comunistas son uns desherdados de
Deus. Que barbaridade! Un povo que loita
e marre como o ruso só pode ser un pavo
. que está moi perta de Deu's".
-Máis ou menos é exacto. Sentia que habia neste país numerosas forzas que tentaban desunir aos aliaqos.
1

(continua na páxina 23)
EITemps

Toda unha épica da fronteira estase a
escreber, nesa encrucillada atlánticomediterránea, europeu-africana, por
aqueles que fuxen do interno alauí e
non atopan o suposto paraíso europeu, nen sequer no caso de que logran
espacar á marte ou á vixiáncia policial.
Pero, arredor destes fuxitivos da miséria, outros están a escreber a contraépica da picaresca e da corrupción : todo un miserábel exército de estafadores e falsificadores , policias corruptos,
funcionários venais, políticos insensíbeis ... e, como telón de fondo, toda unha onda de racismo devastador que
vai prendendo na conciéncia dos cidadáns atemorizados pola obsesión da
seguridade-coste-o-que-coste.
+

VoLVER Ao REGO

ai máis de un que descreeu de
Gorbachov desde o dia en que
tomou o té con Bush, maldeciu
ao líder soviético e alcumouno de traidor, xunto con outros calificativos non
máis tíbios.

H

Son as mesmas · persoas que agoran
mastican a servilleta mentres ollan a
· Fidel polo televisor dando palmas no
lombo de Fraga. Simplemente esqueceran que hai algo que se chama princípios, que ten pouco sentido se .non
vai acompañado de algo que se chama política.
+

