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Qué vai significar ~ · revolución. da 
·informática, da que din.alguns entendidos 

que vai traer máis cám,bios que a revolución industrial~ 
Qué roles cumpre no mundo cap_italista e c<;>mo ~ aproveit.ada ·polos 

. . paises que dominan o mundo? qué supón na orde internacional? ... Estas e outras 

·.Estre·ia ~ 

. ~~ 'lie·. FauSto,_ 
. ,; . 

·· .. ·pola . 
.compañia 
LUís · 
·Seoane -
Foi na Coruñá a ·estreia · do 

,
11 Fauston de Ma11ue_I Lou.ren
zo, qúe representaba a. com
pañia "Luis Seoane". Miguel' 
Anxo Fernán-Vello com.enta 
esta 9bra coproducida polo 
Centro Dramático Galega. 

(Páx. 19) 

Nos_ caixóns repousan 
moitos orixinais . 

Os -carTii.ños 
p_ara _ 
a ed·i~ión 
de __ libros· 

· Qué 'teñen que facer os escri-· 
tores cando rematan o seu 
proceso de criación ?'. ·Nesta 
reportaxe expÓñemos ª· difi- . 
culdade: para ·publicar dos 
novos criadores literários e 
mesmo daqueles xa de sona. 

cuestións é o que tratamos de clarificar no ''lnfor"'!e sobre a Informática" que publicamos nas páx. centrais · · '(Páx. 9} 
~~~~~~~----,.~ 

Entrevista 

'os· coruñesi'stas '. 
proteStan porque HeS 
rouba.ron ·.unha letra 
A galeguizacióri 
dos topónimos 
atópase. _ 
eón 'problemas 
EmpezouSé a tornar aos -verda
deiros nqmes, ~gor~ por leí. Hai -

, quen protesta e hai quen, en vis-
. ta de que. a nonnalización lin

güística non chega, anú ncia un
ha car:npaña para rotular axeita- -
damente os letreiros. Trátase da 
Federación de· AsociaciÓns ·cul-· 

. tórais Galegás. Mentres tanto, 
'. seguen ,aparecendo letreiros co

mo antano,_ e outros renovados 
cun nome e un "mote" 

(Páx. 3_)· 

_A lgrexa 11 progre'~ . 

Misa -.. -
campesina 
e teolo'xia . 
da liberación 
Agroma unha nova concei
ción do c_ris~ianismo en Lati
noamérica?. A Teoloxia da 
Liberación · e a expefriéncia da 
iglésia po.pular en-~Nicarágua~ 
son comentadas po~ Francis
co Carballo e B~goña Moa. 

(Páx. 15) 

Folga xeral contínua 

··Para o · 15.de 
Novembró 

(Páx. 11) 
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Ó' 14 desté. mes, comunidades cristiás e grupos especializados decidiron a · 
~Sii~tióW'1a1ú~ ht :;'(>6'QrdeAaa8fa;,~: tiu.&tllm~f~'tfrivrd~ide ás\a'spiracións~desa~ 
igrexa. foi o resultado riláis' .tanxíbel po "Encon~ro. de comunitíi'aes· e 
grupos áistiáns" habido en Santiago durante os dias 12 a 14. Uns cen 
membr~s de vários colectiyos acudiron a esa xuntanza: · 

Detrás dos convocantes hai Cl.irerente forza. As Comuniqades te5en ·en
tidade . en Vigo, Ferrol, A Coruña, Santiago (CC.CC.PP.) A As9ciación lrí
mia dinar:riiza reunións. anuais de reflexión -cruceiros-,. ed'ita un semaná
rio e pensa en forma-s novas de educación, campamentos, etc. Radi·ca a 
sua dire<;:tión nunha . zona rural de. Lugo {entre Abad in e Vilalba) con 
pontos de apoio no .Ferro! e Sobrado dos Mo'nxes. Os "Colóquios galegas ._ 

· de . cristiáns" manteF1en un secretariado co_n .repr~sentación nacional. A 
.HOAX e ~ XO-C seQ¡uen vivos en duas 'ou tres cidades e MECGA (Movi·
mento estuc;lé:rntil cristián gafogo) é novedoso, can· entidadé en Santiago, e 
conexión coas paralelas · estata is e internaéionais. H~bia algu.n gfupo niáis,_ 
relacionado éon lrímia. ' · · 

O Encontro parece o froito da necesidade de coesión e de con.verxén_: 
cia da igrexa ao, s'ervício da liberación ante· o espectáculo desolador na 
función ·lexitim iadora do conservadurismo. Un ha pequen a . igrexa que vive. 
dentro da gr:ande, pero que nor.i se lex itima na montaxe desta, senón na 
referéncia ao· proxecto de/ esucristo e na obra de identificació~ c~as as··· 
piracións dos oprimidos, marxinados e asoba1"1'ados. ~¡ . 'I ·.. • '· "'-·."' 

Efectivamente, a converxéncia dos grupos foi total. Todos ·queren ser 
igrei><a comunitária, desclericalizada, de adultos responsábeis, eríxertada 
en Galiza e ao servíéi0 do povo en misión liberadora. 

Significa isto algo 'neste intre do noso país? Ou é mais ben unsurviva/ 
romántico e banal? Como escrebia o P. M?núel Crespo, home levado;á ca
dea pala nova PIDE; en Portugal, "a insignificáncia numérica desta igrexa 
posue unha signifi.ca'c.ión profética de denúncia e ci.e proclarnac;iÓ·n da es
peranza que a fan perigosa aos poderes opresores"; é máis ben un fenó
meno de futuro qu_e un ' recordo do pasado. Asi o crernós . por várias ra
zóns. 

Porque procede dun grupo de pe~soas que se identifican cos empobre
cidos, que asumen a sua loita, sen globos de propaganda, sen énfases de 
pancartas, e na simplicidade de compartir b.ens, tempo e ilusión. 

P~rque silben que s6 . receben dos poderes eclesiásticos, e civis persécu·-· 
ción, incomprensión e vixiláncia .. E aprenc;ieron, en longos anos de traba- · 
llo disperso, q.ue cómpre axuntar esforzqs. E ·isto sen áiar novas formas , 
de pequenos poderes, senón nunha coorde~ación que asume funció-ns de 
mútuo alento, sen susbstrair independérícia sen uniformac.i'óns. 

.Porque respeitan, admiran e falan :dos que, sen anda.r n~ órbita de 
cre.ntes, . loitan polos pavos discriminadoi asi ped'iuse que A NOSA TE
R RA fose apoiada, os do MECGA ·senten-se a gasto cos Comités Abertos 
de Faculdade. ' ·' · 

Non ·.é Jn síntomá q~e est.a Coordenadora coincidá coa criación da Pla, · 
taforn:ia pala reconversión n.aval? .Non hai aqui un andar dos -gal~gos na _ 
toma de. conciéncia pala liberdade e na búsca de ampliar condicións que 
leven a sair do foxo da misérTa cara a be.ira do mar das ~venturas? 
. Por todo isto, pensamos que a Coordenadora de comunidade de base. e 
grupos pristiáns pertence aos feitos liberadores de Galiza ~comparte o la
bor de transformación social, ihda que é probábel que nunca aceda a for
rriulacións poi íticas, causa que non incide nos seus obxeetivos. 
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cartas 

· CARTA A 
FELIPE GONZALEZ · 

Sr. Presidente do Governo Espantíol: 
Dirixo-ine 'ª vOcª em· ·calicfade "d~ _, 
merJibro d0 colectivo de escritores 
jovens na 1 íngua propria da gal iza. 

Na exposic;om das· nossas qu.eixa~ 
há urna que · éharna a atenc;om de 
muitos galegas por considerar que a 
no:Ssa língua é tratáda com menos 
. .· ' - . ~ ·. .·, .n,--. · .J;;\ 1. · . Tl' ·r ,.:¡~)'. 
respeto e d1gnidade q1:1e .a dos cata-
laes. Assím pois: mentras o idioma 
catalám, fara de c.atalunha, comec;a a 
ser considerado desde as altas instari-

, cias do Estado: o Ministerio da Edu
éa¡;:óm e- Ciencia autorizou o ,ensino 
desta Hngua .na franja oriental de ara
gom. 0 1 idioma da g~liza na franja oc2 
cidental de astÚria~ (desde a Veigéi do . 
Eo até Navia), ao .Bi.erzo e de parte 
de Zamora é ignorado totalmeF:1te. 

Desgracíadameñte ' os galegos esta
vamos. acostumados, é seguiremos es ~ 
tando-o coin_ os _~sóci.alistas?, a cci~
probar que as nossas cousas, a nE>ssa 
dignidade como pavo foi sempre pi
sada. Até quando o pavo aguantará 

1pacificamente, · sr: presidente? Roga
riamos~lhe tenha em' ~o~ta es~a justa 
peticom e faga-l·ho ·chegar ao seu Mi-

, ' 
nistro do ramo. 

· Hoje e_xistem muitos galegos que 
as suas· reivindica9oes já ·nom cabern 
dentro da constiÚ.Ji9om: e aseguro-l'he 

. que o núm. 0aumentará se gal iza. sigue . 
. senda 111arginad·a·· ·e- ignorada: lea-se 
"ley" de normál iza<;:om :do' gal ego im- · 
pugnada polo- PSOE, urna "l~y" feita 
por AP!! Lea-se urna situ~<;:om dos 
campon'eses galegas d-e corte c9lonial, 
com uns impostas injustos: a famosa 
cuota das jornadas teoricas. Lea-s e 
um delegado do governo naquela co
munidadé autonoma que tat'nbéíh · é 
P,resld'e1;1te de urna hipotética 11 Real 
Academia de la Len·gua Gallega'.'. 
Oue passa, par.a e-sse senhor nóm hai 
incotnpatib_ilidades? Pode-se ser - a 
vez, e referidos á mesma causa, advo
gado.defensor e juiz? Lea-se, sr. presi
dente, os miles de galegas que resul
taram despedidos a consecuencia de- · 
sa selvagem "restructurac;om" · f~ita 
per · um · governo teoricamente de es
querdas. 

Com o respeto que toda persoa 
humana merez, .reciba um . sáudo de 
um galega residente em Madrid. 

J.R. ' Rodrigues Fernandes 
MADRID 

ABOIAftllU -

6 de Outubro 1934. -Nº 351. An.o 
XVIII · 

ELE.SE NOS . 

Terán outros partidos, simplesmente 
.. · ·políticos, ·a forza que lles regala o ce-· 

sarismo UJ:!itário e centralista, acatada· 
polos malpocados e parvos habitantes 
do noso País; pero esta forza resulta. 
impotente para destruii a obra que . 
realizamos os gaÍeguistas. Os partid0s 
de turno disp'ofi.en de resortes pode- . 

· rosos -diñeiro ~ · maldade, ousadia
. per,o · ainda que multiplicasen. o seu 

poder non lograrían evitar o: triunfo · 
definitivo dos nosos ideais. · 

NOVOS VIBIROS~ 
OS HISTORÍ:COS-

. Xosé Lo is, · Cali,, Calrc;>s Silvar !_Pepe Editorial lparraguirre S.A. · · A maioria dos republicanos históricos 
Carreiro, Xesus Campos, Ferreiro', Fe- lbarsusi 3. Bilbao eran republicanos de Riestra en Pon-
fo, Xulio Gaioso. · Depósito Legal: 81 -1121 -82 tevedra, republic~nos de Bugallal e'n 

A NOSATERRA nc:;n se identifica necesariamente cos artigas de opinión pu- Ourense, etc. Andaban dando morras 
blicados nas suas páxinas, respetando a independéncia 'dos seus autores. aos consumos e remataban de consu-

Non se mantén correspondéncia sobre orixir:iais non solicitados. meiros. Republicanos que somente se 
Está pe~m itiga a r~p.roduFió~¡• ~E1'1lPf.$ qu~ _:_e ,.;ite -~ ~.!º~edénc;:,ia : ·-· ______ . arriscaban a receber o ·"Motín" e a 

~¡¡~¡;¡¡;¡;;¡-~-·· ~- ¡¡- ;¡;;¡¡¡-;¡¡- ;;-;;;¡;;;¡;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;:;;::::::1 - ~om~ii"'~; co;tilleta,-o di"acte- vte,::. 
N'. 256 f 2Q DE Ü~LJTLJBRQ J 'ígsii r 

-cor\!TRA A ·DESTRUCION 
DUNPARQUENATURAL 
. EN PONTEAREAS 

coa xehte qüe ere ria verdadeiro gale
gu,ismo, europeísta, que ta.nto defen
dera o !'inadaptado" ourensán . 

Os . Comités · Loca is de Pontearéas do R1sco procurou o fo~talecimento e 
Bloque Naci<;>nalista Galega e de Ga- a p~rfección do naso pavo através da 

_lícia, Ceibe{OLNl, en relación á loi-. su.a Teoria do Nacionalismo Galega. 
· ta que· se está .aíevar adiante para evi- j'Úo, xa_ nÓ seu tempo, :as presións 

ta_r· a destr~ción-·dQ parqu; natural da' non foron poucas, e hoxe vemos que 
Feira Vella, gljeren manifestar á opi- ditas presións, de mans dos actuais 
nión pública o seguinte: . nacionalistas ·(na sua meirande parte, 

A política de "reconversión" do m¡:¡rxistas-), seguen tendo forza. Asi, 
entorno natural en cimento,. non . ~,. cegos, n:ioitos non comprenden cómo .. 
.en Ponte.areas, uri~a ánédota ñe_ri ' Ul'I .- , Risco ' era galeguista e,. "aon obstan-
teito iilado cfue se pudese1 xustificar te", Gapaz de escreber Mitteleuropa. 
en . base a ÚR-erro h4mano. Obedece E teim~n xustificar dita "paradox.a" 
claramente a fins es.pe.culativos., onde dicirido que foi "a época escura" do 
priman fondamentalrneAte ·as e~pec- intelectual. E, ao mesmo tempo; non 
tativas económicas de, grupo_s de pre- poden .senón recoñecer que no terre-
sión perfeitamente- identificados, no -1 iterário, ensaístico ou científico 
quedando absolutamente marxinado (especialmente na etnografía e na· his-

. o direito
1
dos Gidadáns .a mellorar a tória), Risco sobresaiu, con moiit:o, 

sua calidade de vida .• Testemuña de por riba dos pensadores '{ ¿ !) de ho-
todo isto é . a .désfeita urbanística da xendia, que non lle dan superado na-
Vi'la. quel traballo, naquela entrega e. inte-
. ·Tendo moi· presente o ácontecido rés por todos os galegas, pola sua 
co'as árbores da Praza Maior e máis da xente, pala sua étñia, por Gal iza. 
"Plazuela", coidamos qúe a oposi
cion é talada .Feira Vella é absoluta
mem:e consecuente e que tras da pro
mesa d~ cor~ar '"só" duas árbores, 
p,reténdese7 o início dunha especula
ción _do chan en base ás duas constru
cións de servícios, que pode levar, ao 

, remate, á parcelación e privatización 
dt,m chan que · é de todos e para . to-

. d~: . 

. O · Bloque Nacionalista Galega e 
Galicia Ceibe {OLN), fan un chama
mento público para que, solidaria
mente, os cidadás responsábeis 
apoien e alenten a defensa do patri-

.. · mónio púb·lico, subliñando que ''Sal
vemos a Feira Vella",· non é unha ex
presión património _de nengun dos 
grupos que .)ntegramas a Comisión 
de V-iciifos para -a Salv¡:¡cióñ da Feira 

. Vella, senón de todas as persoas que 
se sintan identificadas. co que é de 

·set1 e por conseguinte loitah por corí
servalo. 

Com ites Loca is de Pontear-eas do 
Bloque Naeionalista Galega e de 

Gallcia Ceibe (OLN) 

OS OUE PENSAMOS 
COMO RISCO 

Queremos, con esta carta, sumarnos á 
celebración do centenário de Vicente 
Martínez · Risco. Ademais, aproveita
.rtlós a presen~e para solidarizarnos · 

nes-santo. Eran os republicano·s .que 
-ámpedian o advimento da República. 
_Bebian . viña tinto, cantaban nun or-
feón e asprraban a ·concellais. Anda.:. 
ban coa chaqueta cuberta de caspa' 

1-serrin que lles caía ·da cabeza- Es
tes republicano§. tiñan un somo pon
tífice: Lerroux. Trouxeron eles a Re-
públicá? Non, ~on e-non. · · 

A República tr:ouxérona os profe
sores e mdcidades universitárias as 
organizacións dos· .ftabaÜadores,' os 
políticos desenganados e os cidadáns · 
feridos pola ditapura .. . 

O marxismo galega tenta coller a 
Castelao, como a direita liberal a Bra
ñás. CEDADE-Galiza non tencionará 
c"oller a ninguén como baluarte do 
nacionalismo galega de terceira posi
ción, ainda que teña bases máis que 
suficientes para facelo. Pois, saiban - . 
todos os _galeguistas, marxistas ou 
non marxistas, que nós, nacionalso
cialistas, coincidimos coa maior parte 
do pensamento de V. Risco: o con
ceit-o da raza e étn ia nunha nación, a 
sol.jdaridade do povo europeu, a de
fensa da tradición, o espiritualismo, a 
loita contra o marxismo e o materia
lismo en xeral, a chamada 'adv-ertindo 
da decadéncia de ocidente, e moitos 
outros pontos, dos cais rexeitan os, 
fálsos, nacionalistas deste tempo. E 
dicimos que non o colleremos como 
baluarte porquer Riso era ... Risco. 
Oue coincidimos con el? Mellar que 
mellar. Asi poderemos facernos máis 
fortes (e, sempre, cada vez que naza 
unha persoa da sua altura) para se
guirmos loi~ando palas tradicións da 
nosa étnia galega e da nasa raza euro
pea. 

As ideas daquel home, singulfr co
ma todos os grandes homes, ainda se
guen vivas, e seguirán, imortais, por
que as levamos todos, queiramos ou 
non aceitalo, dentro de nós. 

M. Gabriel Dom(nguez 
Delegado.de CEDADE-A CORUÑA. 

'°'Al 50 ANOS 

conveña, compre qué todos os grupos 
e irmáns consagren ao· noso Semaná
rjo a rríaior atención, · prestándolle to
da a sua axuda e facendo que a sua 
difusión sexa aumentada por todos 

.· os meios . 

GUIEIRO 
~eiltralismo plaga \. 

· Colonizar é deixar aterra própria 
_para establecerse noutra·e explotala", 
df Gonz:alo. de Reparaz. ·. : 
· .pe-colonización h~i du.as clases:' 

Interior. Produto da estnituración 
Castelao estatal. ,, 

ACTIVIDADES DO 
PARTIDO GALEGUISTA . 

Exterior. ,Produto dunha política -
imperialista. · · 

Os povos ibéricos non -son máis 
. Unha importante circular. que colónias interiores. -

Reproducimos a continuación a A HistoFia repítese . 
circular que nos remite a S,ecretaria .. Os feítos .Prodúcense con arregro á 
Xeral do Partid0. era en que se vive. A lllz da época. 

A NOSA TI;'.RRA Nest~s intres en A.J.iberación das colónias exterio"' 
que a prensa de Galiza, con pouquísi- res terá de seguir a das interiores. ·· 
ma excepción, se m9stra nunha atitú.- Piden liberdade' Catalunya; Vascó-
de que o galeguismo non pode de nia, Galiza. 

..: !!_e!J.fillajlª. !Ilane4"·~!;~QlJl,partii:;-- e.·~.ine,n:: -. , .. ;; .... ...-.. ::::;:;; -.~;. ::.-.. :.:.:-.~ .:;--:~..-:::. ~>·~.,.::;:, .::.· .;· -:·:--..:. 
tres o partido non resolv~ o que máis · . Escolma de X.M. Salgado · 



.-

Os corufíesi.stas·. protestan · ·. . 
porque lles roubaron ~~hq ·letra. 

de com.ur.Íicación que piar asumiu 'a·:. 
normaliz~c~ón _ lingüística, ainda no 
caso dos topónimos, seguindo a usar . 
moitas v.e<;:es os nomes espafiolízados, 

.Veño-de 
sobretodo cando se trata de· rotular.1 

' (como. exel'!lplq .var a última pá)cina 

A Coruña-La 
• • • _, f 

· . do xon:1al coruñés onde sé citan as 
. delegaC'i(>ns e cerreponsalias), ainda e ·. · ll!Jttíll que os xornalistas usan, 

ºruna. ag .á~ excé~ións, o no- · 
. . - me verdade1ro. -

e vou p_ar~ 
La Región tampouco asumiu ain

da o nome da cidade, Ourense, se
gu indo ~ pór . "Pren~e". por máis q i:ie·, 
este xornal xa utiliza todos os outros 
topónimos na sua denominación oi"i
xinal. Aqui surde .4nha pergunt~: . po~ · 
'qué non asumen os nomes .nas grai:i
des cidade.s?, quén 'pr~siona para que . 

·ouretlse-Orense 
I 

1 'Ti~áronnos a capitalidade ·e agora qué~ennos tirar l,.lnha letra, ·péro . 
nó'n o conseguirán", dicia 11El. Orfan", pe_riódic~ 

" rion~xaa~? - . 
El ProQi>eso d_e Lugo, foi o primei, 

ro· xornal en asumir ca~ totalm·ente 
os topónimos na sua fon:na orixiná

- ·_ ria, ainda que nalgÚnhas !edaccións 
non se lev~ istq_ a .cabo ou · segan a 
usar tamén "La ·coruña". 

' \ ' . ~ ~ .. 
Alguns, cQrno o de-Baiona, l~nzáron- · f · 
se a ·unha recol1ida de firmas, para in- O MOPU non ª1 ne':' caso .· 
tentar conservar o nome españoliza- Pero se a X.unta_-non leva a cabo o 
do .. ProteSta.ron'. até á .Xunta e pensan lexi~iado; o-MOPU faicaso omiso das 
seguir adiante coa su~ teima. . resolucións da Xunta, das leis auto
- . Ademais destes axuntamentps que nómicas, da trad~ción e do sentido 
seguen igual que na ditadura ... tamén a - comun. Vexamos. 

da ·corporación municipal corui,esa. Qué pasa cos topónimos, 
cando a Xu~ta empeza algun tímido avance e . 
a Federación de Asociacións Cultura.is., emprazan ás.autoridades 
para que cumpran a Lei, advertíndoas de que de non facelo terán 
que seros cidadáns."os que o fagan pola su~· conta? 

Faro de Vigo. e' E1 ·correo Gallego, 
pró·pria X~nta r:ión ~umpre o qli'e se., ' O Ministério de Obras Públicas se· 
le·~isla e asi -en moit_os escritos de gÚe a rotular nas estradas galegas co
oonsellarias seguen a usar os nomes . mo .que.r'.- Asi podemos seguir a ver 
españolizados: Por pór un exemplo, '!Puerto Marín". e outros nomes espa
pódese o~lar Faro ·de Vigo o venres · fiofizados. Hai un~ meses deu un . 
dia 19 de Outubro na p~xina 31, on- . "avance", asi, entre .aspas e'vexan:por 
de aparece un anúncio da Consellaria e qué dicíamos -o do sentido comun: . 

A Xunta xa se decidiu a encetar 1,m 
dos pontos recollidos -na lej de r:tor- · 
malización lingüística, o que se r·efire 
á galeguizaéión dos topónimos. Em
'pezou por voltarlles bs verdadeiros 
nomes a aqueles municípios · onde 
existe notaria, o que d~ un total de 
82 concellos, dos que en 35 casos o 
nome oficial estabelecido polo Go
berno galego representa unha modifi
cación a respeito do nome españoli
zado que, até agora, viñan ütilizando, 
ainda que nalguns a corporación ·mu
nicipal xa lle tiña d~volto a su-a verda
deira denominación. 

Esta · medida serve para r~cordar, 
máis unha vez, o notório retraso co 
que se leva a cabo á normalización 
lingü(stica, cómo non se desenvolve a 
própria lei; pero tamén deu lugar a 
pór de manifesto a desobediéncia e a 
loita que levan alguns contra esta 
normalización; por tímida que sexél: 

A Coruña, un exemplo 

O Concello da Coruña só é un 
exémplo, ainda que se cadra sexa o 
máis significativo, pola sua importán-
cia e belixeráncia. . 

O titular do voceiro municipal El 
Qrzán é unha mostra evidente do sen
tir da maioria da corporación munici
pal: "leváronnos a capitalidade ~ ago
ra quérennos levar · unha letra, pero 
non o conseguirán", dicia El Orzán. 
Referíanse, como todos entengerán, 
o - "L"de "La" Coruña qu~ eles que
ren seguir mantendo ·a toda costa 
por máis que iso de. "La Coruña" xa 

de Santiago, tan:tén adaptarpn cqse 
totalmente os - topónimos, ex~ept9 

ñalgunhas n<;>tícias. · 

non exista, nin sequer oficialmente. 
Os municipes coruñeses, ·tómano ~o-, 
mo agrávio e compárano coa capitali
dade, aspe·ito que tivo unha. fonda iñ-
cidéncia · na cidade herculina. A Xunta tamén·incumpre 

. Pero o Axuntamento coruñés non · ·as leis - . de 1 ndústria, e ·a Salvatera · 11e-dan o apareceR letreiros cos dous nomes, o 
nome' de "Salvatierra". Só ·é un verdadeiro e o que eles .intentan im
e'xemp_lo, ~ é doado enc-ontrar moitos por. Asi, podemos ler Ourense-Oren
máis, ·só hai que procurar papeis ofi- , se, por-citar só ,uns exemplos, ~ .o que 

.-
pára aí, por máis que firmase o _docu
mento pola normálización (,fo g~i~go 
o dia das _Letras Galegas. Non, ~de
mais de ·seguir usando "La Coruña". 

Mais ríon son só os meios de -co-
municadón quen seguen a usa~. os to· 
pónimos éspañoliz~dos, moitos axu ~
ta.mentas - segu_en -a ·facer o m~smo. ciais. ,.. é aincia' pior, noutros caso·s . só cam- _ 

intenta que os· meios 
de co-municación se
gari co nome españo
lizado. Asi, o -concellal 
de Culturé! entrevis
touse co director de 
La Voz de Galicia pa
ra esix irlle que -usase 
"La Con.~ña". cando · 
ao dia seguinte· de pu-
blicarse a lei, o xornal 
publiCara o verdad_eiro 
nome. O Axuntamen
to conseguiu que La 
Voz dese marcha ·at~ás -
e agora segue a pór 
" La Coruña". O mes
mo fai a axéncia esta
tal Efe, e os xornais 
La Región e El Progre
so; pola contra Faro 
de Vigo pon "A Coru-
ña". 

La Voz~ o ·meio 
máis· atrasado· 

La Voz de· Galicia 
é sen dúbida o meio 

C!BTA Df GUAN -DE Ll ERA A1 DOUTOR NUEVO_- -CAMPITO 
(Do "Heraldo de Galicia") 

Meu destengido dou-to~, 01r~\s tién<:n mni_g3l;n~as 
d'una sona, tan sonad~1 · e tina..; .. 11un cor,n~t :\qui 

- coma el naris ·d\ú1a Ydla é¡l!C· ,tc1.Ja<_~un · ur'cli1)areas). 
c.Pes.tis 4u'amlan t.:usti'paJas : - ~l'ar;1 qt1C: ter d'<IJH.:lljdo_s, 

Lleno. J'adimin11.'iéin, t111:1::-. p;d;d•1, :ts 1 au ha:; tas 
voy cog·uer- la plunia 1 para, l·11 111a FL·rrcira, Carnpclo, _ 
a forcia de rr.asudore5 ' . :-~()\'\) , ¡.:i\)(lle (lll rtai-xa? 
le escn:hi"r esta5 letri ñas, _ ;No es mc-llrir, Cam¡-'ito, Herrera._ 
para le fele(itar ------ . . l'\tte\·o, l\1 .... ·nte .' r>ul:rtO ~o Barj ~t -
por la ffil)i bo<:n'a campaña [p1:•r nun · 1.li1.·ir, -qu'e-; moi luflgci ' · 
qu'en contra del «)nstirnrn» t:irrcnó qu~ ~·aslll;1~:li_? . 
de Galicia, Vt)Slede anda ; ~n· l.· ~ nwl!~1r ilpt:llidarnos · 
a facer. Demo..." me coman) (-1 >111<1 1.:11 -LÍerr<l ':i .:-astcllail.as? · 
mala ·centeja rn .. e partia,_ ..., . - ' ' r . ¿J>ra qUL' batl:tr a illllllll~ ity?; 
se -moirn ración non til·ne · ;_1lra qué L'«llllar 1 J i1lalaL1~ 
al decir, qu'aqut.:lla tala _· ;_'\() _e~ nwli1)r h•ti'lar lla1)ll'ngo, 
qu'anJan a hablar L-Hlro vdlos 1.1u '.:.l · ic~tlll_; ts !~11it:1nas, 

f · ] l' ~c; tntar dn·nt() d'un 1)o"t:t1, es cousa eia y .pasa<. ;1, , 
· cousa pouco desceng-id;,1, · (F:rnÍl' g·,:nt..!•> le ch:nrntn) 
moi rústeca e nada goapa. n1111:1 Jan I<>:-- arnlalncL"s 
¿Pra qu~ falarmos ~-allegoJ quL· :-<1111 . ~!:vnt~s rnoi sal~a'das? 
cando I'habln cast.e]ana, . ¡i)ra q11t: vi;· ir ne:-.ta. tü:n:.1 . 
se: faía en Cobirn libre,- qu'e~-t i tn - k1:1 y-cs-t:iu ~na.l:t~ 
en' Ma.Jrick y: r11 1hraja, ,.;~1.:i . es llh:g-or ir a .Cii..;nJ 1ieJus 
e r• 1 ,: .. , 1 ~_.• J '° ,~1· -1-! :°f- _ : ·,- , .. , 11

1 ! ~ ~'.h _;_n1a --~"11:1n'ur-va. 1· i.H:ht..:-Vt'l1ra1 , , - ._,, --- ~ 
· El Roble, Olleros, Lfa1~tacla, \ allí , romp.:.·rr1l•? '- f l l,;1~0 

Lastro cual d'l'll<is; ~· 1onfu1~.rte, \- sntnu::. h .:sLh ' dt'. cariJ : · 
en el pti-t:fCL) de _OrJe:ñaha (l) j,c:r;-, l'l1 1.·arnhi¡) mkprcnder 
y en_ la calle JL· \'aldiorras _ · - ;1 1:11;\r (·•itn :1 1'!,,· ', ~111;:mla; 

~qu'anks Rüa ic dúuúaban?-- - ¡(,~u'l1 .1~tiluti1 11111 que ¡•urr<tl 
{Pra qu~ f<-ilil.rtHCS · ~·d!('~Ü Qut; hr,tLL"lii 'Sig·t1 -.'~; \ : r'.l\'a; -
en siendo tan fei:1 faJ;1; ,1 p1dir -prt·mi:--' 1 <I .\lodnüe 
,:Pra qm~ di~jrm<r:-.. .. 1 11)11' ·1 ~, i1 :1.::.tr:1 1') ; 1 tol'ar la :..:-.nu; 
·;l:nn de<·ir ~aL'r;., n111l b;i-.i~t?; nr111 c:111t :1r m;1is i,: :1. utar~nll:;_ 

' (licir, «func.líü~e a 1-.nrnhill:P); qt~', \ s i.:lll'~L'.;;1 · -... qu ':1llí cmtah; 
¿por qué non di1·ir '.' hulidi(l'c" ~ · lkl ·j;111L;11: d1·l prcs u¡11 1t'S,to · 
coma din Jos 4uv hiL·1¡ }J;d•lan ? C\ln -f1 1r.m:u-sc cn:t:-' migallas·; 
(E comn ii:;tl.'s ·d c•u :-:. q,;UL;illl'ld::. rn:1t;<r ¡_1e<..;C'> i . .'~flr•) 'l'lln:-; 
el1 os -~Hopo a paütdil ~). . - , _ • . ~u'::11.Hl: _1 t:l ~.tlt ·:~ º l~,''':1~.1n. 

. ,;_.Por·.qué no h:-1bl-ar coma en Cuba: · !".:-." t:-.;tH ¡11 >.t :st1 > .,_· n 1 ·" !1Jn, _ De fa boca· me l-;_1,i l:.1,b: 1h,1 · t<.il11 <> ,Jcrn:11:-; ~"on·p¡¡r .\· .¡1J:b . . 
,;1c.irdo coma los l' uhi1..'ht·'3 · · l'; 1 f t'::-,n.1 d1 111t(1r (:tu r 1dl), 

' e.scomencirian i-;us parl~1s ; . 11 d.1 .sC111:1 Lt_n ·:-..0 1rnd:1 
por diamnmos din «ll 1.:c irnos»;, (-'1,ma d -n [1r1 s d'una ~-clln 
al :rnto, Je ch::tm~rn "~u;1gua . , .. _. d'.::·:.;:l·s q1'.· ~.n.J ; 1n cn::-. upadas, 

· al Jume, le J.in «L'«tnlkl<J ·>; c::-..Lt c:1n!l_1a l l'~L· 11l:e. _ . 
Rl prirco, «cha1ll'ho " le chanrnn; pa apl;rnd1~·11c: ::iu- cu~1¡~::~11:1, 
Jo que pata,-: as ch:tmamu:s, . L'SLL'. s u am1bu 1 . qu~ lu es 

. pür ag·nant-ar Je tlin ttp:1pas •1 ; 
(E co·r..rn isla::,· p<~l.tbriiLts, : 

!? i1 - bian unha letra, podendo encontrarse 
éon A Barr:ela-La Barrela. - · 

Nos rios, e montés, ~guen a pór o 
nome que queren, parec·e como~ .es
tes non fosen topónimos. Igual lle pa
sa en cE?rta medida .a Xunta, que non 
aborda dunha vez este paso, asi como 
o das parróquias e ald_eas. 

As empresas1 seguen · 
a mesm·a tónica 

Tamén as empresas, ainda que se
xan oficiais, ~guen a mesma tón'ica. 
Aí están os exemplo.s de Correos, 
Caixa Postal, que sgue a usar os no
mes de. sempre. Asi podemos ver ain

'da~ por dicer o caso máis conspicuo, 
"El Ferro! del Caudillo" .-

· Renfe nos seus hilletes, fai ·o mes
. mo. Fenosa, citando o caSQ dunha 

L emp.resa privada; idem de idem (ver 
anúneio do Faro de Vigo día 1.9 .Ou
tÚbro, pá~ina 24 onde ainda encon-

-· _ t camos· Sangenjo ou .El Grave non só 
.un exemplo). . · 

Á FeJeración de Asociació.ns 
Culturais Galegas : 
·pása 11ao ata·que" 

Asi as co'usas, a Federación de 
- Asociacións Culturais _G¡:ilegás decidiu · 
#. pasar ao ataque e co-ncOCJerlle o prazo 

dµn mes ás ' autoridades, para q~ 
normalicen ·os topónimos. De· non le
var · a cabo ist9 a F AACCGG· fará uri 
chamamento a todo o pÓvo galego 
para que sexan os cidadáns quen 
cámbie os letreiros. -

RotÚlar os sinais e rótulos co ·no
, me prÓprio ve~se facendo desde hai 
moito tempo en Galiza, arreciando 

· ultimamente esta can1Paña en viSta 
· da pasividade dos gobernantes 'e re- · 
. presentantes eleitos1· que, por non fa

cer, non fan sequer 'intérpelacións 
nen· perguntas, e de que agora. até a 
legalidade os ampara nesta normaliza
ción lingÜística, por máis que algun
ha persoa xa teña sido det_ida e enca-
deada. · · 

·· \IJ l'Ór eic¡ui a G or.l,• f1..1t- cham;lmo~lle muxir. 

A F'edera.ción de Asociacións Cúl
tura is Galegas tencioi:ia c9n esta cam
pafla que ;'cada un teña' o seu verda· 

l >ul-a t .ransni pciúr'!' -delro nomei o que lle <Drresponde"~ 
COf{r~'()jJrJFil. O Xa está ben de alcumes!, · dicia al-Nuia do tran::.cnplor. _____ ·- __ -- · _ 

Imp. NÓS. Hortas, 20 - guén, mentres, esprai_ en riste, rotula- -
,uv .. 1 d -· . .jl, ~.'"· ··-- .· ... ba ·axeit adamen:te ·urí;sihal.;<_ -

L.l!JlU:d.:i.L~d..:._:.._:!.....;:!.'...-~~~....:;!....!.:;~~.L..!~:.!.:...:~:..:....:...~--:t-i=-~- ::":'- "=-~-~-=.-=~~=-~-=-~-=-=-==-==~==-=--=-='------------·-~·-----_-J 
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. RenóVanse Cargos 
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.. J ~ 

-LOIS O_IEGUEZ · 
. . 

Zoan ventas de renovación no PSO,E de Gafiza: Como era de aga..rdar, a 
renovación ven dos sempiternos psoístás madri'leñ_os. Os daqui encarregan 
un xantar o'u \.mha cea, collen o tren e a!ó ,van, pedir.a?s seus xefes a re
~vación na Gal iza, pedir polos amigos que convén man.ter ou destronar. 
E Álfonsiña,·· cos ollas agrandados. por eses .grosos vidros, despo.is do xan
tar. "a la ga.llega" .:_"qué buena cocina, la gallega:' - ;lánz_alle-s ~ ~ollició~ 
pr'eviamente medlta~a para mellar. ser~ ício. da Pátria: M~1s a Patria non e 
a galega, eh, · F~rnandíño?~ a Pátria é. a sacros·anta e semp1terna, 'a quema· · 
mam6s de- nenos nas e'scolas e seguen a mamar' os cativos de ·hoxe, e os 

. p;esoístas da · Gali~a do pande!ro e.da e"!lpanada, volven coller o tren_ e ·re--
gresan coa consigna, cho rosos ur:is, ledos e satisf~itos outros. '. . . 

O Domingo xa no.n lles -vale' -o que éter negócios cos d.a Xunta! ~on 
é abGndo crfti.co co SL Presidente. Pero cántas veces se axuritaron ~s pe
soístas cos aliancistas no 'Parla.mento de cartón pata que a X unta non fi
case orfiña? Moitas, ·moitas veces, ou xa te esqueci~he, C~feri!1o? Verda?e : 
que . non eras ti o que o_. décidia, iso ímoscho recc?~é~er, ~e¡~ o~~?ec1_as 

· ben ao teléfono de Ma·dr'id, iso tamén o t~s. que reconecer,t1. · .· 
O Piñeiro o Casares, o Conde ·e o ·casaJ, tampouco l,les valen xa . . Non . 

foon aquel f~ixe de votos que agardabari.' Non fora.n aquel b_rort~ ~e . xen
te galeguista que podía ·cair no tecelán do Partido. ~ O bautismo de gale
guistas históricos saiulles mal porque ~inguén o aceitou: era·O enganc;>. P_e
ro qué te_n o Casal de galeguista histórico-~ Ou o ,~ond~-Ga~ares ?~s· no~os 

,manipulados institutos ~'de l.e cul.tu~a a"'utocto!'l~ ? .Ma1s for?n !1e1s, Cef:
rino foron f.ieis ao Partido.de Madrid no Parlamento autonpm1co. Ergue-

. rons~ sen aúbia~s cando .ti te erguech~no .. esc'ano, .. e calaron cañc:lo ti o f~- 
xeche. E agora' xa' non ·vos valen. lso non se fai, caraioaf A un bon servi-
dor hai que pagarlle es se·us servícios. Sedes uns desagradecidos. . 

Ante isto, un; por fori:a ·ten que reflexionar. De qué valeu aquela teo
ría dos .Pais da Pátria, ·de encher os po1tos que lles oferecian a UCD, o . 
PSOE e máis AP?. Todos eran da mesma idea e non atoparon contradi
~ión en aceitar o serv íoio en ideoloxias tan d·ispares pero cun mesrno í<:>n-· 
do antigalego. Claro, todos estaban por riba dos partidos·. E _e;igora qué? . 
Qué foi da leiteira do canto? Pobre leiteira, tan -soz;ña ag~ra, cho.rosa an
te a ola esnaqÚizada'm pousad0s os seus ·~llos so.fridos-no leite derr,amadct 
Ouh Real id ad e Realidade ... trist'e e cruel Réal idade ! 

Domingo Fe
1

rreiro volve para Madrid. Ben ido , sexa~ Non <:1 im,os cho
rar, ppr .certo. Ou.tró vai ocupar o seu posta, un ex-nacionalista ~~ PSG 
que gañou batallas en Madrid: coa desfeita·da nasa. Pesca. Bon se~v1c_10, ,t~

mén i Pei:o neste caso .si hai prémio, ' pois, ademais, fatá de Virre'i na Gal1-
za: Oue ledo se. debe ato·par o Francisco josé .. Acada asi o .s~~o doudado 
da sua vida: .ser alcalde da Coruñ:a e ir conseguind.o d_e feito que a capital 
da nasa nación p_ase para ditá cidade ... Galiza elixiu a Santiago (lem.bras, 
Francisco. José, d~s portazos . que d,abas .nas Co~isióos .. do Par.lamento 
cado non cons~guias meternos ·na cabeza que a tua "ar.r)ada" eidade fose _ a 
nÓsa capital?)," pero M~drid, o PSOE, c;¡uer que sex-a A Coruña, da('que as · 

. figuras dé JGobernador· ~ Virrei !lºn sexan duas, senón ·a mesma. • 

E atando, atando cabos, até vou demostrar que AP é m1lega e, case, .ca- . 
se., nacionalista, pois . ni entres o PSOE :frrádia c9mo nunca cara Madr19, ··. 
os outrós petárdean na Galíza. Asi, Algar declár.ase _n_a~ióná_lista galega·, o 
alcalde da Lugo tamén, e liberal (que nos cante, senói:i~ como. mete_ a xen-

. te no concél!o), e Ba.rreiro non o qi por inedo a que Aúp~_sto e Ci~ odes_
pidan . . ~ O. que son as cousasL Oue estrañas e engued.e~ladas tedrias nos 
traen ;estes ·señores do bipartidismo. Mais.non é preciso aclarar máisr P,Ois 
en Dinamarca:· como. dicia o poeta, segue cheirando; segue cheirando ... . ,, '. ' 

ESPECIALIZADA ErJ 
:LIBROS GALEGOS E 

PORTttqUESES 
', 

'.• 

,_. 

Parlamento 

castel a.o 
voltou .. aQ .· Plenó 

Castelao .. veltou estar no pleno do 
'.Parlamentó autonómi~o, ·o do dia 
·ú3 de Outubro . . Estivo- na boca 

. dos deputad~s outr~volta a· in .. stán- . 
• ci~ de. Camilo N0gueira _que inter

pelou á Xunta .. sobre a posicrón do 
Goberno autonómico diante dos 
actos · ofisiais dos restos .. de ca:ste~: 
lao , " 

Nogueira Rom~n emp~zou afir
m,ándo que "non era bon que_Cas-· 
·telao. perm.an~cese en Américé( 
polo que foi "uri día histórico". · 

T·amé~ dixó que a volta de Cas
~telao non estaba pre.vista doutra 
·forma, que tCXJos os pa·rlamentá
rios sabian que o retorno s.eria un 

1 , "retorno 'privadorr! e q~e ·a X!Jnta 
'
1puxo todas as medidas que _se. lle 

solicitaron". 

Referiuse lago .e) deputado aos-.-

: Camilo Nogueira repticou que a 
Xunta .e.le Portavoces, -dous dias 
antes, .n-on tiña coñecimento .tofal 
dos actos nen capacidad e de ind- '. 
dir neles. E asi q°Lted'óu a causa; fú
monos todc:>s, uns pGr -un_ lado, ou
tros · por outro,. a comentar as 

·. "desgraciádos incidentes pr9voca
dos por· u~ deterrri in ad o grupo po- . 
lfüco", e él que os deputados téc 
ñen a.:" lex ítimª r.eprese.ntac.ión. do 

. ·ñoso povc(, para pasar logo 1a.'acu
sar_ á Xunta. d e querer-desprazar .ª 
responsabifidade da ·má nrganiza· 
ció.ri, que ·fundamentaba C?milo 
Nogueira en, que non se puxesen -
os meios par.a q1,1e o . pavo estivése 
presente, cara a Présidén,cia do 
Parlamento. • 

Contestoulle. Barreiro Rivas, ·vi 
cepreside~te autonómico, repli-

. cándolle · que as suas afirmació,ns 
. eran ;,estritamente 'falsas~', que a 

pergunta en . cuestión obedecia_ · 
"única e exdusivamente ao inten" 
~o de recuperar terreno frente a al~ 
gu-nha forza po 1 ític~" ao ·partí ci-

- par na traída d,os restos de Caste
·1ao. Tod0 isto cun '§rande circun
lóqu io dos moitos aos que nos ten 
acostumagos ·o señor B.arreiro,-de'
clarando "que po(i~a afirmar o que 
non quería. afirm'ar, ¡:Jera que tiña 
que afirmar" ~ · ' . 

· '"causas da non aceitación ~e G.on·
zález Mart(n da Dirección da 
Compañia da Rádio Televi$ión de 
Gal iza''~ 

.Antes, xa o vicepresidente Ba
rreiro ·nos dera unha · mostra do 

. qÚe é talar ' sen co~testar nada a 
unha interpelacióñ d{ Oujo Bello 
sobre aportaciórts económicas ·da 

º · Xuríta a empresas privadas de Ra
d iod ifu sión. 

Tamén · pasara xa polo Parla
mento Horténsiá, ainda que esta 
vez só polos recordos. O Consellei-

. ro de Agricultura e Pesca suminis
truu daaos de ºperdas que ascen
den a máis de 6 mil millónsde pe
setas, ainda q~e case ~odos os de
putados af-irrrl'arnn. qüe ,ll~s parecía 
haixos. Miras Portugal c_hegou a 
afirmar q,u_e "se presionara aos .al : 
.caldes para que deran os dádos" 
ainda cando estes non tiveran tem -' 
.pÓ 'de .coniprobalos. Efi~acia, chá
manlfe alguns a ' isto, ouviuse .polás 

, tribun:as de 'xornalistas dormi~<?S. 

Carta con casé 
trescentas, firmas 

• • • ,1 

.. . ,,,,,,. . 

corunesa 
contra 
francisco, 

-Váique~ 

Uns doustentos coruñeses relaciona
dos co mundo da cultura env¡áronlle 
unha carta ao Alcalde d~ cidade 
Francisco Vázquez na que lle din que 
"eremos que ten cbegado o momento . 

. a:nte a evidéncia ~un descoriten~o xe-
. ralizado no eido cultural como para 
valorar un labor municipal absoluta- 

. mente contrário ás necesidades da 
nasa cidade". 

Seg u.en a afirmar na carta que "é 
inegábel a existéncia dunha crítica 
unánime, e unh~ repulsa incuestioná
bel, contra un labor plenamente di
vorciado do que hoxe 'se ·entende por 
cultura democrática, participativa e 
popular, mentres se poténcia o diri
x.lsmo, a improvisación ·e o elitismo 
en sentido grandilocuent~ de corte 
espectacular.". 

Calificary tamén a política seguida 
no eido cultural como de "vacío pro
vincianisr:no lindante co localismo 

· máis estéril e autárquico., ainda que 
pretenda ser disfarzado dunha falsa 
apar.iéncia de· pseudocosmopolitismo 
alienante" ..... ' .. .. 

Acusan a esta · política fevada a c~
