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A' mo<;la, ,gal,~ga 
I 

"Bluff" ou sector pQnteirO? 

A moda galega para uns é un verdade?. O _qµe si é certo é que 
'blutf', para outros un sector a moda galega está de moda. 
ponteiro . da economia galega Neste informe irnos tratar de 

.que ten un imenso futuro.Cal é a esculcar nesa realidade, _ con-

-
templándoa tanto do ponto de 
vista dos traballadores, dc>s sin
dicatos, como dos impulsores 
diste sector. ~ ' ( P~x. 3-4) 

N.icar.água 
e-USA 

.. após as 
eleicións 

Duas eleicións de diferente 
senso unidas estreitamerite
nas suas coñsecuéncias. Para 
os de. Sandino afortalan - a 
Revolución e axudan a resis- ' 
tir,para os do Tio Sam ilexi-· 
tímaos' internamente para 
afortalar o império. (Páx.15) 

Entrevista 

~iQuel B_arros, 
· líder do sect9r 

galeguista do PSOE 

··Tertuli"a'', 
a polénlica novelr:' 

de Xavier Alcalá 

Publicamos un extracto da 
novela inédita de Xavier Al~ 
calá, 'T ertú 1 ia'. -

febreiro, ven precedida dun
ha aureola de conflictividade . 
xerada n·os prémios 'Blanco
Amor' e 'Xerais'. (Páx. 20} A. novela, que se publicará en 

- _ l 

nos dos índios 
Pensan 

antes q 

-
, ,,_ pos con máis sentid 

e do Santuário Portugu . 
Ho Chi Minh e prefiren 

eri faga unh s probas pa 
eixe a eles · na praia. . 
ionalistas s · ckeros porqu 

verbenas. Están dispostos a d . 
uitarra. 
nando Valiño falou con Alberto, Miguel 
iestro Total. · 



\. 

AS· Enchousas, 

;seródiá 
.., .-

Vári~s fam íl ias das Enchousas, Somozas, pecharon-se na Do mus Ecclesi¡:i~ 
· do Férrol ña buc:ca de ;ixuda á sua situación d_ e desafiúzo de .casa e terras. 

. - ..... t" . • -,, - 0t1 ..... ~· ,.qlf' "IJ"O" 2" f.-¡c. onOl2"1 ~~..:}.f'·f· -
"Unha longa e triste hlstória. - · ~ " · .) • .. . '. - " ·~ _,,, 

. . Desde a metade dos.X IX, uns ~illeiros de fam ílias fümaró~ contratos• 
de árrendo con latit'undiár)os e~ condicións ~e r~ncía baixa: pero con gra
va'm.es de vivencia ase mellada aos parce iros. Viven ta is famíl ia~· en casas de 
pr~priedade do arrendador, casas que deben habitar se non qüeren perder 
os direitos ao usufruto da facenda global. Contratos, uns, simples éamu
flaxes de foros que asi se agachaban á rede~ciórí, .outros. consecuéncias de 
loitas agrárias con arranxos conxunturais d~ certa vantaxe para os. arren
datários. Desta forma hai ~n Gal iza coma·r~as marcada~ por este tipo ' de 
tenéncia de t erras e de relacións sociais; son uns territórios que verten ás 
Mariñas e que se atengan até a Arzua. Non faltan outros, como illotes, na 
província de A Coruña, principalmente. , .. 

Nos arredores de Betanzos as famílias Etchev~·rria- e Naveira _posLien 
c~ntos de casais nesta forma, contractual. Ta-is labregos forman, hoxé, o 
sector niáis, empobrecido e máis dependente de Galiz.a. ' os proprietario~ . 
compran mais que venden tales casais, especulan coa marcha dos derra
deiros inquilinos par~ quedar-se con propriedade'"plena . As viver:idas sorl 
xeralmente insár:is, arcaicas, iñóspitas e ameaz~n, máis dunha, ru í~i ~erQ 
non se poden mellorar :os proprietários non queren, os inquilinos non 
poden sen permiso e non gozan de indenización. ·Hai 13 anos visitarnos 
vivendas deste tipo .na zona de ._Sobrado dos MÓnxes, dimos conta na p 
prensa e só pror:novimos a "indignación" de . vellos e miserentos "caci
ques" que defenden tal estado de cousas·. · 

O caso das Enchousas pode multiplicar~se. Mentres, as vellas famílias 
ou non teñen azos ou carecen de ideas e deixan correr: as causas asi. Unha 
venda a "Sociedades anónimas", a monopóliqs, pode provocar o desaloxo 
deses arrendatários. l.,.ogo as empresas constituen cultivos intensivos, 
montan granxas e até poden oferecer aos arrendatários algu n posto de_ 
operáricb CD suor de centos de· anos de fam ílias labregas acaba asi :no de
saloxo, na repetición de formas agresivas do capitalismo inglés .do X_Vll , 
ao XIX. 

Qué tan, ante esta realidade non por minoritária Jnenos sangrante, os 
gobernantes? A lei de arrendamentos do Estado é hoxe, como nu 30, de 
sabor netamente estraño á realidade económico-social deste país. E unha 
lei española tan ald raxante dos direitos centenários dos arrendatários ga
legas como o eran as da enfiteuse nos.XIX. 