bo . desde Maria Pita de . "antigalega 
belixerante", así como de "incompe
tente e despreciativa co fc:iioma, bo
rrado totalmente de toda activ-idade 
normal izad ora" . 

Por outra band~, denúncia a "caza 
de bruxas dirixida contra_ as voces 

· críti'tas que exercen democrati~a-

mente". . . 
·Esta carta ··está firmada por 186 

. ._persoas relacionadas co mundó · da / 
!( ' • . • 

· ' ' · · cultura, ·~ntre os que se encentran es-
0 Secretário do Gobernador retirou critores, car;itantes, directores tea-. 
. · · ' · · . . ·. _., : · · ~ ·.· . . tr~is, - actores, pintb_res, escu.ltores, 

"unha ban~eira galegfi. en --O~ren$e, - ~ · profesores, xorna1 ist~s;. etc., con no- "' 
·""" mes· tan signifipati·vos como Claudia 

o ·secretario p~rticular:ao Goberna·- nunca existiron ·bandeiras, e cando ó ·-Movilla F. Pillad.o Mayor,, M. 'Arixo 
qor de Ouren~e, Luís ,Garcfa, foi Gober~o civil organizóu. outras duas · .Fernán-VeHo, C'esáreo Sanchez, Xa-

. quen retirou a bandeira galegá .. cjue conferéncias, sobre Administración vier Seoane, · Monterroso Devesa, Pi-
ondeaba· xunto . . coa española na De- lo.cal e Falsificación de Docwmentos -l~r · G~rcía Negro, Perfecto Estévez:; 

. . 

legaciófrde'Cultura dé Ourense. apórtou el as bandeirns. '. : Riveiro . LoYreiro, X.I. Tatbo, Martí~ 
. , Nest~ oc,asión o _Secretário.pergun- ñéz Oca, Rafael Barez;"'Senén ~uri~s, e • · 

· A bandeira galega foi retirada mo- t~u- ao Gobernado'r qué bandeira· co- Aur~ra Pláta,. Xavier Alcalá, Fernan-
mentos antes de comezarse unha con- . loéába a este .díxolle que a "naC:io- :.., do BaÍboa~ Xavier F. Villaverde~ Do-
feréncia de portavóz do Goberno, nal"' (española). Cando o Se<;:.retárió . mitigo Merino, César Pintos; Anxeles 
faluardo Sotillos. O feíto levantou as chegou ' ao - local, encontrouse . coas · Pe.nas Manuel Rivas'.. Antón Sar:ita~ · . 

PRAZA DO LIBRO protes.tas da Xu~ta de Gal iza. - ~ duas bandeiras ·que marca a le-xisla- marin~, Xan Casabella, X. · Manuel 

· Tfno.: 26 63 77 CORUÑA . 1 · Segu_ndo pudo s~be~ A_NOSA TE- ción v_ixente,_ . polo "que procedeu ·a · ··carreira e os máis destacado_s· ~orna-
L-..:....---~..:._ ___ ..,.......:----:::.;.=:_~_ -· RR_A_.2_~ fo !!,te~ fiabe1s ¿_ neste •. local -:-·-5,?_c~ a }?a__n.de1!~J!~.le.~a. Jist§,,.Ú:o1uñe.g?1.., _:_~ .1 

--~----·- ----- ------
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-Pediuse na rhanifestaciór:1 contra as extradicións 

11QUe -o l)ovo gillego 
·non sexa cómplice da ·represión en EUskádi" 

• • .. ! .) > 

Unhas duas mil persóas partit1paron 
na demostración, ~eguinde a convo
catória de BNG, · LCR,_ MCG,' UPG e 
a central sindical INTG. Víronse ta
mén pancartas de apoio de Gal ícia'. 
Ceibe (Ol;,N), PC., PCE (ML) e "A
samblea para Ceibar aos Presos Polí
ticos da Galiza" (AéPG). As consig
nas . máis- coreadas foron as de "Soli
daridade con Euskádi", "Anisifa To
tal", "Que queiran .que non, Galizá, 
E uskádi son n.acións", "Barrionuevo, 
policía, a mesma porqueria", "A po
licía torturá e asasina", "Liberdade 
deexpresión, non á rep~esión", , "PS
OE, AP, fascistas, sodes terroristas", 
etc. 

Un funcionário do Goberno civil 
· foi visto dentro do Círculo Mercan

til, situado na Praza do TouralT lugar 
onde rematou a manifestación, men
tras grababa nun magnetófono de 
maneira disimulada as intervencións 

· dos principais dirixentes. 

lntervencións finais 

Tanto La . Voz de Galicia como 
Faro de Vigo foron crifrcados dura
mente en diferentes intervencións 
por térense negado a insertar como 
publicidade polític~ pagada unha pá
xina na que se recollian as firmas de ·
perta de mil persoas solicitando o ce-
se das extradicións dps patriotas bas
cas. Segundo Francisco Rodríguez, 
"esta atitude demostra que teñen me-

RAMON MUÑIZ 

"O PSOE pretende que os demais pavos do Estado 
·sexamos có.mpÍices da r~presión no País Basco". 
Esta frase, pronunciada polo dirixente do l\'JCG, xe~;us Vega, 
xunto coa afirmación fin.al ~o representante da UPG, ·Francisco 
Rodríguez, de que "a mellar solidaridade co pavo basca é a loita · 
pala autodeterminación de Galiza", serven para resumir o contido· 
da manifestación celebrada en Compostela o pasado domingo 21 · 
en contra das extr~dicións de militante~ bascos. · 

Mariano Abalo (UPG), E;ncarna Otero (BNG). B,eiras (BNG), Xesbls Vega (MCG). Bautis
ta Alvarez (BNG, parlamentário) e Xan Carba l lo fl NTGf, _n9 cabeza da rriañiieS'.tación . . 

Unha mani.pülación 
Agora estase a ver cómo 40 anos 
de franquismo callaron tan fondo 
nas vídas dos que o vivemos, que 
moitos dos que o padeceron -ain
da na oposición- non poden subs
traerse as suas interpretacións ma
nipuladoras dos feítos, ao seu sim-
plismo de análise da realidade, ás o problema non son nen os agre- cunstáncias determinadas que 
suas senténcias maniquea·s sobre as sivos obreiros nen a malvada -ETA, -obrigaban máis pola forza quepo-
situacións e repiten ese discurso, senón un sistema capitalista que_ la razón a que a Constitución se 
ainda que sexa para defender sobrevive grácias ao paro e unli.a · basease nuns critérios · inamoví.: · 
ideas, posicións e poderes, formal- Constitución que consagia a uni- beiS: monarqu~, uni~ade, capita-
mente' diferentes dos do Ditador. / dade de España, negando o direito .lismo. Ou dito doutra forrn~: anti-. 

O artigo que Xosé L. Rodrí- de autodeterminación ás distintas rrepublicanismo, ,. aritinacionalis- -
guez Pardo, senador do PSOE e nacións do Estado español. De no- mo, c¡ntisocialismo-. 
ex-mem bro do PSG Cserá por isa vo, aqui, a manjpulación; e aos O resultado desta ou de calquer 
da má concié.ncia polo que arre- · que son vítimas quéreselles con- 'oU-tra Constitución ·feita nesas 
mete contra os nacionalistas?) pu- verter en verdugos e a estes naque- condicións . non po.dia· ser outro " 
blicou dias pasados en La Voz de las. Deste xeito, os bascas quere- · qae a sua cuestionabili~ade demo-
Galicia o título "Un Chamamen- rián impor a autodeterminación crática, ainda que ce.tempo, pode- · 
to" é, precisamente, un exemplo. aos españois mentras a eles non se riamos pensar, camiñaria cara un-
do que dicimos, desa i'm bricación Hes obrigou a aceitar a · Constitu- ha democratización real a base de 

· existente entre manipulación, ma- · ción senón que foi votada libre- · vontade para superar os atrancos 
niqueísmo e simplismo que carac- menté. A trampa está en que o se- iniciais e neutralizar eses t~nebro-
terizaba as análises da época tota- . ñor ·senador colle como unidade sos poderes fácticos; Non obsfan-
litária onde o problema non .era a de análise 6 que en c~da momento te e~tá a acorrer xustam·ente o 
ditadu:ra senón os estudantes que Ue convén para os seus argumen- contrário. Leis ·como a antiterro-
protestaban ou os obreiros que tos, desgaxando a Euskádi de Es- rista, de obxece-ión de conciéncia, 
axita.ban1

, e por conseguinte estes ' paña cando se tratad~ impar e in- eleitoral (que oqriga ªº acatamen-
eran os :rp.aos e aquela o bon; coiri- chiíndoo nela cando se trata de to da C~mstitución. a calquer can- . 
cidindo, incfuso, no método infor- acatar. Pero. o pertq é que os bas- · · didato), feitos como as detencións 
mativo."tendencioso e desprestixia- cos votaron minor.itariamente a.fa- sistemáticas en· EusRádi e ~r sua 
dor do contrário. Asi, mentras en- vor da · Constitución española, o ocupación polici~.tl, a · tortura de-.. 
tón se falaba de "unha minoria de· mesmo 'ocorreu en Galiza, ;apesar' · . · nunéiada por,· Anistia . Internado- _ 
mozalbetes", o autor do artigo re~ de toda unha1 intoxicación infor- nal e outras fon tes, á ilegalización 
fírese a 30 persoas que se manifes- mativa que dalgun ·xeito coaccio- de HB, lerceU-o partido político 
taran e a "d~ms rapaces ·que re_par- · naba a votar positivamen.te esta ou basco, a exp_ulsión dos· parlamen- · 
tian ... ", á vez que despraza o pro- calquer outra' Constituc_ión que se tários do BNO-PSG do congresiño 
blema á /ETA ou aos obreiros do apresentase. ~· Porén, obrigasell~s/ galego · co 'beneplácito do PSOE, 
Ferrol que fan, folgas e p}ql,letes. nos a ser fide'is a ela. Ainda máis, ditas orno o dun alto mando po-. 

A história repítese efectiva7 inténtase conveñcer ao persoal de ·licial qe que na loita antite.rrorista 
mente. A desviación da atención que a Constitución, . situada na é preciso moitas Vl!Ces *gaF e 
aos ·efeitos, aos adexectivos, ás abstracción, é o paradigma da de- mentir causas que se fan (o que dá 
formas, irite'nt<rndo con isQ ocultftr .. mocrácia, de ta·l' 'xeito que aquela todo-direito a pensar nas relacións 
as · causas, o sustélntivo, .o fondó da . . define a esta, Constitución ·igual a entre o PSOE . e o GAL), realida-

. cuestión, volta ser o recurso utili~ democrácia. Outra .manipulación, des ·como as d~ perto d~ tres mi-

. zado . por Rodríguez Pa.rdo como por canto que aquela foi feita' por llÓns. de parados, unha Galiza rural 
antaño o usaban os ideólogos de homes concretos', responsábeis de sen ainda forza eléctrica suficiente 
Franco. partidos' ·políticos específicos · . para corrsegu-ir un mínimo despe-

Pola nasa banda afirmamos que: (rien~un nackmalista), nunhas cir- · gue ec~nómico, unha Galiza in-

do a que o pavo' estexa informado", 
engadindo que "aos patriotas ba-scós 
chámanlles delincaen~es e terror-istas 
e ~amén ao nacion.alismo galega pre-
tenden alcumalo de .terrorista". · 

As noticias sob~re a multitudiná- . 
ria manifestación bilbaí_na do sábado 

. 20 contra as extradicións~ daria lugar 
a que_B.autista Alvarez se perguntase 
cómo poden ·ser calificados de terro
ristas tantos milleiros de persoas, til-
dado de "verdadeira · l'ow~ura" a pro
paganda gubernamental. 

Encarna Otero, do BNG, lembrou 
na sua intervención que ~·o acordo 
das extradicións entre Mitterrand e 
Gon~Mez non ·resultaba estraño can
do o prirn.eiro xa afirmara no~ anos 
cincuenta ·que f\rxéli~ era_ e ,seguiria a 
ser·sempre Fráncia-'.'. 

Xesus Vega falou dos case setecen
. tos detidos no País Basca no q·ue vai 
de ano, dos cai~ só setenta pude.ron 
ser lago acusados de algo, ao temp_o 
que pediu información ao goberno 

· sobre os 180 millóns que o ministro 
Barrio-nÚevo ter:i asignados Pé!ra asun
tos reservados, perguntándo$e se un
ha qoa ·parte deles "non irian para o 

_GAL". . . 

Xa af inal da manifestación, e des
.pois ·das palabras do secretário da 1 N- · 
T·G, Xan Carballo, foron coreada·s· as 
consignas de Folga · Xeral, facendo 
atusión á folg..a que este sindicato ten 
convocada· para a segunda quincena 
_efe Nov.embro. 

dustrial cunha crise que deixa a 
milleiros de traballadores nuÍlha , 
situación alarmante, m;iha · icieolo-

. xización cara o cretinismo, da so
ciedade, apoiada por uns meios de 
comunicación mediocres e unifor
m'ízadores ·do . pensarpento, unha 
de.scultúrización _e impedimentos 
ás múltiples formas participativas 
do povó, unha negación da imaxi-

'- nación . da's min-orias marxmadas 
sempre lúcidas ao carecer de servi- · 
dumes, Todo iso ven demostrar 
que, efectivamente, existe opre
sión, e por enésima vez, _Rodrí
guez Pardo, intenta .manipular aos 
leitores de .La Voz .de Gálicia (pe- . 
riódíco ao que el si pode esyreber 
cando queira e que a nós négannos 
sistematicamente o pan e o sal, in
cluso con publicidade pagada) tra- · 
tanda de que crean que, n¡áis que 
expresar as nasas ideas publica-

; mente, deberíamos estar agrade
cidos ao . Goberno do PSOE por-

. que ~pesar de calificalo de opresor 
nos permite facelo -libremente. 
Ainda que isto non sexa riguresa-. 
mente certo, pasto que a nosa his-

• tória co· dita go~erno está chea de 
denúncias, proibicións e deten
cións, o perigoso é a mensaxe sú
bliminal que _ encerra este plailte
xa.Í1). ento, polo que converte urt di
reito inalienábel do ser humano 
como é a liberdade de pensamento . 
e expresión, nunha graciosa conce
sión do Poder, e. seguindo ese dis
cursó · · chegariase a criticar· ao 
obreiro que chama explotadór ao · 
seu patrón cando lle de beria est_ar 
agradecid0 por · darlle traballó e 
non bota1o á fllª· · 

OTAN e -Goberno 
e?pañel negócian-

Instalación 
dunha base---
de desembarco 
·na· Ria 

. . , 
de Arousa 
Facer unha base de desembarco 
continent.al na Ria .de Arousa e 
outra de 'submarinos ne» F-errol a 
cámbio do desmantelamento ·das 
base.s de To~rejón e Zaragoza é o 
q~e están a negociar en Bruxelas a 

- OTAN e o Goberno. español estes 
dias. lsto foi polo menos a· que de
darou o deputad~ comunista An- . 
xo Guer,reiro, afirmando que rece- · 
bera unha confidéncia directa -des
de a sede da .OTAN. 

A base de desembarco conti- . 
nental na Ria de Arou_sa é unha· 
esixéncia da OTAN, segundo acor
de da Convenéión Militar de An
kara da Orga~ización Atlántica. 

As revelacións feitas. a Anxo 
G·uerreiro non veñen asi máis que 
a confirmar os inténtos de OTAN 
de instalar unha grande base mili
tar en_ Galiza, dada a sua vantaxo
sa posici{m estratexica. 

Conf frmanse tamén asi, para 
alguns, as s~speitas de qÚ.e a "Re
conversión" no Ferrol non se fai 
só por motivos económicos s~m
ples, ~enón por imposicións inter
nacionais que non queren ter xurí
to a ur¡h? gran base. centros con-. 

- ,flitivos socia is, tónica que xa viñe-
'ron seguind-0 noutrós países. -

Como . última manipulación do 
'ex-secretário Xeral ·do PSOE en 

-. Caliza, surde o propósito de invo
Jucrar ªº BNG nunhas conni.Yén
cias doa "direita" (-{\P) en Contra, 
da· "esquerda"(PSOE), en clara 
alusión á nosa p¡rrticipación na 
; 'plataforma para a def~nsa do sec- · 
tor. nav.al". O qúe ocorré é que o 
naso esquema de análise 'outro, 
considerando · que o que existe é 
_un sistema capitalista, qµ.e, pÓ,r 
•toda unha série de razóns, camiña 
cara· unha criptofascistización, p,e
ro que n~cesita duns partidos po1í
ticos determinados para reafirmar- · 
se como tal sistema. Deste xeito, 
os calificativos de "direita" ou . 
"esquerda" destes gru_pos po1íti
cos ~que o avalian, non pasa de ser, 
para nó~ , máis que unha mera 
descrición funcional. Plantexada a 
cuestión nestes termos, ao BNG 
non lle impresiona nada que· digan 
que nos sentamos coa "direita ou 
coa "esquerda'.' se iso, se·gundo os 
nosos· critérios, nos fai ava.tÍz~ ca
ra os obxectivos tracexados. 

En conclusión,. artigos como o 
que nos ocupa en nada contribuen . 

' a arranxar os pro ble mas, máis ben 
o que incitan é á sua eliminación, 
senda esta, ·precisaménte, a distán
cia que vai entre a democrácia e o 
fascismo, a primeira procura a so
lución dos problemas, o segundo o 

- seu exterminio. 
· Observemos tamén a história: 

Israel e os -palestinos,, Inglaterra e 
Irlanda -do Norde e mesmo España 
e Euskádi. Soluciona ¡ilgo vever 
permanentemente .militarizados e 

' reprimidos? Se o señor Rodríguez 
Pardo e o PSOE pensan que si, 
que continuen entón falando dos 
tiros e das pedradas e fagan ouvi
dos xordos ao qÚe os xera, que si
gan referíndose aos síntomas e ig-. 
noren á e~ferrnedad~. 

. Ra-rjión Mufiiz é mernbro do Co.Q5ello 
Nacion9I do BNG. 
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-1 

_SOCIEDADll~---~-------- 6 I A NóSA TE.RRA 

Concellal · de Ponteareas Compaxinaria OS· intereses-ec.olóxicos 'COS turísti'~os 
/ 

Persegue a url mefnbro de ADEGA 
. . . ' Criada · 

que · tiraba fotos ~unha . graveira · -_ ·.unha:· estac.ión 

·En-Ponteareas, no rio Tea, 
. tamén están funcionando as 

graveiras. Os ecoJaxistas. 
tomaron fotos para denunCiar 
esta acti-vidade e os empres(lrios 
intentaron~-apropriarse 

da proba do delito, coque se 
produciu u nha p·ersecución 
estilo pelicula. 

O Alcalde d,e Ponteareéjs, Xosé Cas
t~o; mánifestaria e11 Rádio Noroeste 
que a graveira ten permiso "porque 
~lo" concederon os Viciños de Morei
ra", para máis tarde afirmar que nada 
se sabe do asunto. --

D ase o caso de que · un dos pro
prietários da graveira en cuestión é o ' 
concellal dot Axuntamento ,de Ponte
areas Xosé Luís Bugarín, que ocYpa a 

_vocalia de urbanismo e ante r iormente 
de cultura. -Contra este concelial e 
contra o seu irmán é coproprietário 
da graveira Verísimo Cerdeira, coñe
cidos popul~frmente polos "Viña-

, gres", <!presentouse unha demanda 
no xulgado de Ponteareas por parte 
do membro de ADEGA Xosé Manuel ' 
González. Alonso, por ameazas e da-

. nos. , 
Gorizález Alonso narra asi o·s €fei

tos: "alarmado polas notkias das que 
se desprer:idia a ex isténcia dunha ac-

tividade depredatória da gra~_a e area 
no ponto coñecido cómo Ponte das 
.Moreiras, acompañado doutra per
soas sain dec\dido- a fotografiar os 
efeit,os da grav!;!ira expoiiadora. Efec
tivamente, . a praia estaba chea de ar
tefactos extractivos e povoada de 
grandes buracos que producían o . 
efeito dunha paisaxe lunar. Sacamos 
doce fotografi'ªs d~ acto delitivo. Pe
ro fomo.s sorprendidos .polos respon
sábeis da extración é, de~atados dis
to, fuximos nos nosos veíc'ulos. Dou-s 
coches conducidos ' por outras tantas 
"persoas", intentaron- evitar a mate
riaiización das probas fotográficas. 
Déronnos alcance en Ponteareas, on- -
de paramos ao ver un Cocbe de Rá·
dio Noroeste, qu~ estaba tr ipulado 
por Alfredo López, o director local. 
Com.ezamos a · contar! le · o caso e xa 
f ixeron acto de presénci_a os proprie
tários das graveiras, · x. L. Bugarín e o 
seu irmán Verísimo~, co-ñecidos popu-

. larmente polos vinagres; concellal ·o 
primeiro deles de Ponteare¿is. 

Pensaron que o director de R N era 
un - do.s fotógrafos e e,:Y,pezaron a 
ameazalo. Un~a vez que clarexei eú 
que era o fotógrafo tencionarón por 
todos os meios ambos os dous irmáns 
e catro· "guardacostas", de penetrar 
no meu coche e destrüir a cámara fo
tográfica. Logo · ameazáronme , de 
morte e de moitas cous~ls máis". 

l\'iáis agres.ións 

Houbo outras persoas que · non ti-
- 7 

' veron tanta sorte ~ segundo pudo .sa-
ber A NOSA TER RA, un industrial 
de Ponteareas -e un funcionário- do 
MOPU tiveror:i que ser 'cura.dos de 

· manéadelas adeniais de romperlles a 
cámara polo mesmo delito:· "sacar fo- · 
tos das grave iras". -

M.áis tarde,' o Alcalde -de Pontea
reas explicaria ,estes feitos en Rádio 
Noroeste, emisora da que a Xunta 
ten o 50 por cento do capital, verten
do acusacións contra Xosé · Manuel 
González que non foi deixado inter
vir -segundo denóncia nun comu'ni
cado- polo director da ern isora Xe
rardO RÓdríguez. 

Neste comunicado, Xosé- Mam,ieJ 
González pontualiza' algunhas afir~a
cións de Xerardo Rbdríguez, dici'ndo 
que "ADEGA é unha . organización 
ecoloxi9a que_ rion toma partido e.lei
toral. ·Que nen Galícia Ce.ibe (OLN), · 
partido ao que perte.nzo,-nen eu, par-· 
ticipamos en Ponteareas nas elei- . 

·dóns. D,icirlle tamen que o que a mi
ña organ'ización sexa minoritária non 
quer dicer que non· teña a razón; lem- · 
brar -a Xerardo ~~¡;j~íg~ez que el fo~ 
mernbro de -Gal1c1a Ce1be {por equ~
vocación da organizac.ión) até hai ben 
pouco._ El si s~ pasou a intere.ses sibi-
1-inos". 

·~nm 2 

, ornitolóxica 
no.Grove 

: Unha estación ornitolóxica 
i_na.ug_urada o pasado 
-dia 1t( pretende o estudo das 
polo menos 146 espécies 
daerentes de aves que vivén e 
vi~itan O Grave naigunha época 
do ano. Adema is de razóns -
ecolóxicas, os organizadores 
deste"proxecto non 

._ descartan que a estación pu dese 
ser inCluso un atractivo 
invernal para o turismo da zona. 

· A razón principal da-Estación Ornito
lóx'(ca municipal do Grnve é o estudo 
das aves, a sua identificación, costu- -
mes, éllimentación, censos, evaluación 
de povoacións, aniliamento científi
co,' intercámbio de información con 
estacións estranxeiras, etc. 

Ao pare.cer, no contexto das R ias 
ba'ixas, a mellor zona de invernada de 
numerosas aves norde-europeas, ubí
case _precisamente na - Ensenada d-o 
Grove, pois reúne as conditións d-e 
comida abundante e hábitat axeita 
_do.-

Segundo a. Sociedade Galega de 
História Natural, O Grove destaca po
lo número rde espécies diferentes e 
poi?- cantidade d€ ind~víduos qu€, 

ano tras ano, permanecen entre os li
mos · da costa e os ill0tes, agard~ndo 

. unha nov'a primavera. . 

No G rove existen polo menos 145 
espécies diferentes de aves. 

Polo menos 145 espécies diferen
tes de aves viven e visitan O Grove 
nalgunha époc<i: do ano. Oeste total, 
son sedentárias 64 (44 ; 1 por centol', 
invernantes _68 (49,9 -por cento) e es
tivais 13 (9 p or cento). 

Un turismo difere!'lte 

Segundo seus encarregados as ex
pectativas abertas· pola Estación Or
nitolóxica de cara a un túrismo dife
rente, eri época invernal, non debe 
ser descartada. "Numerosos lugares 
de todo o Estado npn teñen outro 
atractivo turístico que os va.lores eco
lóxicos que encerran; as Tablas de 
Daimiel , Villafáfila, 'lagoa de Fuente
piedra, etc. Non obstante millares de 
turistas chegan ali co desexo de con
templar -as aves. A preservación das 
espécies e dos seus habitats, sinalan 
por últ~mo os encarregados da Esta
ción, renden mellares benefícios se se 
conservan. Debendo potenciarse polo 
tanto f> aspetto económico que isto 
representa para un pavo t_urístico. 

DIA3 · 
1 10-12 

Ponencias Manolo Riva~. "Galicia: unha Cultura 
na encrucillada dos _tempos". · · 

12,30-2 
Coloquio -Basilio Losada Castro. "O libro e o li-

. terario como xeitos de Promoción 
Cultural" . 
Antón Fraguas. "Cultura tradicional e 
comunidade". 

DIA-1 · 10-12 

Xan ,Bouzada. "An6tacións sobre do 
perfil cultúral de Galicia". · 

,· 
~ .. _. 

..J . ~-

9 Recepc"lón dos _participanfes. 
9,30 Inauguración do Congr~s~o. 

10-12 
Ponencias 

12,30-2 

GeneVie~~ Poujol. "O devir cía A:-s.c. · 
en Francia". , · · . 
Gertrudis Rojas. "La ·experiencia 'de 
trabajo del Centro la tillo ·americano y 
del Caribe para el desariollo culfural" 

_ Coloquio Daniel Dind. "O ·centro de estudios 
documentación e información soé-iaÍ 
de Xenebra". · 
Eduardo Delgado: "La acción cultural 
a .nivel local en Europa". 

Tarde 5-6 . ~ederico ?alzman. ~EI Instituto Supe-. 
. ~~~ .. ~e ammadores _ c¡ltu~~les d_e T~- , 

- ·5-6_, MártíVila. "Descripción Técni~o-pá~
.. . · · rtica del trabajo en el centro 'CUlturaf_ 

de Tonnay-Charente". 
6-7 C. Xoán Díaz. "O longo dimiño cara a . 

P!Ofesionalización -dos animadores· 
socio-culturais suizos". · 

6:-7 Antón Cabral. "A asociación Cultural' 
Rexional, de ~Vila Real e a vida cultu-

·- ral no Nort.e de-Portugal"._ 
-8-10 !\CTIVIDADES CULTURA.IS. 

Ponencias Ezequiel Ander Egg. "Metcidol'?gfa 
d_e la _A.S.C.". . -. , 
Pere Balta, ¡'La vida cultural en Cata-· 
luña''.· ,,, 
Fermin Ch.ávarri_. •Ífie¡riz Herri una ex~ 
perienc'ia. de A.S .. C. en -Euzkadi. . 
Jesús' Cantero ~ "A · A.s.c: na ~omuni-
dadé andaluza". . 

~ . 12,30-2· -
Coloquios Wencesiao Soler. "Cultura urbana/ 

cultUra rural". 

Tarde 5-6 Benvingut Moya.· "La fiesta como me
dio de integración social y comuni
taria". 

5-6 Francesc Puertas: "La Federación de 
Ateneos de Cataluña una experieda 
de coordinación de esfuerzos para la 
difusión cultural". · -:_ - -· · 

6-·7 R~fa Mendía e Josli Imapol'ZQ.bal-á. ,¡L~ ¡-·~ ~ 
A.S.C. a pivel íocal en Euzkadi". 

6-7 V. Lebljc. "Asociación C~ltural Mon
tes de Toledo. Problemática de· una 
coordi:riadbia comarcal cie Asocia-
cións Cu:lturais". - -

8-10 ACTIVIDADES CU~TURAÍS. 

- .. 

Tarde 5-6 Cesai Lombera., "O parateatro como 
_ xeito de A.S.C.". 

5-6 Manuel González . "Video e vida cul
tural da comunidade". 

6-7 Af onso Blanco. "Experiencias de in
tervención cultural diversificada a ni
vel municipal: A Asociación Cultural 
Sta. Cecilia ·cte Marín. 

. 6-7 . Lo is R. Andrade: . "Música e acción 
. . cultural". ' -

8-10 ACTIVIDADES CuLTURAIS. 

· DIA4 
JO~l Presentación de comu:rücacións li

-bres. 
1-2 Conclustqns _ :· CLAUSURA. 

_ Para inscripción& e i~ormación 
_. ,,;.eU"s. (981). 566741- 5~6B~OO:. 566()74 , ... · ~ 
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-Mercedes 
':;Aranci bia. 
. '•' -~ . ' 

d rrectora' ., 
'· 

'•Non gosto 
. . . 

da -¡nformacion 
a·séptica'.' 
O Jia n~ve de Outu:aro chegahan aos quioscos os primeiros '. 
números de "Liberación". ·os poucos exemplares·repartidos e o . 
rápido que se vendian, fixo que a expectación por este 
novo diário de" esquerdas se vise aumentada. Agora "Liberación"· . 
vai .xa polos 15 dias_ de yida, tempo suficiente para facer unha · 
primeira análise do qu.e xa é unha realidade. Para .isto · 
falámos con Mercedes Arancibia, a directora do diário. 

"Decidimos que a directora fose un
ha muller tan.to porque no.s divertia 
como polo que tiña de provocación". 
Mercedes leva vintedous anos traba
llando na prensa, e foi botada 1 de 
TVE e de Nuevo Diário, nos anos 70. 
Anteriormente tiña traballado en 
Mundo Joven senda correspondente 
en Milán e Londres na época dos Bea
tles e da l lla de Wight. Ultimamente 
era correspondente de Diario 16 en 
ValénCia, entre outras publicacións, 
até que se· embarcou no proxect~ de 

. Liberación~ 

A primeira impresión que ·se rece
be é que estamos diante dun periódi
co pouco atractivo, pouca "fotografía, 
moito texto e recarrregado,. .. qué 
opinas desto? 

Penso que é 1 un produto moi ac
tual, cuntia maqueta modernísima, o 
tipo de titulares é completamen_te -
inovador, ... outra cou~a é que despois 
isa non goste, pero é diferente. En 
ca.,;ito á fotograf ia, é un problema de 
agora ao princípio. Apenas ternos ar
quivo, e os fotógrafos trouxeron o 
seu e é limitado. Ternos o servício de 
telefoto de EFE, pero "non conseg.ui~ · 
mos o aparato de recepción que ven 
dos Estados Unidos e hai que espera'r 
até catro meses para conseguilo. E iso 
con serte. 'Pero a intención é que o 

·vintecinco por. cento do periódico se
xa gráfico. 

A qué son debidos os problemas 
· de i mpresi Q.n ?· 

Nós f amos tirar na Editorial Cat9-
lica e a inda ternos o orixinal du.n pre
cdntrato que .nos· deran, pero oifo 
días antes botáronse atrás. Alegaron 
unha razón técnica pero estotJ con
vencida de que -é_unha razón ideoló
xica. Dixéronnos que ian reconvertir
se, que ian pasar a ofsset, e que van 
utilizar unha rotativa e que non po
dian. 'Eu penso _que ainda -se..Jles pode 
pór unha déinanda;' e estase. a ··estw: · 

. ·' dar. · 

'· Estábamos en co.nversa·s coa rota~ · 
' ' -

tiva que agora empregamos para que· 
nos fixesen o suplemento, pbrque hai 
máis tempo, .pero houbo que usala 
para a_ edición normaLE unha rotati
va pequena oas que subastaran coa 
prellsa do Movimehto, ven de Múr
cia. A rotativa- o máis que pode tira~ . 

é quince mil ex-emplare_s 'á hora, e 
. non O. ·fai. Se a p~s a tope de ' rendi~ 
mento racha ó papel -ante f íxoo on
ce veces- e ademais mete água nas. 
fotografías e ~non imprime ben. E$._ta-

mos vendo que eles axusten a rotati
va ás nosas nec.esidades. Non é vella 
pero é cativa. 

Pechamos máis tarde .do que debe
ríamos a edición, e para poder chegar 
a toda'S partes, e mesmo poder impri
mir con máis. vagar, teríamos q'Ue fa
celo ás 8,30 da tarde. Ese é ouho 
problema. · 

Cómo se porta a publicidade c;un 
periódico que ·se autodefirie de es
querdas? 

. -
Non se poden estabelecer conclu-

sións. Até agora vai ben; pero: esta
mos á expectativa. O que nós peñsa
mos é que hai un determinado tipo 
de produtos de consumo; todos o 
son, que deberían ter o seu público 

O 80 por cento 
dos bonistas 
son votantes do PSOE, 
e un 15 por cento 
deles está arrepentido 
de telo votado. · 

entre os leitores dé Liberación, cpu
sas de tipo cultural, de viaxes, de 
ócio, ... pero_ ainda non sabemos. De . 
calqu'er maneira nós ternos feíto os 
cálculos de superviv~ncia contando 
con moi pouca publicidade. ~ 

' Cántos ~xemplares estades a ti- · 
ra~? 

Agora son· 65.000, .e vénden_se 
trinta . mil en fV1adrid. A nasa inten- · 
ción .. era d!stribuir 20.000 en Madrid, 

"pero hai .5.000 quiosf:!ues e non se 
chegaba a todos os postas, e ainda asi 
non chegan e esgótanse. Pero non po
demos tirar: máis, nen ·a- ·rotativa dá 

1 
máis de si rien nós podemos arriscar 
até que es.to se estabilice. 

. Có.mo ides enfocar vós .o· tema dos 
nácionalismos? 

Moi.tos dos ·que estamos ' agui vi
mos· das cha.madas· "comunidades au
tónomas", e daquela non o plantexá
rríos comp pro~lema senón como rea
lidade. O tratamento no periódico?, 
pois teh<;Jo en canta que se vai ler 
igual el] _Sória que en Cataluña, no . 
País galego que ·en Andalücia, cJ que 
irnos respeitanion as denominacións, 
os de sexos e esperanzas ·da xente que 
vive neses sítios. E empregar a mesma 
ter~inoloxia que el~s ei:fipregan. Des
pois. encadrar ~s jnfoqrrncións ·-n_on 

. está saindo .asi ·.porque non está plan- · 

. texado asi, pero tarase-::, · embaixp _ 
dun cintiño onde puxese "País ~ Bas
co", -"Gafiza" ou_ puxese "Catalun
ya", ou o que fo.se. 

_ Cal vai ser a postura· vosa, mesmo 
terrninolóxica, . sobre a violéncia ar- -
mada? · . 

Eu esto u facendo poi ítica nacio
~al ·ho~períodiw e ~c:imai~ emp~eg _o á. 
verba "terr9rista", ·poño "militantes 
vasc¿s", gue son ·as qUÚnáis· a miÚdo. 

. - I , " . 

sa-eri, ou · senón poño "militantes do 
~ G_RAPO", ·e desde ~ogo non ·irnos en- . 

xuiciar nós. se son ou hoh terrroristas 
e non· irnos empregár xamais a p_afa
bra ,;asasino", .nen~para .eles nen para 
ninguén. . . .. 

. o que non i'mos facer é opinión 
sobre isto. ·Non por medo a qu·e nos · 
censuren, que o poden facer por mil 
cousas, ou rachamos· os periódicos 
com·o fixeron ·xa. E _porque nos pare
ce pouco sério enxüiciar, a quiñentós 
quilómetros de distáncia, un proble
ma que descoñeéemos, que é compli
cado, que .. non -se s_abe cómo se ve. E ' 
_moi fácil ver desde aqui e dicer: "Jo- .· 
der, 'qué putáda", pero hai qué velo 
ali e saber qu,e todo o m_undo ten un 
parente que, ou -está e·n F

1

ráncia ou ~a -
non está, e isa é real. 

Por isa que ainda qué ti teñas pre
xu ícios sobre · determinadas· actua- . 
cións, independentemente de - cu~s- : 
ti_óns id_eolóxicas, non nos parece 
han.rada ·erx,u·icialo desde aqui. Norí 
hai transparéncia informativa e todos 
os dados chegan filtrados polos go
bernos civis, . PO.los gabinetes de pren- · 
sa de concellos1::. Nese ~ntido é po
sibel que intercambiemos informa
ción co diário Egin . 

· ldes facer edicións diferentes?. 

Queremos empezar facendo para 
Barcelona un engadido de ,.. duas páxi- -
~as~ que iría en catalán, con ¡'nforma

.: ción pol(tica e local dal i, e cun trata-. 
·. mento d_iferente para os ariúncios, 

etc ... lsto empezámolo xa · hai unha 
semana, e imprímise tarnén alá. : 

' . 
Non se lle dá prepOnderancia espe-

cial a Latinoamérica na información 
internacional?, a qué é debido? 

A nasa red~ de. correspo_ndente ali 
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·cuaren~a anos, é profisional, e nunha 
p6rcentaxe altísima dedicado á edu-, · ...___ :- . · 
cación _ou médico; votante do PSOE . 
_nun oitenta por cento, -un ha pareen-

- taxe d_espois, do PCE. e d~spois parti
'.:dos ' nácionali.stas, e do-80 p·or·.cento 
'votante do PSOE, un quince· por cen
·to- ~stá arrepentido de t~lo feito, E-s-

·. -."tábamos -charnando 
1

á esq~erda ·e re
sulta que respostabíl o PSOE. 

Temos:feito 
.. 

os cálculos, .. _ -~_.. , . . 
- - . --:·~ ..... ~.:.v_-,. ;;~ .. -.~~;tJ .J 

de supervivéncia · 

contando ~on ,pou~a ~ 

·publicidade__. 

Qué perspectiva lle· vedes ao perió
dico? 

A única que ten .é que se venda. 
Ternos un diñeiro, a mqior parte gas
támolo en ord~nadores, pols traballa- -
más o máis avanzádo posfbel, ternos 

_ diñeiro para subsistir uns meses. Ago
. ra, non ten nengun senso seguir .se o 
periócHco non se vende. Oue se mer
que é a sua única posÍbHidade, senón·, 
nós- mesmos o pecharemos. En quin
ce dias saberemos xa cómo vai ser, se 
daquela f ica a venta en 40.000 exem
.plares non haberá problema. 

_ No enfqque voso distinguides en
tre opinión e información? 

. Non, están todas ás notícias.inter
·está moi cuqerta e seguro qüe os pro- _pretad~s. · Algunhas poden responder 
curamos porque nos interesa o que bastante ao qwe ven no téletipó, pero 
está ·a pasar. ~aré.cenos que é moi irn- riós pómoslle ' un titular, que dá idea 
portante -p~ra todo o m1mdo ó que . do que pensamos. 
ali sücede: · Eu non - gasto da información 

Tivéstedes . en cont.~· a opi~ión da aséptica. 'E moita xent.e· tense queixa
xente que particiP<>u n'outros proxec- do disto. Os bonistas do sondeo bóta
t_os periodísticos semellantes en Amé- ban en falla isto, dician que xa estaba 

· rica Latina?, e·stou pensando en "Cri- ben de falsa obxectividade, e dician 
sis~', en "r11'larcha": .: · que se lle chamase ás cousas polo seu 

' :·- -··:· ;,<~:· ~ · · · - riome . . Os dados están
1 

o "obxecti-
.N-.~ ~· a ~en_te ten exp·res.aqo a sua vo" pero tamén a valoración. 1 sto é 

· opin1on, ·pero non !m'ltamos nengun · 1 
· , • . · • 

, --"" ~I · N·: · ~ :,d. - .., . oquequer1amosfacereoquenosd1-rnoue o. .on e un .peno 1co guem- _ · . , . . -
11 · · ,, · lt - t.. N - . . xeron que f1xesemos, to.da a informa-

., e1ro sen.en a erna 1vo. on tena · . . , f' d -
moito senso nun_ pafs: abso,lutam.ente Clan esta irma a. 

~ parado ·corno está~· este 'en todo's os Parti"mos da ide,a de.. que, co nivel 
sentidos, onde as. movil!zaciÓl)S ten en de leitura de peri6dicos que se dá, 
desaparecido, n~n ha'i :1ugar para -un ·quen le prensá sabe lela. 

periódic-Ó_ ''gue~rilléirc?'; ': pois :seria O pe~iódico vai ser en éastellano o 
asumir o papel que hori -é o dun pe porén -.no primejro mjméro tíñades 
ripdico. Nós non ternos que tirar ·aa · Úntla información e.n catalán en por
xente nen ser o portavoz de ninguén. · tada. E unha liña, ou algo esporádi
Liberación está para que se podán - eo? 

contar as causas. Penso que non se · - E unha liña. Era a rnada Nacional 
' parece en n~da a . eses modelos que 
quizá tivesen lugar no 1975, na pr_i
meira época da transición, pera. neste 

· mome~to, ·cando o i;ioventa por cen
. to da xente di que esta sumida no de

sencanto non. Tamé.n. me gastaría fa- ·· 
cer . o "Libération" fra,..océs, p~ro no. 
ano 1'968, non agora. . 
- ,. 

Qué tipo _de leitor tedes? 

do Pais Valénciá, e parecíanos que 
era -algo bonito -pésie que os valen

. cianos ficaron sen -ver a homenaxe 
que lles fixéramos, porque ese día o 
peri6dico non chegou.-; pero si' é un
ha ·liña: · E intenéión publicar artigas 
nas diferentes língua~, como tamén 
algunhas informacións concretas. Pe
ro iso non o pod.eremos facer -en 

' ., canto ás informacións- mentres non 
Non tivemos oport1:1nidade· de fa- podamos cambiar unh.as páxinas para 

cer un inquérito, sobretodo porque . 
·cada zona. Pero os textos de opinión 

-non consideramos mo.ral gastar cinco publicarar:lse como. cheguen. E algun-
millóns dos que nos deran en facer · 

na vez perm itirémonos cousas como 
pólo en portada no idioma no que ve-

sondeos. 

ñan. 

, Non h~i editorial no . p~riódic:O ... -Non pla~te~é!mos · 

o tema ;w·-Ai>/; tParéoenos que ist~ dq editorial es
tá un pol,Jco de·svirtuado, cada vez 
_máisí e estase a utiliz~r polos periódi~ 
cos consagrad9s para dar consignas, 

dos ·nacionalismos 
como problema . 
senóri' como realidade·. 

Pero El País si ten feíta a prospec
ción dun periqdico de esquerdas epa

- rece que' hai un campo bastante cla-
ro. · ,. 

'o que fixemos foi un inquérito so
bre o bonista; os que fixerari o bono 

· de apoio, e é·curl6so como res~ltado: 
O b_onista tipo ten entre. vintedous.-e 

emitir mensaxes e para provocar cri-
, se-s de goberno, e como coidamos que 
_ese non é o naso papel, pois non o ta
cemos. Irnos substituilo por colunas 
de opinión. Para iso ternos un canse-· 
llo asesor, de ºmáis de vinte persoas, e 

. esta vai ser a xente que faga opinión . 
no -periódico, pero esa s~rá a opinibn 
de Liberación. 

A. f3odicio - X. Carballa 
• fotos: X. L. Diaz 
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Comezan a deínoler 
as Casas das EnChou~s 
Cuarenta guardas civ.is ~ unha pá .excavaqora derrt.ibaron ·unha ca~ 