A frente, ou a beira se queredes, destes labregos indefensos ~stá, como 
outrora nas Encrobas, Ramón Valcárcel, o célebre cura de Sésamo, con- · 
cella! de Culleredo. Apoian a estes labregos as _CC. Labregas e os naciona
listas. Recebe-os con cordialidade o bispo do .Ferro!. Redactan cartas de 
solidaridade vinte cregos, etc. Algo, pero moi p0uco. E hora dunha lexis
lación minimamente xusta, dunha lei que non teda a opresión ~ 

Moi a gasto e~crebemos estas liñas en favor dos arrendatários das En
chousas :teñen direitos ceñtenários, ! teñén razón para que se respeite a 1 

sua posesión e se acorde ·algo minimamente "equitativo". Coa lei na mat;1 . 
e coas forzas de arde pública, pode o poqer desaloxar, desafiuzar •. pero 
coa xustícia, no seu máis primixénio e J ondo senti r, a operación é .inuma
na clama ao ceu. Ademais, están como eles m,illeiros de seres; mañá pode · 
arrastra los á mesma situación, · á mesma lei e a mesma .senténcia que, de 
tan axustada a Direito, se cadra, viola os máis fondÓs direitos . . 
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·cartas 
O FEST,IVAL DA O.T~I. en conta a nosa realid-ade de opresión revolucións habidas até hoxe na his· 

· colonial. · tória dos pavos oprimidos, "fero·n "Como o sábado á noite tinha insó- ·· -
Non foi. d-iHciJ tamp0uco de.cat1;1r- · · revolucións de homes", "revolucións 

nia, : f.iquei ·a ver 0 ¡;:estivar-da ·. OTI "se de ·~ue i ncluso.·, tbcado o tema do . mascul'inas". "Nor:l s aio ainda· hoxe:do 
(um nom tinha qué .. fazed, e diss9 ' nacionalismó,>hai ºsectores do-·_Movi- meu asombro ante ta is afi'rmacións·! !! 
quero talar. Quando saiu o cantante mento Feminista ainda que moi pe- tonxe de afirmar. que nos países que 
que repressentava a b~asil, eu tinha· a queño~) que ~intea com0;, "alérx i,as" lev~ron . a cabo,a sua revoluc_ión, e nos 
esper.eiúa de ouvrir cantar ~m nossa a todo o que soe a nacionalismo ou que h0xe existe uri réxime político 
1 íngua . corhum ga l~g·o-portuguesa, comunismo; seCtores qué,' deúrne a antrcap'italist.a,' . anti-ir.npe·rialista, . e 
mas, qual nom seria a minha surpre- sensación, pretenden refléxar as suas portante, anticoloriial, non existé 
sa quando este senhor cantou ·eín es~ experiéncias persoais nada .gratifi- opresión da muller, lonxe como digo 

. - cantes, _e probabelmente inc;:luso, de tal afirmación, debo asegurar, e asi 
panh~I. Cómo~ possível! lsto, nom se alleas a reladóns po_líticas OCI organi- .o creo, que a muller neses países ten 
deviá consentir e creio que devíambs zativas do nacTonalismo, e enfocalas unhas cé>ndicións obxectivas a anos 

.. pfot~sfar. E_ p·a ~a faier-nos.;;~ ·fiªJ~l~lr~ cunha grari 'descarga · agresiva, ·éontra : · luz das no5as; para acadar a sua total 
todos os que sabemos qu~ a. unica_sal- as~if.lffi~ s'"' or.gilfüz.an10ns · na~1ontai1St'as .a11 1~1fallt:Htd1e a füebse-tl>s- 1ni\/:é1séc.Qs- trro-
va<;:.or:ri do gal ego está na fusióm no Saquei unha imaxe moi pobre . desa mes. E .iso unha revo~ución ·mach,ista? 
vasto:co.mpl.exo_ li.ngüístico iuso-b.rasi- xente, xa que ademais confunden a Ou é que nós irnos ag0ra a dedicarnos 
[eiro: Se o~ mes~os cantanteS:~ra_s.i- loi:ta .da muller (como sexo) coa lo-ita a por lle saia ou -pantalón ás revolu-
leiros, dum país independente e liv_r~ de clases, só que neste caso invéntan- cións, e apoialas segundo e'sta vesti-

.da, influénda do espanhol, se1;1tem se unha nova clase secial e nasce asi, menta?· 
também 0 complexo de inferioridaqe ·de súpeto, unha antagonia de intere- Se o que se pre.tende é que a revo-

. ses; ,e polq ,.:tanto, unba nova loita, lución a fagamos só as muJleres, (cou-
(Roberto Carlos, . etc.), qu. é solu<;:óm é _ qu..e é a das mul.leres contra os homes; sa que, por outra banda, non creo 
para nós. a esperada .absó"r<;:óm polo ambos os c;fous fo rmamos unha clase que pense ese sector ao que fago re-
portugués? Dentro dq mesmo Fest.i,- Sücial "distinta" e .irreconciliábel. feréncia), irnos por moi mal cam iñ o. 
val, é certo, cantou a representante Eu, co rr.io 014ller galega organiza- Se iso é feminismo, "apaga e vámo-
de Portugal e esta já o fixo. no .nosso da no movi1liénto nacion~lista, e non nos". 
comun idioma (e bem que o fixo .:le- esquericendo nen por un momento Pero iso non é feminismo. Ou ao 