nas Enchousas (Somozas), o· pasado .dia 3. A. outra tiráronlle 
a porta e cortáronlle -a__luz, porque dentro había moita ~ente e non 
ousaron demole-la. E-un novo intento, parece o definitivo; . 

. de botar dunhas terras que ocuparon ~ecularmente como caseiros, 
a 1iJamílias. O contencioso dura xa· máis de sete anos, 
-véxase o número 247 de A NOSA°TERRA, e máis o número 41, · · 
de Óecembro .de 1978. 

"Só pedim-os terras para tr.aballar, as · cino 40 ferrados, pero nunha esqui-
terras que traballaron desde hai anos na- da - grande propiedade. As terr.as 
os nosos .antépasados", dicia un vici- terian que pagalas a razón de 700 mil 

· ño das Enchousas. Pero non teñen te- pesetas a hectáreá: .~ serian eles que 
. ri-as, semp.re foron caseiros e agora es- · se verian obrigados a lévantar out~a
tannos a !;>otar xa desas fincas, cum- .volta as .casa's; cando h.ai üñsme.sesos 
prindo unha suposta legalidade "sen actu-ales proprietários legái-~ compra-
mirar para nada o lado social. Nós ron a hectárea a !JO mil pesetas. 
non ternos paro, norí ternos _axuda, Afirman os viciños que isa · é un · 
non t~mos n-ada", afir"man laiándose. rdubo e que ademais neses poucos fe-

. Tamén se lamentan de que os par- rrados non poden meter as 124 vacas -
tidos , políticos non Hes fan nengun ,que'teñen entre as 17 fa!Tlílias. 
caso: .. "A Xi:.inta lávase as 'mans e non Din-que están dispostos a comprar 
quer saber nada e o Gcfüerno civil. toda.s as terras a un précio razonábel 

'-tampouco fai ·nada". e quéixanse· dos "chanchullos"-:- que 
A inda que fac.er fixo algo, deu or- · · houbo para que non nos ent~rásemos 

de para que actuasen cuarenta guar· de que nos vendiar.l as nasas próprias 
das civis, e derruba·sen unha casa e os . terras. De ser ·asi xa asteríamos com
moradores "tiveron que meterse eles pradas. Ocultaron a acta; cando le
e as vacas noutra casa, que tam'pouco galmente sabian que · nós tíñamos. a 
poden acollelos". primeira opción a compra". · 

Lago a excavadora e os cuarenta' Agora chaman ás porta~ do PSOE 
guardas intenta.ron demoler outra vi- e da Xunta, "pero ninguén nos fai ca

. venda en Teixeiro cortáronJl.e a luz e so, nen sequeros periódicos e ·as emi-
tiraron poa porta, pero como habia sora$, que se negan ~dar . nada. O qUe 
moita xente dentro non consumaron pasa é qué, ainda que Armando RÓ
o acto. 

Agora están sen luz e sen porta. 

Un acordo leonino 

A empresa, .con Armando Romero 
á frente, e a anuéncia do Goberno ci· 
vil; oferécelles aos viciños uns acor
dos que eles califican de ~ le~ninos. Es-· 

. tes acordos .serian .deixar.lle a cada vi-

mero é quen dá a cara, por detrás del; · 
na Sociedade· hai perso~s moi ·influ_ín
tes e con moitos cartos,·algunhas que 
están na Xunta, como Eirís Cabeza e 
outros que a inda non démos· sabido, · 
pero.que poden moito". 

Din estar dispostos "a loitar .até o 
final~ pero esperamos que alguén .nos 

. axude, nos .Po.te unha man". . -

Do 1 ao 4_.de Novembro· 

Primeiras ·· XOrnildas 
. . 

das ·mulleres ·femiÍiistas .... . , 

Os vindeiros qias, 1, 2;. 3 e 4 · 
do mes de- Novembro 
·vanse celebrar én Vigó as 
Primeiras Xornadas 
Femin.istaS. Galegas, 
organizada~ poJa . · 
Coordenadora feminista de 
Vigo, Asambleas. de füjuJleres 
da Coruña, Pontévedra . · 
e"Vilagarc;ia e a Asociación -
Galega da l\ ~uller de Santiago, -· 
Ourense e Ferrol. ·· , ' 

~,. 

Nun co_municado feito público; as 
feministas sinalan que- "afeitas á 
má prensa que temps, sbemos.xa 
d_e · antenián que estas xornadas 
van ser pasadas por alto por rrtqi-

. tas mulleres q_ue, apesar de estar 
d~ acorde con algunhas das nosas 

. posicións, .seg u en a .mirar con reti- . · 
céncias ás organiza'Cións ·feminis
tas, xa ·· ciesde a perspe9tiva de ta· 
chalas .de burguesas xa de conside
ralas pouco sérras ?Or parÚren da 
e~clusión dos -homes no seo das 
devanditas organizacións," 

· Como obxectivos p~ioritários, 
as organizad-oras plantéxanse ana-

. · : lizar 9 que .foi a fprática feminista 
ná Galiza, do 75 até hoxe, tratan
do de ver os acerios, os erros e os 
priñcipais cámbios acaecidos; ou-· 

· · tra· das razóns estaria en ampliar o 
número de mulleres que ho~e tra

-ballan dentro do movimento, pro
cúrando a clar.if i.cación .. e a unifica
ción de cr~tédos nos d'iversQ.s te
mas. 

Nas "Xornadas" van 'ser trata· · 
das ~uestiór:is tan amplas como a 
História do movimento feminista 
na Gallz.a ou a Auto·nomia do 'mo-

•vimento· feminista, coa inteneión 

de que sexan discutidas de manei
ra aberta por todas as f~teresadas 
en participar. Falarase ademais de 
"Muller e Paz", "Lesbianismo';, 
"A muller na Galiza", "Ensino e 
mocidade", -"Sindicalismo", e 
"Organización e lo ita". 

Están tamén previstas a proxec
ción dunha película o dia 1, unha 
festa o sabaao tres, e várias mesas 
redondas: unha sobre muller . e 
paz, na que talará unha represen
tante do AMES (Asociación de 
.mulleres do Salvador) · e Begoña 
Mendia (muller .pertencente a Ün 
grupo non vi.óle_nto- de Euskádi), 
outra sobre a mu.ller na Galiza, na 
que participará Mª Xosé Oueizán 

· e Encarna Otero, que ademais das 
mencionadas serán: Empar Pine
da, Celia ~ Amorós e Rosa Pardo, 
que terá lugar o ·dorilingo. 

. ' 

Sen su;)vencións 

Ouéixase as organizacións femi
nistas de non ter conseguido nen
gunha subvención para estas xor
nadas, apesar de telas solicitado a 
diversos organismos. Axuntamen
tos de Vigo· e A Coruña, Deputa
ción de Pontev.edra e Consellaria 

· d~ Cultura non deron resposta ou · 
déronna negativa ás solicitudes de 
apoio ás Xornadas. E ngadindo as 
organizadoras que se chega a dar o 
caso de que o 1 nstituto da Muller , 
ten concedidas· duascentas .mil pe- · 
setas élº concel.lo de Vigo para que 
este as empregue en temas relacio
nados coa muller, sen que até ago-
ra neñ9un mandatário municipal 
te~a pasado a recollelas. 

Relaci~n de actos a . celebrar nestas 
"Xornadas" en páxina 23 . 

Curso sob.re 
a información como 
instrumento <lidáctico 
no EXB 

Na Escala Universitária de EXB de 
Lugo celebrarase, do dous de Novem
bro ao quince de Decembro, os ven
res pola tarde de 6 a 9 .. e os sábados 
pala mañá de 9 a 13,30, un curso de 
aperfeizoamento~ "A información có
.mo instrumento · didáctivo nos ciclos 
médio e superior da EXB", destinado 
a profesores destes niveis e organi'za
dq polo-:1 CE da . Un iver:sidade de San-

' tiago. 
O director deste curso é o perio

dista Luís Celeiro, Xefe do Gabinete 
de Prensa da Consel·laria de Educa
ción e, Crntu'ra, e formarán parte do 
profesorado o Vicedecano da Facul
dade de Ciéncias da 1 nform'ación de 
Ba[celona, Emilio Prado e os. perio
dista.s Xosé Lóp·ez GarG-ía e Xosé .Ra
món PC'Usa. 

Con este cur~o ·preténdese dar un
ha ampla visión ··da importáricia dos 
ryle.ios de . Comunic.ación na Escola, 
"nunha escola aberta á realidade de · 
Gal iza'", entendendo que son · instru
mentos fundamentais de traballo e 

-que .axudan d~ -xeito deter"m iría~te 
aos alUl)OS para interpretar e enten-. 
de~ a própria realidade . na que viven. · 

Os profesores interesados en asis
tir a e~te curso" deberán enviar a soli~ 
cit.ude ao· ICE, apartado de Correso 
49 de Santiago. 

?.1 



A, NOSA TERRA/9 

Nos_ caixóns hai rnoitos orixinais sen publicar, 
sobretodo poesia e teatro '· ·"~ ; . . · · > 

\ 

..... ~ .- ,-"': 

O difíCil cal11iño 
. . . 

' -

dos escritOres para ·. editar. 
. . ' 

Nen compras de direitos de autór mi
llonárias, nen caza de .autores polas 
editoriais, nen cousa parecida algun, 
ha. Nada da incerta mitdloxia que ve- · 
mos nalguilhas películas sucede na re
alidade editorial galega. Pero si a re
produción de "tics" máis cotidianos : 
a peregrinaxe dos libros de' editorial 
en editorial, a frustración do czixón, 
e pode que algun abandono criativo 
nunca coñecido. 

O caso é que editar en Gal iza ten 
algunha complicación máis do ' que 
noutras partes, sobretodo polaº débil 
estrutura editorial e as próprias con
dicións dunha cultura sen normalizar. 
E non é tópico. Vexamos. '" 

O in ício da anda in a 

Son tres os camiños que ten o es
critor galega para tirar á luz as .su as 
obras. 

o primeiro e a própria edición dos 
seu.s libros, ·modalidade que non é 
usual pero que é empregada nalguns 
casos. O inconveniente maior deste 
método viria sendo o custe de impre
sión, encarecido ao ser t..m trabaílo 
isolado, e a imposipil idade dunha asi-

. sacia distribución. lso si, evita a ce
,sión de porcentaxes sob o risco de 
que logo non se venda. Máxime can
do soe ser poesía a que adopta ese 
camiño. 

O segundo veículo é apresentar os 
orixinais ás editoriais, ql,len poden 
deicidir a favor ou en contra, seguh
do critérios que máis .adiante comen
taremos. 

· OÚé camiño percorre un libro a~ ser.~ematado .p9lo autor? 
Griacíon en prosa e en poema, ensa~o: teatrQ.,'e'fodo aquiio . ___ f 

/ 

, que p~de se~ public~do ~obte.o papel, corre un in.certo:past> antes 
de ver a luz. O caso e que mo1to·dese suor_organizado · . · 
só coñecer-o limbo ou o infern~ ~scuro dos caixón·s. -
Dese vaivén de ·presentacións ~ rexeitamentos talamos · · 
neste artigo. 

·-

EDiTeRiAlr 

Promóción': camiño"de volta 
e Editora Í\laciotiál · 

que. segue a Xunta, está fóra de ~on
texto e: afina!, fai perder cartas. cár
los Casares .ere que, sobre este pÓnto 
"hai posibilida~es de diálogo"_. · 

Ó nascimen.to ·dunha Editora Na
cional non se ve positi.vo para os edl
tor~s se. non. hai unha ,prévia .axuda ás · 
editoriais q.ue funcionan -xa, e aqueta 
converteríase nunha competéncia ' 
desleal; é, para Mariño, "pouco coe- ' 
rente 'cos presupostos políticos 'de 
quen ostenta o Gc;>berrío autonómico. 
Seria útil un servrcio de publicacións 
que tirase á luz todas aquetas cousas 
que, pala sua reStrinxida difusión . 
non son rendábeis á unha' empresa 
prit-ada: teses doutorais, libR>f ánfi- :_ 
gos descatalogados. :." 

Autores consagrados, 
d ireitos de autor, tradución~ ... 

Ouen o teñen relativamente fác_il 
son algúns escrltores. Todos recoñe
cen que hai· autores aos que se publi
·ca sen problemas, e case se está agar
dando qu.e~oferezan- inéditos. Pésie a 
isó, e ainda que se afirma que xenté 
como Cunqueirq, Dieste ou Otero Pe
d rav.o -entre o's mortqs-, 6u Ferrín; 
Martíne~ Oca ·ou Manuel Mar'ia, non . 
terian -problema, alguns deles, caso 
de Manuel Maria, manifestounos que 
se. lle teñen rexeitado orixi.nais rece'n
temente, e, segu~do . Fernán Vello, 
"hai moitas causas sen publicar de 
Otero Peci_ráyo, por .eexemplo, e pen
so que doútros ·autores 'clásicos', ade
mais dos· moitos odx ináis que agar-

_. dan de escritores vivos''. E "Os Eoas, 
ocórresehos pensar a· nós entre -eses 

. inéditos? . · · t: . 1 ü 

T )(eralmente todas as edit.oriais pa-
. gana porcentaxe d.o ~µtor, que ronda 
no dez . por éento, _ e a:inda algunhas 
chegan a adiantar. parte deses direitos 
O que nengunha fai· é.destruir stoéks 
ao cabo" dos anos, Tco.mo é. costume 
p9r moitos· países. ~ . 

· .E as traduci.óns? Luís Mariño in-· 
sist.e en que "non é. nenciun contra-

. sentido que nos gardemo; o direito a 
edítar tamén as traducións das obras 
a outros idiomas · e por suposto ao es
pañol; O negócio, e a demanda da 
trad~ción, non cten por qué ir para 

. .JJ petos alleos. A única prioridade é que 
1l! antes saian en galega. 
~ E se fosen orixinais en ·español, 
~.. pero que teñen untia grande. impar
º :táncia e mercado, non irnos cair nos 
. ~- teste_m·urali~rr10, asi foi como· pasou 

. . cunha recenté'·· edición< nasa ºsobre . 
br,uxarla, e asi'.,o: especificamos nos -

_...,,SOCtEDADL 
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A : MANCIÑEIR-AS 

Ven de dicer o Txiki (refírome ao 
Benegas, non ao outro) que ''.ser 
nacionalista e ser culto e intelixen
te, é incompatíbel". Aserto impre-

. sionante-, sen sombra de dúbida. 
· .Se cadÍa, sen sabela, o pequeno 

Benegas . formula ·unha ruptura 
epistemo'lóxica de alcanzo · rnsos
peitado. · De a~ora en adi¡rnte -de- · 
IJ~ra . partillarse aos humanos nen 
en razás, ·nen. en sexos, nen e.-i cla
ses: ou se " é nacionalista, ou se é 
intelixen:te. Outras subdivisións, 
derivadas desta, son posíbeis: co-
. munista_-lizgaira; morigólic9-facho-
so ~ langrán-reaccionárlo; psocial is
ta-currante, e ~;i, até o· infinito. · 

Ainda - estando de acorde co 
subtil pensamento . ber::teguiano, · 
coa· finura da análise, coa síntese 
,gl<?bal e totalizac!ora, coa intui
ción poi ítica; en ·resur:no, que su: 

, .. pón a sua hipótese, compre que 
coliveñamos que o seu moderno 
enfoque _plangexa case un proble-

. ma de estado: cañdo Fuhrer ~ Ro: 
nald, o cow-boy arriscado, co risd 
profidéntico de Gholivud, alcu
maba con areas paternai~ aos rapa
ces do psoe de "xóvenes naciona
li~tas", percebeuse un claro ·movi
rriento de arruallcr na '.Xunta Di
rectiv~ do partido que fornec.e a 
diário,' segundo as estadísticas, ao 
redo_r de mil postas de traballo ás 

· clases· populares. Porque, fliás, é 
óbvio· -senón que llo pergur.iten 
quer a Castro, quer a Daniel Orte
ga- que o Ronald asinaba e asu~ 
mla para- si . próp~io . a lisonxa, -el 

Un terceiro vieiro é apresentarse a 
determinados prémios literarios. Ga
ñar un destes certatnes non é garante 
absolutos de publicación, mais si un
ha importante posibil ídade, sobreto
do naque!es que especifican nas bases . 
esa particularidade. Outra cousa é o 
tempó que demoran en sair. Aí tiv~
mos -a inda non saiu- o 1 ibro de Fer
nán Vello inédito no "Cidade de Vi-

contratos cos escritorés" ~ ~ ·< 
"Nós seguimos unha importante Garlas :-Casares -a~gurano~ .qu'e a· 

máis na<;ionalista qu.e A~enhotep. 
~ntón, exactamente, qué suxire 

'go" de Poesía. 

Os critérios editoriais 

· As tres editaría is galegas máis im-
• portantes, polo volume do seu catálo

go, manexan critérios semellantes, 
a inda que non sempre se conf írmen 
por parte dos escritores. 

Galaxia, . Xerai.s e Ediéiós do Cas
tro, son unánimes á hora de entender 
que non son as mesmas as razóns pa
ra admitir textos nos diferentes

1
xéne. 

ros :"a po~sia non se ve·nde e é-def ici-' 
tária, e o teatro moito menos. No en
saio chéganse ·a encarregar textos en 
diferentes matérias, e a novela "longa 
é o .quemáis demanda .ten"-. 

Para Luís Mariño, 'dir~ctor édito
rial de Xerais, "no programa anual da 
nasa -empresa inclúese un .número de 
edicións de ' poesía, pero non porque 
sexan rendábeis, senón porque xulga
mos. que é preciso faceto ... ademais 
da cantidade de . poetas que hai, pen
so que en . G.aliza moitos criadores 
non· teñen o san costune de rach9r 
fólios". · 

·carios Casar.es, asesor de G.plaxia, 
pensa ~ que ".moitos ·dos orixinais 
que se apresentan;· en poesía, son pu
blicábeis pola calidade .nunha propor- . 
cióo, quizá de 50 sobre· 100, pero se
ria ruinoso tal e como se venden des-
pois": _;,, -

En semellantes termos tala Xosé 
D íaz, de Ediciós do Castro, para 
quen o labor editorial "tamén ten 
que seguir uns critérios · culturais 
aparte dos económ'icos, pero haí que 
equilibralos". · 
· Galaxia mantén un corisello edito
~ial, segundo Carlos Casares, que son 
quen deciden' sobre a publicación; 
Xerais tamén, aintja que en determi
nados xéneros -poesía' especialmen
·te- teña un · peso · iní'Portante a o¡:;ii
nión de Mariño. Tamén o Castro ase
sórase nun Conse·110 ediforia.I. 

Galaxia e Xerais mante~en unha 
clara' posición ortográfica; "publica

. tnos na normativa oficial porque pene 
·samas que, na actual s~tuación do· en-. 
sino, onde esta é .a normativa xerali-

. zada e recoméndan~e 1 ibros aos rapa
ces, utilizar outra seria cortocircuitar. 
1 so non evita que fagamo$ constar ~ 
posición do autor · nuri no:ta del pró-

. prio no 'libro, eomo é b caso de Xa
vier Alcaiá, Mar'ia Xosé_Queizán ou 

· Camiio Gonsar", di Luís Mariño. Ca
sarns informounos de que a adopción 
da norma oficial é unha decisión
_ adoptaqa polo Consello da 'Editorial, 
e "non penso que houbese problemas 
se alguén quixese manifestar a sua 

·· oposición na própria ·edición" .. 

Pala contra, Edic.iós do Gastro , 
- nc;m .segue un critério determinado 

nesta cuestión, deixando · · l.iberdade 
ort~gráfico ªº~autores. 

As tres editori.ais grandes negan a 
utilizaCión de calquer critério ideol6-
xico restritivo. 

política p1:1blicitária para lle dar ca-_. - posieión de Galakia non inclue direi
bertura . as novitjades, con anúnCios ·, tos de trád1.,1ción e-gue a editorial so 
na prensa pe_riódica e presentacións · -publica en galegoi- da .·mesma manei-
nas cidades, e en moitos casos fanse ra que · "só imprimimos en Galiza ain-
t::aFteis dos .libros", di IY'.lariño facendo da que nos 'saia máis-caro". 
fincapf .na tarefa de p'romoción; Ca- -· Sotelo' Blanco, · Xistral, Celta, Sou-
sares fai ' referéncia ao envio de libros , to, Galeza editora, AGAL, ... e outras 
a alguns críticos; e ao anúncio nos moitas -entidades cob.ren o espectro 1 

meios de comunicación, · a inda que é · editorial. O séu sistema de funciona-
oónstatábel que o labor de promo- mento ob_riga a máis restricións e 
Ción veu imputsado .especialmente non seguen o mesmo sis-terna q.ue as 
por Edicións Xerais.- . .. "grandes" : Cun volume pequeno de 

-Chégados· ao po.nto de venda, e esé catálogó, polo de agÓra,' fican neutro 
~ é outro importante faGtor, chama a terreno .disttnto, por máis que moitas 
atendpn o lugar que ocupa o ·libro en das. suas publicacións sexaa impecá-
galego, como significante dúnha situ- beis e en moitos casos éxitos edito-
aci'ón :o mesmo que o libro de mecá- riais. . . . 
nica, bricolage ou · f~tograf ia. O l _ibr~ · O cam iño a seguir polos escritores 
normal, a libraría normal, é a do tex ~ é datjuela sinxela-, pero algo escuro én . 
to en .castellano. -:. · · canto ao resultado final. - · 

As .causas ql:'e non son pub.licadas. Pésie a todo · quedan moi'tos pro-
regresan ao autor, xeralme_nte acom- . . blemas spbre os que haberia que re-
pañada~ de .amábeis circulares, sobre· flexionar: qué política de promo-
a inconveniéncia ou a imf:lósib.ilidade ción real do Libro se. fai?, por qué se-
de ser editado.. gue a i:irimár a· c:_alidade.(Je todo o e$-

Orabén, qué pensan· os autores? pañol por riba de calquer en galega, 
Para Alfonso . Pex,,egueiro, scretário na mente 'dunha imensa maioria dós · 

·da :Asociación .de Escritores en Un- -leitores? por qué o ex(gui p~norama · 
gua _Galega_ (AELG), existe a posibi- da cr(tica literária?, ónde .está o mer-

. 11dade, co ..decreto -da Xu.nta, para cado da p<i>esia ·nun país _que deita 
mercar 300 exemplarés de cada libro; aµtDr-es dé versos · por toqas .partes? 
que desa maneira cob'riríanse os gas: por qué tar)tas obras im'p9rtantes sen 
tos de edicién~ ·Pero o editores non. difusión masiva? por qUé .o ensino' do 
comparten iso; para eles copiouse da , · galega non xera leitores a máis ·esca-
Generalitat sen ter' en canta que· a la?, e \.m longo etcétera de · interr.o-
indústria editorial ali está máis des- gantes que haberá que ir des\leando 
envolvida ~ non topa cos custes qU'e de vagar. ,,. 
aqui, e a esixéncia de mercar ctm 50 
por c~nto de descanto sobre o PVP, -XAN CARBALLA 

'/Benegas? É que Felipe é parvo? E 
· que Ronald· é estulto? .Oué vai di

cer agora flllariólo, o . de Vilalba, 
que ten encarregados -mádia · le
va!- seis · parés de tirantes vetme
llo~ e amarelos e catro tiracÓios a 
xogo para. aguilloamos no _vibdei
ro confronto eléitoral que xa se · 
albisca? Ou é Manolo idiota, que -
rion .é presidente porque lle teñen 

· medo e non sacan a praza a ·públi"
_co . concurso-0posición-? -E . ade
ma is, o Manolo, í)on é nacionalista_ 
cando berra que para :el é España 
o único importante? E ~s mucha
chos do "Alcázar" que son nacio- · 
nalistas até o miolo? Ve_nnos dicer 
Benegas que Jordi, o converxente, · 
.non é intelixente, despois da finta 
en curto de Banca; Catalan~, que 
asinaba Garrincha, e a _manifesta
ción de apoio a Cara1u·nya (e a si 

, próprio,. iso que fique claro)? E as 
~ relacións agora co nacionalismo 

sionista? E Morán que xa tiña ·pe
dido o ingreso na frente anti-btan, 
a aturar ~is rexoub_as. 

Eu particular.mente sinto má
goa . do cabreo que terá torpedo
Damborenea que Ue pisaron unha 

· · ocasión cie ouro para guindar un 
·couco dos que adoita coa abelén
cia que nos ten acostumados. 

. · Ouosque tanderñ, "Beneguina, atu-
raremos a wa atitude P,soez? 
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·Macho, 
ma·cho 
Os transeuntes detíñan5e a mirar o 
~arie1. A. secuéncia de . strep-tease 
serve para chamar a atención so-

. bre o obxecto .de co.nsumo. 
O publicista difa que cu.mpliu 

o seu . cometido, 'charr:iar a aten· 
ción', ·e uns moitos sorrirar.t coni
plicemente. co "orgulfo~', conscen
te ou .. incoscente·; do dominador. 

Leh1bra outro proxecto publi
citário anterior que se viu frl:Jstra- · 
do po.las próte.stas que recibiu _de 
parte · de . grupos femini_stas. era 
aque·I que tiña '? lema de "toda tu 
eres un cu l~to". · 

O desprécio sexista pecha ·ou
tro circo. Uló os rñstitµtos de 
'Ó:mdici6n de la Mujer', e o ~u 
'edificante labor'. 

x_~gar coa cesta 9a com'pra custa moito's cartos.1 
~ . Recurre a nos c·an_do ·teñas dwbidrás_ 

-ou penses qu.e che meteron gato por lebre.'" 

Nestes t~léfonos atender~nse as süas reclámacións . ~ , 
-: ¡ . 

85·1011 Pasanteria.1, ·1º --PONTEVEDR.A 
262662 .. ·Gregório Hernándei -.s/n~ - A. CORUÑA 
- ~1 ~ ·482. ·- Concepción · Arenal .1;5, . 2º - .LÜGO. 

. 2·32146 ·- .Cardenal Quevedo 4~ 2º. ~ . OURENSE 

: . Agora tí es impo~tante. _Decídete. 

1 
1 
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COHSEU:..ERIA OE SAMDAOE E CONSUMO 
Uw..-1 •. 11'111" ....,, ... <lit- Cou~· 

·Tasas _:e ·pi'sos 
( ·' c. . . • - ~ 

.movilizan .d.e novo á Uníversldade 

Estudar,' . . ·· 
~cada vez máis caro. 

' ' . 
As tasas subir~·n neste ano ·nun 2.0 por cento para o -curso éompleto 
é u.n 40 -por cerito as asignaturas saltas. _· 

· Segundo ó vicerrector de estudantes e encargadp do PSOE . . 
- · ría m,at-eria, señor Cortizo, as tasas están a subvencionar o 70 por 

cento da Universidade. Estas subidas: xunto co problema, 
cad.a vez máis' agudo, dos pisos, ven dando lugar . . . 
a un éada vez máis forte, ·descontento:estudantil: 
: , ¡ ' ' ' 

· Nas earreiras. de :·'\letras- · ~ algun 
_ estugiante ,_pqde c~egar a pagar 
as cincuenta mii . _ pesetas, . A 
re.sposta a esta situa-
cióñ está medrando de maneira que 
as asar_:nble_as, folgas e manifestacións 
están a colledorza, especialmente no 

ríos para conseguir plaza no Burgo 
calcúlase que máis da metade dós so
licitantes t¡can fóra-, sexan máis eco' 
nómicos, en contra do que ven sendo · · 
até agor-a, segundo eles, práctica habi
tual. Actualmenteexisten ademáis 
varÍQS pabellons sen utilizar. 

. ~ caso de Sa_ntiago', onde unha manif~s
tación de _700 · persoas chegou a to
rnar o Rectorado)., e no ·Coléxio Uni

-·versitárió de Vigo.· 
Fontes d¡; Rectorado sosteñerí no 

·seu favor que non son eles quen_ po-
. re·n as tasas · senón qué é ¿ Consello ' 
de Ministros. Os estudiantes, pola sua 
barida, afirm·an que hai un consello 
de _ rectores das universidades do es- . 

. . ·os CAF reivindicar.t que os pisos 
dos que dispón a Universidade 
entrar· nun ré_ximen para estudiantes; 
referíndose tamén aos Coléxios 
m~iores, actualmente a précios pouco 
asequíb~is, que poderian ser postas a 
disposición da Universidade, o car é . -
contemplado pala LRU. Os Comités 
solicitan tamen que se estableza al
gun control xeral sobre o précio dos 
pisos, control que podía levar a cabo 
o axuntamento, como xa sucede en 
moitas ·outras cídades. 

·. tado que ten voz diante do Consello 
.· de Ministros, se ben no seu momento 

s.ó fixernn l!SO desa posibilidade dun
xeito formal. Por tal motivo os es- A máis longo plazo estaría o esta
tudiantes están .a . esixir actualme_nte blecimento de Residéncias Universi
un pronunciamento político por par- tárias e en mellares condicións que o 
·te ~o rectorad9 sobre a suba das t~- acti.Jal Burgo. 
sas. -

Desde meiados de· setembro os 
' _Comités Abertos de F aculdade inicia

ron 1.,mha ~ampaña en torno ás tasas, 
' bas:ada fundame.ntalmentt;! no pago · 

fracCionaElo, pagándo _a matrícula .en 
dous plazos. ,. 

, O estudiantado quéixase tamen 
das pésimas ~ondicións do$ pisos aluga· 
gados actualmente, os cais posuirian · 
_en moitos condicións deficentes 

· inclusive tan vitais co o a enerxia e 
eléctrica e a dogas. A situación legal , 
dos pisos tamén, deixaria moito que 
des11xar, dándose, ao parecer, moitos 

Os pisos , _casos de pisos alugados ilegalemnte .. 
· En Santiago chegou a existir un . Segundo os CAF, a Xestora Ténica 

certo control sobre o précio das vi- . disposta nola Universidade, con 
vendas despois das rrióviliz~ción~ do : ·zar ún pap~I positivo,, non abond.a 
79, .ano no cal se cón.seguiror:-i ·unhas para resolver no fondo, grnn parte de-
subas meno~e·s. Nos aoos r~stantes as sfes problems. . . , 
subás ·viñeron senda nótábeis, pagán- ' o· problema dos pisos está a alean- . 
dose hoxe polos pisos entre as 25 e as . ~ar <!. outfos sectore~ sociais, non di- '" 
50.000_ ptas. . . rectamente estudantes, e . si .principal- . 

· O problema vense ágravandc:> des~ mente a- ·familias humildes . . 
, de o ano pasado debido.;3os riumerÓ- . Outrós factores están contribuin-

.. 

sos piso~ alugados por ·pe[soal da . do tamen .á situación irregular do es
Xunta. Rumóreándos~- incluso que _ ·tudantadÓ, así na 'Uniyersidade . de 
esta pudo.--conquer.ir algun tipo -de .Alcalá de Henares toca a un profesor. 
·preferéncia ·nos alugueres. · · ; ,· por cada 14 alumnos. men'tras que en · · 

No cas9 do Bú.rgo, , tm d_os pontos Santiago o número de alunos por pro-
máis reivindicados no 1979, estanse . fesor -e de setenta ou máis 
a dar diversas irreg.ularidades, pois _ - Engádese tamén o feíto de que 
nalguns casos non son .' al~nos os be- . ~Galiza sexa ·unha das comunidades ' 
neficiados senón membros d.o profe- .onde o traspaso de competéhcias nrn 
sorado. Os Comités Abertos de· Fa-·' ramo da Universidade .se está a facer 

-··cüldac:te-solt'cltan11<terir~is qtleóscnté:. -··corflffalor re~ñ~itüde. - - - -- ·- ~ 
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Proposta do BNG ~ Plataforma para a defensa do Naval · 
. 1 • 

Desobe.diéncia .. fiscal. 
contra' a reconversión naval 
Iniciar un boicot sistemático á administración do Estado é 
promover a desobediéncia fiscal 
dos contribuintes gategos nas figuras tributárias 
qué non sexan de retención directar especialmente o IXRPF, 
ven ser unha das propostas que o aN~ presentou · . 
nas Xornadas Técnicas para a defensa da construcción naval. 
Os distintos grupos participantes deron lectura a diversas comunica-
cions e en conxu nto foron aprobadas unha lista de · 
conclusións nas que se afirma que a construcción naval 
ten un claro futuro se se dan as condicións 
poi íticas· e a xestión apropriada . . 

·xunto co boicot o BNG propón o 
ingreso simultár:ieo das cuotas que co
rresponderian, nun fondo de resistéri
cia dos traballadores, en primeiro lu
gar, e máis dü conxunto dos ramos 
da produción engadidos ou perxudi
cados pala política económica do Es
tado. 

O BNG sinala no informe a con
tradicción do Estado ao se referir á 
econom ia galega como unha ecpno
m ia subvencionada, mentres o · noso 
aparello productivo, neste caso o na
val, é agredido e desmantelado. 

tratéx ia autónoma, precisa e gradual 
_que permití se s~perar ~ crise ·d,a cons
trucción naval. 

Entre ·as medidas a tomar 'estaria a 
de ir capeando a c_rise cunhas perdas 
calculadas que permitisen manter a 
competitividade en lugar da alternati
va actual de aturar os custes; econó
micos e sociais do desmantarc:imento 
e que só par·a axustes l_abo,rais están 
calculados polo Goberrio español en 
93 mil milló.ns de pesetas. O BNG 
propón tamén, entre outras di\1ersas 
medidas, a radicación das empresas 
auxiliares que na actualidade están " 
estabelecidas fóra. 

Pase dos estaleiros 

co gateg0, mecli·antE/ Únha fórmula 
qUE! garantiee o saoeamerÍto finan
cieiro - por parte da Administración ... 
Central° , e a -co-corresponsabilidade 
económica transitória das duas admi- -
nistr_,acións. 

r Nas Xomadas, dise nas conclú'- · 
sións, constafoui;e unha veZ: máis, que 
a política 'de _reconversión non ten 
nengunha ~ tundamentació1:_1 econónü-
ca nen técnica. A causa real .. da caida 
-pa construcción naval atopariase na 
desastrbsa poi ítica ·industrial practi
cada, tanto en relación cqa empresa 
pública, como na política .de. finan
ciac[ón 'da e.Naval ou na política mer-
cante e pesqueira, agravada pola . ' 
perspeft:iva·da entrada na CEE. 

O documento critica tanto a polí
tica que viu l·evarido a cabo. o· gober
no - do Estado, como a do · campo 
empr~sarial. Ao tempo que _sinala que 

. hoxe o goberno central ngn oferece 
nengunna alternativa de reindusúiali
zación e diversificación industri.al. 
Sínálase tamén que é inadmisibel que 

· a Xunta de Galíéia firmara o plan de 
Pequenos e Medianos..asteleiros que 
na sua formulación actual condena 
a Gal iza a unha drastica reducción da 
sua prod1,1eión, diflculdando os plans 
parciais da·s empresas da Ria de Vigo. 

Este último aspecto 'pode verse 
tamén reflexado nas conclusións 
c¡onxuntas, nunha das cais se denún
cia o caso da térmica de As Poontes, 
con benefícios de 75.000 ~millóns de 
pesetas que foron empregadas en sa: 
near empresas de fóra mentres a 
construcción naval galega vese asula
gada no abandono. 

ao sector público galego 
Afírmase ademáis que Galiza debe 

A plataforma .que forman na actua- manter a participación histórica do 35 

O BNG .afirma qué as suas propos
tas permitirían·· liberar ao Estado 
supostos costes que lle está a causar ·a 
economla galega, afirmando que des
de G~iza é posibel elaborar unha es-

ljdade INTG,CCOO,.A.P,PDP,CG, ..... por cento na ,C. Naval española. lndi
PCG, PSG-EG' e BN.G a-probou, se- . cando que os paises qÚ~ teñen unha 
gundo se sinala no resumo das con- · política j_ndustrial resppnsapel e in
clusíóns destas Xornada's Téc~icas, a · ·dependente están, tomando medidas 
proposta de iniciar un pro.ceso de de co.nservació~ d~ sectór, á espera 
transferéncia de ASTANO e dos esta- dun relanzamento mundial da cons
leiros da ria de Vigo ao sector púhli-

12 Núrh.eros: .900 pts. 
Aptdo: 47~. VIGO 
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trucción naval. 

OUTRO PRODUTO GALEGO QUE 
SE E.>-< PORTA . 

.{ 

- - ., . , 
Foiga xeral cot:lt1nua 

: Ser~ - na segund~ g~incena 
~ :.. . ~ ' 

de · Í\lovembro 
. . ¡ 

Pa~a ~ úitim" q~incena de 
Novembro.a .INTG 
ten programado convocar un~ia~ 
Folga Xeral·cor:itínua en-Galiza. 
Nesta- s.emana, ademais 

- aprobarase l,rn novó calendário 
de rriovilizacións que se 
debaterá nunha asamblea 
de alcaldes a celebrar .o 27~ 
Polo demais continuaron ·. 

vilizacióñs, os obreiro_s dos esta le i
ros manifestáronse o dia 18 en 
Santiago nun núrrre.ro .superior aos 
cinco mj l, ·pésie á grande choiva , 
que ca iu todo o ~i a . -

'-Üe Vigo saiu un tren especial e 
38 autobuses desde Fer.rol. Oito 
representantes de .INTG: e CCOO 
reuníronsé co Pr.esioente da Xun- . 
ta, os , Conselleiros de Economía , 
1 ndústria e Tráballo e o viceconse-

. i-leJro da· Presidéncia. Dun~inte a 
manifestación produciuse un co
nato de asalto a Raxoi, tirando un O futuro ·do sector naval galega es-
bote de "p intura á porta, e rómtá no ar. O Goberno ten a sua ·es-

as moviHzacións obreiras, cada 
vez con máis intensidade. 

pendó vários vidros .. tratéxia perfeitamente delimitada. 
Agora .sori os obreiros e a.s forzas Na rel,lnión est ívose de aco rdo 
políticas ga}egas as que se apres· con que o proxectq_ de Retonver-
tan a ·darlle réplic~. Pensan que a si.ón é impresentáhel, e anunciou-
única mane-ira de facer cambiar as se -a posibilida'de- de que a Xtlllta 
intendóns do exeéutivo español é : . impugnase º · proceso de reconver- -
a movilización e a lo ita. A frase do ' sión, anunciando que o Goberno . 

· delegado de ELA-STV retiráridose autonómico opoñese con rotundi-
das . negociacións~ "agora só que- dade a .calquer medida que poña' 
da·r:1 as ·barricadas", parece ser asu- en perigo · a sul:?sisténcia de Asta -. 
mida por máis e máis xente en Ga
l iza: 

,Aparecen as barricadas 

: E as barricadas comezan a apa-
-recer xa en Galiza. Q día 16 en Vi
g_o producfronse .violentos enfren
·famentos entre ·obreiros e FOP. 
Poden ser só un prolegómeno do 
que nos espera en Gal iza este Ou- _ 
tono d.espois do-_ parénte~is· vera-

~ nego. . 

no. 

Nesta · manifestadón houbo un 
inciden~e dos obréiros cun fotó
grafo de prensa que tiraba. fotos 
cando estes intentaban entrar en 
Raxoi. 'Os obreiros expl icaron a 

. · sua atitude contrária ás fotos . ex
plicando "que estas util (zaas logo 
a policia para multamos; adema is, 
non coñecíamos o fotógrafo, e en 
toda's as man i.festacións hai poli- -
·cías tomando fotos e outros que 

_ as t iran para a policiatr. Todo que
dou aclarado cando o pr~fis ional 
d~· información se compromete a 

·· non u,ti lizar as fotos, 

Os cortes das principais vlas te
rrestres así como da liña do ferro
carril, e as barricadas con bloca de 
pedra· ti.veron cqlaps.ada a cidade 
case todé! a mañá .dó martes 16. 

Novas movilizacións · Polá tarde· estes mesmos traba- ' 
lladores manifestátonse, concen
trándpse diante da sede do PSOE, 
coreándose consignas, as, xa sabi
das, cont.ra a re.coiwers.ión e o Go
berno. 

., Tamén o dia 16 houbo maní
. testación na ·Coruña, aonde se des
prazaron máis de tres mil obreiros 

. de Astano, non tendo que reseñar 
aqui nen~un incidente de conside
ración. 

Manifestación e~ Santiago 

Segui~do co ~alendárjo de- mo-

'. Pa ra ó día 30 esta previsto, se
gu indo con este calendádo as mo
vilizacións unha folga -xeral en to
do. o sector naval. Estase a estudar 
tamén un novo programa de moví- · 
Hzacións por parte da Plataforma 
contra a Reco-nversión . O calendá- ~ 
rio vai ser estudado o día. 27 nun_
ha asamblea de alcaldes . 

Pola sua banda, a INT G está .. 
preparando u~ha folga xeral cop- . 
tf nua para a segunda quincena de'" 
Novembro,· estando sen decidirse 
a inda a posición. d.e CC.00. 

A venda de pinturas 
• 1 ~ BR u quE R e todo o que 

vos.tede precise oara 
pintar e decorar 



A_par.tir do final da década dos 60, o mundo come-nzou a ser 
inundado .por maquinll1as fantásticas capaces de facer .maravillas 

·antes nunca soñ~das, en espácios microscópicos e a uriha -~ . 
velócidade case inimaxinábel. Os futurólogos comezaron a falat 
_dunha nov~ revolución bauti:lada como tecnolóxica; capaz de 
producir. efeitos moitísimo máis importantes-dos provocados pola- · 
industrialización (cando -surxirón os teares na indústria textit no 
comezo do século XVIII) óu da· producción en série (cadeas de 
montaxe. de coches nos anos 20). Qué representa esta revolución ? 

- ·A quén benefícía e perxudica?-Cómo se est~:.a .usar? Cómo influe 

"O~ 

. na orde internacional? Estas son algunha~ das perguntas. que~ 
intentaremos contestar neste 'informe elaborado con dados 
aportados principalmente polos 'Cadem0s do 'f_erceiro Mtindo'· . . ' 

A volta de 19.50, canc;lo surxiu o pri
meiro gran computador, na época co
ñecido como cerebro electrónico;· un 
aparello de xeifo que teoricamente 
pudese. exercer todas as funcións do 
órgao humano;. tetja o tamaño de to
da a cidade de Paris e consumiria tan-

- ~a enerxia eléctrica como-a da rede 
metropolitana da capital francesa. 

En 1960, cando as válvula~ el~c
trónicas foron substituídas . polos 
transisiores, o mesmo computador · 
non seria maior que o Teatro da Ope
ra de Paris e funcionaria cun·xerador 
de 1 O quilovátios. 

Des anos máis farde surxt!"ian os 
circuitos integrados (placas metálicas 
con conexións de cobre que substi
tuiron aos fios). E o computador-ce
rebro xa non era meirande que.un co
che .vulgar, -podendo ser conectado á 

· rede eléctriCa comun. -
En 1975, :· o mesmo aparato con 

funcións equivalentes aos 1 O mil mi
llóns de neuronas humanas (células 

. responsábeis da capacidade intelec
~tual do home) non seria maior· que fi 
· dun aparato de TV. 

. Tres anos máis tarde as dimen
sións reduciríanse ás dun1ia máquina . 
de escribir e a enerxia seria aportada 
por unha simples bateria. 
· En 1980 o ,microprocesador e os 
fantásticos chips ( chaves microscópi
cas que abren ou pechan outros mf 
llares' de circuitos) reducirian o cere
bro..electrónico a d1.mensións inferio
res ás do cerebro ~humano. En I 990 
calcúlase que .a mastodóntica máqui
na, que en 1950 era do tamaño de 
Paris, pasarla ·a estar reducida a un.ha 
caixa de mistos, alimentada por unha 
pila comun de linterna. 

E o máis ~·portañte 6. que este 
proceso non terminou, habendo al
guns técnicos ·que afirman que neri. 
chegamos ainda á metade do _camiño, 
en tango outros· non se arriscan a .di
cér até ·onde se poderá ir. 
, .As novas micromáquinas, pola sua 

· extraordinária virtude de memorizar 
e interpretar dados, non .só simplifi
can taiefas cotidianas, como multipli
can, en Hmites ainda inimaxiná.beis, a 
ca,pacidade do ser humano de pene- . 
trár e controlar o meio en que vive. 
Os cqetento:r:es da nova tecn~loxia pa
sarán portanfo a ser os señores dun 
novo poder, cuxo , alcance e·mpeza 
lentamente a descobrirse. 

O. av~nce xaponés 
. A p·artir do.s ·anos .... 6.0., as . fantásti: 

cas posibilidades de inovacións teeno- Ademais diso, os estratégas econó~ 
lóxicas deixaron .de ser apenas a. obse~ micos_ decidiron subir os créditos ce-
sión de científicos en.eerradós en la- l1tO mecanismo seguro para traer de 
boatór-ios, para ser manoseadas .~por volta-inversións e aforros' que se tiñan · 
non in.enos maravillosos ·hómes de ne- desvi:á.do 'cara Europa e Xapón en 
gócios nas grandes poténcias do mun- . procura dunha mellor- remµneración, 
do capitalista. , na ·época· en que o dólar estaba en 

E foi aí onde os · descobrimentos baixa. 

··A posesión de bens vóltouse m~

nos importante do que o control dos 
dados económicos e políticos. O ver
bo· controlar, un corolári9 do verbo 
saber, pasou a ser, máix conxugado 

que o transitivo posuir, no vocabulá
rio dos grandes negócios am ericanos. 
E foi aqui onde sruxiu a expresión 
Informáti ca: a procura, procesamen
to e uso da información, nun sentido 

óm icc 
ión R 
mericé 

en microelectrónica deixaron de · ser A libera,ción económica significa
unha atrainte curiosidade para trans- ria acabar con calquer tipo de interfe-
formarse en novds instrumentos de · rénci.a do Estado no control da eco-· ... O mundo das novas tecnoloxias loitar para pola -ao servício do ho- mero 1 

ríqueza, poder e, consecuentemente, nomia. Seria: restabeieéet ao pé da le- causa inevitabelmente un certo de- me. engadi 
de domiriación. Ao final ·da · decada .. tra a "leido máis forte'', unha espé- ·sacougo, tanto entre a xente rela- Sen tratar de facer "xuícios de necesá 
d9s 60; os · ~aponeses tiñan desenvÓl- cie 9e d~rwinismo económico, onde cionada co tema com-o unha sensa~ valor" e limitándome a c·onsidera- to. ·Pe: 
vido moito as suas investigacións semente os máis preparados sobrevi- -ción de que esta vez si que o mundo cións puramente técnicas e econó- dido é 
científic'as, con descob~i.n'ientos que virian, "devorando" aos máis débeis está a ir ben rápido: Fálase dé' que q¡icas, gostaria enunciar algunhas grand~ 
comezaban a ameazar a "hexemonia através dun proceso de absorción. han cambiar xeitos ele traballo,· o curiosidades de dobre fio que esta des d~ 
uordeainericana Iio sector da tecnolo- Non importaban para nada as· con- ensino e aiñda, quizá, ·os modos de tecnoloxia ten plantexadas, a im- em pre 
xia ponta. .. . . . secuéncias negativas do xig-antismo, vida. Mirase aos computadores, apa- portáncia que pata o futuro e ali- comp~ 

O €Omezo· · dos anos 70 surxia - ·· desde que- foi suficientemente forte rellos electrónicos e ferramentas da berdade dos países, t e.ne as posibili- soal? l 
ameaz·ador no horizonte · económico para enfrentarse á éonyorréncié! es- · cultura da "información" como mi- dades que hai para a sua extensión e ordene 
de Washington, a posibilidade de per- t-:ranxeira. . tos dun mundo lonxano e· perigoso . divulgación. Comezarei apresentan compé 
der a carreira científicá. . · Da mesma forma que 0 armamen-· Porén, nunca até hoxe nengunha ·do unha perspectiva xeral deste prátic: 

tismo e a "guerra fria" es.tában volta- revolución industrial estivo tan pér- c~mpo e a sua conexión co home d do m1 
- A rea~ción nordeameric~i:na dos contra a·-URSS, o liberalismo era - to do home, .tan perto de ser con- rua mesm; 

Un ar·ma apo.ntada contra 0 Xapo' n e trolada polo home da rua, conceito Os computadores, que son dal lan a · Os cerebros humanos do Pentágo-
no e Wall Street trataron entó.n de Europa (en pr~eiro)ugar), indo des- vago no que aqui incluiremos a pe- gun xeito o corazón_ do inventQ, so. grados 

buscar unha recuperación diapte +la pois o Terceiro . Mundo: as corise- , ~~:~~~:n~~~::s e~ppr:;:~t,~~nq~:~ ~:; d~:~on~:se m:~r~~' ci:ee !~~~mqe~e ~~~ónxJ 
concorréncia . ameazadora dos xapo- cué~cias estanse a veK . 

Os "máis fortes na loita póla super- ~al as institucións públicas e priva- agás falar con raciocínio e criativi- cupaci 
neses, pero sobretodo~ p.eutraljzar· os das. Nunca, até hoxe unha tecnolo- d d · · d 1 t d 
efe:igo_s do fracaso do Vietn'am. vivéncia ~ serian, inevitabelmente, ª e, am ª non, · va en para o o. cen t: 

xia tan l;>arata, tan aq alcance dos Pero esta ferram enta, que está a en-
A .reacción nqrdeamericana,' que 

trar xa nos cuarenta, evolucionou 
sintomaticamentes e- agl&t-in.o.u ªº ca- na derradeira década dun xeito moi 
rón· da -direita políticá e e'conómica, 
descobriu entón o trípode que perTni- preocupante. ·A tecnoloxia, _os se· 
tiria a s·aída do atoteir() no que estaba . gredos da sua fabricación, coidado· 

san'lente gardadás nas grandes em 
sumerxida a administración de James . presas do ramo, comezou · a esten· 
Carter: restabelecer a "guerra fria" derse ~ medida que as nova& xera 
contra a Unión Soviética; reimplantar 
o liberalismo economico en. gran _es:. cións de piofisionais, americano 

func;lamentalmente, . comprendend' 
cala e .usar a·s posibilidades incríbeis o futUro que tiñan nas mans, empe 
da Informática, un campo de coñeci-
mento surxido como consecuéncia ·da zai:on ª deixaren ª-s irándes empr 
miniaturización. . . sas e constituilas , p~quenas, proces t 

1 que continua acelerádo hoxe en di nesFe e 
Facer a ·~guerra fria" _sigriificaria ac 

asustar á clase média ·nordeamericana Co aumento da competéncia, tas te1 
CO espectro dunha, hÍpotética agre- tecrtoloxia abarátase notabeÚnente IDOS C( 
sión iminénte por parte da Unión So- este- abarat~mento trae consigÓ ~ 1 -/il 
viética e O" bloco socialista. · · . aplicación .. a novos campos, o qu tos- In 

' O medo serviría para lubrificar o circularmente produce un novo aba que es1 
furruxe ºdás . fábricas militares xunto ratamenJo . . Ao 'Ser o computador <[llena~ 
aos grandes conglomerados indús- · · .. -unha ferramenta de Uso xeral, nece- .¿ -AJ 
triais ávidos dunha · in~cción ~de no- sita do home que o adapte ou pro· ción . d 
vas verbas capaces ·de reactivar a in- · aquelas empresas transnacionais que · homes; nen foi tan barato criar pos- gratne para cada diferente función; ~.I. pe 
vestigación e o desenvolvimento de mellor utilizasen as posibilidades · · tos de tra'ballo. e este é un custe que . ten un lí.mité .. a a fa 
armas máis sofisticadas; onde a revo-. abertas polo uso intensivo da nov.a Eu pretendq mostrar-, non de- _inferior. · .1 ados : 
lucionária: tecnoloxia do micropro- tecnoloxia do microprocesador e da mostrar,aos leitores .deste s·emanário . Estamos, polo-tanto', diarite dun mpre: 
cesador era unha peza fundamental. miriiaturización: A efic_iéncia seria . as posibilidades e á vez _ a responsa- ha ferramenta que ten un cl:lste d' .iversa 
. En nome da defensa, ·o contrí- ' medida polo control do meirande nú- -bilidade que cai sobre as novas xefa- . fabricación ca-:cia · vez má'is pequeno·: ión e , 
buínte nordeamericanó teria qúe pa- mero de "irtformacións" posí-bel; cións.,de definir e controlar .o uso da" Calcúlase que. un computador d :: · -;.-A 
gar como précio un' p.roceso de com- · unha nova e transcen,dental matéria devandita "tecno" e a obriga que gran sér_ie inultiplícase desde .o fa Softw 
pensación de consumo e redución xe- . prima que pasou a revolucidnar o · teñen de chegar a comprendela e de bricante ao consumidor P?r un nú 
r~a~oorp~ó~wc~is~ ·: ··-~-~·: fun~a~~~eW~S~=t-···-·~-· ~Y~~~~--------~·------~----·-_--_,_-_--_-_-_-_._~----------~-~--- -·----------~~-~ 
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noito máis amplo dp que a "notí~ia" 
~? s xornais~ ou do "segr~do" dos es-
eas. ' , 

r
s "chips" ña ,~uerra frht 

"Os Estados Unfdbs está~ envol
os a~malmente e11 duas guerr~s _difé -
entes: unha contra a URSS ·no carn-, 
o ·militar ; e outra contra o Xapón 
o terreno industrial. A. URSS pon o 
esenvolvimento industrial nun se-
. do plano par'a beneficiar o sector 
üitar. O x ·apon fai o contrário. Se · 

s EUA queren gañar ambas batallas, 
eben de conqtistar o ·füierezgo no 
ector crítico da tecnoloxia da infor-
ación, pa(a conquistar a supremacía 

anto militar como ind~strial". Esta é 
fr~se éiave do libro The Amazing 

ace (A Carreira Fantástica), de Wi
lian Davidson, que hoxe é unha'espé-
ie .de bíblia do _establishment nord~-
mericano. 

Recheados de verbas militares, os 
igantes da indústria americana Jan
áronse · con armas e bagaxes nesta 
'carreira fantástica" a conquista de 
'Eldorado" da Informática, un mer 
acto - que .segundó o xornal francés 
'Le Monde" está nos 150 mil m1.ll6ns 
e dólares e"debe medrar como míni
u nunha tasa anual do 20 por cen 

o. 
Se esta previsión se confirma, para 
ano iOOO cerca do 4tl por cento 

os lucros .de toda a indústria norde 
mericana serán debidos á. informáti
a. Para as grandes empresas ianquis 
ratase de pronósticos extremada 
ente atraíntes que chegaron a ser 

audados por alguns máis apresurados 
orno a "heoxemonia definitiva do · ca· 
italismo" . 

Amparados polo . liberalismo eco
ómico ímplantado pola administra 
ión Reaga:n, os grandes da indústria 
mericana la.nzáronse a un xigantesco 

::lo ho- mero engre 10 e 30 debido ao valor 
engadido das diversas ferramentas 

~os de necesárias para o seu funcionamen
sidera· to. ·Pero o accesó a _este valor enga
econó- elido é cada vez mais custoso para as 
~unhas grandes empresas : Qué posibjlida
te esta des de competéncia ten . unha gran 
a im· empresa nun campo no que ten que 
e a li- competir directamente co seu per

osibiti· soal? De feíto, na liña de pequenos 
nsión e ordenadores fabricados por grandes 
>entan compañías, a gran compañia pon na 

deste prática semente o nome ·e o control 
)me d do mercado. Certo , tamén, que as 

mesmas grandes compañías contro
lan a fabricación de. Circuítos Inte

to., so. grados, e que esta componente tec
ram en nolóxica non está sufkientemente 
do que es-tendida, senda o centro de preo
;riativi· cupación dos gobernos que favore
t todo. cen un desenvo~vimento próprio 

proceso___, d_e absorción _de firmas me- · ·ameaza derrubar-as barreiras levanta , 
n'ores na tentativa de contro.Jar todos · ·da~ no mundo desenvolvido -polos irt-
os segmentos da informática. Vários tereses locais, en xéra1 reunidos en 

·· dos grandes conglomerados fusioná tornó á seguranza nacional. 
re-ilse na tentativa de .voltarse super- A partir de- 1970; a revolución do 

·grandes, segliindo ao ' pé da· h{tra os "chip" acabou co argumel).to -do pré -
princípios do "darwinism.o económi- cio -ao mesmo tempo que aseguranza 
cd" oficializado na Casa Branca. nacional deixou de se concentrar no 

'o terreno q ued<?u libre. para a gran ·fluxo das comunicacións e máis na 
batalla cando o gobe.rno iangui elimi- fabricación éie ·equipamentos. 
nou no s·2 o virtual monopólio da _, E os europ~us descobrirón que ta 

' .A TT sobre as comunicacións vía cabo mén estaban indefensos neste sector, 
telefónico, .favorecen do á . xigantesca _ xa que ~on, tiizerón as mesmas consig-
IBM, a firma que- mais medrnu .n·o nacións militares e o. mesmo.compJe-
mundo desde 1980. Esta foi ·a émprn- xo •industriál-m ilitar do·s EE.UU. para 
sa que mellor usou a "le'i do máis for- criaren a sua· própria teénoloxia. 
te . ' A indús~ria europea, . a.corralqda 

· diante~ do · dilema entre: rnanter .unha 
A batalla dos prééio.s . costosa independéncia· e Ó. lucro fácil , 
e o asalto ás nacións acabou por preferir a última ·alterna 

O proceso de deixar facer econó .. . 
- m~co nm:deamericano saltou ra_pidac · 

mente as honteiras continentais aJTie~ 
riCanas, expandíndose rurn bo a E-urp- " 
pa e o Xapón, coas grandes empresas 
USA. amostrando unha fame voraz. 

Paralefamente, esta politica ameri
cana encontrou paralelismo na Gran 
Bretaña e !}O Xapón onde stirxiu a 
empresa Mercury e Keidanren respec
tivamente . Fenómeno idéntico ocó
rreu na Fráncia, Bélxica e Alemaña 
Ocidental onde as empresas estatais. 

· pasaron a sofrer presións fortísimas 
de grupos privados, en xeral ligados a 
multinacionaís. Estas sociedades 
constituíronse en grupos de presión 
contrários ás empresas estataiS e de- .. 
tentadores de priviléxio oficiais. _-

O asalto en masa contra as empre
sas estatais d,e telecomuilicación -ten · 

, como principal cabalo de batalla a 
promesa de précios baixos feita polos 
grupo& privados. · 

Esta éaída vertixinosa de précios, 
provocada pola sucesión de aparellos 
electrórµcos cada vez máis·eficientes, 

bido a que a grande non poderá 
competir en custe coa pequena. 
' Este pmceso pódese acelerar: 

-Estabeleéendo normas a nivel 
internacional que unifiquen os pro
dutos. 

-Difundindo esta tecnoloxia a 
todos os niveis. 

tiva, a§ociá~dose ·ou .señdo eñgulidas· 
polos intereses ptivados norde-aJli~ri
canos. 

·No proceso de c0ncent:raé1ón atr~
vés de fusióhs e absorcións de. 
empresas, os grandes conglo· 
merados bancários norde-ame
ricanos tiverdÍ1 un papel fun:
damental, ao .funcionar como 
f inanciadore~ ·ctestas o p_e:r;_acións 1-

Para compensar os · empréf¡timos 
de diñeiro· feítos a . estas empresas 
dentro qós EUA, ,Gs grandes bancos 
comezaron desde 1975 a. diversificar 
as su as qperacións no exterior; princl.
palmente entre os países subdes~n
volvidos , -onde as ganáncias se mos-
traron superiores. . 

Con' estas ganáncias foi como _QS 
, . grandes ~bancos norde-americat:los 

conseguiron man_ter (\ ·stia liquidez, xa 
que milla_ as enormes sumas empres-

-_· tadas dentro· dos EE.UU., os debedo=-
. res norqe-americanos · pagaban x;uros . 
moito máis üaixos que a tasa interna- -
cional. . 

Este ni.ecaniSmo d.e buscar lucros 
no exterior para financiar os emprés
timos internos levou ao ~specialista 
económico da revista inglesa Sout a 
afirmar que, en· verdade, os países 

. subdesenvolvidos endebeda-Oos, fi. 
náncian o prqceso. de concentración 
industrial e por carambola , todas as 
investigacións sobre novas tecnoló
xias na Informática e Microele~tróni- ~. 
ca. 

pre . que 'se lles conceda un relevo, 
que non pode ser.:senón beneficioso 
para toda a pov.oación. Ainda asf, a "A revolu~ión informática" 
falta · de inversións eti Formación Estes recursos fixeron posíbel aos 
Profisional por. parte do go benio empresário~ norde~americanos pro 
pode. set unha séria rémora para cal- mover unha profunda reorganización 
quer proxecto sério de reindustriali- - económica do país dentro da filoso . 
zación. A falta de educación conti- fia pola OCDE, segundo . a cal "o 
nuada do persoal por parte das em- complexo de industriais electrónicas --Perdéndolle o respeito ás mul

tinacionai.s. E cáseque surprendente 
a admira~ión que alguns pólític'os e · 
tecnócratas de segunda liñá senten 
por elas. Se ben non se debe descar
tar a participación destas firmas no 
desenvolvirnento dun país, unha 
postura simplesmente de entrega 
non crítica leva a unha sociedade a 
nengures, sen citar os riscos de ín
dole militar que conleva. 

municacíóns. E neste campo onde 
se vai dar a loita máis interesante do 
coP.trol do mercado, xa que· cunha 
tendéncia crecente , as liñas de co
municacións son esenciais no fon
cionamento· dos , sistenÍ'!-s de infor-:
mación. Nesta loita estarán: por un. 
lado as multinaci0nais da informáti
ca, por outro as multinacionais das 
comunicacións, por oµtro os países 
dun njvel tecnolóxico.,. interm.édio 
que teñan control sobre os meios de 
comunicación, e en meio <leste fogo , 
cruzado, os organismos internacio
náÍS e profisionais. A cuestión clave 
é que · inevitabelmente a tendéncia 
ao abaratamento dos computadores 
de uso xeral vai continuar, asi como 
a perda de cóntrof. das multinácio
nais sobre este mercado, mentras 
que é · impensáb~l hoxe . en dia un . 

presas, moitas veces cunha 'triste Vi- será nOS· próximos· 25 anos O pólo 
_ sión a cu-rto prazo, é .t~mén .desde principal ~e reorganización das estro- , · 

11go · un ímpedim.ento . sério, que turas da sociedade industrial avanza 

- Plantexando a criación dunha 
. tecnoloxia comezandn. palas capas 

moitos gobernos .resolven dando fa- da". 
cilidádes fiscais ás empres<\s que se . Noutras palabras: a reorganización 
preocupen por esta formación con- do capitalism·o norde-americano para 
tínua. Pero nen nunca as·cousas fó- sobreviver. á recesión su:r:xida ·da crise 
ron fáceis n i_n as empresas de hoxe do petróleo baséase na automatiza 
son necesariamente_. as empresas de ción provocada pola nova te·cnoloxia 
mañá. ~ electrónica e no control máiS amplo 

A aplicación das novas tecnolo- posíb~l sobre · todo tipo de informa · 
x)ás pode, de~de logo, su por a perda ción existente no planeta. _ · 
dun certó número de postos de tra- · · ~ Por outra -banda, mentras os ideó-
ballo a ·curto prazo, pero este nú- logos das maravillas da informática 
mero será sempre moi inferior ao (Galbraith 'A. Clarke, Toffler) afir-
número de postos de traballo que se man que a introdución da nova tec 
evapora_rian de non incorporar aos noloxia non criará problemas de 
procesos de prod:ución , aos produ- desemprego expertos da Organiza 
tos industriais, as novas ferramentas ción Internacional do Traballo mani-
de ptodución. Para ben ou para · · festan que en 1990 a Microelectróni-
ma1, nón obstante, calquer plante- ca e a Informática ·eliminará o 6S por 
xamento de reindustrialización con- cento ·dos empregos no sector das te--
leva un eU:foqµe global. E inÍpensá-- · 1e_comunicacións, o 50 ~? bancário ·e 
bel que. unha só empresa isolada o 30 no sector de. transportes; consi-
c0.nsiga- un desenvolvimento tecno- d , 

t l 'b . p . d , . abaratamento .do·s me1·os de c.omun~ i·- ~ derándose que nas oficinas que ara neste campo. . con ro a eis: rogramas e usuano, Ióxico estábel, xa que as novas tec-· , 
' d · · · "S ft " ,cac1"0' n, xa que en defm· 1·t1·va a d1·s- sen emprego b 40 por cento do per-Facendo unha extrapolacion es- Sistemas op·erativos, o ~are · · noloxías teñen unha característica, 

ncia, tas tendéncias a vários anos pode- tecnolóxico· en definitiva. Isto im- · táncia supon - "per·se"- un custe._ entre ·-outras, que as, fai totalmente sonal. -
' l . · o. s d.evand1.tos argumentos pre- ,Non esquezamos tampouco que a mente mos concluir, c0 natural risco: , plica simu taneamente a mcorpora~ - novedosas: a parte fundamental de f1 . 
. sl.go ~ -Jt fabricación dos CJ. (Circuí- ción de estándares internacionais e tenden mostrar-o gran campo de ac"" ela é 0 home; entendido como unha Off está profundamente indue~c~a-
0 qu t~s- Integrados) é unha tecnoloxia . · a protección decidida á indústria ló- tuación que os gó~einos e as i~sti- . amplísima gama ·de ··especialistas e da polo capitalis~o, ª~bmi1tin ?

1
a111 ª 

d al - - tució'ns públicas e privadas teñen asi que non sera pos1 e rec1c ar, a m aba que estará al alcance;.mesmo, e pe- e . - pequenas empresas sen as q_ue non d . 
1 

tr' . t b 
· - As gran~des frr· mas multm· ac1·ona15· até conseguir pór as" novas tecnolo- causa a ·m1croe ec ornear aos ra a-utador quenas empresas. se pode comezar a facer nada sério. -

l nece- _¿ -As dificuldades de comproba- poden non obstante retardar este xias ao .servício do home, e non ao Isto implica un ·certo efeito "um- _.lladores en paro. , . 
' 

1 réVés,· pero, qué influéncia terán no A riova'i:ecnoloxia é a base _tecruca m pro; ción dos cada_ vez máis complexos proceso: bral": e necesáriO desenvolverse con 
ri [ ' • d' · 1 · · . -Controlando o mercad' o desemprego, cál é o "rol" a xogar na que se apoia a Informática·. Atra-. mción; ~ - . pode levar a m ustna e ectrom- . moitos · esforzos até un ponto en · · · · 

' f" - Controlando o n1erc·ado ,dos por parte das novas xeración_ s? , vés desta, as · grandes multinac1onais límité .a a 'fabricar cifcuitos que, con :igu- que ·o proceso de industrializacion d 
.l ados ade.·cuadamente pola pequena profisionais. . A asimil<1:ci9n das novas tecnolo- se manté-n só; até entón, a- sociega- queren transformar o mun_ ·º n~n 

f ·' · - Im.pedm" do Q esta'beleclln· ento xias planteX:a a urxéncia de contar if' . único mercado , que n~cesar1amen e te dun· mpresa, servan para unc1ons m01 qe tense que imp.or un sacr· 1c10 · · · 
' · aliz' d f b · de. nor ....... as uru' f1·cadoras·. - cunha nova xeración con ·ou tro ar, será controlado por uns poucos pnv~-iste d .iversas,- norm . an ose a a nea- _ .... inevitábel. · N , alid d 

·' b d ' · t ' -Con outros me' todos. ' con outra - formación: endebén a lexiados. on e casu a e que ac ,ueno: ·ion e a aratan o maIS,o cuse. . , 
lor d 3 ~A fabricaeión de ·: Programas . A 'complexidade- do problema, mellara da educación destas novas Constantino Rguez. Ferteño é t~!llmente as graJldes corpor~c1:ons 
~ 0 fa Software, Firmwar~, etc,) pasará . como se ve, non é pouca, pe.ro ain- xeracións é unh·a-exceiente base pa-. Enxeñeiro de Telecomunicación, norde-amerjcanas congrolan as umcas 
un nú o control da pequena · el!lpre~a, de- aa resta un pont9 decisivo: as 'co- ra un .. nov~ espírito industrial, sem- e Consultor no campo .Aeroespacial -seis redes transcontinentais de trans-
!..~--1-~~~~~~-~:-:i;.,..~~...;.;__.__..:...._---=~~~~-~· ~· ~-~··___,_~r.::;:±-~;:f-:;'"'::-~:::--:~~;::--;:-:-::i'"-;:""::<~--::-:~::'T7:::=-r-:-:~:;:--:-:;l7:1':::'J"::r::r."77:T--:::--~r:;-:~r:;-.-:--::--;::-: _. misiónd~dado!:,.__ ~-----"'- t~t':.L> • ._). !" .A ... -" _. 



MANUEL MERA 

Non podemos deixar de recordar, 
-seria unha necedaae·· noo facelb-, 
que estos . Pac~o·s son hoxe posfüeis, · 

·- por terse firmad0 no seu_ dfa os Pac- .· o ·. AES,_ un pacto antiobreir<:> 
tos da l\Íloncloa, aes que se sümou o _ 

f>a rt idó Comunista - de · Esp¿;¡ña {co · . . tJlll • a· c·ona· 11•sta 
- ap_oi~ . de ccoo) .. ~stes Pactos sérvi- · ·8 an · 10 1 . 
. ron d .e precedente ao. AMI, 1-e 2. ·ao -• 
ANE, e aú. A!, nengun delesfrenou a . que ,5e segue ~ negociar 
crise· economica, nengun criou em- , ~ · · · · · · 

· .. prego ne·n evitou qu~ .a gran patronal 
seguirá acumulando "capita~ e beneff
cios a· costas da perda do poder ad
qú is.Í'tivo dos .tra.balladores, en poucas 
palabra~~ .foron ülJ _ paso · at(~S4_ para OS; 

traballa-do.res e un paso adiante polo 
· tanto para o capital (Ver gráfico 1 ). 
A LN.T.G . combateu todos ·_ estos 
Pactos con tod o tipo de argumenta- . 
cións, que o tempo demostra acerta
clas, levando· , 'en solitário moviliza
cións e accións de oposición .activa. ' 

O ¿¡¡cordo económico e social 

1 mos tirar deste acordo aquel es as
peitos máis importantes para · os tra
balladores galegas e mirar sinxela
mente cómo nos afectan: · . 

Incentivos fiscais á inversión 

Páctarise unha chea de desgrava
cións impositivas aos capitalistas por 
in~ersión e criación de emprego (?). 
Estas medidas · abr igarán a maior1es 
contribucións por parte dos trab.alla
dores, pois dalgun xeito téñense que 
cob rit os ingreso~. 1e teiñamos en con~ 
ta que . xa. h ox1e aqL111el1es OO lil illr1ibu 1en 
m in imam enil:e aos 1i rng:F1esos do Estado. 
Er11 todo caso. xa o ternos drno nou
t ras: op@rtu nidaides~ m:m 1se van 1cr1iar 
1emprng¡os re_g1allando i0s.1cairtO!S dois 11:i::a
ba1lll a do~es ,a aque1les ·ql!le 1te1füe.lil o 1car
né de patrón, e que ademais, está 'so
bradam ente demostrado. terminan · 
facendo uso fraudulento e 1especulati
vo do mesmo, senón: oriando empre
sas públicas, apoiando o oooperativ1is-

·mo ou p~rtícipand'o en empresas mis
tas con ,est e d ine1iro. 

Concertos para realización 
de. o~ras _ e servícios públicos 

.. Adm ítese que se cele,bran .convé
nios " p,ara rl'iea ~í zadón de obras e se r
"' ícios" con empresas privadas (ou 
ag ru pació11s. de emp~esas)_ Os ·acordes 
1q¡u1e 11ex1er,án est1es convénios van ser 
1p1ac:itados 1entre o 1 NEM. e a CEOE. 
Este artiícu llo va i permitir tódo tipo 
de abusos 1e d iscr imin ación na pontra
tació111i1, riecordemos aqui ·a oposición ,
razorn!íltJ·e l! aos· centos. de casos de con-

. tratac ión para "ob1ras socia is" (por 
parte de axuntamentos) de _moi du. 
d:0sa cal ificación como tais. 

Fondo de solidaridade 
Trátase dun Fondo de 60.000 (ni

ll'Óns . de pesetas, formado a partes · 
iguais por admiriistración, traballado
res ·e patronal. En total un 0,28 por 

· cento de salário mensual dos traballa
dores. _Este Fondo ten cerno inspira
ción o Fondo Social Europeu, do q~e . 

poáemos dicer que foi criado p!!r? 
loitar· contra ·o desequilíbrio entre as 
.d·istintas rexión"s do Mercado Comun 
Europeu, e que os seus resultados fo
ron gfobalmente negativos, pois estas 
difor.éncias agrandáronse nos últimos 
anos: Emprégase . tamén este Fondo 
para loitar contra . ó paro xuv~nil, cos 
mesmos resultados prát.icos que· no 
tema anterior. 

A_ Cpmunidade Económica Euro- · 
pea pon como un exemplo d o "posi
tivo"-do ' Fondo o feito de ter-·prepa
radó a vários milleiros de mullerés de 
agricu ltores gregos ·en tarefas de has-

Ven de ser fir:mádo por UGT,' patronal e Goberno español, 
un novo Pa~t9 Social ao qué' teníos _que cálificar pala sua gravidade 

. para a clase .. traballadora galega como: agresivo, lesivo .. 
e -retrógrado. E'ste Pacto, a di·foréncia c;tos anteriores; despois da sua 
fi¡~a, ainda' se segue a r;i eg.ociar; quedan móitos 'pontós pendentes : -
. como o. da Seguranza Social, que ·espera dun informe . -- · 

· dunha com isión montcida· a.o efeito,- para 'proc~d~r á sua reforma; 
.o do património sindical; .o da contratación para adaptala 

ao modelo da CEE -etc. Po'r outra banda ten un carácter máis 
a~plo, Xé! ;ue toca .tem~s de,Seguranza- Social, 

; produtividade, col)tratación, medidas. financeiras, salários, 
marco laboral, etc., a~guns dos cais non foron negociados en Pactos 

anteriores: Mais ternos que dicer que o ·aspeito ~ais importante 
' por negativo son aquel es_ que teñen q_ue ve-r · 

co contido dos· acordos. 

-Ax'udar aos xóvenes a pór en pé 
novas emprésas 

-Desenvolvendo o emprego .na 
econom ia non mercantil 

-Axudar aos xóven~s a cultivar as 
suas at 1i tu:pes profisionais e as inquie
tudes extra,prof1ision(;\·is. 

Sobran os cornentáfios (Ver gráfi
co 1) 

IE,ste !Fondo, 1001i1trnlado polo esp1a
iñotrismo,, vai a recib ir moitos centos 
de m 1illons de pesetas dos trabal lado
res ga ! egos~ ·que poden ser emprega
C!las iió~a de iGa liiza ( ao 1ig,11al que o res
!f!,9 d as rrnosas r1iq u,ews~ e "con ~riité rios 
de ·esmolla, 1que moit:o nos. tememos, 
vai servir. como tantas ou'tras m_edi
dais desit1e estilo,, para que a patronal 
1oonte cunha rnova fonte·de ingresos. 

Reforma da Seguranza Social 

Críanse no termine;> .-de 15. dias, 
despois de subscrito o Acorde, un ha · 
Comisión, que, no prazo de 3 meses, 
proceda a "a unha análise do conxun
to do actual sistema de Seguranza So
cial" e ql,Je formule as propostas co
rrespondentes, sexan comuns ,pu es
pecíficas de cada unha das partes. Es- . 
tas proposta·s elevaranse' ao goberno 
para que as teña e:n conta nos ~roxec
tos Lex islativos correspond.entes. So
bre os. critérios d esta comisión e as 
conisecuérac:ias para os. pensfo n istas e 
trabaUaldones en xeral, ternos p9ucas 

33.65'1 
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dúbidas. Recordamos que un 92 por 
cento dos empresários está a favor 
dos- fondos de pensións (un inquérito 
de Sofemasa) e que Joaquín Almu
nia, Mi·nistro de TraballG, nunha reu- . 
nión con peri_odistas parlamentários, 
dicia que "a reforma da Seguranza 
Social i.nclu:iríase na concertación". 
Outras notícias téñense filtrado á 
prensa, como · o al'.lteproxecto do 
Fondo de pensións, a elevación de 1 O 
a 15 anos de. Cotización mínima para 
ter direito a pensión de xubilación, e · 

1 

contar con • 40 a.nos ·cotizados pra re
ceber o 100 por ·cen. 

r Trátase en def initiva . de roubar 
-non ten outro calificativo- o diñei
ro que os traballadoré's pagaron direc
tamente ao Estado por unhas · presta-

. cións ·futuras (p~n·sjÓns), ou indirec
tamente, xa que o montante que pa
ga a patronal non_ é mais que isto: sa
lário aprazado~ E calificámo:lo de rou
bo, xa _que -a Seguranza Sociahen dé
bedas porque -as émpresas débenlle 
un. b~llón de pesetas (que h¿x~ que
dan recjucidas ª-350-500 mil millóns 
por nior das. empresas quebradas e 
desaparecidas · e non perseguidas no 
seu dja polo Goberno) .. A redución 
das pensións para as· novo~ xubiladns 
cría dous tipos de peñsionistas! aque
les que teñerí ·meios económicos e po
den finané iarse u·nha pre.sta~ión ex
tra, e O rest o·, f!Ue fica cunha_pE'.nsión 
mínima; e qu~ .vai a colocar a millei-

· ~ra.j{o:; 
·~,. M~Lcs 
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O paro xuwnil e o paro total 
na Comunidade 
cifras no desestacionalizadas' 
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Gráfico 3 

ros de trabal.ladores en cond.icións an
gustiosas· de subsisténcia nos ú-ltimos 
anos da ,sua vida .. 

Ternos· que destacar aqui .que é 
men-tira que o Estado ew~~ol ;gaste 
moito en Seguranza Socia!, e abo.nda 

-con comparar . co _resto de Europa . 
(que por certo ·gasta _moito menos ... 
que os países sbcialistas) no Estado 
espariol os g?stos en S.S. rep.resentan 
un 15 por cento do PIB: (Ver gráfico 
3). 

Lex islación laiJora.I 

No termo .de seis meses, a .Comis
slón criada ao efeho, vai elevar pro 
postas p-ara "adaptar e harmonizar a 
lexislacjón español·a en matéria' labo
ral, ao acervo comunitário". Trátase 
nep· máis nen menos que adaptarse ás 
esixéncias da patronál para poder· fa
cer contrato entre partes sen visalos 
no INEM, o que vai permitir todo ti
po de contratos fraudulentos, tendo 

· e~ conta a falta de traballo e as pre
sións ás que ·xa hoxe somete a patro
bar - fóra de toda legálidade- a·os 
trabaHadores que bblsc;an emprego. 

Outra das medidas que se están a 
estudar é a de eliminar a ·aprobación 
dos clespidos -colectivos pola Delega
ción de Traballo; trátase de que estes 
d·espidos sexar• irrecurríbeis e que a 
oposición do Comité, por máis · fu _n
damentada, sexa papel mallado .. 

Todas estas "mil loras" do despido 

libro e á contratación fraudulenta 
danse xa nun marco no cal se pe·rmi
ten os despidos individuais, qÍnda sen 
causa xustificada, a contrataciór:i por 
até tres anos sen nerigunha indemni
zación (po·is a 12 dias futuros 'por 
ano .non se. lle pode chamar deste xei
to) e por riba, med.iante todo tipo de 
subvencións, cóbren_se os salários dos 
traballadores durante parte deste 
tempo. E entanto dise que non hai 
cartos para cobrir con seguro· dé de
semprego a _todos os par.ados. -

Vergoñento ! !! 

mesmos, di: "Restabelecim.ento do 
excedente empresarial para aquelas 
empr-esas en situación de crise cuxo 
nivel no11 atinga o considerado nor
mal". Neste apartado vese con clari
dade a quén favorece e para quén ser
ve este acor.do, non hai un ponto que 
diga con igual forza que todo traba
llador terá emprego, e que non pode 
ser despedido. . · 

Na perda de poder adquisitivo dos 
traballadores, ternos que sumar a este 
27 por cen perdido nos últimos anos, 
a baixa na cotización á Seguranza So
cial por parte dos empresários (salá
rio indirecto), que significaron outros 
4 pon.tos, máis un maior descanto no 
1 RPF, desemprego e formación profi
sional, onde se aumentaron as cotiza
cións. teñamos en canta que os tra 
balladores paga_n o 84 por cento dos 
impostes totais. 

í\;egociació:i éolectiva . 
Neste apartado sacra! izase anego-

ciación , colectiva a nivel estata l; di: 
"promoverán durante a vixéncia do 
mesmo Acordo nas suas _respectivas 
estratéxias -CEOE e UGT - ·a unida
de sectorial de ámbito estatal". 

As Centra is Sindicais españolistas 
e ·a CEOE viñeron sempre brlgando 
por . impar un- marco de negociación 
estatal, como xeito de loita contra a 
oposición por parte das ·nacións aso
bal ladas por España, pero nunca con 
tanta claridade o firmaron con letra 
e apel ido. Estamos pois frente a unha · 
ofensiva .a todos os nive is que ten 
unha finalidade clara: matar ao sindi
calismo nacionalista. 

A 1.N.T.G. opúxose sempre aos 
Convénios Estatais, xa que alonxan 
da negociación aos afectados, e mis
turan realidades lqborais e sociais to
talmente distintas. Até agora, os con
.vénios de ámbito estatal teñen de
mostrado que ternos razón: convé
nios. negociados á marxe dos traballa
dores, perda de direitos adquiridos en 
moitos casos, e unha presión pratica-

0 tema salarial mente -nula en relación aos convénios 
de ámbito estritamerÍte galego ou 

Os acordos fixan unh.a banda do provin~ial. 
5,5 por cento ao 7 ,5 por cento, para Veremos pois firmar convénios en 
o · sector privado, permüindo o des-. poucos dias, variar ámbitos e intentar 
colgue d_e emp.resas en caso de npn tod9 -tipq de · chapuzas por . parte da 
ter ganáncias. Nas empresas púbJicas patronal e UGT, que xa teñen unha , 
o aumento xa quedou estábelecido longa experiéncia nestas lides-. 
no 6,5 por eento' e para as pensións E~te apartado ten unha grande im-
no 7 pór cento. .. , portáncia para- o nacionalismo, sindi-

Se ternos en con.ta que o éuste de. ·ca lista -~u non, pbis . que se inscrebe 
vida vai aumentar este ano entr~ o ·dentro da polí~ica do a~tual goberno 
10-10,5 por cento, a perda do poder · e das torzas sociais que o apoian, de 
adquisitivo no sector ·público vai ser . represión do nacipnalism~ (e~tradi-
de catro pontos e nos p_ensionistas do cións, expulsións pe deputados, etc.). ' 
.tres e médlo que sum.ado aos 2Tper-. O Acordo, ·como xa dicíamos nu 'n 
didos desde o Pacto da Moncloa léva- princípio, te_n unha finalidade clara, 
nos a· unha cifra escalo'friante: 31 por favorecer ao · capital .-e preparar as 
-cento de perda salarial. Ou,tro .tanto condicións· sociai~ para a entrada no, 

· podemos dicer pa~a o sector privado. . Merc:ado Comun, e 'asegurar_ a pernia-
O tema do descolgue, xa. 0 ternos néncia na OTAN. O único que non 

analizado nÓutras oportunidades; ve-. contempla, e iso está nas nasas mans, 
mas que permite todo tipo de frau- é que a opósición poda dar ao traste 
des, e o que {tundamentai, desgarre7 'con todo isto . 
gar nos traballadores'a má xestión ou . ' 
especulación d.os empresarios. E 
neste ponto f~cemos refer~ncia a un · 
apartado dos Acordos que, coido, tan 
referéncia á filosofia de fo~dó dos · 

IVianoel Mera , é Secretário Nac'ional 
· de Acc.ión 's¡n.dical 

. ~elaria rur?I e artesania para, de~te 
eito, "mellorar as suas · condicións 

de vida". No que a temas referidos ao 
emprego xuvenil podemos destacar. 

-Animar -aos empresários privados 
a .co.ntr::atar x,óvenes 
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O ·"D9cumerito Ratzinger" abe!rado · 

·,. A ·;_ 
~~~. . . . . , . 