"vou o segundo prémio) r mas ao final de que son muller, galega, e formo menos, non é o feminismo que defen-
"cagóu-a" ªº ir a recever 6 prémio :o parte dunha- t/ase social determinada, demos as mulleres que loitamos pola 
apresentador me~ icano tínha-a .invi- non podo por menos que "asombrar- emancipación da muller e que emar-
tado a. falar ao público em seu idioma me" ante afirrriacións de tal tipo, e camas a nasa lo ita e sumámonos á 

.e ela dirige-se em espa_nhol (em "cas- non me asombro tanto por ouvilas loita polo remate da explotación do 
) nunhas xornadas (que ao fin e aoca- home polo home. Coido que esta fra-trapo", mais ben ._e por cima, t_odavia 

bo son para debater), como por dar- se é tan ampla e encerra tanto dentro 
-pede - perdóm por· ser pof.t4guesá !· me canta de que esa · ideoloxia , esas de si, que xa inclue a liberación da 
Qué ~de$astre! Eu creio que as Asso-, ... - conceicións que pretenden ser van- muller como grupo s.ocial oprimido. 
cia<;:'ó'~s .- Culturais Gal~gas -deveram garda na lo ita feminista, esas concei- Non nos deixemos enganar por al-
enviar duros protestos ás Jel~visóns · cións que se transcreben en artigas, ternativas aparentemente revolucio-
de Portugal e de Brasil por áarem poñéncias, libros ... , . fanlle un moi nárias, caindo na trampa que o capi-
seus ' j-~presentantes tam -v·gfgonhento fraco ·favor á lo ita pola emancipa- talismo nos teride, · introducindo al· 
espectáculo. ;:;. ción da muller. ternativas feministas que o único que 

Non qi.Jero aqui, por suposto, vef.íen facer é perpetuar a nasa opre· 
C.A.T: - Compostela transcrebir todo o debate das X-orna- sión, salvagardar os intereses das cla· 

RE.FLEXIONS SOBOR DAS 
XORNADA~ FEMINISTAS~· 

Yénense de · celebrar _en Vigo as ti 
Xornadas Feministas · Gale·gas. Des, 
pbis de catro dias de debate nás dis
tintas Ponéncias, que abordaran te· 
rrenos dist.intos da opresión da mu-

~ ller (.ensino, laboral. .. ), asi- como as 
análises das distintas alternativas ás 

. distintas situacións do movimento fe
minista (organi~ación . e loita, lesbia
nismo, autonomia do Movímento Fe
minista ... ), foime fácil chegar á -con
clusión de que o M.F. integra-deñtro 
de si múltiples visións do que é ou 
debe ser a loita .feminista. Asimesmo, 
se de algo adoeceron estas U Xorna
das Feministas foi dunha visión con
cisa sobre a alternativa da emancipa
ción da mullér na nosa Nación, quer 
dicer; unha alternativa que tivese moi 

A !IOIA TElll & 

.~. · 347 8 d~ Setembro do 1934. 
.Ano xvm 
GUIEIRO ~ditorral 

- Os esbirÍos 'do centralismo, que se 
titulan "agentes <leí orden público 

. español", perseguiron aos nosos ir
máns da mesma maneira que acos
tuman facelo cando . se "trata de 
asasinos e ladróns; facéndo a cena 
dos '.'gán-sters" nas iuas viguesas; 

"'coas consabidas carreitas e tiro
· teos ... 

Estas autoridades centralistas, . 
. cunha· seriedade, desconcertante · 

.,,; publican.un d·ecreto proibindo ao.s 
· mózos ,qu.e actuen na política 
"por velar por el ~ prestigio de la 
autoridad y defender a . la infan-
eia ... " · 

E absurdo crer que se nos pode 
anular por decreto, cando n on _nos 
anulan os disP.aros das "Brow
nings": 

E é alentador ollar qtie-:- esas 
xentes amostran a "nuestra amada 
madre l:i úñíca e inolvidade Espa-
ña-(QED)" tal como é.... · 

As mocidades nacionalistas ga
legas están con vós, na loita, no 
posta de vangarda patriótica. 

Pola liberdade de Galiza, Bas
. cónia e Catalunyq_, loitaremos 

das, pois para iso xa acudin a elas e ses dominantes, e o que é máis grave, 
debatin ali, pero véxome na obriga de dividirás clases populares. 
resaltar nestas páxinas esta opinión, 
para que fagámos unha reflexión real 
sobre. a nasa prób lemática como mu-

Carmen Pérez Carballo 
Ourense, 

. lle:res, pero sen· cair no revanchismo AOS CAZADORES 
feminista, sen·cair en darlle a volta ás 
relacións humanase asi, cambiar o Señores cazadores de Galiza :Os ani
dom ínio que o home exerce sobre a mais teñen tanto direito a viver como 
muller, para que sexa a niuller a que 
o exerza sobre o home. N~:m penso 
que · iso sexan- as nosas aspiracións . 
Nen penso tampouco qué esas sexan 
as relacións nunha sociedade xusta, . 
dado que de ser asi, seguiria existindo 
a opresión secular e irreversibelmen
te. 