1nstruc1on 
sobre 
algúns 

1 . • 

aspectós 
I . . 

da ·:_. 
Teoloxía 
da Liberación 

· Os meios de comunicación fixéronse sensíbeis aos problemas 
suscitados polas "Comunidades de Base"-de Améric~ Latina e os 

seus teólogos. En M.arzo,-o Cardeal .Ratzinguer publicou 
no "30 Giorni" unha condenación da 

Teoloxia da Liberación (TL) que provocou aguda ·polémica. 
· A ese "Documento sucedeu a ·1nstrución da Congregadón 

da Doutrina da Fé (SCDF), e Boff (;!Cudiu ·a Roma, acompañ-ado · 
polo Presidente da Conferencia Episcopal do Brasil, ·_ 
o Arcebispo de Sao P~ulo e o arcebispo de Fortalezá · 

(lvo Lorschei:ter, E. Arns e A. Lorscheiter). A lnstrudón da 
SCDF aveira ()Documento Ratzinger aó matiZ-9r a .. · 

condena globaJ e reducila á daiguns -aspeité:>s dalgunhas teoloxias 
da ·Liberación. O transfondo poi ítico desta actuación ·. -

da c~ria romana é máis inqueda_nte que a mesma formulación 
-Ooútrin9I. 

FRANCISCO CAR-BALLO 

A grandes liñas podemos observar 
na lgrexa Católica tres correntes 
teolóxic~s, tres formas sistemáti-· 
cas de reflexionar sobre a fé: a 
Teolox ia clásica ou convencion-al, 
a progresista e a da Liberación. As 
duas primeiras coinciden no seu 
método, pero a progresista descen
de aos problemas máis vitais de 
hoxe e utiliza a ~rítica ' textual e 
histórica con agudeza. A í radican 
as dificuldades de H. Küng desau
torizado polo Vaticano como pro
fesor oficial da lgrexa. 

A TL resulta un retomáis forte · 
á teoloxia convencionpl. Parte a 
TL da análise real dos pavos opri
midos e dos sectores discrimina
dos, .. da vjvéncia crente das comu
nidades. E o pcvo crente, concre
tamente o pavo crente e· opritni-. 
do de Latinoamérica, a ' instáncia 

. comun!tária que recebe o Espíri
to e da Comunidade parten os 
"carismas" persona is que' se exer
cen ministerialmente. A Teoloxia 
confronta as aspiraci6ns dos. p~vos 
coa. Palabra. Enta Teoloxia non se 
ela~orou nos g~binetes como a 

·~onvencional, parte .da praxe cris
tiá e · reinterpreta a · Palabra de 

~ Deus ante a provocación ·dos "sig·-. 
nos · d·os ·tempos". A ·,, Eclesiolo
xía"-de Boff,. espeCialmente a que 
se co.ntén 'na obra "lgrexa, poder e 
carisma" expresa un reto firme pa
ra as. hier13rquias aliadas con-pode
res e acostumadas ~ ·formas autori
'tárias de ex'ercício da autoridade. 

Asp~cto~ difíceis 
.. desta Teoloxia 
' . 

. Para as mentes ocidenta is_, re-
sulta ferinte a ruptura e,pistemoló

.. -x'ica que ·o método teolóxico. da 
" TL introducé; Asi a utilización da 

análise marxista · nas 
·,., - .,.... ClJt.Jl!.dJ.::'I' .... 

. . . 

. ciais, non exclusiva pero si habl-
tual, cria sospeita de aceitación da 
ideolox ia global do · marx-ismo. 
Ratzinger, na sua comuniéacióri a 
30 Giorni, baseaba a condena na 
preséncia nesta Teoioxia ·da ";p. 
ción ·fundamental _marxista" ·e da 
utii ización da l)ermenéutica de 
Bultman. Ambos supostos son fal
sos se se aplican aos ·teólogos prin
cipais da TL. De feito, Boff afirma 
que non s~ · recoñece en nengun 
dos . aspeitos que a lristrución da 
SCD F desb"ota. 

G. Gu1iérrez e L. Boff 
chamado~· pala. 
Sagra ~ongregacíón _· 
da Doutrina da Fé -

j 

Un teólogo europeu de fama . 
moderada, G. de Cardedal, afirma 
sobre a lnstrución da SCDF: "este 
documento oferete unha forn:iula
ción sintética 'dos problemas, que 

. non ,se atopará · comQ· ·tal en nen'
gun teÓlogo, que quiz-á · n~n ofere- . 
Zél toda a espes.u.ra .e m,atices, que a 
vari~da reali~ade, . sulamericana 
ten, · pero quén pode d,ubidar que · 
apon~a · a gravísfmos problemas, 
que -sinála ab-ismos ver.dadeiros, · 
que · rn~nstra . ta retas ' esquecidas 
pola teoloxia usual e,. que; neste 
sentido, é un elÓxio dos moitos es
forzos,- ·alguris selados éo sangué e 
co~ vicia"? . 

A lnstrnción non condena a 
· Teoloxia da liberación, unicameñ-· 
·te · pontu-aliia aigüns as.peitos. O -
qu'e si c0ndena é a .,,qu.eri se' atrin-' 

· ch~iran ña atitudé' d~ neutralidade 
e de indiferéncia perante os tráxí
cos problemas .da ' miséria 'e d.á in-
xustícea" e ~o~ ~~q.l:'e· cb!.'~~.i~.~~í! . 

A ou~ra lgre~a 
ao mantim·enfo da m.iséria dos po
vos, áos que se aproveitan dela". 
Igualmente ·ataca. a 'paí5es que prir 
~an de liberdade a pavos e lla
dóns; ' en clara alusión ao "Soéia-

· fümo Real". 

Transfondos destes 
.. acontecimentos 

O "Documento Ratzinger'~ 
'-provocou unha contestación de 
milléiros de cristiáns e de qispos ·. 
de ·América Latina. A Jn-strución, 
:Parece, foi persoalmen'te retocada 
por· Xoán~ Paulo 11., e,. qlledou asi ·. 
obst.ruída. »na sua intéhción máis 
global. Pero n'ela. mesma se afn;n~ 
a vontape curial e papal de emiür . 
un documento que .abranxa todos ' 
os aspectos d'a TL. E;, acaso, unha 
vontade de cerr~r a.s portas nun es- o 

treito espácio a ~sta ·~teoriá'"da fé" 
que vital iza a milleiros ·de comu'ni
dades? Oue a Santa Sé-reto'me un 

· quefacer teoloxiéo de fixar fron
teiras · á investigaci6n, non . delxa 
de ser preocupante. ,,, 

Pero hai móito máis. Nor:l é a -
TL .:en si mesma o que produce 
tensións na hierarquia, en ,,certa · 
hierarq_uia; prodúce~ nos· poderes 
políticos de -USA principalmente. · · 
Asi hél·¡ anos que s~ criou en pSA. 
un Centro- para · vixilar a· d_ivulga
ción desta corrente como ·"moi 
perigosa· aos - intereses c;l.é USA". 
Néste- contexto .0 te-ológirFaus ex
presa o qu~ se necesita hoxe na 
-rgrexa: ·anfes .q-ae --todo ri·po de 
análises- dos teólogos máis influ ín- - '< 

tes en Lati noarriér ica .. Di F·aus: 
'.:Se o Documento sostén ex

presamente··que "a xusticia· a res
peito de Deus e a xusticia a res
peito dos hom~s son inseparábeis", ' 
_e· que "Deus é -o defensor dos _di-
. reitbs_ do pobre" ," eritóri" eu creo 
que D~~s ·abriga a ~Roma;' a conde~ . . 
nar·:-s~iene"mente O's actuais fascis- · 
tnos ratinóamericanos e a dáutrina. 
d.a ·seguranza ·nacional, c~n máis 
urxéncia _quizá da. q~~ abrigaba a 
Pio .XI e Pio XII nos tempos.pasa
dos: E creo que Roma estaria obri: 
gada a de.clarar tamén que, en q_oa 
moral católica; os. países latino
americanos ~~n teñen obriga mo- ' 
ral de p~gár a totalidade das débe
'das nacionais, nas _ aétua.is cbHdj:° · 
ci6ns de usura. ' · 

Como ero tamén ql}e, se a: nós, 
eclesiásticos ~ e católicos europeus, 
_nos' tocase pasar nada máis que a . 
metade do que· pasan millóns de. 
irmáns latjnoamericanos,.. hai xa 
tempo que teríamos resucitado a 
G~dofredo d~ Bouillon e ~ San 
Luís rei de Fráncia." . · ' 
. Dioer, por fin, para os leitores 

máis atei:itos. ás persoa'.s que ás teo
rías, que . tanto Gutiéuez comó 
Botf nas ,suas conversas con· Rat
zinguer e en re§posta a cartas de 
cuestións . pr.évias, foron tratados 

.con -respéito sen· . n~ngun tipo de 
·cqndena . . Ainda i¡ISi, é público no 
Brasil que Xoán Paulo_· 11 . maoife~

tou que eoff andab,a.á buscar .cele
bridade para ser .o H. Kün·g de La
linoamércia. Broma aparte, o im
pacto dbs · ideólogo~ da TL está 

~ provocandcf no ' Papa~ nos organis
mos curia is .'inquedanz~ e .surpre- · 

· · sas. Pa_ra o aoo 2000, os - ~ristiáns 
.de Latinoa.mérica serán a metade . . 
-da .lgrexa~ E hoxe a lgrexa brasilei-' 

· r.a é a vangarda da ~datividade e . 
da defensa dos povos· e se.ctores 
máis humillados polo poder eco-

. nómico e -político imperialista . .Es
tamos, pois, e~ :plena ~as.e de .con
frontación de correntes .eclesiais, 
antias predominantes nos países 

- ricos, outr~s vangardas cn~centes -
nos pobres. 

"José Benito, seguido por la fuer.za 
de Ja' Seguridad NaCional, casf a·tradi- · 

· ción, de uoa casa· de seguridad a otra 
haciendo-la siembra en ·ét clandestina
-je. ,De níp_ente Una, ráfaga .. y el- héro~ 
cae. Muerto para unos, ·vivo para no-
sotros". · 

. 1 

Nicarágua · 1embra todos os dias 
~os caídos na guer:ra de 1 iberación ._e 
(lOS anos· anteriores, ·candó a guerrilla 
era ainda·-unha estrutura feble ·e per-

No easo de Uriel Malina, a -preten- · 
sión era trasladalo. de parr(>qúia, a al-'
gun bairro bürgés onde o seu labor 

·. non tivese sentido. Onde non pudese 
celebrar unha misa que se abre cu11ha 
canción que tala d.a liberación de La-· 

.. tinoaméric~. subliñ.ando: Í •s¡ Nicará
gua vendó El ~alvador venc~rá·. Lati
noaméric~ vencerá", e tra~~corre ·en
tre canté>s nos que se mistura a men-

1 , . 

saxe evanxélica con alusións á reali-
. · seguida pola ,poliCiq e a Guardia Na- . 

cional dé Somo~a. Cada dia .hái un 
morto que recordare, ·un heroi 'que re

,'vive"r. Asi o fai UrieL Molina:.a cotio 

dade pontual e chamadas á foita po
pular; den~ro -da _liña da Teoloxia da . 
_t·iberaciórí. ·A homÍlia. adquire carac: 
-teres de acto político cando se r~fi

re aos interr~ac;ionalistas presentes en 

\ 

. na sua igre~a de ·nova construción 
. arrod~ada de mura is ños que se narra 
·-a· história de Nicarágua desde a colo-

-. cada un destes actos, a~s que d.i: 

n.ización .até a guerra que c!eu cabo 
cunha das ditaduras máis longas do 
SUbcontineAte ámericano.' 

A rnisa de· Uriel Molina constitue 
ao tempo uri éfectivo ·. instrumento 
propagandístico ·de cara ao exteri~r. 

"Compañeiros internacionalistas,_vos
tedes veñ-en a Nicarágua. Ai se veñen 
como t.urístas a esté pais! Ox'alá q"ue 
cada unha das fotografias que están 
tomanqo ~e?'a unha diapósitiv.a, e ca
.da un de vostédes ,se conv.irta en difu
sor da boa nova de Nicarágua . . Isa é· o 
que esperamos dos internacimialistas, ' a que, a todas eias "asiSten numerosos 

estranxeiros, e unha - constanté cha
mada · á própria conCÍé!lc.ia niéa nuns 
momentos nos que a situación de 
guerra -:criac!a palas conStantes agré
sións desde Honduras e_stá ·minando 
gravemente a economía. o sacerdote 
'refíresé aos· ex-guárdlas somocistas 
·como "os que hoxe lavan prat~s e 
fregan . pisos· en Mi·ami e que alguns 
insensatos· qÜ'er~tian ver de novo en-

. c:¡ue reivineiquen- a negra história 
. deste. povo, que sementou terror; e 
marte entre _os nicaragüenses e que 
hoxe se deb'ate na agonia para facer 
a pátria 'nova éontra toda~ as forzas 

' tronizados"-. Cuñha orató'ria fogosa e 
encendida, tam iniporta"nte , en am~ 
bientes que se moven moito máis po- . 
la palabr.a que por ~alquer- di,squisi-

- ción teórica, Uriel Malina ·representa 
a fracción da lgrexa comprometida 
coa· Revolució'n e co réxime sandinis
ta desde o ' seu · camezo, e portanto 

: enfrentada C:untia hierarquía na . sua 
meirande parte abéi:tamente oontrá- -

. ria a ealquer . iniciativa que veña da 
X~nta de Reconstrución Nacional ou 

' de calquer órgao de poder sandinista." 
Fálase de. que en Nicarágua exi'ste 

persecució.n rel ix iosa e por suposto 
.·retírese' -Ü.niCamente á que suposta- :._ 
,mánte dirixe "o poder oontra a lgrex·a 
oficial .. Pero ainda hai · uns-dias, ~n 
dominico q·u~ pasou ali dous meses, 
convidado polos seus compañeiros de 
orde ·romo observador da realidade· 

. nicaraguense, talaba da persecución 
_!je distinto signo . a que se ven some
tic:los os .catorce dominicos 1que hoxe 
traballan en ~ Nicarágua e outros reli
xio·sos e sacerdotes que levan a cabo 
un lab~r co . trário aos inte:reses que 
.repres;nta Mon~eñor Obando y Bra
v.o, arcebispó de Manágua· e cabeza de 
"lanza do antisandinismo militante, e 
boa· parte da hierarquía católica, á 
que _un periódico estadounidense .des- · 
cabria .hai alguns meses r~lacións con 
escuras organiz.aciÓns nordea·merica-. · 
nas que teñ-en como transfondo á 
CIA. ·- ~· j.J.: ..... 

do império:'. . 
A ' unión ~ntre R-evolución e cris

tianismo· é outra da~ 'constantes da
hom il ia·, na qu-e se.:chama repetida
mente a qeferider palas armas a "No
·va Nicarágua" contra as agresiórÍs ex
. terior~s "porque se nós non somos 
quen de consolidar a revolució~ nica
ragüense . non somos povo, ou somos 
·povo como outros povos-de América 
Latira, que non pasan de seren unhá 
estrela máis de bandei.ra nordeameri-
cana". 

"A lo ita é dura -dt Uriel Molina
e hai que tomar o fusil nas mans para 
deter semellante 'i1wasión . Quén · nos 
vaí. dicer a nós que_ non ternos direito ' 
á lexítima defensa? Entré re,volución 
e ·cristianismo hai unhá, imp)ementa- · 
ciórv contfnua, e queli é revolucioná
rio non ten por. iso· qÚe-deÍxar de ser 
cristiano nen o que é cristiano"' ten 
que deixar de ser revolucionário ... ,, . 

Por súposto, todas estas declara
cións públicas están enfrentadas ab~r~ 
tamente- coa postura da Hierarquia 
que está pedindo un diál~go 'coa con: 
trarrevolución armada, o que eles 
chaman "Diálogo nacional". Como : 
sinálaba o dominico José Carlos Fet
nández-Cid, os relixiosos dp tipo de 
Uriel Malina están sometidó~ a ·cons
tahtes presións e imp~imentos. para 
exercer o seu .labor de acordo cos in
tereses populares. Untlas presións das 

. cjue non se tala como se f~la das ou
tras, das que .supostamente os. sandi
nista's exercen' con!ra a lgrexa Católi-
ca como instituéión. · 

~ · BEGOÑA M8A 

~ Ni~ 256 T21J 'óE- EHJfÜBRfff1984 



WERNER.GERHARDT 

Igual que en numerosos países, o . 
Dia 0 Mundial da Paz 1984 estivo 
as.inado na RDA pota.firme v_onta
de de red9brar a toita pola p¡;iz en 
v.ista do continuado deterioro ._da 
sití.Jeción internacional, . en. 9Ji.sta . 

; do crecente perigo bélico./ Esa de~ 
terminación caracterizou -a reu- . 
nión do Con.sello da Paz da RDA · 
na véspera do Día Mundial da Paz 
e os . .numerosos mitins e activida-
d~s d~~~;o lvid;s· en tóciü' o ' país. 
Sob a consigna: "35 ,anos ROA -
35 anos de loita p_olo desarme, a 
distensión e a c_oex-isténcia pacíf i
ca, contra o suicídio nuclear", c·i
dadáns de todas as clases e capas 
sociais debateron -a maneira de in
crementar a ind~ máis o aporte na
cional e internacional do movi
mento antibél[co d,a ·R DA á tarefa 
primordial do pres~nte: impedir . 
un holocausto termonuclear. Re
feríndose ao 1 de Setembro de· 
1939, día en que empezara a s.e
gu_nda g~er~a mundial tr.as ·a ba_n
didesca , invasión da Polónia pola .. . 
Alemaña .de Hitler, todos os ora-

.... ;·· ... . .. '' . '';í 
mas de· misis xa estacionados. Con . 
iso plantéxanse unha série de rei.
vindicacións máis, como son o es
'tabelecimento de ·zonas desnuclea
dzadas en .distintas rexións'd~ no-

. so continente, o conxelamento 
dos arsenais nucleares, a reRúncia ªº -primeiro emprego do arma nu
clear por todas. as poténcfas atómi
cas ·e oytras. a· movimento antibé
lico da RDA respalda esas d~man
dlas rta sua integridade, pois o seu 
cumprimento axudaria a devolver 
o acontecer internacional ao.s cau
ces do proceso distensivo, canfor-

. me á Acta Fínal de Helsínquia. 
A ese obxectivo apontan igual-

. mente as -propostas dos países so-. 
cialistas, tal cor:no as reafirmaran. 
os ·seus máximos representantes 
reunidos en Praga é Moscu en Xu
ño deste' ano, .na Declaración dos 

dores insistiron en que a ·lección 
máis importar,:ite delxada p~r · dita , 
suceso consisteh ·en emprend~r a 
loita p.Óla paz én forma tan. opor
-tuna e militante que· resulte impo
síbel o estalido "ciunha nova masa
cre eritr:e os pavos. Todo o mundo 
sa.be·· que, dado o nivel actual da 
tecnoloxia bélica, unha nova gue
rra mundial 'teria por consecuénc,ia 
a auto-aniquilación da humanida
de. Daí"qu.e a escritora -Ro~e~arie .. 
Schuder, cristiana mil ítar:ite, ·trou- . 
xese a cola'ción a lenda da Cria
ción, derivando d'ela ·a deber de ~ 
conservar as causas que creceron, · 
deviron e as que foron forxadas 
pola man do Home. 

AfcH~ta~"'1erito dO ·· pa~if.iSmo . 
. ; ' ~ 

·países membros do Consello de 
Axuda Mytua Económ¡ca. Todél'S 
esas_proposicións van encamiñadás 
a abr1r paso ao proceso de 1 íñi ita
ción armamentista e desarme, nos 
sectores tanto nuclear como con
vencional. Como é natural, dita 
proceso non poderá porse en mar
cha senón cando a Casa Branca e 
máis a OTAN deixen de rexe,itar 
as propostas dos países socialistas 
para entabuar consultas e negocia
cións sobre o particular. 

; "i· ' ' . o _,movimento 'p.ola .paz segúe cóbr:afl.~,,,o rt<;>r.za tanto . 
en ocidenie como nos países socialist_as. ·o noso colaborador 

: Werner ,Gerhardt analiz:a a sitµación n'a .Repúblie;;-0 Democrática 
.-.Alemana. ·· · · . 

A grande vantax.e do movimen
to antibélico· da ROA estriba en 

_ dese11'volverse nun país socialista 
cuxa realidade social, cuxa moral 
p'olíti~a concordan ~ºª vocación 

· de paz dos seus cidadáns. 

~erido a a'lianza sodal m.áis am
. pla da . RO t\, o llJQV ú11·e·nto d a __ paz 
tstivo. e ' segu~ .aberto ao ·dr~logo 
cor;istrutivo, Hero non ás manipu -; 
lacións encamj;";adas contra,. o .so-· .. ~ ':', . 
dal.ismo e, portanto, c.ontra as ba-
ses so dais da poi ítica en paz . . Re
sultou il~sória a hipótése ·da Ad-

. . ,lf( '· : 

ministración. Reagan e os c:írculos 
. mais reaccionários e militari'te,s da 
.OTAN no sentido de que; unha 
vez iniciádo a· desp~egue de novas 
misis atómic9s de alcance médiÓ 
dos .EE.U.U. En Europá ocidental; · 
a camp~·ñ a . do mov-iment?-antibé~ 

. " I 

lico mundia.1 . habeda de . decair, 
aca~ando por_ claudi~ar ante os' 

.. feítos" coñ'súmadds.' . ' .": 

O que ocprre máis ben é que os 
sectores pro paz están hoxe máis ~ 
fortes que nunta, grácias aos seus 
longos anos de loitá: Ninguén.será 

·capaz de lles arr'eb·a~ar a éxpérié'ri
cia e. a madurez poi ítica· obtidas 
nesa loita. 

Por- · certo que .non faltan .os 
fa.Isas amigos que 13rocur'an inter
vir na discusión ainda err marcha 

XESUS VEGA 
. , - .;..estado crítico_....__ 

"En macr:oeconomia h.ai poucas diferéncias ... 
Confrontados áos mesmos problemas de ba
lanza de pagos e inflación, governos d~.ideo-

. loxias distintas usan as mesmas solucións téc
r nicas". Semellan frases daquel inesquec1bel 

enterrador de ideoloxlas chamado Férnández 
de la -Mora, pero son palabras do "m~derno" 
Miguel .Boyer. O tecno-social'ismo xa está 
aquí. Os.,seus apoloxetas descrébeno xomo o 
triunfo ' da ·eficácia e do realismo frente aos 
vellos dogmas e utopías. Fala outra vez Bo
yer :"o Estado, espallándose ·indefin.idamen
te, nen produce unha muda ~ceitábel da ' so-

-_ ciedade, ·nen xera "máis riqueza, nen organiza 
mellor a· prod~ción ou o "consumo, nen am
plia a liberdade". 

· TeCno-~ / 

' -

soci·alismo 

dos reservados" (unha cifra sup·erior á .que . 
ten, coa mesma denominación, o pr.esidente 
do governo). 

O tecno-soC'iali~mo toma partido polos ca
ñóns frente á manteiga. O Estado· do benes
t_ar· fica convertido no Estado qu.e aforra eil 
hospitais, vivencias ou libros para mercar tan- . 
ques e pelotas de goma. A socialdemocracia · 
que prometía unha fiscalidade· progresiva pa
ra financiar ·as inversións, públicas xeradbras 

.Carta 
desde Berlin 
sobre a maneira d·e reori~tar o 
movimento da paz. Ü~s pretendeh 
alterar por completo o derroteiro
de · dita movimento. Outros se
mentan . ·ideas neutra listas, empe
.ñ ados en isol·ar o ·movirnento anti~ 
ñélico 'dos pa·íses ·socialistas. Pero 
esas tentativas teñen poucas· cha_n
ces, de ,faito. Como o demostrnn a 
maiÓria dos programas de acción 
dos movimentos · antibélicos dos 
países capitalistas,-a meta primor
dial segue-.a ser a loita ·porque non 
prosega 6 despregamento balístico · 
e porque sexan retirados os siste-

Por moi alarmante que ·resulte 
a conxuntura internacional, ao · 
mesmo tempo teñen medrado as 
forzas e as posibl1idades capaces 
de reverter esa marcha negativa 
dos acontecimentos. En tal senti
do cabe Uf) papel preponderante 

. ao movimento mundial pala paz, 
o mesmo que deveu un factor real 
na poí(tica internacional. O movi
mehto antibélico da ROA -aseve
rouse na sua recente reunión- se
guirá hoxe c9·mo onte contribuín
do á loita antibélica dos pavos, 
tendencia a man a todos quen 
compartan o seu critério sobre· a 
cuestión máis crucial dos nasos 
áias: impedir unha hecatombe nu
clear. 

"Precisamente por ter maior respaldo po
pular, os soci.alistas teñen máis autoridade 
moral para pedir sacriflcios á grande maioria 
do povo, que son os traballadores". Non se · 
lle pode pedir a Boyer un mellar resumo alar 
da función que cumpre o tecno-socialismo 
nesta etapa histórica. ·Os 5acr ifí cios que se 

·contemplan no Acordo Económico e Social 
(AES) ·son de.· cuaresma medieval. AnúnCiase 
para 1985 o comezo da redución de pensións 
e· outras prestacións da Seguranz~ Socíál. 
Afírmase que ·efl seis meses haberá novas dis
posicións que permitan un despiqo libre máis 
rapido e· barato. Razón.ase que iso é necesá
rio para "acomodar a lex islación laboral es
pañola ~ da CEE". Trátase dun argumento
tecno: se alguns economistas autocalificados 
de esquerda confesaron · que a entrada na 
CEE era a única alternativa progresista para . 
o sistema económico español, por q'-!é non 
asumir xa o modelo de despido libre vixente 
a·lén dos Pirenéus? . 

Ao remate-. des~e ano,--:-o tec;no-
1
socialismo 

recéberá uri regalo envenenado : o paro terá 
medrado nunhas 450.000 persoas desde a 

Para esta filosofía existe un modelo de . 
presuposto-tecnó. Oueren coñecelo? Repa-·· 
sen o .ttue está previsto p·ara. 1985. Ali verán 
que o Ministério de DefenSq vai dispor de 
618.000 millóns -o cal r.epre~enta unhá suba 
do 11,9 por cento verb~ do ano anterior- e 
que o de Interior utilizará 251.000 millóns, 
,un 15,0 por cento máis do que t~n en 1984. 
Comprobarán que a redución de.gastos afec
til a seis ministérios :Obr-as Públicas e Urba
nismo . (un 13,9 ·por cento meno·s), Educa
ción ~ (5,8 .. por . cento), Agricultura, Pes.ca_ e 
Alime_ntación ( 1019 por cento), Transportes 
(1,4 por cento), Administración TerritÓrial· 
(8,9 por centci e Sanidade ( 15,3 por cer-ito)·. 

.. Constatarán qu.e a asignación á Casa Real 
medra . nún 17 por cento, e que Bar~ionuevo 
dispón de 17.0 millÓns en conceito d'e "fon- · 

de ·empre~ é. substituída P9r un ~i_beralismo 
postmoderno que, para 1985, garante un me- . 

,. dre das renda·s empresaria is -o 15,5 por cen
to- tres veces superior ao crecimento é:lós 
cutes salaria is e · anúncia , un incremerito do 
22,9 por cento nos ingresos públicos deriva
dos dos impostas indirectos -os que paga 
calquer cid.adán con in_dependéncia da sua 
renda- frente á suba do 14,8 por ce~to que 

experimentaran os ~ impostas directos. · E o 
triunfo da vella teoria de que -a riqueza só 
·pode ser criada polos representantes hispáñi
cós d·as _·virtudes u'niversais· da econornia de 
mercado. E, como -o negócio.' é o negocio, 
Termes e: Cuevas. esixen unha política guber
namental libre dé .toda sospeita "socializan- -
te". 

chegad~ de Felipe Gonzá_lez á Mon~oloa. Para 
ese momento, Fraga estará probando o trax~ 
populista pa¡a --óficiar a cir.imónia da confu
sión. A política ec~nóm.ica de Boy'er, apoia-

. da pola banc;a e a CEOE, non lle delxa máis 
alternativa q~e tentar liderar ao exército de 
parados. Co AES .firmado, as extradicións 
concedidas e o· governq a piques de ·pedir a 
.coritinuidade na OTAN, _coineza a tomar cor
po·unha interrng'ante.s :cál vai ser o pro·grama 
de AP nas vindeiras el~icións xerai's? J ,:._;, 



XúAta: · subV8néións _a clubes elitistas 
.. • I • ... "' ;.. • ~ '· • • -

Se _xa nesta p;imeira ·distribucióh se A Xunta ven de repartir 17 miflóns e médio . . 
e9dfa ver "unha perta i.nclin~ción", . · para:activ~dades deportivas. A estes eartos hai· que engadirlles _os 10 
pr imandó por exemplo a federacións · .m.ill?ns ~is~t!ibuídos e_ntreas 19-federacións .qúé apresentaron a . · 
t~n "importantes" e con' ta_· ntqs_· xoga- s a s t d o· . , u m cnc1on nq rex1_s o a . 1rec~ion Xeral de Deportes da Xunta: 
dores .de pase, "sen recursos", como 
a cle golf, ollando agora ·as subven
cións directas a·dubes 'e entidades ve-

. mas cómo se volta repetir o elitismo 
-e se prima a entidades ·privadas que 
non potencia o deporte de base, o de
p.orté participativo, o deporte pop1:1-
lar, senón que o que se poténcia ou 
ben son as grandes competicións de 
élite, ou aos clubes onde só uns pou
cos privilexiados socialmente, ~s que 

· non necesitan subvencións, gastan un 
tempo libre que lles sobra; non es
quezamos _qu'e o tempo libre vai ta·
mén en relación directa coa explota
ción, e se compra e se vende, posuín
do menos tempo canto menos caµad
dade económica se ten (deixando a 
un lado o par~). 

Asi, ,.ji1odemos ver cómo o. Clube 
de Campo de Vigo recebe· 1 millón de 
pesetas. Non fai falta dicer. quen 
pode aceder ao Clube de Campo e 
menos ser sócio. 

E esta subvención a segunda en 
importáncia, a primeira foi de 2 mi
llóns de pesetas para a Asociación Ci
clista Galegam debeu ser pola "Volta 
a Galíza". 

O Clube de Regatas de Vilagarcia 
foi subvencionado con 800 mil pese
tas (qué.n pode regatear?) A VII Re
gata Príncipe de Asturias, outra 500 
mil; a Regata Galaico-Lusitana 150 
mil; o R.C .. Náutico de Vigo 75 -mir 
pesetas (outro c.lube de elite), e 50 
mil a outro cli.Jbe náutico, Circulo 
Náutico de Bueu, ·e a mesma cantida
de ao Liceu Marítimo de Bauzas. 

=ramén no campo náutico, o Clube 
de Remo Huracán _recebeu 150 miÍ 
pesetas. 

A S.D. Hípica -da Coruña ·recebeu 

a cuarta subvención meirande, con 
750 mil pesetas. E este outro clube 
de elite ·onde os haxa, aoque só te· 
ñen aceso unhas cantas famílias da 
Coruña, e alguns veraneantes mádrile· 
f:íos. · 
· Ademáis, subvenciónase · á ~Escuda

ria Ferrol e á Escudaría da Coruña, o 
automovilismo ta·mén é un ·deporte 
de ~lite, e se se fináncia o espectácu
lo, conio é norma a seguir pala Xun
ta; segundo parece, por qué non se 
cor:icedeu subvendón a outras escu : 
darías, como a Chantada por e?(em
plo, que organiza a prob.a automovi-
1 ística máis importante de Oaliza e a · 
quemáis público concentra. 

Do mesmo xeito subvenciona ao 

Clobe Mato Vigo, outro clube non de 
masas, por pór un calificativo non 
moi forte, ou á' Sociedade de Monta
ña Artabro, a esta con máis razón : E 
ñe-~a política de primar o espectáculo 
subvenciona con· 500 -mil a F,inal da 
Copa do Rei de Balonmán e con .100 
mil o XII 1 Cam~eona~o de Caza Sub~ 
marina. 

A_dema¡s subvención.ase ao Clube 
Atletismo Pabellón, Maristas de LÜ - · 
go, Balonmano Coruña, Club Voleí- · 
b-01 Queimada, Clube - Ciclista Coru - -
ñés e-S.D .- As Xú-bias. -

· Estes foron todos os ·c1ubes sub
vencionados, e a sua relación evita 
calquet comentário ·da po1ítica q.ue 
segue a Xunta. 

Sexismo tamén no xadrez 
O noso novo colaborador 
Xosé Larrosa Vila, incide nun 
tema abondo tratado, 
a dicotomia feminino-masculino 
¡¡o deporte, centrándose 
no xadrez, deporte que, pola 
sua peculiaridáde, manifesta 
máis se cabe a 
diferenciación sexista. na 
actividade deportiva. 
A superior constitución física do ho· 
m-e vérbo da .muller é o que conduce 

~ ª unha sepan~ción das competicións . 
deportivas en femeninas· e masculi
nas. Máis· ainda, a que certos depor· 
tes só sexan -devan ser-. praticados 
por homes, por se·r con~iderados 

atentatórios contra la feminidacle e, 
por contra,"afortaladores· da masculi
nidade. Desde logo teria ~cito miolb, 
a discusión sobre-os efeitos maléficos 
que para a humanidade traer)a a exis· 
téncia de mulle·r~s. qu_e -libremente·
foran~ puxilistas, ciclistas ou ergue
d<;>r_as de pesas, por cita·r trés exem· 
plos só de activiaades de macho. 

Mais _. o cerne deste argigo é ese de• 
- porte chamado xadrez que tampouco 
. fica ceiba da división en competi
cións femininas e masculinas. Aqu r a -· 
causa é máis peliaguda, surde de con- -

. · tado a,··pergurita de cál pode ·ser ara-· 
'. zón que xustif iqUe tal división, se -r:iengunha mu"ller corre perigo de sir 

non ·intervén o físico r{() xeito en que . le.sionada por nengún home- . Senda 
pode intervir nQS OUtros deportes ben <;:loada de respostar: a grande SU· 

L----- - ------_ _;, __ :..;:.. __ - ---- ·- -- - - ' ·-· -- - - ·--

petioridade dos hon:ies aconse~la que 
.as mulleres xoguen .entre si por non 
ser riva.is de consideración daqueles, · 

· pudendo somellar para -o espectador 
estranxeiro, de .non existir a·s compe
tidóns feminir:ias, que muller algunha 
o pratica ne;> país, por ·fi~!3r estas, x~
ralmente, perdidas no fundo das -. tá
IJoas de da-sificación, nos , tor neos 
"masculinos". · 

o tono patemalista da resposta ~, 
claro. no fundo -na superf ície- late

- xa a co'nvicció.n da superior 'intelixén
.,, cia do ha.me. A dicotomia clásica: 

home-intel íxéncia/muller-intuición/~ -
intelixénci.a, esbara, por ol:ltra banda, 
ao considerar que no dom.ínio do xa
drez interven de xeito determinante a 
intelix_éncia. ·e disto falarei neutro c:ir· 
tig9,. 

Poré·n, -non será moita presunción 
por parte dos homes considerar que a 

, méllor d:as mulleres non é rival para o 
pior deles? Ademáis, se tal suceder, 

.. cómo poderian a·s mulleres avantar se 
todo progreso en. deporte pasa pola 
competición con rivais superiores, 
que é 9os que se pode aprender algo~ 

Cál outra razón -pode haber par.a 
dividir as competfcións?, coido que.a 
resposta é: nengunha ! Asi este artigo: 
só pode remata,r cun rogo: desapare- · 
zan· ·xa · esas competicións femininas 
(non semente no xadrez?) 

XOSE LAR ROSA VI LA 
----·-- /• - ---·-· --

Rematar . cOs coutos· 
. - . 

'.e .. lexislar.· a eaza: -
. \ -

O d ~a 28 que ven, comeza a tempada de cáza en Galiza, ~ste anoJ apre: 
sénta~ máis unha vez pqlémica, que todo parece vai arreciando segundo _· 
pasen os dias e os cazadores vexan que non dan cobrado unha peza neºn 
por despiste, cani~o vólten do monte se·n ter nada á qué tirarlle. ·_ 

Máis isto só vai alporizar máis os ánÍmos; potque ~s diatriba's-están en 
d'?us temas; ou. mellor nun·-só, nos cautos, xa que a pri11cipal polémica da 
lei de caza tamén ven, nestes momentos, poi.o tema dos cautos privados: 

Os cazadores .das cidades e de municípios limitrofes onde non hai ca
za, quéi~anse ·daqueles coutos

1

que veñen. proliferando ultimamente e qÚe 
· non !lé-s permiten a eles cazar onde quéren. . . 

. Nun come:z:o habia cautos privados persoai·s, de grandes ter~atenentes , 
lago· viñeron os municipais e o impedimento a moitos parr~quia~os· de ca~ 
zar nas-suas próprias ·terras. Qué fixeron estes? Pois acoutar á sua vez as 
suas parróquias para que non viñesen cazar os das vilas, que foron os que 
prir:neirp promoveron os cautos, para que rion vtñesen os dás cida<;les e 
doutros axuntamentos. · 

Estes víronse agredidos nos seus direitos~de dirixir sempre as poHticas 
locais, e protestaron por todos os meios, até agredindo nalguns casos a 

. promotores. Moitas veces, a. Guardia Civil tamén se aliou cos vilego~. 
Oufros "elementos" máis enconptjos o que fané sementar cebos enve

nenados para que marran os cans. Hoxe están a. ocorreF ca'n gran vlrLilén
cia este-s envenenamentos.na península do Morrazo. 

A guerra e,s-tá desatada xa, ainda que .esper~mos ' que as escopetas non 
cheguen adisparárse, por máis que ás dos _Guardas Civis xa teñan dispara
do-pelotas de goma ·a masalva hai uns anos, en Sigüeiro, pero d-e Santiago, 

: contra os viciños que se apuñan á instalación duñ cauto . 
A nova lei de 'caza, cuxo anteproxecto se está_ a discutir, preve a supre

, sión dos coutos privados de caza, o que fai que os.directivos destas socie
aades de caza, dos cautos e das federacións que, dase o caso, sen todos os 

_ mes.mas, protesten por esta medida. Eles, que tamén .protestan porque se 
fan co-utos en parróquias; o que · leva, en palabras dalguns a "converter a 
Gal iza en reinQ de .taifas". _ Para ele.~, os axúntamentos non son "iso", é a 
sua·xurisdición. 

Oeste xeito, a caza en Galiza vai desaparecer en poucos arios. E por is
to polo que se necesita urxentemente unha lei de caza. Unha lei progresis
ta que permita cazar a todos os galegas· qu·e (j desexen e .protexer as espé
Cies .~º mesmo tempo. Que fomente a caza como deporte, pero que non 
sexan os habitantes ·das aldeas os que teñan que carregar cos transtorno~ 
de caza e cazadores. 01:1e faga desaparecer-eses cautos elitistas dos que só 
se benefícian as capas· máis privilexiadas e que para protexer a ca:za-(que é 
isto o qúe din facer os cautos, ainda sexa repovoando con espéeies qúe 

_ marren aos p9ucos dias como até agora), crien auténticas reservas de caza 
vixilada.s, e se_ poñan vedas que perm'itan o inzamen_to das espécies. 

ao p~im~iro toque 

Moitas son as doéncias do fútbol, · 
pero algunhas levan o camiño de 
•esnaqu izale>. Unha delas é ·a e·conó
mica. A QUtra o deportivo . 

RICARDO RIVERA 

Porén, os catre equipos fix.eron 
bons partidos, .marcaron gole~ e 
divertiron ao_s afe izoados. Xogába-

. se fútbol rápido, elásticó e coeren-

·, A primeira baséase nunhas dé- ' te . Os defensa~ - podian sair da sua 
hedas de 12.ÜOO . r:nillóns de pese- cava ·para su rprender ao contrárjo 
tas que teñen os clubes de primei- e · os d iante iros desmarcábanse con 
ra división. Adema is hai que enga- · intelixéncia e rapidez. Os técnicos . 
dir. os problemas xa coñecidos de espafiois decatáronse das ·vantaxes 
quinielas, televis.ión, . folga, etc... . da"s novas tácticas e d ispuxéronse -
qúe _levan ao dé.scenso do número · a xogar un 4-4-2 na casa e un 
de espectadores, deste xeito· ·pé- 4-5-1 fóra dela, Pero fa nno _dun 
chase 0 círculo da misériá econó- xe ito estático, con · catro homes 

_mica do fútbol. · ·· pechados· na cav·a para _evitar que 
un só dianteiró contrário conqui-

·· Pola -outra banda, están os pro· ra un gol. Oeste · .xeito o Athletic · 
blemas · técnico-deportivos. Nas leva do~s goles en. nove partidos. e 
nove prime iras xornadas de . Liga · 0 Madrid seis. · 
fixéronse cento · dezasete goles,-. Directivos e técnico·s están · a 
que dan unha média de 1,85 por potenciar o baloncesto~ a quiniela · 
partido. Se ·a miséda' económica é hípica, . 0 golf e todo aquilo qüe 
forte, a goleadora é a meir.ande da - non SEf ase melle ao futbol. 
derradeira década. Agora que· se _ achega o inverno, 

Na Eut ocopa de · seleccións os seráns dos domingos -xa non 
a_mostrouse a posibifidade de ·xo-· van ser de café, copa, puro, tran

. gar cun só dianteiro e facer goles.' · sistor e quiniela, senón de pantu
Dinamarca, Portugal e España xo- · flas~ bata, parchis e ·chocolate con 
gaban un 4-5-1. -Fráncia !Jn 3~5-2. churros. 
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Convite.·para solteirO 
. - . \ -•.. . . _, 

MANUEL MIRAG.AIA 

Un estúdante universitário, de nome 
Ramón, de vinteseis anos .de idade, 

, qe estado civil solteiro, foi convidado 
a mer-endar polo _ matíimónio forma- · 
do .por seu curmao Paco e a sua mu
ller Lola. Non tiña; én realidade, ga-
nas· de estar con nengun familiar, co 

abur'rid.q~ .~.u,e .. ~O~í),~S~h~Nlfh'b.'.PPs94} . 
estar tari tranquilo na sua pens1on ou 
andar de viñas. Mas, d'algunha manei
ra sentiu-se .obrigado a cumprir a pro
mesa de ir ao domicíliO do curmao 
que vivía na cidade n~ que cursaba a 
carreira. 

--E l.ogo -dixo a Lola- cómo o 
sabias?: .. Encentra-se no retrete des
de hai meia hora .... Paco, vai ver o 
qu~ fai, que xa .está ben para mexar. 
Debe estar a xogar coas augas. E é 

· que a pobriña está doente. Bota uns 
mexos . mui. . amarelos, de cor cuase 
dourada, con muita escuma'. Oueres . 
ce·rvexa, Ramón? 

..+..Relli, bel'l., ; -Ncl1l..sei @ .qiile 1me ,pa..,~ 
sa. Estou raro. :. - ·· ~ · -

·- ·Se é que tiñas que casar! No·n se.i 
qué vai ser ·de · ti carido sexas vello? 
_'_manifestou a Lóla. 

-Tes razÓn -~firmou !allante
mente Merche. 

-Po~ certo, Merche, que tal o teu 
Fernandiño co asunto dos gases intes
tinais? -perglmto4 a Lola. · 

-Vai mellor. Pasou unha tempada 
tremenda. Con che dicef que bota_ba 
sen vagar peidos todo o dia. Tracas 
para aquí e par~ alá. Parecia Un valen
ciano~ E cun cheiro, que para que·che 
hei contar! E sabes .porque era? Por
que meu pai o fartaba nas tabernas 
de boo¡ueiróns e .vasos de. tintorro_. 
Menos mal que xa non.ten mais gases 
nen arroutos. 

-Ramón home fala algo.' Oueres 
unha tónica? -perduntou a Merchá. 

'- Pero que lle pasa? -interrogou-o 
curmao, que ·viña do retrete- limpan
do 'os mocos que lle caían á nena. 

-Oueres ir ao baño, que agora es-
tá ·1 ibre? ... Po~ afá á esquerda, tpdo 

' ao fundo ... -informoü a Lola. 
-O~e lle pasariá? Est~ba pálid·o, 

·como des~-aiado.· Parece que tiña ga-. 
nas de trousar -observou o Suso. 

/ 
-

. ' 

Coplas 
: r·t·.na' • •: • í'fl~-m' ·. >, ·en· ,' • Ae' :· ·l'<~-,"''17.., ·,. 
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·de ·Pakifri 
. . 

. X ~slf s CAMPOS 

As dnco en punto da tarde. Ernn 
.as cinco en punto da tarde e Avis

. pado sen enterarse. Os . astadps 
modernos -:-birollos ou . p~tizam
bos-, cornibaixos ou trencas- le

'vann .relóxio dixital ·e · como non 
teñen neñgun .pico no sabudo non· 
da-ñ apretado nunca.os botonciños 
para saber a hora. _Asi, só entén
den de segundos cu .da data que é. 

· PÓr is'o xa .non -cornean ás cinco 
e~ pon.to da tarde. Agora s.eccfo-

-n.an as femarais sobre as sete e .vin
te ou so~re a~ oito menos dez, pa- · 

·.ra desespero de poetas que non 
dan feito versos con ~horas tan 
pouco abso latas. 

Se ao balompié fof Picr( · -
palas pra~as fdi P~k_Írri · 

- l...,,- • . • 

Cen mil sevillanos con pena.fonda 
sa í ron á rua para· aclamar ap ·d ies- . 
tro, sen dúbida polo oculto senti- . 

t·., 

· O dia. que foi de visita, encontra
ba-se ali, adema is .do matrimónio da . · 
casa, outro formado por amigos e· 
viciños daquel: Suso· e Merclie. Un 
cheira raro, estilo rio Ganxes, desa
gradável, familiar, · mistura de teces, 
urina e fumes da cociña, había ~a ca· 
sa. O posível apetito co que entrara. 
desap'areceu por ·completo. · Ramón 
sentou-se no sofá que estaba vacio_, 
que, sen embargo, ·se achaba coberto 
de palzóns de nenes, RUe estaban a 
secar. · Encontraban-se todos no sa
lón, sentados ao redor do televisor, 
que soaba a toda pastilla dos debu
xos animados americanos de marras, 
sen que ninguén lles prestase . aten
~ión, do mergullados que estaban na 
cónversa. O ru ído era abrouxador. Os 
dous matrimónios parecían afeites a 
falar ·e a se entender a be.~ros. Daban
·11e ao palique de tal xeito que cu~se 
non lle prestaron. atención ªº corvi
dado, que -non se inteiraba de nada 
en absoluto do que dician. Acabaron 
os debuxos e un · siléncio extraño 
inundou o cuarto. O estudante, por 
cortesía, decidiu dicer algo. Mália' a 
gana que tiña de fa lar! 

, .- Todo . o que lle pasa -m:ariifes- · 
tou a Lola- por qué pensas que está 
motivad.o? Pois, pola sua vida boémia, 

mento · morboso · de ·agardar unha' -<"'"""'-.......;;......--... ~¡,,.;...,
cornada certeira que faga entrar 
·na lenda a un toureiro. Dician as 

-E o nerio onde está? 
-O cativo está mui mal do intes-

tino -dixo a . Lola. Está na bacenilla, 
na ·cociña. Debeu comer algo qµe lle 
fixo dano e leva todo o dia botando 
caca desfeita de cor amarela ... A ver 
se comes algo, ho!° Oueres manteiga 
pa.ra unta~ o pan? Toma, que é mu.i 

·boa; é da miña casa. Non queres? 
-Vale, v·ale -dixo Ramón, s~·n 

1 muito desexo. · 
-Os nenas xa se sabe cómo son 

· -continuou Merche-, nunca están 
ben. Se non é unha causa, é a outra. 
A miña nena o outro dia tivo un atas
co 'tremendo. Claro, como se van. por 
a í e com.en palquera potcaUada desas 
que lles venden, lago· pasa 'o que ten . 
de pasar: .. Pois ben, din-lle un laxan-
te e ás duas horas comezou a b0tar 

· .substáncias semi-1.(quidas dé cor bran
. ca e logo pelotiñas escuras en tanta 
cantidade, que fun onde Suso a ensi
na·r-llas ... Oue ben · 11e foi ! _Per:o, Ra
món, calle unhas croquetas, que es
tán riquísimas. Bota-lles nata, que. sa
ben, mui ben ... Xa me darás lago a re
ceita. 

-Cando acabe Pepiño e IL:1pe a 
b~cnil la, vale? -De súbito óuviron-se 
uns .estoupidos estilo gomá~2, i:nas en 
pequeno_., Vou xu_nto l?epiñ,b gue xa 
a acabou. · · 

Regresou a niai coa bacenilla eco 
nena comend9 un bocadillo de quei
xo de, bola, cuxa·s lonchas lle fornn 
caendo polo ¡!)arquete, pegando-se-lle 

' ao solteiro nas solas dos zapatos. E o 
cuarto. chefrando a raios por m,or da· 
caca fresca de criatura. O estudante 
lembrou que o curfJlao tiña tainbén 
unha nena, e falou te1J1tando que leva-
sen aquela bacenilla ao retrete: · 

-E onde está Auri? Por casualida
de, nu cuarto de baño? 
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e desordenada de solteiro. -C1
0H1en 

mal, a destempo; con falta de calid.a
de e 'de cantidade, moran en _cuartos • 
tod6s cheios de nicotina, sen venti
lación, insáns. Por mor disto 't1:1do lles 
sénta,.. mal. E non digamos comer en . · 
condicións. Xa se sabe c·ómo son -os 
solteiros. 

- Tes toda a razón do mundo 
-manifestou a Merche. · Este rapaz, 
c'omo outros, o que deberia é' con-. 
trair matrimónio .e xa. Está mui mal a 
so Ita ria. , 

E continuaron Ós catre, comend9 
~ e talando dos trapos dos nenes, das 

descomposicións, gas papeiras, como. 
muiotos matrimónios, tan felices. -No 
cuarto de baño, •o solteiro conv.idac:lo -
trousaba sen'.pa-rar. Lembraba naque--~ 
le inferno, morriñ.osamente, a paz da 
sua pensión, do seu cuarto, das clases . 
na Universidade, das tascas do. Fran- . 
co cos amigos, en def in'itiva, a sua vi
da irregular e desordenada ·de soitei
.ro. Prometeu~se a si mesmo que nun
ca iria a un convite matrimoniaL1 

crónicas -que os · sevillanos sai'ron 
tamén para celeorarse. Para cele
brar no- matador caído o org_ul_lo 
da sua própria eséncia . . 

Aclamárono os xentios 
fnoito máis que a Mig_'!f!I Ríos 

As revistas do coraz6n vístense es
tes dias de luces e so~ pasto de ne
crofíl ia familiar: Unha faena qúe 
non pode faltar na sua biblioteca. 
O videb de Pakirr'i: la tragedia que 
conmúeve . al mundo, incluíndo I . . 
imaxes da morte de Manolete. La 
verdad . sobre el · caso Pa ntoj ( Pesar 

1de Carmiña · Ordóñez. Telegrama 
do fillo supervivi~te. do buque de 

· Cádiz, ártigo en exclusiva de Ami· 
libia, colaboracións de· Jean Marie 
Rossi, Philippe Junot,. homenaxe 
pósttJma en Safzburgo oferecido . 
por Adnam K~sshougi. . 

Cando la entrar a matar 
o bicho foil/e cornear 

SABADO 1 DE DECEMBRO, A.S 21,30.HQRAS 

RESTAURANTE "EL CASTILLO" (l\~onte do. Castro -·Vigo) · 
FESTA COAS ACTUACIONS DE: . 
JORGE lDMBA (cantautor portugués) 
ANTON iOPEZ (mago) 
RICAROO POR TELA (gaiteiro maior) 
1. 

Pasa á páxina 75. lnterlúdio de 
mansións e vacacións: vácacións 
de Estefania de Monacp con Bel
mon<ilo Jr. en Saint Mortiz. Caroli
na apresenta en sociedpde ao seu 
bebé. _Alfredo Fraile divórciase de 
julio Iglesias. Alfoso de Hohenlo
he recebe da Unión Local · de 
CC.00. marbellí a medalla de.em
presário exempJár. Pakirri: 'as fo
tos do video. Todos coñecíamos a . 
P-akirri. Todos somo~ a· Festa. 

segándolle o é!nimal 
a safena e a femoral 

Cánto gastamos dos tauros e có
mo gestaríamos de ser Heming
way en 'Pamplon-a. Enfermar de 
amor pala sua filla ~ser atendidos 
da anémia por Santi .Brouard, que 
_é de Herri Batasuna pero ten ne
me de play boy. Aquela" vez q1:1e 
todos vimos a Pakirr.i ceando no 
Gades-mira, esa é a Pantoja. 

,' 

Desangradó na camilla 
ainda alénta á sua cuadrilla -

Caramés del Mo.ntiño era un dies
tro coruñés que fol glória en Mo
nelos e branca de pasodobles her
culinos alá polos cincuenta. Igno
ro se segue ainda vivo despois de 
tanta cornada laboral, de fame, 
pprque novillos daquela habia 
poucos e ac:toi~ábase a tourear na 
rua pondo dedos por cornamenta. 
Caramés, de ter nascido no bárrio 
de Santa Cruz con su lunita pla
teada, teria con segur~dade enchi
do a Maestranza nas tardes de 
abril, e Jorge Gallarza dedicaríalle 
sentidos pasodobles, e non aquilo 
tan ·cutre que lle cantaban polos 
antro idos: 

Sal a torear, Caramésl 
na seas torero de otoño, 

. mira que te está mirando 
, una chavez de Vioño. 

Todas as persoas int~resadas en asistir ·poden retirar as tarxetas nas livraria~ 
Biblos e Alonso (LugQ); Pueblo (Pontevedra);·h ·Indo (Vig.o) e Tanco e Sty
lo (Ourense); Lume) Nós e Couceiro (.Á Cot,:uña); Couceiro (Santia~o) e Vi~ 

. lafer {Cangas). Ou tamén dirixíndose ao periódico no teléfono ·(986) 
22 24 05, Q.u escrebendo á,o Apartado de Corre.os 1.371 de.Vll!o. 
Reinesaránselles por correo contra-reembolso. · 

Préeio Cea-Festa ·: 1.500 pta. 

.- . 



Páxinas de 
información 
culturaí 

Compañia Luis Seoane: un 
«Fausto» · Ináis que poético 

- ' 

MÍGUE;L-ANXO'FERNAN VELLO 

E preciso amar poesía e tradición, 
e ter trato coa filosof ii e a histó
ria, posuir unha sensibilidade dra
mática sobre o humano para re
textualizar o mito "Fausto" como 
Manuel Lourenzo ensaia nesta· 
obra. Así é que amda que este 
Fausto inclua versos orix.inais e 
f áusticos das obras de Goethe e 
Cristopher Marlowe, Lourenzo 
poetiza un Fausto .'~á galega", pris
cilianizado e sensualizado. 

Cinco personaxes, monxes ou 
irmaos, homes e mulleres, a viver 
nun monte-santuário a experiéncia 
ascética do retiro e a pro beza; a 
mesma obra leva o subtítulo de 
"Lenda áurea dos santos da mon
taña". Cinco personaxes enfrenta
das ao destino da sua própria reli
xiosidade. 

O espectáculo -en co-produ
ción co Centro Dramático Gale~ 
go- acada unha alta densidade 
poética. O texto lírico, através da 
palabra e -Siléncios dos actores 
cría unha atmósfera de constante 
espiral detída sobre a acción das 
personaxes {por veces, demasiado 
~etida). Todo está coidado poeti
camente. Desde as reflexións so-

O Pabellón Municipal dos Depor
tes da Coruña era un fervedeiro de _ 
ánsias pouco antes· de os coros es
trenárense na Galiza. Os cheo to
tal ahondaba para ver caras de feli
cidade nos responsábeis do acto, a 
concellalia de cultura do A unta
mento. As actuacións dos coros na 
Gaijza emárcanse dentro da xira 
que matizaron no Estado español, 
iniciada en Madrid o día 16 de Se
tembro, onde o director executi
vo, Anatoli Kompaniets, dix.o ,que 
tiñan "Verdadeiro interés en c~ñe
cer Galiza". 

O conxunto da canción e danza 
do Exército soviético, foi fundado 
no ano 21, recén criado o E·xérci
to Verrnello. En princípio consti
tuíano doce persoas que foron 
evolucionando até constituiren 
hoxe unha compañia d~ máis de . 
200 membros. E:otre os obxecti-
08 daquel xérmolo de militares · 

entusiasmados coas ideas revolu
cionárias nascidas daquel memo- · 
rábel Outubro do 17, figuraban 
elevar o nivel cultural dos r.nilita
res daquel exército popular que 
nascia. Alexander Alexandrov foi 
o primeiro director que tivo o gru
po,. ilsi como un dos inspiradores 
da idea~ ºun' amante da músicª clá
sica e da de expresión popular. Na 
morte do director, este foi suce-

. dido polo seu fillo Boris, queri . 
- hoxe continua dirix.indo artística

mente ó elenco. 
Durante a segunda guerra mu~

dial, o conxunto esparciuse por 
toda a Unión Soviética·, oferecen~ 
do. no gran país ameazado pola ca- . 
livera názi ~áis de 1.500 recitais, 
representaQ.os . ao longo e ango da 
URSS. . 

Hoxe, o conxunto está conside- . 
· rado como un dos meirandes es-

1 

_ pectáculos do mundo, único np 
seu xeito de composición; 'e cons-

- titue un arma máis do país socia
lista na propagación das ideas pa
cifistas que proclaman no ·actual 
clima de guerra fria : A metade dos 

ui 
o 
~ 
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cráticas do irmáo maior até a es
pontaneidáde · virxinal · da· irmá . 
tloce, o ''poético" percorre, se se 
poden chamar así, as unidades mí
nimas de significación da obra. · 

Mais este Fausto de Manuel . · 
Lourenzo belaniente · sensual e fi~ 
losófico é ainda máis que poético. 