Nalgun momento cheg·ouse a afir
mar que o feminismo, que a nasa loi
ta como· mulleres, debe estar "por ri
ba" da loita de clases, por riba de or
ganizacións políticas, afirmando nes
te sentido que a revolución, que as 

sempre, contra o imperialismo 
hespañoL 

.. - , ·" I 

Concentración comarcal 
en Celanova . ~; ..... ...,..... .. _ 

O proirama será o segulnte: _ 
O sábado pola noite inagura

ción da_ Exposición de carteis de 
propaganda nacionalista de artis
tas novos da F.M.d.,- na que figu
ran traball0s de Castro . Atines, 
Sexto e:Prego .- Neste acto dará un
ha conferéncia un intelectual mo
z~. . , 

.. ' As once da maiá concentra-
" cion nun campo d"e deportes. Des~ r 

file dos diversos grµpos asistentes. 
Formaei6n de cadros. · Xuramento " 
·á Pátria. Arenga do .Secretário X{}
ral, Del Riego; Xantat .no mesmo 
·campo. Hora das convers.as. Hora 
das canCións cle amor á Pátria. 
F:estival I déportivo eº 'pró bas_ de 

- atletismo. · Seguramente tomarán 
parte nel as seccións. deportiv~s do 
Grupo de Vigo. Manifestación, 
desfile polas ruas do pavo, rema'" 
tando cun grande mitin no que to
marán parte os secretárfos da Exe
cu ti.va, o Conselleiro da Comarca e 
o Presidente do Grupo. 

Previamente terá , lugar unha 
campaña de propaganda nos gru
pos designados para · asistir, -que 

nós. 
1 maxinade que non hai páxaros. 

Qué pasa ria? Po is os insectos come
ríannos todos os nosos cultivos e os 
homes pasarian fame. 

Querernos pedirlle aos cazadores 
que non xoguen coa vida dos ani
mais, que non maten máis. E se que· 
ren praticar un deporte hai outros 
moitos. 

Un saúdo dos nenas de 4º-B, da 
Peña. 

NOIA (A Coruña) 
Seguen 31 firmas 

HAI 50 ANOS 

son, a máis do de Celanova, os de 
Ourense, Bande, Allariz, Maceda· e 
Mourillós. 

A concentración ten tamén ca
rácter de homenE-JCe ao Crupo de 
Celanova pola exemplaridade da 
sua actuación . 

Presntes! para X. Illa Couto 
Sóbranos lirismo e fáltanos audá
éia e rebeldía combativa. Feito xa 
o edif ício do no sos sistema, ternos 
que esborrallar o do inimigo. Men- · 
tres os intelectuais fan laboura 
cultural para o desenterro do naso 
espírito e do noso "ser" autócto
no, rrientres os irmáns maiores 
construeri" as 'eséncias da ' Pátila, 
nós os mozos, ternos de· ser ~ pi
queta derrumbadora da "antipá
tria?', temas -de ser a fórza que im
poña o que .o cerebro concebiu. 
Para..iso,, hai que a.frnntar a loita 
revolucionária con · todas as suas 
consecuéncias de encadeamento, 
persecución, etc ... En cada :M<)ci
dade debe facerse unha entreco
lleita de patriotas fortes e decidí- · 
dos, para que cando. faga . falta, 
saian á rua:-a importe pala violén
cia. Ternos a .razón. e debemos ter 
a forza. -

Emilio i=erreiro ·Miguez. Celanova 19.34 
Escolma de X.M. Salgado, 
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'~Bluff,': qu sector punteiro? plotación 9ue se fai nest~ sector dos 
operários. 

~ '~oda "galega d~ llloda 
"A 'explotación que se dá .en cen

tos de pequenos obraaoiros non se 
. pode nen «::re~", di Campu~ano. 

"Primeiramente haberia que refe
rirse", . ~egündo Elvira "ás penosa~ 

Vense de celeb'rar en ·ourense·u·n cursa sobre a "IVjoda en Gal'iza" 
·organizado pola -Uríiversidade de. ·Sántiago. A clau~urá · · · ' 
deste curso estivo chea de entusiasmo triunfalista, desbordante 
nalgunhas intervencións que até ~ontaxiaron ao Conselleiro 
de lndústria. De crer o que ali se dixo, a moda galega · 
'~e ó máximo". Estas intervencións cor:it_rastan amplamente 
co panorama que nos apresen:tan os traballadores do textil e os 

.UQer~s -sind.icais,,.-~ál é a.,verc¡ladeira realj,dade? ·Neste-Úab~llo'"'.imos~~ 
fornecer alguns dados. · .. 

A realidade da moda galega e a sua 
preséncia no mundo é impresionant~, 
de facer caso ao afirmado por Luís 
Carballo, publicista e director da re
vista "Galicia Moda", na clausura so
bre o curso da moda en Galiza cele
brado dias atrás en Ourense. As suas 
palabras serian lago corroboradas por 
Díaz del Río, Conselleiro de Indus
tria, Enerxia e Comércio. 