Pernas, Luísa Merelas, Amália Gó
mez, o próprio Manuel Lourenzo · 
e Manu~l Ar~oso. Todos ·eles con
seguen . e· am·ostran un nivel intér
·pretativo de teatro que, sen dúbi- · 
da, é dos mellares do teatro gale-

- go de hoxe. Perfeitft dicción do 

· Os actqres 

; id1.oma, harmoniZado rexistro das 
voces, sobriedade, estética dramá
tica (fondo e fonµa) en corpo e 
e~pirito. Act?res galega-pensantes, Os actores e actrices son Miguel 

Os-coros do exército soviético 
'- . 

visitaron Galiza 
/ 

A forza· do militar e-a 
. . 

sensibilidade do popular 
Milleiros de personas presenciaron no n,oso'país as·actuacións 
dos Coros, ballet e orquestra do Exército soviético, 
que interpretaron o hino nacional. "co_ respeito que nos merece. 
o povo galego, portadores dun saúdo fraterno dos povos 
da Unión Soviética". Gran éxito de publico e artístico foi todo 
balance posíbeI: ainda que as institudóns patrocinadoras 
tiveron _que meter ao público nos incómodos escenári6s 
deportivos, impróprios para unha exibición artística. · 

seus mem bros son dvis, e. a outta 
.metade, aproximadan:iente, milita
res; ainda que se segue artellando 

. dentro do exército da URSS; o oi
tenta por cento son titulados slI
periores· de conservatório e o resto 
coritan cunha sólida formación 
.musical e artística. 

As xiras son preparadas, segun-

do o seu director executivo, "con 
-toda responsabilidade_:. Esta· pro
clama.refírese a.o f~ito de interpr,e
taren pezas populares d~ cada sí
tio polo que pasan. Catorce son as 
.cancións recollidás · en diversos 
pontos do Estado español, entre 
elas os hinos catalá e galego, e dI
versas ~anción·s populares españo- · 

Correspondentes · ao "º 256 
® 24 ·de· Outubro 

ao menos na escena, xa noh SÓ'.\ga.
·lego-falantes habitualmente, e iso _. 
nótase. · 

Mais é Miguel Pernas (irmao 
maior), actor da palabra e da pre
senza, quen centra o -interés do es
pectador .. Xa en Edipo Rei, a an
terior montaxe da Compañia, nos 
oferecera Pernas· unha impecábe( 
mostra do seu traballo; recoñecü:lo 
amplamente pola crítica, Joan de 
Sagaria entre· outrGs, de fóra do 
país. ·. .' 

· No·"Fausto" de Lourenzo vol
ta Miguel femas a descobrirse co
mo un grande talento actoral do 
noso teátro.' Actor galegop~nsante · 
e, se se me. permite, galego-mter-, 
pretante.· Dono dunha yoz de pro~ · 
fund.ó timbre dramático, amplo· e 
grave ·· rexistro, · posue ademáis a 
· corporalidade teatralizante do 
imediato e comunicativo criador 

· sobre as táboas. ·o .Miguel Pernas· 
xuntamente ·con António Durán 
"Mo:i;ris", iembremos a Cantante 
Calva, é un actor éxcepcional por 
estes pagos teatrais. 

Os · cinco aqtores do Fausto 
(benvida Amália Gomez, que ·rea
parece felizmente), · de todo.s -é · 
xusto r~coñecelo, dan boa inostra 
de condicións, traballo 'e de altura 

las_. Na xira por Galiza estiveron 
acompañados polos relacións pú
blicas ·cto"s Concellos da Córuña e 
·Lugo: e as suas actuacións· estive
ron organizadas por estes mesmos, 
coa - colaboración económica da 
Dirección Xeral de Cultura da 
Xunta, no caso de Lugo, o que lle· 
serviu ao Concello da cidade her
culina .. para protestar ante "aquela . 
discriminación coa Coruña", re~ 
postándolle o oTgan:lsmo au tóno
mo que cancio se precisa unha slib- · 
-oo:ción, poio menos', hai que soli

cita.fa-; o que non'·.fixera o goberno. 
d'e Maria Pita. Tameri. part~ciparon 

·Kalinka ·" 
. , . . ' 

• •' I 

,, do 1984. 

final constatada pola"evldéncia_ ob
xectiva. 

··Finalmente cumpre salientar a 
·música, partitura orix.inal de · Ma
nuel Balboa, que envolve en har
moíiia romántica e docemente 
wagneriana todo o espectáculo. 

Manuel Balboa, compositor gá
lego de ampla difusión fóra ga sua 
terra -estreias no Teatro Real de 
Madrid Fráncia Inglaterra, etc.:. 
-const~e o edifício sonoro, can
cióm e instrumentación, d_a obra. 
'Música galega (fermosa :utilización 
do. naso seis por oito) e universal . 

. que atende ao espírifo dese~ado 
por Manuel Lourenzo e tranSJta
renta a atitude estética, inovadora 
e auténtica dun dos nosos novos 
grandes compositores. 

N óta tráxica - ,· 

-- Como ven . sendo - habitual 
nos cultos e humanistas psocia
listas corúñeses, asistiu en ple
no á estreia do "Fausto"; na Sá 
Luís Seoane da "sua" cidade, 
toda a sua representación . no . 
'-'Gobiemo· Muni~ipal" .. 

Viva a cúltura viva na cid_ade 
de A Coruña! {sen "l", meu 
amor, .non flamenquees). 

nesta última cidade nunha home
naxe ao tenor Miguel Fleta, que 
nÍorreu nunha casa da · Praza de · 
Ourense coruñesa, e~. plena guerra 
civil. Co'mo dado anedótico, hai 
que salientar que na placa que .se 
puxo pará lembrar o · feito, faise 
referéncia á "finca" onde finou o 
artista, mais non á "casa", o que 
dá idea do que pode pasar cunha 
das . poucas edificacións nidiamen
te coruñesas que ainda fican' ·en 
pé na Ayenid~ de Linar~s Rivas, 
mesmo á frente da entrada aos 
peiraos do p~rto. " 

L. MENDEZ 

o calot~ ,d·a fria Rúsia 
Nunca unhas v0ces militares 
penetraron, imto na sensi.J?ilida- . 
de dos .povos. Nunca a · cor ver-

. mella acómpasou tan ben a for- · 
zá das cordas -vogais ·e a masifi
cación perfeita do espácio esce
nico. Porque o vermello é a cor 
do calor e do povo·; é a se:qsua
·Iidade, a íntima penetración 
expresiva da arte. Aquí xúntan
s~ . o popular e o guerreiro -to
mado o termo non eomo o fa
ria calquer frio diplomático 
ocidental-, brotando o senso 
máis auténtico do folclore, que 
ten mÓita relaeión co amor á 
'colectividade e con ese máxico 
sentido visceral protector . . · _ 

Unha actuación dos coros, 
b;ilarins e músicos . dírix.idos 
por Boris Alexandrov aluméa
nos o camiño: é a suprema arte 
popular, toda un.ha exibición 

· -a cima- do que .artísticamen
te significa a colectividade mili
tar soviética, un repaso ás ex

/ presións dun povo gÍande, cun-· 
lia imensa tradición cultural 

pouco . coñecidas · en ocidente
por cu tres 9ircunstáncias irra
cionais. 

O canto do rouxinol no · 
meio da ' batalla; os tres cabalas 
lix.eiros para ir ao encontro da 
am4da; os reqo bres vogais dos 
remeiros do Volga: a exalta- . 
ción do sentimento popular 
amante -c:l'a liberdade; os .olios 
escuras . daquela casachka sé- . · 
ductoia de' milieianos... todas ' 
.son mostras . do sentir das xen-· 
.tes nos intfes ináis Sinalados: o . 
amor, o traballo, a loita, son· 
cando se expresa o conceito su
perior da ai1:e m"á.is ~obre. 

- Todo iso misturado coas fa
mÍliasres entonacións das pezas 
máis caras para nós. "Os Pi
nos", a primeira vez que ento
nou o noso hino unha colectivi- · 
dade militar. Dime unha estu
dosa do direÍto que a Cortstitu
c.ión soviética, · nóñ é unha 
·constitución: .. e un poema de 
amor.' E rióta~e. 
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crítica - libros . 

Sétima ~ 

soidade. 
de. Pilár Pallarés 

-Colecció.n Esquiodepoesia Xlllb 
0 -Ferro'I _ 

No meu pa;ticular libro de citas ·_ 
teño · unha de Octavio .Paz: "O 
poeta ao fala.r coa revolución e 
coa noite fala · consigo mesmo". 
Non sei a qué libro do mex~cano 
pertence, é o mesmo. Penso, eu, 
que a frase de Paz fica un pouco -
trenca. Por qué? O poeta, moitas 
veces non fala nen coa revolución 
nen ~oa noite.: fala co¡¡. morte, co 
amor. Co ser -amado. E cando f~la 
co amor o poeta está a falar consi- , 

· go mesmo-porque cando encontre 
á persoa amada' entre as sábanas, o 
poeta calará. Mais inda que o poe• 
ta fale. consigo mesmo, ou.por iso, 
está fala~do coa outra parte do 

. poema,__ parte sen a cal non existe: 
o leitor. Quer dicer: o letior é o 
famoso "eu é ougro" µ~ Rimbaud. 
E este falar co l~itor non é un diá
logo, nen un monólogo, nen un 
solilóquio: falar co leitor é produ
cu 0 poema qlJ,e escr~beu o poeta. 
Só cando cai en mans do leitor o 
poema vóltase poesia, que ~9mo 
toda poesía é ·mexplicábel, que 
non quer dicer inentelixíbel. 

E a qué ven todo este prolegó
meno?, a un libro que acabo de 
ler: Sétima Soidade, de Pilar Palla
rés. 
. E~ta é a segunda entrega dunha 
poeta ·que se dera a coñecer cunha 
obra menor mais interesante: En-

º tre /usco e fusco (1980). Na pre
. sente entrega, que· gañou o terc.ei

ro premio Esquío de poesía, na 
sua versión galega (sen subtítulos), 
'a poeta esquece algun dos treme~ 
bundos temas con que nos agasa
llaba no seu primeiro libro e, so
bretodo, retense verbalmente cou
sa que fai que a estrutura dos seus 
poemas mellores ( 1 ). M¡;is deixe
mos 'de lado as estruturas esas· dos 
poemas, esquezamos -cousa dif í
cil- as leituras ben asimila as da 

. poeta como ben albisca no seu éo
m en to Pillado Rivadulla, falernos 
de poesia. · 

Este volurne de pomeas é, in
. teiramente-, unha búsqueda apai~ 

V onada. Busqueda do ser amado~ 
.... do ser que se presinte mesmo an

tes de coñecelo (Breton: 9 rosto 
das mulleres prefigurá o :ro.sto d~ · 
muller amada; Cesariny:. antes de 
conhecer-te já ia te beijat a tua ca
sa): "Se tivese a tua voz por un , 
momento constatando . sen máis a 
tua existénpia" (P.P.), "hai unha 
.cidade· que me agarda no Sul e é 
estraño que non teña o ·teu nome 
gra".ado nas paredes". M_ais · se . o 
ser amado se presinte, mesmo se 

· · se chega a ter entre as mans, enla
) arlo co corpo, que se quer posuir 
xa e para sempre, mesmo rio intre 

. da conxunción total pénsase que 

. pode fuxir e .o amor esmorecer, e 
e non .son os ciumés. -O amor pai
xón conleva en si a dor: que un 
dia morra, e .illentres irnos sofrin
do pensando nesa morte que pode 
non se pr9ducir. ·E se se produce 
podernos chamar á rnorte ou petar 
noutras portas (isto último é o 
ql:le Freud ch~rnaba ·sublimación). 
A nosa poeta busca o esquecimen
.to, a "Sep'tima soidade". E o libro 
é un canto aq amor· presentido, ao 
amor tido e ao amor que se perde: 
"Esa esttaña ternura con que 
sabes dicer-me que non me amas" 
ou "o noso amor m'orreu. O tem
po recqbrou a sua medida de an
tes" e o tempo recobrou aquela 
medida porque o persoa amaca · 
cámbia pesas e medidas. E o ser 

: amado saberá agora, logo de non 

\' 

nos· amar, que a poeta é o "nome 
que lle . dás á tristeza" . porque ao 
morrer o amor fica triste até que 
chegue o día, o teqipo "en que te 
vexa de lonxe ~ pense qµe te 
amei n.algún lugár do tempo 
( ... ) .pero xa non terá importán
cia porque a~ fin terei ~tmcido o , 
meu amor p'or ti". Qué trieste de-
be ser vencer ao amor!! · · 
· Esta Siptima soidade é un Ji.,. 
bro, un poemário de ainor-paixón 
e desencanto. E a poeta sabe 

' transinilir ao leitor toda esa triste-. 
za que lle produce a pérda. do 
amor amado, toda esa imensa·tris
teza con qµe se pode che·gar a ven
cer ao amor. Mais penso .:...en con
tr¡i de Pillado- que a dialéctica 
amor-morte, apesar dalgun poema, 
nort está presente aquí. · Apesar de 
que a poeta nos · diga "Se· mañá 
non teño ganas de viver-" ou que 
non ten ganas de · "ir tirando", ou 
que talvez mañá "lle falle ª· espe-

. rania" ou mesmc nos diga que 
moherá "en Santiago algunha tar-: 
d·e dun místico outono sen' :ban
deiras" (2), non, aquí non hai con: 
frontación Eros-Tánatos, i_nqa que 
esta sexa sempre. inevitábel. A 
poeta roza, b,eira. a confrontación 
e entréganos - desarmados- á tris".' 
teza que produce a rnorté duri 
atrtor. Sétima Soidade é un libro 
que nos ensina a face da tristeza, é · 
un libro qu~ nos amostra a desola
ción da pe:r:da do amor. Dos novo_s 
poetas galegas ta:lvez sexa Pilar Pa
llarés a que mellor nos _ saiba tras
mitir o desexo, e é que o senti
mento de p-erda (~_an preseñte nos 
poemas) é ingrediente fundamen- . 
tal , daquel. E é que tiña que se~ · 
u'nha . muller, quen nos falase con 
esta intensidade do élesexo pois o 
home pode falar do amor mais 
nunca Eros chegará a queimar se · 
~on é mediante a~voz e o dese_xo 
da muller., . . 

. Só. cabe, xa que logo, felicitar
nos pola aparición deste~ libro e- ro
garlle a P .Pallares que sexa intran
sixente coas suas próximas entre
gas, xa que os.poemas que nos deu ~ 
en De tt'tnor e desamor (do que fa
lárnos no número anterio.r) son 
francamente inferiores a estes de· · 
Sétima Soidade. 

XESUS GOl\<!ZALEZ GÓMEZ 

1.-Esta entrega' l, á vez; un só 
e múltiples poema's, mais funda
mentalmente 'é un só e grande 
poema dd que non se pode reco- ~ 

· mendar unha parte; inda que nos 
1 

preferimos o finale ese que come- ' 
za "Estar a sós contigo". 

· 2) Apesar do início ·va:Uejiano, 
' nada ten que ver o poema con Va-. 
llejo. 1Pallarés oferécenós un poeta 

. a _partir dun ,verso que nos pode .,' 
. re~ultar coñ~cido, mais q:ue é di- . 
ferente ao que coñecemos. 

Art'lmagem: . ~~tro ·"amador" 
"A Galiiá nunca foi entendida en Portugal como 

· unha realidade difere.nciada de:España"-corp.entábanos un~dos 
. ~embros do teatro Art'Imag~m, grupo que chegaba ' . 
do Porto para actuár ria vila de Cangas, '~nós ·quere-inos que · 
ambas culturas se éoñe~ari e intercámbien". "Art'Imagem" xa 
tiña convidadó aos -~upos gáJegos '~AiícoradQu.ro:'' ' · 
e "TariXerina" para facer tres e:spectáculos na sua sá especial de. 
teatro no Porfo. · 

Os frite'r:cámbi0s culturais no .ficano 
. aqu1: en datas ,·próximas o giupo 

portugués ten pénsado representar 
a obra de .Castelaó "Os vellos non 
deben de namorarse" . . 

"O poder, e 'con el os organis
. mós que cantan 'con presupostos., 
sem'pre falan de coop~rar, indica 

·un -dos actores de . "Art'Imagem", 
majs os únicos que levamos á .prá._~ 
tica verdadeiramente esta coopera
ción '.sorrios os grupos culturais ou 

· outrós de base". 
Art'Imageril é un grupo amador 

óu . afeiz.oado. '~Amadores somos 
os que ·~amos o teatro; os profi
.sionais ás veces teñen que se ven-

. der para come;r. N ós faoemos o · 
que nos paréce mellor, se despois 
gosta ou non xa é outra cousa". O 
grupo · foi .fundado e.n Agosto, do · 
81 . "entón xa promf?tíamos traba
llo e estudo, procura dunha forma 
nosa de dicer as cousas através c,lo 

; teatro. ·Estábamos .• dispostos a 
.· 'profisionalizármonos", querendo 
isto -dicer que o teatro seria a nosa 
principal adividade, ainda que era 
rnáis · alá dela onde gañábamos ·os 
ca~o_s Pª!ª 'sobreviver' ''. , 

• .t - • ,, ' • 

"Fazer a festa ' . 
. "En :~:mtubr~ ~do 81 apresenta

bamos o noso primeiro ·espedácu-· 
lo '"O Vagabundo que Sonha P"al
ha90", con guión e escenificación 
de Fernand.o Costa e escenografia 
do pintor AlbunquerqÚe Mendes . 
Esta peza percorreu aldeas e vilas 
tanto no noso país coma no ·es-

"En Outubro do 82 -conti
nuari. resumÍndonos o· seu· histo
rial os mem bros de Art' lmágem-

. estrearnos o noso segundo traba
llo "A Calquer Hora o · Diablo 
Vem", de Pedro Bom. Nos me-
ses de Maio do 82 e do 83 feali~ 
zámos o 1 e . 11 "Fazer a Festa" 

~ _Jeatr~J ·para ·a Infáncia, na cidade 
. do Porto; o primeiro coa preséncia 
·de oito grupos de teatro, portugue
ses. e un grupo checoslovaco, e o 
segundo con. 12 grupos portugue
ses (amadores e profisionais) e un 
grupo de t~atro de España, profi
sional. Paralelament~ a estes En-

Desacertado chámamento do. BNG 
i• ' • 

O grupo ~ultural do BNG de ' 
,_ Lugo pedía aos cidadáns da ca-
pital · quéjon asistisen á repre
sentación · da obra de teatro 
"Woyzec ' a. cargo do Centro 
Dramático Galego, segundo in
formaba "El Prqgreso" o dia 
J 1 de Outubro. ' , 

A Nosa Terra publicou xa 
vários .oprnións ao fio da re
presentaci6n de Woyzeck, nes
te mesmo núrriero fhlase outra 
vez da obra, polo cal considera
rnos ·que _pouco máis podemos · 
aportar ao tema. ~ómpre lem-: 
brar somente que estas opi
nións viñeron coind.dir en xer-al 
coas argumentaci~ns coas que 

- o BNG pretendía xustificar o 
seu chamamento de non asis- · 
téncia a "Woyz~ck". 

··~~CA 

praza de San Agustín, 10 1 

Telf. 22 67 43 

Non obstante; desas verda-
- des ·ao ' chamamento de boicot 

vai un mundo. En primeiro lu
gai", e desde un ponto. de v~ta 
crítico cara a · obra, é léxico 
considerar positiva a asisténcia 
á mesma, que dé lugar a un de
bate e clarificación posterior. 
Os firmantes do charnarnento 
para critic,?la tiveron que vela, 
.e supomos que non pretende
rán erixírse nos únicos capac;i
tados para emitir op~ións . 

A ·marxe desta matización, 
ainda hai outras igualmente ob
vias: a 'crític.a e o debate no te
rreno sócio-cultural, que boa 
falta nos fan, non se poden li
gar (!.. posicionaínentqs estraños. 
Se se chaní·ase a boicotear cada 
cousa que se ve como negativa 
desde unha posición ,nacionalis-

20 /A NOSA TERRA . 

·contras realizámos sesións de éiile 
·infantil, ' colóql:lios ·e debates~ 
obradoiros de expresión dramática 
e ferras de libros para a ínfánc;la." 

O grupo ·viaxou tres veces ·~o 
estranxeiro, coa peza "O Vaga
·bun.do que sonha palha90", duas a 
Bélxica e unha a Checoslováquia. 
Dentro dé J;>ortugal os seus despra
zamentos son múitiples, sendo un
ha característica dos grupos afei- . 
zoados que os seus percorridos 
fóta dos círculos habituais do tea
tro .fan que cheguen a un número 
maior de persoas. 

Trimestralmente encarreganse 
·da edición da revista "Teatro", 

. que xa vai para c:lous anos de exis
téncia. O colectivo distínguese, xa 
que fogo, non só pola sua ·dinámi
ca de intercámbios con outros gru
pos, senón polas actividad_es de 
animación (conferéncias, publica
cións, debates) ao redor do teatro. 

O director artístico de Art' 
Imagem é o chileno exiliado Ro
berto Merino. Ademais das "in
fluencias brechtianas, o grupo pro
clámase aberto ás novas correntes 
estéticas. Encarrégase tamén de 
clarexar as suas relacións coa reali
dade do país, "ademais de traba
lladores · do teatro somos portu
gueses, co teatro intervimos na 
realidade, pero adernais tratamos 
de que esta repercuta en nós, para 
aprender dela''. Engaden que "a 
·partir do 25 de Abril, a xente está 
mais aberta a discutir, a nós pode 
que non nos entendan a primeira 
vez, pero fai pensar ; nunha das no
sas representacións saía un desem
pregado, para o cal o único xeito 
de encontrar traballo era su bsti
tuído ao can que gatda unha fá
brica a xente ri, per.o é unha risa 
'ama;.ela', ri pero preocúpase. Os 
oárrocos e os pedaneos dos lugares 
~nde actuamos din que o que fa
~ernos está ben pero que non con
-,én". 

M.V. 

ta e' progresista, haberia que 
chamar a boicotear demasiadas 
cousas: libr<i>s, discos, correnfos 
culturais, empresas etc. Neste 
caso, . sucede ademais que a 
obra "Woyzeck", en si, e en ga
lego, non atenta; nen moito 
menos, contr~ o nacionalismo; 
-oútra cousa é que sexa a máis 
apropriada neste momento. 

Ao grupo cultural do BNG 
de Lugo desta vez coidamos 
que se lle foi a man. O. chama
mento é desmedido, porque 
non se trata das valoracións 
que m~rezan as obras do Cen
tro Dramático ou da. sua maior 

. 'ou menor dur~za, trátase só de 
que ps posicionamentos non es
texan fór_a de luga,r. 

M. VEIGA 

... 
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·o Centro Dramático Galego/ 

N este naso país hai moito cuie ca
miñar, que ollar e, so bor de todo, 
moito do que espantarse. O que 
máis nos chamou a atención , nes
tes derradeiros tempos, foi ese or-

. gaísmo recén creado e chamado 
Centro Dramático Galega. Conste · . 
que este servidor xa ten esperencia 
e anos dabondo pra non espantar-
se de moitas causas. Mais o do 
Centro Dramático es·e resulta unha 
comedia tristeira, un sainete, que ·' 
ún non ten máis remedio que ru
borecer e non comprende como se 
pode chegar a un grado, non digo 
xa de colonización , senón de- do
mesticación tan estremado. O que 
fiJ\eron eses señores que montaron 
ese "tinglado da farsa" é o mesmo 
que fai o señoritiño de aldea que 
desprecia a maravillosa eirexa ro
mánica do seu lugar e queda 
apam',anado de <liante da derra
deira casa unifamiliar prefabricada 
dun arrabaldo de cidade. 

A nós parécenos moi ben a 
cr.iación dun Centro Dramático 
Galega. Era unha tarefa urxente e 
inaplazable. Coidamos que o tea
tro galega :_como todo teatro que 
.queira normalizar- precisa dunhas 
infraestructuras estabéis e de tra
duciós de obras estranxeiras. En
tre nós é preciso verquer ó galego 

.UNHA EDITORIAL 
GALEGA 

QUE TRABA.LLA 
POLA ·cuL TURA 

D_O NóSO· PAIS 

-e. representalas- as maIS unpor
tantes pºezas do teatro universal, 
dende os clásicos gregos .deica ás 
derraderras esperencias teatrais ·da 
actualidade. 

O que non se d_epe face¡ -den- · 
de · o ponto de vista deste barbas 
que escribe- é - poñ~ ·a andar un 
Centro Dramático; que ademáis se -
ape_lida galega, pagado co diñeiro 
dos galegos e seica ó servicio ·.-do 
teatro galego, cunha obra traduci
da sexa a que seña. E máis_ cando 
aínda non se estrenou ~entr.e Óu
tras causas por falla de meios e 
axudas- O Mariscal, de Cabanillas 
e Vilar Ponte, editada xa no ano 
1926, ou O desengano do Prioiro, 
de Otero Pedraio , entre outras 
moitas que se podían sinalár . . A 
ún véñenlle as mentes os ºnomes .de 
Castelao ou de Cunqueiro . . O facer 
o· que .se fixo supón o 'non .asumir 
na práctica a nos~ tradición. tea
tral, o non. recoñocer o esforzo de 
tantas e tantas persoas que, ó lon
go de ·moitos anos, viñeron loitan
do, ás . veces heroicamente, pola 
creación dun teatro de nós. E que 

. puxeron as bases, recoñozano ou 
non; pra que a nosa realidade tea- .. 

. tral sexa posible . 1 

.E verdade que os nosos testas 
teatrais -fara de contadas es~ep-

EDICIONES 

Cardenal Qú i.roga, 24-1 
Telf.: 988/237704 .. 
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QuifirO. 
M. HORTAS VILANOVA 

ciós- ·non son grande cousa. Mais 
son un refrexo de como é o noso 
país e de ~orno está a súa cultura. 
Si en Galicia e en gal~go non esiste 
únha forte tradiéión de autore's· 

. teatrais tampouco a hai de acto
res, de directores. e de público. O 
feitG , teatral é moi complexo. Si 
os no.sos escritores dramáticos 
-mortos e vivos:_ non valen · pra 
poñer a andar o Centro Dramático 
Galega, ¿é que son móito ·mellores 

_os tnOSOSJ ae:;tor_es e. d.irectores? Bi se'; 
escoleu pra inaugurar a ándáin~ do · 
.C.entro Dramático .· Ga.Zego . unha . 
obra estra.nxeira e universal tal CO · 

mo enten<;le algunha xente a uni-
.- v'ersalidade-, ·¿por qué, pra estar a 

altura das circuñstaricias, non se 
contratou pra .interpretaJa a· Lau
rencé Olivier ou a María Casares? 

Outro feito que nos deixou 
asombrados foron . cis carteis que . 
utiliza o Centro Dramático db que 
vimos falando . Neles figUTa a Con
sellería dé .Educación da XG., aDi
reCÍón Xeral de Cultura da mesma 

. XG. J>rn , sÓlprendentemente, et:J.. 
tal cart.el-anunciadür, non figura o 
nome do autor do .testo teatr~l 
que Sy representa, nin o do traduc
tor pois trátase · dunha tradución 
do alemán, nin o dos actores nin o 
do director. Seguramente os diri
xentes deste catarro coidan que a 
xente rion· precisa _ de ningunha in-

-forihación ou que é~ totalmente 
inútil e qué ahonda co nome do 
festo representado. Fan- como os 
que concurren ós premios liter·r 

· ~ios que, candp presentan os. seus 
traballos, non saberi . nunca por 
·que van ser ·xuzbados. Eritéranse 
despóis e ·ben lles chega· o tempo ./ · 

Agora, que tanto se fala qe ir as • · 
raíc;:es, da percura da própia 'iden
.tidade e de todas estas retóricas 
que só se quedan en palabras · re
sulta curioso - e ma·is dada as-con-

'. dicións de precariedade e de ocuf
tamento. do noso feito cultural di
fere'nciado- que .º Centro-Dramá
tico da X unta de Galicia que_ co
menzara como comenzeu. 

Uh querer. del.xar moi claro que. 
non ten nada c4üntra as traduciós 
en xeral, r{jn contra a .. obrá coa 
que se estrenou ese chamado Cen
tro Dr~rñático ·Gal-ego en particu
lar. Este comenzo-, que comenza 
por marxinar ó noso teatro , -ou
tra causa e outros plantexamentos 

_ t_erían que. d¡use nun país coa súa 
cultura normalizada- ; este co- . 
menzo, digo, parécenos,-.con tódo
los respetos, un caso grave de pa
panatismo intelectual,' cuberto 
cunha capa "progre" e seudouni
versalista. O papanatismo seudo
univer~alista é o mái.S pa,rroquial e 
pedaneo dos papanatismos. ºE mais 
neste caso cando se fan as cousas 
de política actual - e non cultu- . 
ral- · cu.nha clara intenciona-lidatle 
política non galega. 

, .. _ 

· fotog?lfia 

- ' 

.. Alfreq · Stíeglitz: 
. . , . 

arte e ciencia 
"A Ínáquma é a filla do home que 
nasee sen nai. ~ slo . é o porqué de 
que ela ;ande. El fixo a máqúina 
superior a/ si mesmo. Porque el ad
míraa. Ao facela superior a si pró-· . 
prio convérteuna nun comezo su
perior qué coincide, na slia poesía 
e na sua plástica,, coas cualidades 
da rnáquiné!.. Pero hai qué recoñe- · 
cer que o home outorgoulle toda 

. cualidade menos pensar. Sométese 
·a. que e¡ dirixa as suas ac,tividades, 
sen e.l permanece nun esta-c;Io ideal , 
.pero sen alma ou anatomia. A má
qu:i,na trai a forza acorde. ás can
ee cións do home .. A fotografía é 
un dos froitos finais desta unión". 

Esta cita.1 tira da da revista de 
.fotografía de Alfred Stieglitz '291' 

.. que editaba eºn Nova York 'en 
1915, reflexa unha ideá daquelá 
case revolucionária. 

Alfred Stieglitz, natural ·de No
·m York, abandonou o seu · meio 

- natural pé!.ra se ir estudar á Alema
ña unh~ combinación de arte e 
ciéncia: a fotgrafia. Isto considerá
base, fundamentalmente , cómo_un 
"hobby" ,J>ara. ,aqueles que tiñan ! 
tantos cartos como tempo _e pa
ciéncia. 

·Él, Stieglltz°, fillo de ricos. h~
mes de_negÓcios. estudou química 
~on fÍ. ·_wogel, no. Politécnico 
de BeFlin. e aban.donou todo para 
se dedicará fotografia , que para el 
era· fundamentalmente arte. Can-

. do regresa aos . Estados Unidos ·á 
volta de . 9· anos, _'funda con dous 
antigós corripañeiros de cuarto a 
Helio'chrome . Company'. O pai de 
Stieglitz via esta empresa 'como un 
negócio, el como un meio de ac~i
tación e recoñecimento da ·foto- -
grafía, especialmente a americana, 
através de exposicións de imelloi:á-
bel ca:lidade , -

lmpu).sou· unha pequena revista 
"Camera Notes'', que co .. tempo · 
!11Udoü en 200 páx'inas de admirá~ 

. . 

bel texto e éxcelente fotograbado, 
inventado este en Viena · por Ca:i-1 
Klic en 1879. Para iso empregában 
placas- de co br_e polido · ás que pre
viamente se .aderia unha fina capa 
de pó de resíña. Cada fotograbado · 
era impreso a man e pas_ado á re-
vista. . 

v· a íio ano 1902 . gañara Stie-..: 
glitz máis de 50 medaÍlas, e daque
la é cando sai- a: sua publicación 
"Camera Work", qúe .non tardou 
en se converter -na revista máis 
sensacional· e fermosa publicada 
nos Estados Unidós. N!la escrebeu 
xente da · talla de Bernar-d Shaw, 

· Osear Wilde ou Gertrude. tein, e 
ao ,tempq reproducía debuxos· de 
Matisse, éézanne, Picasso, Kan
dinsky e ou tras. , En 1915 saiu a 
sua nova revista "291 '.', sen dúbi-

. da a publicación nordeamericana 
rnáis sofisticada da época. Amiúde 
arte e literatura ficaban entreteci
·dás, a:.' semeUanza dos -ideogramas 
ou poemas-pintura de Apollinaire . 

· Tamén habia "reproducións de de
·buxos e pinturas máis recentes, de 
Picasso, · Bracke e Picabia, quen 
pondo. énf ase na dualidade da ima-

. xinaria maquinista, deron .á rc;wista 
unha , inclinación definitivamente 
francesa. 

Tras un regreso de Europa no 
191 7, - suspendeuse a publicación 
de 291, e Stieglitz , ao ver ·o des
gaire que tivera o público cara a 
publicación, ·vendéulle a un quin
calleiro · as suas 8.000 derradeiras 
cópias. -· 

O S'eu -traballo xornalístico fi
nal foi "MSS". · 

S.tieglitz morreu o 13 de Xullo 
de 1946, á idade de 82 'irnos. Se-

' gundo Bethurdang, Stieglitz foi ' 
un perfeccionista cuxas pautas 
xamais se viron comprometidas. 
Afinal da-su a vida dixo: "P6io me
nos podera~e dker de. min,: case a 
maneira de epitáfio, que -me·esfor
cei. xenerosam en te" . 

A mostra dós orixinais de Stie
glitz é exposta· pola Caixa de Es
talvis de Catalunya até o 4 de No
vem bro en Madrid . 

MED-USA 
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· mlisicos de gal~za 
. Compositor e .organista. Rosendo 
Salvado é coñecid9 fundameiÜal
mente polo seµ labor . misioneiro 
en Austrália e polo. seÚ libro "Me
moria,s históricas· sobre la Austra
lia y particularmente acerca. de la '. 
misió.rt benedictina de Nueva Nur
sia y los usos y ciistuinbres de los ·· 
salvajes'', que é dos primeiro~ ."li
·bros de Viaxe" sobre Ausfrália e 
fonte de interés europeu sobre o 
tema. . Recente mente · amosou a 
Antonib é>drio:wla a case imposi
bilidade· de qµe fqse .~alvado o ·im
portador - do euc~lipto a Galiza, 
c·ont:r;a a crencia. amplamente .es- . 
tendida, difundida incfo~o nun ar- · 
tigo técnico como ·a voce "eúcalip
to" na Gran·Enciclopedia GaÍlega. 

. . 
A sua formación musical vai da 

. ma~ da forma~ión relixiosa. Pri
meiro en San Martillo Pmário de · 
Santiag9, onde protesou no. 1829. 

·Frai 

Rosendo· 

SalVado 

fáuna dos rios 

Sapo gácio 
_Hoxe f&laremos do sapo gácio, co
rriqueiro ou dos leiros, nome~ qué 
fan mención uns ao feito de des- . 
prazarse sempre correndq, en vez 
de brincar como o fai o sapo co
mun, e outros aos seus habitats. fa-

·voritos. 
. Amasa unha liña dunha cor ~Ja

ra no lombo, e as glándulas paróti
das teñen unha disposición parale
la. Ten os olios moi rechamantes e 
'de gran beleza, cun íris marelo 
co.n m~nchas escuras, coa. manilla . 
herizontal. · 

Os l.pdividuos a·dult~s n~n aca
dan os 9 cm., e ·teñen un -corpo 
forte con patas curtas. No lombo 
leva moitas verrugas cunha cor do
minante pardo verdosa, cru~ada 
por unh~Ji.ña marela característica 
que o distingue do sapo comun ou 
cunqueiro. 

Hai certo diinofismo sexual, 
sendo o macho máis pequeno que 
a f émia, leva saco vocal externo e 
calosidades nupciais na epoéa dos 
an'!.orios, e . que lle serven de car·a 
ao ac-Oplamento coa sua compa
ñeira. Asimesmo, -os indivíduos de 
sexo masculino amostran a pel da 
gorza máis enrugada, debido á pre
séncia, do' saco vocal; este para 
cantar dilátase dun xeito moi cha., 
matiyo. T~mén poden vers~ ·na · -
gor"a manchas .azuladas. · .. 

Vive esta espécie en lugares 
moi' variados; ~ asi; atopámolÓ en -

· ~on_as secas con . cháns areosos, · 
perto de marismas, até ·zonas de 
montaña: S,. Ihs; que estuda a.no- ·' 
sa herpetofauna, di que vive en te-·. 
rrenos de textura are'osa (dunas 
costeii~s, cultivos, brañas, etc.) 

. ,adaptándose ben a viver na monta:- · 
,ña' ·ourensana onde é abondoso, 
acadand'o . 0s 19 50 m. de altitude 

. en Pena Trevinca. , 

Logo en Corias (Asturias) e tras a 
· exclausti;ación . en La Cava (ltália). 
·No 1846 viaxa a Austrália, furn;la 
a abirdia , de "New Norcia" e che-
garia a ser hispo de Port Viétoria." 

q seu irmán, Frai Fru.tos. Salvado, 
era capelán da raíña Isabel 11 des
de . 1854, e no 1868 .vai.Se para. 
New Norcia, sendo nomeado prior '. 

· do mosteiro no 18 70. E nf~rmo da 
vista volta a Galiza .no 1879-réti

, rándose á Guarda, onde inoir'e o 
. :"J.°7-LV¡= f894,.. F~ai F.mtos · tam.~n .~ 

era músicq - ~ .probabelmente fose 
. él que trouxese· a música de -Ro~. 
' sendo Salvado que hoxe se co;lser-
va en Tui. ' .. 

Rosendo Salvado, para xuntar 
cartos para a misión, actua cqmo 
concertista de. piano · en B ati1, 
Perth e ou tras cidades. Con oca
sión deses concertos debeu de 
com_por · ~s pezas ~onsenradas en 

P. Galan e l. Curt ap falar désta: 
espécie, din que· a atopan en dous 
tipos de med.ios: as Z'Onas ·costei
ras, onde ·abupdan · o's materialli 
areosos, dunas e zonas de maris
mas~ e pontos de · terra sólta en 
montes .e localidades dó interior, 
asi como guarda~fogos sen vexéta
ción, .gándaras · erosionadas e nal
guhs lugares que estes autores ca
li'fican de "poucos típicos" para 

·un .anfíbio. Habita ·en toda Galiza · 
o sapo gácio, desde a beiram-ar até 
os . cún:iios de Trevinca -~ Mustalar,: · 
vivendo as ~povoacións salforidas 
cun máximo nas costas e zonas de 
alta montaña. -

En moitos anfíbios a pel está 
cu berta 'cte mucus; este é segrega~ 
do por numerosas · glándulas por 

. todo o cor.po do animal, ·s.endo as 
parótidas as máis visíbeis. Estas te
ñen gran importáncia como carác- · 

. ter sistemático nos. sap0s. En can- . 
creto, serven, . xunto con outros 
caracteres, para diferenciar o sapo 
comun do gácio; asi, mentres no 
co'mun · as parótidas teñen unha 
disposición oblicua, no gácio son 
par~lelas. · . -

/ 

·a· uig_irO-.· --~ 
.. :r o · \ -: 

XOAN. M~ CARREIRA 

Tui por D. Xesus Gómez Sobrino: 
"Failt.asía, Variaciones . y Firial". 
"Gran Walz . fantástico · ó sea un ·· 
cuarto . de hora · en la Tertulia" .:e
~'Pequeño Entretenimiento c-on 
Aire de Marcha;'_ Estas composi
cii>ns esix~n un grande ,virtuoSis-
mo do jntérprete e rnpresentan un 
dos rnais altos logros no piano ele 
Galiza. A sua edición e estreno ~a:-
recen iÍnptescindíbeis. Coñécese o 
labor dé Rósendo Salvado ><:orno' 

'As .f mcas--
dos ladróns . 