Luís Carballo afirmo u que; antes 
que España, na moda mundial, grá
cias aos novos modistas galegas, era 
coñecido o naso país. 

Miguel Campuzano, do Secretaria
do Nacional da INTG, utiliza outros 
calificativos para este sector : "é un 
mundo montado na explotación", 
afirmou. 

Elvira, de empresa Degoa, unha 
das responsábeis de CC.00. na divi
sión textil coincide tamén coa INTG 
ao calificar ao sector de "represivo e 
patriarcal". 

Unha causa é a pantalla 
e outra a realidade 

Para os sindicalistas e obreiros . do 
textil, unha causa é a pantalla e outra 
a realidade. 

Ainda así, as cifras oferecidas en 
Ourense por Luís Carballo son intere
santes :unha facturación anual de 50 
mil millóns de pesetas e o emprego 
de 20 mil persoas. Os traballadores 
non discuten que se criaron moitos 
postas de traballo ultimamente no 
sector textil, pero o que reclaman é 
mellares condicións de traballo; tam
pouco poñen en tela de xuício a ele
vada facturación que realizan estas 
empresas, e até as ganáncias que po
dan obter alguns destes empresários, 
"porque nos saen do pelexo", se ca
dra nunca mellor dita, pois que se 
trata dunha empregada que traballa 
na confec~ión de prendas de pele.· 

Tanto para Campuzano como para 
Elvira, este sector está baseado prin
cipalmente na economia sumerxida. 

Do mesmo pareceré António Váz
quez Baquero, Subdirector xeral do 
Ceotma, para quen a indústria da 
confección "encontrouse cun prpble
ma de aumento de custes e polo tan
to de redución de benef ícios, polo 
que pasa a ser e~onomia informal 
-termo que prefiro usar. a sumerxi
da- para aforrar custes . e sobrev iver 
no mercado". 

lndústriªs baseadas 
na economia.sumerxida · 

·Os sindtcalistas, sé beri estáh de acor.:. 
do C<i> afirmado por Vázq1:1ez Baque
ro, pensan que aqui en Gali?a o textil 
sempre esttvo baseado neste tipo de 
e(;onomia pois o sector foi montado 
xa asi desde un comezo. 

Unha traballadora dunha destas 
indústrias, que preferiu silenciar o 
nome por razóns óbvias, afirmaba pa
ra A .NOSA TERRA que ~·o da moda 
·galega é todo un-bluff~ o que fixeron 
até agora "eses famosos criadores foi 
ir e ~opiar do estranxeiro", o que co
rroborou · algun deles, concretamente 
Adolfo Domínguez, · nese curso, p~r 

máis que, como el dixo, agora tratan 
de implantarlle elementos riovos. "A 
qué se debe este boom d~- moda gale
ga, logo?", pergúntase 'a :-traballadora 

· citada "pois nen máis-nen menos que 
áo abar~tamento dos custes de pro
dución. A que aqui lles sa·i moito 
máis barato , que en Catalunya, ppr 
exemplo, porque nós col:írámos cinco 
ou seis veces menos que as obreiras 
do textil catalán. Lago o que se fixo 
foi montar unha boa campaña propa
gandística que, eu me temo, ten moi
ta máis ~epercusiÓn en qaliza que f.ó - ~ 
ra". 

Un sector que din en 
gran expansión, 
que necesita reconverterse ' 

Elvira, a resppnsábel de CCOO, afir
ma ademais que non entende "tanto 
boom e tanto rollo, cando as empre-

lt 
·n 

sas_ se van a.b~i.~o e queren fé}eer a re- _,Vecino, un exemplo , .. eondicións de trab.allo, xa que moitas 
collVersión, po'rque din que é a únic~ de.stas empresas están instaladas en 
maneirade sobreviver". A firma Vecino entra nos chamados baixos, cando non ea sótanos ser.i 

.. Declara tamén a sindicalista que "novos deseñadores galegos". Vecino v"entilación. ~en 1~z su-ficiente. Logo 
"a ~aioria destas empresas surdiron é un grupo de empresas da Coruña. está a explotació~ en . si mesma, .pois 
ou medraron grácias á crise, a ma.n é:fe Actualmente a . ~mpresa matriz, con que en moitas destas empresas haba-
obra barata e ·a explotación dos trá- cerca de 300 tráballadores, encóntra-- llan ,desde as 8 da mañá até ·as dez da 
ballador!{s . .. - · - " · . ..¿·::,, ·-; ·se en suspensión· de pagós, cos tr.ábá~'"" rl'óite,' sarJ·a8os . ; -ab1Mfrigo¿. i·~ctuido~ : 

· "~Ffár~·. Miguel ~éampuzan·¿ ·~a ·mei- lladores regulados"por catro meses, e e non cobran horas extrás. Os soÍdos 
rand~ parte destas em-pr~sas foron ~ espera de que entre no plán de -re- tªmén son__miserentes; 11a méirande 
montadas rio 'ar, aprdveitandü" crédi- .conversión do sector textil, porque parte delas, ao tratarse de rapazas de 
tos e.éixudas, e a man de obra case re- isto, ~gundo CCOO, é a única form.a 15, 16 e 17 anos que teñen a catego-
galada. Hoxe -teñen un c;:a.pital circu~ de que saia adiante. !ia de apréndices, e que na maior par-
lante moito máis grande que 0 fixo - Actuálrnente Vecino está -efl mans te no11. chega ás 20 mil pesetas ao 
polo que odia menos pensado, ao_ca~ de Sod!ga, é a actual situación, segun-=- mes. Tamén, agás nas ~mpresas gran~ 
recer de base, se poden vir abaixo". do Comisións Obreíras se debe "á má des, estas traballador-as non conian 

Unha .abogada de CCOO comenta- xestión da dirección". con seguranza social." 
ba a este periódico cómo moitas d.es- Vecino, · nuns catro arios, apañou 
tas empresas fan contratos temporais 700 millóns de pesetas'de .déficit. Na~ As empresas-pequenas 
de catro meses polos que receben centrais sindicais pénsase que, na Como afirmaba a sindicalista de 
300 mil pesetas de axud.a, aos catro maioria das _empresas deste sector da CCOO, se a explotación se dá nas em-
meses non renovan o conÚato e vol- moda, pasa algo parecido e que en pre-sas grandes, cobra maior escala 
tan coller unha nova persoa e a rece- calquer momento, se non se . poñen nas pequenas ou en obradoiros dise-
bir outravolta as 300 mil pe;etas. solucións, poden entrar en crack, "aí. minados por todo o país. 

está o caso d.e Puntonor e outras em-
presas do sector, tamén en suspen
sión de pagos'', declaran. 

-A explotación de milleiros 
de traballadores 

Pero o que denúncian, sobretodo, os 
sindicatos e os traballac;iores, é a ex-

Moitas -destas grandes firmas, des
tas é.mpresas con nome, susténtanse 
e súrtense de empresas peq,uenas. A 
maior parte das veces son os- sócios 
fundadores das empresas grandes · os 
que forman outras sociedades peque
nas, e poñen á frente a empregados 
destas empresas. 

Estas firmas grandes son as que lle . 
dan trabal lo, explotan e sosteñen ás · 
empresas pequenas, non se entende 
senón, declara a precitada abogada de 
Comisións Obreiras, "cómo denún
cias á inspección que lles impón unha 
forte multa e a pagan ao momento.~ 
De onde lles s~en os caitos?" 

Por engadidG, moita roupa é con
feccionada palas traballadoras nas 
suas casas, polo que están. sen seguro 
nen nada, c_;obrando por prenda feita. 

Existen tamén cooperativas de tra
balladmas; algunhas, oomo unha do 
Carballiño na que as traballadoras 
non tiñan nen idea de que eran coo
perativistas ! 

Nalgunha destas empresas trátase 
a berros ás trabaladoras e até se as in
sulta, aproveitando que son moi no
_vas e que moitas del_as proceden do 
mundo rural , hotándolles ademais en 
cara ql,le grácias a eles teñen traballo, -
_conque deben de "estar agradecidas". 

Tal é o que sucede, sgundo CCOO, 
en "Rivolta" de Carballo, pertencen
te ao grupo Vecino, onde 6 encarre
gado, ·ademais do antes descrito, non 
deixa falar cos sindicalistas ás traba
tladorás, sinalando que "son as miñas 
nenas". 

A animadversión contra os sindi
catos é unha .constante nestas empre
sas, ainda que na Coruña tanto 
CCOO como a 1 NTG teñen relativa 
presé.ncia, en Ourense só a UGT tivo 
algunhas afiliadas, até houbo algunha 
traballadora · á . que despediron por 
pertencer ~ INTG . -

U~, S~C~Or, ,COJ) po~ibilidades 

Pésie a todos estes inconvenientes e 
atrancos expostos polos sindicalistas 
e traballadores, do que non hai dúbi
da é de que o sector da confección, e 
máis concretamente o da moda, pode 
ter unha importáncia en Galiza, con
tando sobretodo coa abundáncia da 
man de obra, e ainda que se traballe 
en cond idóns norma is, sempre será 
máis barata que ·noutras partes do Es
tado ou en Europa. O que se necesita 

· é sentar · unhas bases sólidas e non 
· que tod~ pivote ~a economía sumer

xida ou na improvisación e "xeniali-
Pepe Carreiro dade" duns deseñ.~ores. 
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.. tehtar·,_1anzar.-: 
a AdOjl;fo _ 
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_,9 PSOE imenta lanzar ,a .Adolfo 
.... o o_r:níngue_z. :lso é polo ._men,as o 
que se. Gomeota .. na.lgu.nhas instán- · 

. cias relacionadas. co .rjlundo .da · 
moda en Galiza. 

"Só .-.asi se entend~ria que a orga
nización dos cursos $Obre 'a ,moda 
ou a Uni.versidade pux-esen auto
:buses, como-nos tempos idos, para 
¡;¡ue, grátis, a xente se. desprazase a 
Ourense a 'escoitar a ~dolfo -Do
-m(nguez. Estes autobuses non se 
puxeron Qengun outro ·dia ·do c.l:tF-
so. '• .. : 

Adolfo Domínguez .militou na 
UPG e parece que agora · o PSOE 
.q.uer aproveitar da · sua nomea·aa 
no mundo da · moda; para a políti ~ 
ca. 