. Na nosa .toponímia menor, ou se
xa, nos · norpes de fincas: Q.é carrei
ros e de montes, · ternos: comQ en 

- :músko reli.xioso, sendo exemplo 
µnha:- "Salve'?. qúe eaiitan os sába\: J"' 
dos os benedictinos de Ne~ Nor- · 

, t~mtas outras_ cousas unhá enorme' 
riqueza; nomes antiquísimos que 
saen á luz cando lemos os límites 
du12ha herénda :óu o re~arto .. dun ·' 
capital rurál, riqueza esta:, a dos 
ti.ornes, que merece· ser. protexida, 
pois cada nome é un anaco do Iio7,. 
so pasado: · , . 

da, pero a ipvestigación · <leste ca~ 
pítulo precisaria o traba.no · no 
mosteiro au~traliano . . , De calquer . 
xeito, e como di Odriozola, Salva-

. ~o segue a ser ·un gran descoñecí
do pésie ªº . apaixonante .da sua . 
personalÍda.de. A ptirrieira nova 
das tres pezas pianísticas ~ débese 
ao P. LÓpez'.:.CaJ.o. ~ 

..... .._· 
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. M. CHO.UZA/R. CID (SGHN) 

O sapo gácio vive. e_n toda a P.é:- · 
níns1:1Ia, faltando · só na zona can-· 
1ábrica, sen~o unha espécie pouco 
esixente, que só quer rexións se
cas· e tépedas; en chans con ·a1ea 
opde pode soterrarse empregand'o 
as patas posteriores. Nos · lµgares 
onde os solos son duros, gosta de 
agacharse baixo pedras. · 
· . Na época dos a~ores, ·cara ~ 
primavera, os machos, ao · igual 
que Qcorre con outras especies de 
anfibios; reúne~se nas zonas hú-

. midas onde· cos ºseus cantos cha
m~n ás' f émias. Estas chamadas po
den se¡ de gran_ utilidade aos estu
dosos pár~ localizalos pola sua 
vo.z, alá pÓloS. me·ses de Decembro . 
até' Xúño. · , :. : · . 

·En X.eral, este, como todos · os 
sapos; aéada moi tarde a madurez 
sexual; xa que esta chega cara o 
c-µarto ano de vida,- vida que soe 

. prolongarse por un total duns 
quince anqs. 

Esta espéc.ie, X.unto cos outros 
;sapos que vl.veri na-nosa terra, 'po~· . 
de pasar desapercebida para o ob:
s~rvador superficl~l, e para atopala 
·é conveniente -levantar ,pedras e 
buscar pequenas tobas entre a· ve~ 
xetación, onde eles se agachan ~ó.,. . . 

/ . 
mo .se fosen moi v:'ergoñentos, e asi 
poderemos, ao darmos éon algun 
dele.s,,. ver cómo asoman. ·.ás VeGeS , . 
u'n pouco a cacho la.} e desde' Ós . 
seus refúxios os sap9s óllarinos tal 
que viradiños ou.alelados·. . . 

·En canto á protección legal, o 
sapo gftcio goza dela, pois t<;:J9:a~ as · 
espéqies de anfibios e$~an pro,texi
das agás a píntiga COinUn, ·a rá CQ

mun e o sapo cunqueiro. N-on se 
. pode comprender éómo ho real 
decreto de 30 de DecembrO ·de 

. '1980 . par'a a protección de espé
cies de vertebrados; non se indue · 
a píntiga, a rá e o sapo, todos alta-

. mente beneficiosos, e . eficaces co
laboradores do. labrego na loita 
cóntra os insectos. · 

N oitos· prédio~ mra:is galegas · 
teñen' este no me de .ladró ns ; .e éo
ino casé _sempre cadran de ser fin
cas extremosas .e de dÍfícil aceso, 
e éle 'Opinión comun que o tal no.: 
me se debe a que ali actuaban os 
amigos do alleo, ap-rcveitando pa
ra dar os seus atrancos aos cami
ñantes, a .situación -destas paraxes 
que sempre caían a des. an~ 

. Se esta explicacfon fose certa, 
seriá .ben doado · ~vitar os asaltos 
ou prender-aos atracadores saben
d9 que ian dar_ o seu golpe en luga
res determinados, que ademais xa 
levaban o nome de Os Ladróns. 

Máis ·ben 'haberá que pensar no 
sentido cte palabras do noso idio
ma semellantes, 'tais1 como Os !a
drales ou ladrairos que se refiren 

· ás táboás laterais do carro do pais 
e serven para evitar a caíd.a da cár.
ga polas bandas Por extensión t-a
m en se' lle ouve chamar Ladrairos . 

· aos valados metálicos de 'Conten
ción nas beiras· das estradas. 

;música 

Desaparee~ 

"Música 
_Pópulár" 

A única revista que viña falan-
.. do, a !rlvel de todo. o Estado, so

bre os t~mas da música tradicio
nal, folk e popular, ven de desapa
recer despois de ter chegado a tres 
números, por ·problemas coa Di
rección Xeral de Música e Teatro 
do Ministéria de Cultl,lra, que non 
ten entregado a subvención pro-

. metida. 
Con iso. vaise unha revista que · 

ia gañando interés segundo ian 
aparecendo os diversos números· ~ 
.nest{f téréeiro merécense desta~ar · 
as oitQ páxinas dedÍcadas a Lluis 

· Llach, .artigos. sobre. a situación da 
música popular no País Valenciá, 
Ga1iza e · Bretaña, as engrevjstas 

' con Patrig Molard e Ravi Shankar 
e tall)én q artigo sobre Nicomedes ,,. 
Santa Cruz. 

Apesar . desia <;tesaparición, a" 
"Asociacióp para la Míisica Popu-

-. lar" vai seguir adi~nte co seu tra
ballo, no que destaca a edición ·do 
libro . "P.ueblo que ·canta" e · dun 
disco .do grupo ligado á "Asocia
ción Mosaico". 

A · despeito .desta desaparición · 
non vai ficar só o mundo das pu~ 
blicación:s· adicadas a e'sta temá.ti- · 

· ca. A "Asociación t;le MúSi.cos>rra
diciónales" vai ·tirar, no mes · de 
Decembto~ o primerro número .da 
rev:ista "Lubre'\ que-vai ter como · 
obxectivo o dar cabidar a todos 
eses temas. · A revista está abérta 

. ~ todo tipo de colaboraciÓI!S, SU
xeréncia.s, notícias) ere... e vaí te'r 
carácter trimestral, pois a AMT se
gue sen- ter unha a:x:uda ·por parte 

· do~ organismos of icfais tanto esta
tais como ª1.f tonómicos, como no , 

-~--- - - -· .. ~· 

Teñen o nome de , Ladró ns os 
g~o¡nos das cepas que saen polos 
lados do talo e representan un des
gaste·pru.:a a forza da vicie . 

En base a estes significados se
rá máis atinado pensar que as fin
cas chamadas Os la.dróns son fin
cas laterais, ao esguello dos cami
ños descansados e de difícil entra-

-da, daí o seu nome latino de Late
ronis e de Ladróns no noso ro
mance. 

A mesma explicación aqtiece
ríalle al lugar-da Fe ira da ladra ese 
mercado de vello, tan fermoso, da 
Alfama lisboeta que dé be facer re- . 
feréncia a unha antiga finca Ladra 
ou Latera e nada teria a ver cos ga
tunos e larápios do noso país vici
ño. 

X. LOPEZ T_EMEZ 

caso ~a )\unta de Galiza ou de 
Castilla-León. Ainda con · estes 
atrancos a As.ociación continua 
unha grande laboura. Para ese 
mesmo mes de Decembro vai cele
brar a fZ Mostra Nacional de Gai
teiros no que intervirán gaiteiros 
de tódo. o Estado. Se algun gaitei
r? gale_go qucr participar, pode po-

. ñerse en contacto · connosco no 
A parta do 116 de Pon[ errada . 

"Sinfonye" 
Sinfonye é un nome que trai 

1 · moitos recordos, porque é a tra
dución inglesa do nome dos ins
trumentos · máis populares entre· 

' nós, a zanfona. E Sínfonye e ta
mén o nome dun grupo inglés ·que 
vai- comezar unha xira polo noso 
país entre os meses· de Outubro e 
Novembro, de paso. que levan a .ca
bo o seu traballo sobre a música 
medie.val no Estado español. Sin- · 
fonye está formadó por Stevie 
Wishart ; que está a investigar so
bre as- técnicas de interpretación. 
dos instrumentos de corda na Es~ , 
páña cristiá medieval, Peter Stacey · 
e Matthéw Spring. A música que ' 

- eles fari vai desde a 'tradicional in
glesa pasando pola múSica medie

~- · val e renacentista a polas colec
ciÓns do sééulo XVIII, como· a de 
Playfor.d. 

Os instrumentos máis utiliza~ · 
' ' dos sori .a gaita medieval e ' reha

centista, o laúd, e a ~anfo,rí.a, o pi
pe, & ·ta(Jor, e tamén a fídula me- . 
dieval. · 

A s.ua música é ·das máis intere
santes e r.esp.eitu'osas que eu teño · 
ouvido nos últimos tempos, toca
da por xente .que sabe o que fai e 
que leva anos facendo música e es-

. tudando nela. Be alguén quer por-
" .se en contacto con eles, pódese' dj-· 

rixir a nós. O grupo xa .. veu nou:tra 
opasión a Galizá e grabou un disco 
con Ruada que non .saiu ao · merca-
do. ' · · · 

. .. ---- -- - -- ------~--- _......._. -:------ : --.;.. -~·-.--- -· . .,.. --·- ,.._.- _....__...._ - -: .:..-_,-- ~-----..- -.....:.~_ 
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A NOSAT~RRA / -2~ , 

actos·/ 

Xornadas das, .rv::ulleres 
Fem~istas Gale~~s 

Xoves 1 N ovembro :--- / · 

9.30 h.: Hª -do. movlrnenio ' fe:- f 
minista. 

16.30 h.: Informe sobre · os 
maos · tratos, por M~rcedes 
Pintos. 

18 h. ·: "Mulleres' en Galiza". 
' Falarán Má Xosé Queizán e 

Encarna Otero. · 
~ . 

10 h.: Cine. 

Venres 2 

9.30 h.: Áuton~mia do movi-
mento feminista. 

16.30 h .: Comunicac.ión s0.bre 
· "Mullere Psicbloxia" .'. 
18 h.: ''Mullerés ert. Galiza~'. 

F"alarán: unha muller de 
AMES (Asociación de mu
lleres de El' Salvador) e Be
goña Mendia (muller de Eus
kádi, pertencente a un gru
po non violento). 

Sabado 3 

9.30 h.: Lesbianismo 
16.30.: Síntese das ponéncias. 
18.: Mesas redondas: Sá . 1 "A 

muller na educación" . Sá 2 
"Sindicalismo e rnuiler" 
(participarán representantes 
de INTG, CCOO e CNT). 

Festa ao remate 

Domingo 4 

9.30 h.: Organización de loita . 
Mesa redonda. 

1'6.30 h.: Mesa debate coas mu
lleres invitadas: Empar Pine
da, Celia Amorós, Rosa Par
do (MDM) e Begoña Men-
dia. · 

As Xornadas cele braranse 
no Auditório do ·García Barbón 
de Vigo . Haberá sedicio de 
guardería, formado polos ho
mes que se oferyzan. A organi
zación corre a cargo da Coorde
nadora N aciona1 do Movimento 
Feminista. 

• eme 
A proxectar entre o 25 de Outu~ 
bro e o 8 de NovembrÓ. 

A CORUÑA 

A eleición de Nanna B, de Karoly 
Makk (Valle-Inclán) 

Danton, de Anton Wajda (Valle
Inclán). Sen confirmar 

SANTIAGO 

Out of the blue, de Dennis Hop
per (VaUe-lnclán) 

FERROL 
Sopa ·de ganso, dos Irmahs Marx 

(A-yenida). 

Universidade popular. 
de Moafia· 

O~ganizada polo COncello de. 
Moaña e a Asociación Sócio-Pe
~agóxica Galega 

Cursos: 1 · 

1. Iniciación .ao xogo do xa
·dre·z impartido polo Profe
sor Benito Sánchez no Colé
xio Público de Reibón. 

2. 'C,urSü 'dé Voleibol', p-ór Xosé 
·· António López no C.P. de 
Reibón. , 

3. Xogando Xoganélo, por' Luis 
Pérez Rivas no · C. de Do
maio .' 

4. G,urso de Língua Galega im-
- partido po.lo profesó.r Fran

cisco Román no Instituto de 
Formación Profisional de 
Moaña. • 

5. Curso de Danza- impartido 
pola profesora Núria Pahíno 
Domínguez, no ·cqléxio da 
Seara. · 

As inscricións nos cu.rsos poden 
facerse nas Oficinas do Axunta
mento de Moaña no teléfono 
31 01 OO. 
A duración dos cursos será de 
25 horas. 
A Universidade Popular de 
Moaña continuará con novos 
cursos a programar para o mes 
de Febreiro do 1985. 

Cofíecer Galiza 

Excursión cultural a . San An- -
drés d~ Teixido, os días 27 e 28 
de Outubro organizada pala 
Asociación Cultural de ·Vigo 
dentro do ciclo Coñecer Gali
za. 

Saídas: ás 15,30 do sábad·Ó . 
27_ da Alameda de Cangas, ás 
16 h. da porta do Sol de Vigo e 
ás 16.30 da.Alameda de Ponte
vedra . Billetes á vendá na~ li
brarias Ir Indo de Vigo, Viláfer 
de Canús·e Pueblo de Pontev~- / 
dra . · 

ViGO 

Deus salve á raíña, cos Sex Pisto ls 
(Minicine) 

A eleición de Harma B, de Karoly 
. Makk (Minicine) 

American Gtaffitti, de Frac is F . . 
Coppola (M. Centro) · 

A quinta do pop-o, dy Franscesc 
Bellmunt (M. Centro) 

Senso, de L. Visconti (M. Norte) 

OURENSE 

Baixo o vo,lcán, de J. Huston, S(}n 
confirm~r. (Pequeno Cine). 

De Pondal · a Novon~yra ven 
constituir a meirande contri
buciór;i ,á hi'~toria da !frica gale~ 
ga contemporánea, amais de . 
que algúns dos estudios conti-
d~s nel deixan dé seren. sihipie
rnente capítulos dun magnifi
co manual para se convertiren 
en auténticos estudios mono-
gráficos sobre das· figura·s sen
lleiras da nos~ recente hist¿ria 
literaria. 

libros xadrez· '--i- r • . 

XOSE LARROSA VILA 

HOMENAJE A LA MADRE 

_AntoJoxia poética .española · do 
sérulO X:X ·a <;<Írgo de Angel 
Urru tia,, ron prólogo cÍff GuillerÍno 
Diaz Plaja 

· A nai é a figura central de_ que tratan o 
cento de poemas doutros tantos auto
res., que . inclue e~e libro. Os poetas 
máis cóñecidos e outros que non u son· ~ 
tanto,. dentro ·do máiS amplo panorama 

·; literário das lm~as do EStado españ0l, 
aparece escohnado neste ij.bro segundo 

. -o tema mencionado. . · · ' 
' Os autorés de língua ,non castellana 

figuran en versión bilíngüe: 

RELATOS . 

Edic. Sotelo Blanco 
Colee. Medusa 

lniciam.os hoxe unha sección dé 
axadrez que incluirá, nesta prLmeira 
fase, a exposicióñ comentada dal
gunhas das partidas do en.{:-.ont ro polo 
·título mundial que enfrenta a.os so
viéticos Karpov e Kasparov. 

O .. sistema ~e notación ·que irnos 
empregar~ é o actualmente recoñeci
do pala FIDE.(Federacíón Internacio
nal de Xadrez), denominado alxebrai~ 
ca, e que explicamos de seguido. · 

' As p.ezas, agás os péóns, desíg
nanse pala sua·letra inicial (Qama/D, 

. Torre /T,. .. ), _a parte superior · sera "'éi-" ~ 
posición das pezas negras e a.inferior 
das brancas. As oito colünas do ta
boeiro desígnanse coas letras 'do "A" 
ao " H", conta.ndo de esquer.da a di
reita e do lado _das .pezas brancas . 
(Ver esquema n;º 1) 

SIMBQtOXIA "o7" e impedindo p ~taqL!e cont~a o 
cabalo· de "c3") 15. Db3/Ce5 1'6. 
q/Te817.Tfd1 ·convantaxedeespa
cio parp o branca. 

Fin-almente, qué dicer de que o. 

• 1 

Este libro· re<~olle novos contos do clási
co mestre cla narrativa galega AnxeI F<r 

Torre - ·T 
Cabalo - C 
Bispo - B 
Dama - O 
Rei: R xogador da clase de Kásparov cometa . 1 

· le, recupera para a5 noas letras a 
lo Mourullo, inclue mostras de ñ arra
dores tan representativos como Martí
nei Oca e .XI. Taibo, aporta a perspeo
tiva nova no terreo do relato do poeta 
Rodríguez-Fer e péchaSe con dous iné
ditos: Xaquin do Valle-lnclán e X En
riqué Monteagudo. 

. UN· PEOUENO FAVOR e outras 
narración.s de _humof ·perverso ' 
de Anxo ·l _. Barang~ e J.A.M .. 
Edic. Sotelo Blanco 
Colee. Medusa 

Baranga e JAM, cunha rara habilida
de literária e un gran sentido do hu
mor e un tono distinto, fan desta obra 
unha interesante peza dentro da ·nova 
·narrativa galega. Benvido sexa este di
vertido libro: 

SE QUERES AVENTURA 
FAI LEITURA 

No prox1mo número seríin publi
cados os prémios do mes de qutu-

:::~:ipa .no mes de Nov~rn bro no ¡· 
concurso: '. 'Que' libro estás a Ier". · 
Escrebe · ao Apartado 13 7.1 de 
Vigo. 

anúncios de balde 
lntercámbio pegatirias con co
leccionistas do Estado esp¡illol 
e do estranxeiro. · 
Enderezo: D. López Nogueira
Póvoa de Trive~ (Ourense) 

Peza capturada - : 
Xaque - X 

Terceira ·partida. 
Brahcas: Karpov 
Negras: Kasparov 

~. e4/ c5 (Defensa Siciliana) 
'2 . ·Cf3/e6 
·3, d4/ c:d4 • 
4. C:d4/Cc6 (Variante Taimanov) · 
5. Ch5/d6 

~ 6. c;4/ Cf6 
7 : Cl c3 / a6 

·a. Ca3 / Bej 
·9. Be2 / o-O 
10. O-O/ b6 
11. Be3 / Bb7 (Esta é a movida nor
mal; Kasparovtiña '"patentado" 11 .. 
Ce5, mais sen dúvida ' temeu pala 
preparación dé Karpov). 
12. Db3/ Ca5 (Unha novidade. O 
grande mestre islandés F . . Olafsson 
xogara contra Karpov no tornéo de 
Arnsterdam do 1976 12 ... Cd7 eseguíu: 
13. Tfd1 / Cc5 14 .. Dc2' (T4. i3':c5 b:c5 
1 5. D:b 7?? / Cs5 gañando a da a) Bf6 
15. T-aetton lixeira vantaxe de Kar
pov). 
13. Db6/ C:e4 . 
14. C:e4/ B:e4 
15, D:d8/ B:d8 (Non 15 .. Ta(f):d8 
por 16. Bb6.gañando a calidade) . . 
·16. Tad1 / d5? (0 ponto crítico. Os 
comentaristas· da prensa de Madrid e 
Barcelonq_ coincidlron ~n sinalar que 
a riovidadede Kasparov 12. :.Ca5 era 
dubidosa, _porén neste intre-ne:;igun 
deles ouso'u dar úhhavarifintevant.ao: 
xosa para Ka~pov, caso de Ka.sparov 
ter xogado o- simples' 16.:. Be7. Con 
efeito, a· única . va"ntaxe branca con-

_siste na mai·oria de peóns da banda 
da dama, tnais eses peóns son dificil
me.nte movíbeis, ademals o G¡;iba1o 
branca de "a3'" fica mal situado. Un 
exemplo: 16.,.Be7 17. Cb1 / Tab818. 
b3 / Tfd8 1 §. Cc3/ Ba8 e que as bran-
cas teñan vantaxe algu nha está por 
demostrar. Porén, a xogada.12 ... Ca5" 
é esteticamente rexeitál:>el pudendo. 
o comentarista aventurar unha va
riante menos.simpl ificadora que a do 
campeón, .a saber: 12 ... Ca5 13. Dc2/ ' 1 
Tc8 f4. b4/ Cc6 (non 1'4 ... C:c4 15, 
C:c4/ b5 16.Ca5 atacando obispo de 

O~ vinte contGs que se reco llen 
en Remuíños en coiro están 
enfiados por un delicado e in
sólito sentido do humor. UR- • 
SULA HEINZE nesta súa se-

~ .- gunda aparición como -escrito
ra con's~lídare cbmo· ün dos 
vafores máis f.irmes da rer:iova
ciórí-riarrativa que se está pro
ducindo en Galicia. 

un erro de principiante como · é a 
xogada · 14 ... d5 que perde. peón l~m
pamente: Compre lembrar a anédota 
do ·grande campeón mundial Alekh i-
ne, que deixou un bispo nunha parti-
da, airida que logo empatou. Pergun-

., tado a final polo despiste, respostou : 
"esquecinno, simplesm·ente esque
cin que existia"). 
·17. f3?/Bf5 
18. · c:d5/ e:d5 
19. T:d5/ S-e6 
20. Td6/ B:a2 
21. Td6/B:a2 . 
22. Bc5/Te8 
23. Bb5 Os bispos de Karpov ata
can e defenden o peón gañado. 
23 . ../Te6 
24. b4/Cb7 
25. Bf2/Be7 
26. Cc2/ Bd5 Parece recuperar o 

. peón, mais... . 
28. Td7 Ameaza parada, a ·28 ... B: 
c2 29. i-::e6/ f:e6 30. T:e7 recupera a 
peza. 

-28 . ../Td8 . 
29. T:a6/ Non 29. T:b7/B:c2 30. 
T:e6/ f:e6 31. T:e7/ Td1(x) 32. Be1 
(32. Bfl / Bd3) T:e1 ª3. Rf2 / Tb{ e a 
vitória complícasé. 

29 .. ./T:d7 
30. Te1 / TcT 
31. Bb6 

RENDESE. L0go_ de 31. T:e2 32. 
T:e7 / Cd6 33. _Td7 gaña o cabalo. 

Xosé ·Larrosa Vila fói ·camp_eón da Co
" ruña de ·xadrez e pasado ano, e é ' a~.r

mesmo o xogador galega con maior 
pontuación E.L.O., que é o sistema ofi-

-cial de pontuacióQ. . · 

SOLUCIONAO 
VERBAS CRUZAD.AS DO Nº 255 

H.,orizontais: 1 :-;--Oleaxin·o~o~. 2.-Boce
xos. Ula. 3.-Suor .. N. Maec. 4 . ...:.c. Aer. 
Tusir. 5. - EG. Outos. R i. 6.-Na.,. X. A. 
Sol. 7.- fl. Xiado. Se. 8.-Danar. AHM. 
X .. 9.-Adán.· L. Cati. 10.-Dal. Careiro. 
11. - Escarnabais. 

A simple mención da palabra 
masoner(á levañta, ainda hoxe, · 
a iradas·_e controvertidas ·po lém i-

• cas. 
A masonería foi obxecto de ol
vido por parte da historiografía 
oficial durante moi,to tempo,
convert(ndose deste xeito en · 
abonado campo aberto tanto · 
para os seus detractores como 
para os seu~ apoloxistas; 
· quen, por autro lado, nada 

fixeron por esclarecer míni
mamente a súa auténtica 
historia. 

edlció.ns xerais· o» · de. 
~~ galicia.s.a 

• 
1 ''LA MASONER IA Y LA CO-

RUÑA ( lntr.oducción. a la his-l:oria de .la masoneria 
gallega)", é o primeiro estudio éienÚfico e pormenori~ado 
ata C? presente, sobre da hi_stor,ia do fenómena ·masónipa 
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Portugal 
Os. operáriqs 
moVilízanse,. 

os 
. '· .... ... · 

DEBATE "SOBRE A .· LErDE SEtlU· 
RANCA INT~RNA. O . GOllERN,O DES· 
MENTE QUE QUEM TEN HA O TELEFO· 
NI SOB ESCUTA' PAGUE AS CHAMA· 

intelectuais' ÚLTIMA HORA! AVOLUMAM·SE AS 
PROVAS CONTRA OTELO: «PELO ME· 
NOS DO PECADO - ORIGINAL ~ NIN· · . 
GUÉM O LIVRA» - . C6NFES· 
SÓU·NOS-0 CAPELAO DA POLÍCIA JU· 

¡.. 

QAS A DOBJiAR ~"' . . . . . ..... ' '. ,. .. :. • . denúllcian~ .. . DICJARIA . 

.Rut MACHÉtE PóE AS co1sA·s A 
ClARO: OS LIMITES DO CIDADAO 
TERMINAM ONDE TERMINAM OS LI· 

MITES DA POL/CJA 

Os demócratas portugueses berran desde lhai 
. tempo_ : O Goberno PS/PSO p1repara le i:s 1oo:rrllra. 

a democráda", alentando ao powo 'ª "u11111i1r:se 1e:n 
defens'a da d~mocr~éia ie da Comsitiiitud6n"',. ¡piiQtr
que "a líberdade corre perigiCD~''11 ua ll~be1ícil'ííi1dE! 

o ·gober,no 
lexisla 

A LEI ·aE SEGURANt;A INTERNA É ., 
. MUITO . MENOS AMPLA. 110 QUE .SE-:: 

. S,IJPÓE. •POR EXEMPLO, OS 25 :·PQR 
. · CENTO DE · PORTUGUESES ANALFA·· ·· .. 

BETOS ' NÁO TERÁÓ A CORRESPON· ¡ 
DÉNCIA VIOLADA•, GARA.NTIY 

EDUARQO PEREIR·A . 

conquistada no 25 de Abril e oonsa§r:ada m1 A'S ilir1es lleis elaboradas ¡piolo Govemo va~ 
Constitución é de todos e para "'liodlus @s port112- . murnoo para além de urna· compreensív.el de-_ 
gueses" . _ lfresa do:s internses cfo E ~tado. Os aspectos 

E mpezan os movimeinibBs de defo.msa d:est~ts _ f1~mdlamentai~ e dlecisivos das tries le is tém 
liberdades, as graindre:s_ mmrn'ñfestadó1ms"' $Cilhln'!tio- rila1nam 1e11te oirnjecitivos de · comharite políti-

. do a do último 2!5' de 1Alb~~ilL G:nll¡p:ftliárii<il$ rmlllf1lrii· ,¡om ,;ams dd.adarn;. 1e :ás o.rgani za~oes em opo-
1 í.zanse,. os ir11t1e tl·eot1un'l1i"is 1irllé11ú.ncii:aini, 1ms 1rrm~liira1nes · :sii~:ap . :a@ 1G@·1lferno. 
demócratas, o:s @o "'2:5 a.e Abril"' 1:¡¡1():1itam .. ia r.el!I- 1A Lefil 1dlos SeirvÍQOS de ll nforma<;oes pre-

.. nirse nos cuarneís . .,. Par:a iaIDrtar ii~to~ 1m Gmbemo tead.e criar :se1r'ltiQ.os secretos, urna autentica ~ 
po;tugués non ernoontra .nutra ;salida que a repre- p&]joJa poil1ítica 1qde que os portugueses tem 
sión e o :intento de de,spre'!itixiar aos 1 íde,r:es da tristes recbrda~oes do passado. 
"Revoluñao dos Cr:avos'",, Q!Ue mm os que 1iellíl A lLe.i soib,re Jnformática visa ¡pérmitJr ao 
partie están a .afo111tmr fü) pol'¡j'O -a ílflCiJiltl ¡perder ;as !Go!lerno ·,OJ 11J1sl.!l da informática em ;1a111gá es-
·conq1uistas !og~adlas. 11ca1a ni@ tr:ait@me111ilio die informa<;:oes sob re a 

iLellla asl .á -cad·e:a a '4:9 ¡pérlS@as,, 11ei1í11ltre rell1a:s '° u:. j~llJu:ac:ao , , ,a ·111hilla 111:rivada, as ideias e aoml/'1i1c-
,c!lier da '" 1Fil1eivo1lu<;:am dos Crawo~~. '°' T·enemte Co1r:o· 1óoes dos cid:adaos.. Tr:ata.-:se desta forma de 
nel Otelo Saraíva de Carvallo, ílinvéntans.e cmm- criar urna ficha ~crnmpleta par:a 1cada portu-
plós ;jntemacionaisterroñstasqll.e aiirnda rncm 1cle- · qués. 

'. rnn. pÍobado suficientemente. Os 1clemócratas A Leí de Se9uraJ11~a mnterna pro,?oe que 
portugueses fororn enead:e:adJOJi se111 lliile1n:gunha &J.a- o G.~vemo e as 1"a:ut1l)ridad es de ¡pollic1íau 
. raintiia,, ·O 1q,1ue mes lleVOU ·¡p¡riimeÍfiO <i1 faoeir Ul!ill~lta 1 •,Íique :500 de:zer1as,.~~ f.~quen ~Uti.C!llriz,ados .a 
fo lga de '¡pailil 1e• :á1gua 1e rn~lis tand1e 1Urmha1 W,tDll,!~ d1:e 1 adu1.~gi1a1e:li lilliegais e inoonstit1uc1~or;i,aiis tí¡p~icas 
lame,, qu·e :clh~pux1ernn .o diia ~:3, de Ouíltllll!bn:r1 ·a·a:i de ~e,~li mes f,a.sci?it'IS. -
n'2ceber 1g¡arnint1ias de q1u11e . serán) oomet1i1d 0s 'ªº ré- Pos1ib~llita a ¡praibii~:ao de 1re1mfoes e ma· 
x iime de pirisi6rn 1comun. ímifo·stac;oes, a suspensao die espectáculos e 

. · a\Íi garantias fof'on oferecidas ipo.lo m inistm perm íte a ·wjgJl.ancla policial de pes.so-as. e 
·""de-X"U;tiefa1 • R.ui Machete a un grupo de parla- · lBdlHcios, Atribu1 ao Go>1e.rno poderes parra 
r .. 1 ~ da~;,misión de liberdades e Direit'15. deolanar arbJtrarfaménte estados dfJ 1(JX(1.8p-

' .,..,":!' . 

•. } M~irnuel Crespo,, un do.s detÍldos rna ~a.0. ,Atr~bui pod,e1r~ ·. á:s au:t.01rijdlade~ de po~ 
· •', a.i' e1raicióri cora11:1~a as Fo1rz:aslopula- Jíci:a para if.aze1r b!t.ll~ar, 1e~1.11 it:a:S it1erleiómíi1cas,, , 

1 1có1rtt-a1ra1os ca~ 1é re·slta s1it.l!l:a.ció111 que ·11~01ia9oe·s de 001r1111es;pcndéi11eiar tiem priév:la 
oxe :e q¡Llle o:s ~,e·!iou a ~·C!:lmar as ¡posi- ·autorizatao judicial, , Afarga .a ¡po.s~bílM:~t~1~ • 

éióim.s de forza. de deten9ao de suspeftos. Pret:enade obr19ar · 1 
Manoe'I Cre::¡po foí un dos fundadores da )ro- os fumciorJár1os púbfico.s a serem delatpres 

ter:sí:nd·:cai portugaesa e membro activ() do Par- das pioHoias. Pretende legitímar o usó das 
t1do Rey0Jucio11árío· do. P;riolet~ríado, de onde F,o~c;as Atmadas en missoes de ,polfda .... 
sái ha1 s.elt.~ anos.._.O 20 de Xuñ10 deste ano ~oí -·- •. · 1 

-· .... 

. MANÚEt'ALEGRE ESTA AIAIS TRAtf . . 
· .. QUILO: O PENSAMENTO CONTINUA A ". 

SER LIVRE.. ~DE E SER PElitGOSO 
EXPRESSA·LO POR CARTA OU · 
. . ~ ··· rf(.~FONE. . . 

· detiido 1en Valo11go, camiñ.o de lisboa. Leváron
. 111 0 · pará a capiil:all., e como se· negaba a contestar 

á.s ¡pel'Jg¡uiml:ar.s que· ,ille ~ac ia n sen ter a preséncia 
- d1uin abogad!@,, foii 1encadeado até hoxe sen,.proba 

allgt.:1iri1ha. Paree.e que a acusación que se lle impu
ta é ÚrUes prestado un piso ás FP-25 Abril, L!n 
piso da cooperativa de fabricacióñ de móbeis 
onde traballla, no Port. , 

" A Lei de Seguranc;:a Interna é para legalizar 
o que impunemente xa se ven facendo. Com
préndese mellar a impac iéncia ·e a presa dos ho· 
mes do aparel !o represivo. 

Apesar de todo, fiquei francamente desean- . 
sedo (tala da noite da sua dete f'.lé ión), aqu ilo 
non era nada comigo ... non via . nen vexo cal
quer ra~ón para me prenderen. 'Ouem nao deve, 
nao teme'. Oormin ben. 

Cando me prenderon non habia mandato de 
captura. "Vosé protesta depois", dixéron me. 

Lo:go esthren 29 dias incomunicado: o xuíz ' 
tffia despachado vinte días de incomunicabili
d ade. As,nosas celas eran abertas ·unha de cada 
¡yez para que non nos J?Udése mos encontrar nos 
servícios. 

A ca,p:acidade da .cadea é d'e 70 preso~. l;sta-
. mo.s nella, pok1> menos# 120. . 

:Non sopoirtanemo:~ es:lle réxime durante_ moi
t ·10 mái.s tempo,. s·era ·senño.s gra:v,e:mente afecta
dos, T.od os ·sofremos .·de insóní.os e depresión. E _ 
·xa hai algiu rts casos de tratamentp psiquiátrico. 

JI 

Ouérennos de-struír psícoloxicamente'' . 
· S.obtre :a su~ detencióní o .crego Manuel Cres· 

po afirma q1Ute :'o poder ¡pretende 'queimar' o 
ibíspo de Setúbal e ·OS mifüante~ crisitiarios ·de es
q11.rnrda p·;.Ú·,a, 1i:so•ar o PCP, "Esta é a voz pr.oféti: 
ea da ilgrexa miíHgianllie q¡ue ~e tanta calar, por· 
que íncomoda 'ºPoder''. _ 

A riespeito de Márfo Soarns afirma que "terá 
ficado decepcionado porque non houbo presos 
conotados co PCP, Alguén tentou intoslcar ao 
pnimeiro-mlnistro e ó p,ovo portuguá$. Esta ope-
ración e unha \Oirandi! bud! '' J · · 

\. 

. ·~guén, no faia~o._· ---...
.,O arresto · da 

.~··vaca "<<Pinta>> 
MANUEL R IVAS 

A vaca 'Pinta' ,como xa·. saberán moitos 
avisados lectores, foi arrestada hai agora un 
ano por orden do alcalde de Baiona, tras 

· ! ser sorprendida· pastando margaridas nun 
. pa~que público. A 'Pi.nta' permánece en pri
sión proviso~ia desde e.ntón e pariu recente· -
mente un cuxo co que ficá demostrado 
QLJe aproveitou oportunamente as posibili
dades que ofrece a coryiunicación vis-a-vis 
ou especial despois da reforma penitencia- . 
ria. 

Sinto discrepar co mey querido amigo 
Xosé Antón G.aciño, que publicou un salto 
na . 'Voz de Galicia ' para reflexionar sobr~ 
este caso de ind€fensión vacuna. De entra
da é saudabel que Gaciño e eu estemos aqui 
a talar da vaca 'Pinta', pqrque significa que 
ternos superada en parte a enfermecfade 

· infantil do p~riodismo que é a pol(tica, e 
camiñamos xuntos a marchas forzadas até 
a gloria da profesión, que é a sección de 
deportes. Gaciño e máis un servidor publi
camos no seu día, baixo o incautó e entu
siasta patrocinio tjese lobo estepário cha
mado Andrés Salgueiro, un libro sobre a 
ma lfadada historia do Estatuto de Auto
nomía. Foi un auténtico best-seller, pois 
vendé~onse cando menos dous exernplares : 
un comprouno o comun colega Luis Pita e 
outro un primo progre de meu . · 
Indo ad caso, a análise de Gac iño é de raiz 
fondamente cartesiana e, polo tanto, erro· 
nea. Gaciño é un galega nacido en Cádiz 
pero· perdeo o seu catalanismo futbolístico . . 
A adesión ao Ban;:a, como é sabido, é pro· 
p·ia de mente.s racionalistas, anquea traxec
toria do equipo é má is ben surrealista. Pois 
ben, segun Gaciño, o ·suceso da vaca 'Pinta' 
é unha mostra de ·atraso e terceiromundis· 
mo. Definitivamente ..estou en total desa· 
cÓrdo. A decisión do arresto animaliza cer
tamente ao alcalde de Baiona pero humani· 
za e dignifica á vaca '.Pinta'. Foi un arresto 

· ecolóxico e ·panteísta. A imaxe dun policía 
municipal Clavando unha papela de multa 
nos cornos dunha vaca seria, nesta Coruña 
de señoritos, un placer case metafísico. 

[ V01ver ao rego 

Oueria contar un feito que me aconteceu 
non hai muito, a -fins deste mesmo verán: 
Chegara a umha vila de Pontevedra, mochi
la ao ombro, tras umha estáncia de case un 
mes en Portugal, adema is con uns .rapazes 
ml:Ji magans e galeguistas~ Ja que estava, 
fun visitar uns parentes que havia anos que 
non vira, pois .que. viv in ·sempre fora de Ga
·1iza. Terminada a visita, entretanto espera
va o línea para Vig<?, perguntei-lhe ao meu 
priminho de onze anos, devido a· minha 
in~ééncia nestas . causas, se fqlava el muito 

. en galego. -A minha surpresa foi enorme 
cando escuite i da sua boca, con toda a sua 

·. tr.anquilidade e sen mostra algumha de vio-
, léncia ou carrage, ·que "el gallego me sue·na 

como a cerdos", con a sua conseguinte imi
tai;:on onomatop.eica. E isso que o rapaz ·s~ - ., 
cara "sobresa liente'; na disciplina de galego · 
na esoola. ' ... . 

Coido que des daquel dia quic;:ais eu non 
pudesse ter dormido ben ja mais se non fo
sse porque no 1 ínea mesmo escuitei un sen-
11or que falava co cháufer e c¡ue dixo: 
"Se eu non · chegar a tempo, .tanto ten, que 
non' me esperan" ·assi; con futuro de con· 
j1.urtivo que dísq.ue non se usa ja na faia 
vih1a. foi un ,duro golpe, e· qúicais umha 
boa prova de o_te~ceiro mundo estar cheo 
de-contrastes, ou que seica s6n máis sensí
vel do mn eu cria. 

lnácio Alonso 
(Palm!'l de Mallorca) 
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