Todos queren a 
Escola de Deseño 
Mais esta non é a única guerra que 
existe agora · no mundo da moda. 
Hai outra desatada que moi pron
to sa irá á luz: a guerra pala pater
nid ade do Cent ro de Deseño. 

Guerra na que están metidos 
CG (ven de apresentar unha pro
posición para que se ubique en 
Ourense), o PSOE e AP, que pre 
tenden instalala en Santiago e na 
Coruña. 

N. 258 / 22 DE NOVEMB RO ! 1984· · 

}_ ~· .A· moda galega, · de moda . 
. . ~ '...: ~·" .,._' . . .,.,.., , '. 

Luís Carballo é o máximo impulsor da moda-e.n'.Galiza~}···-~":·::::!)'"":-, .~-- . mulgac.ióri; o·uMdecr~fü· -pata éi" :recoñ·; 
poder íamos dicer que é o .pai, que foi el quen 'ª "lanzou á farna·:"':. : : ~~,:- ~.ver.sion do· seetqr:~ Rero"'x~mii;mamenté 
e quen se segue a preocupar porque estesector ·cob·r~ irnportándia · ... ~ --~q.µi. en:_Galiza,. ond:ej;e emp_ezaron 
e se desenvol\/a axeitadamente. . . . .,, -: . · .... < . ~-· ~· c.•:: : ~9n _ag~e_las .:_.í;lCC.iÓ['ls .. que corl,Sider~~ 
Director da revista '·'Galicia Moda": un· pouco o escapar.ate ·--:1,·' ·.~-.-· .:;"-,:. _frp·cé~s qdu~ f<,idrtf,n ;s~ird~ ~ª. hcrjfs~ ~p ~$e~.fitq~.,~ 
d f f 

''I ,, .. , . . . . a . n ·<?.º a e~a1s ur:i a <;>r_ma re or~ o sector, e autor da amosa rase a arruga es bella,, · ~•;. · · ·iáa-a: ~:,, ... · "' .. i . ,. ?4,- ,L :,,, , :H."_, .. · 

que veu set .a·"posta de longo" da Modqa&ega;v ~i:..b l~Jivw ~ti~ .. ,¿~ t;:t::; .~:· ~.n -tahtO: '.efú;aA-teJle"pode ·r>areeei 
En todos estes anos, Luís Carballo foi d.os- poucos .que ¡se."?~..-.:·,: ;,,;: ::.:-::i:..H.nw'aft?tff':a 1~:d~nada-<Xeoter¡sl1<1ñ 
preocupou por·estudar este sector. é de· est~añar, porqu~ o mundo .da 

.. · mocla. movese .. no ·terreno da .espe'<?ta-

A p'rHneira pergunta qye lle 'facemos 
a Lu(( Carballo;está ·n·o ambiente: 

J -·- •• ..,¡. if !, .. ':' 

-O da ·moda galega non e·~urf'bl-uff'? 
1 

· Despois de referi~se Carballo "a 
to~:fos os Matesa.s' qüe hai ·no país" e a 
que · "hoxe t.,iii .-pro.duto pó!.'.fese facer ce 

fiticiamente", afirma'-c:¡ué '~o que si é "8 
cei:to .. é que hoxe hái un número im- ~ 
portante de:.éiTipresas en G.aUza, ·apar- :º 
te ae·.:npn. dJspor d:e estadísticas (no -ro 
naso i:;>ats, o ;df)s estadísticas é algo ho- c.'.J 

. rríbe.I), p0derncrs calcular en 50 mil · 
millóns de pesetas de facturación e 
20 mil traballadores, incluída ·a· indús 
tria sumerxida.7 Todc;> isto .á espera. dé 
comprobalo A.un estúdo·que empeza 
a see abordado, xa que até agora nin 
guén se ocUgou del. ~ .. _ · 

Os dado.s que .demost.ran que non 
é un 'bluff' é.stári aí e son bastante 
.sólidos: empresas con facturaciór:is 
de ·100, 3001 500 e -até 3:000 m illóns . 
de pesetas, por non talar dos 15.000 
millóns de Zara ... " 

-pero señor Carballo, os sindicatos 
afirman que grande parte deste sec
tor traballa de forma ilegal. .. 

merx.ida,:- ,· p.er~ · ;; r,·_ basta~te _ mé~~s . 
porcentaxe do que o fai a háiia. ,_ , 

_ Pe.nso que., bai d~us anos, e~ta ac~ · 
tivid.ade st.Únerx.ida era · o doble qu_e 
agora. Por . oLitrct banda, cando teña . 
dados non ter~i inconvenfent'é ',en pu- . 
blicalos:· · ~''; ~.~ 

-Cómo s.~ pode sair desta situ~ción ? .. 

Pois entre ()Utras cousa.~Cl.Jnba di
mensión idónea para abordar os re" 
sultados · duriha acción promocional 
como' a que .se está a-levar a éab.o; pro 
ba diso é que en má-is .. dun caso, e des= 
de que empezarnos esta promoCión, 
tan, só hai ano -e médio,. as vendas ex
perimentaron un incremento superior 
ao 40 por cento, sen que esta cifra 
poda interpretarse comó un triuAfa
lismo máis, senón que é a mera_ reali
dade. 

Non o podo dicer, o que si podo 
afirma r. é que hai máis de dez empre
sas qu.e empregan a unha g1 c;1n man de 
obra . Cando unha empresa se basea 
na economia sumerxida exclusiva- -
mente, non é normal entrar e ver 100 · 
ou 200 traballadores, ainda que non . 
se me oculta que unha boa parte den" 
tro de todo o conxunto do sector ·es
texa recorrendo a esa economía su-

Paralelamente a isto, atopámonos 
co caos de· suspensiÓns de pagos· e pe
che" de importantes empresas, o que 
non lé estrañar, xa que se trata dun 
se~tor en crise, o que provocou a pro-

cularidade . . , . , . , . ..,. , 

.-Ben, pero-tamén ·s-e afirma· que móí
_tas -destas .- empresaS'. están montadas 
no ar, .. . ,- . :.. . 

Ao' facerme esta pergunta véñense-
' me á mente , o's.· nomes· das máis im

portantes empresas . . LJn caso, Civida ~ 
nes-, -con máis-.·de ·40 anos de existénc 
cia, e outra~ ·~orno Cortem.an's, F'.lo
qmtino, Caramelo, e xeralmente to
cfas, .levan · no m~-rcado máis de 15 
anos·. Se c-on todos estes anos de his
tória- ·están ·montadas ho ar, xa me di-
rás. .. · " 

7f>ero o que si é certo é que o sector 
éstá en crise,. qué haberia que facer 
para consolidalo? 

As accións máis importantes pasan 
por unha proxección máis internacio
nalista, sen esquecer a potenciación 
do mercado" nacional.· Pasa tamén por 
_unha urxente estruturación das pró-
prias empresas. 

· Ademais é preciso que estas mes
mas empresas incorporen ás suas plan 
till,as persoal especializado a nivel de 
deseño, contábel, administrativo, co
mercial. .. 

E necesária tamén a criación dun
ha escola de ·desef)o para que este es
forzo teña consolidacipn. 

Tamén hai _que levar diversas ac
cións promocionais de cara aos mer
cados interiores e exteriores e, por 
descontado, aumentar a promoción 
de ;'Galicia Moda", que é o pai de to-
do. . A. EYRE 

. ·r: 

· En Ga'llza noii hai dados do sector 
d.a moda. Non os·:ten ' a Adminis-. , :. __ ~ ,-- . . '· ( . 
trac1on central, nen ·tampouco a 
.autonó"mica.'. Polo níenos dados 
feacientes. Até agora ninguén se 
preocupou diso por máis que sexa 
unha indústria non contaminante, 
precise unha man de obra abun-

-dante, se logrén p~stos de traballo 
con pouca inversión e non haxa 
que facer concentracións de em
presas, como xa proba a realidade. 

Tampouco os empresários que
ren fa lar , ou facer declaracións 
oficiais en torno ás empresas, o 
máis, comentar dados extraofi
ciais; ainda asi, un portavoz de 
Adolfo Domínguez, cando lle per
guntamos palas condicións de tra
ballo manifestounos que "actual
mente, a nosa empresa dalgunha 
maneira acomodouse á gotal trans
paréncia fiscal e labora l, pero xa 
dentro do sector non podemos 
opinar. Na nasa empresa todos os 
traballadores están asegurados e, 
se tan horas extras, páganse. Das 
empresas que traballan para nós 
non sabemos a sua situación". 

Outras fontes comentáronnos 
as dificuldades que teñen moitas 
empresas deste sector para acoller-. 
se ao "Plan de Reconversión Te()(
til", ao teren problemas tanto coa 
fiscalidade coma coa situación dos 
traba 1 ladores. 

Por outra banda, laméntase 
dentro deste sector a discrimina
ción que se fai con Galiza a respei
to de Catalunya nos créditos e 
axudas· ás empresas textis, como 
demostra que os 40 mil millóns te
ñan ido parar case todos a esa na
ción. 

Hai tamén. quen comenta que 
no meio de empresários que saben 
o que tan, "o que non quita que 
intenten sacar o maior beneficio 
co menor custe" hai alguns total-· 
me.nte ineptos que se queren apro
veitar da "corrente", e lago "lán
zanse" máis alá de onde alcanzan; 
é máis, hai quen comentou chapu
zq_s imperdonábeis nas tallas, polo 
que lle foron devoltas, perden 
imaxe todos e estas empresas en
tran en "crack". 

Coméntase que - o sector hai 
que diversifical<? ·e que non pode 
estar · ás resultas duriha só época 
do ano, r:ie·n dunhas determinadas 
clases de prendas, pois que deste 
xeito l'seria imposíbel que calq\Jer 
empresa pudese· ter a tod.os os tra
balladores en regra". Esta é a ·im
presión dunha boa parte dos rela 
cionados co secto·r: hoxe por ho
xe, ·§inda que' cada v.ez menos, e · 
mentres non se estruture o sector, 
vai d~penden, m.mha boa parte, da 
economía sumerxida , o ·que lle im
pede ,acollerse ·aas plans .de .recon-
versión. · 
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· ' Parlamento · _-¡-
______ ...... -

-.:.. c.-G. n-on . 

:&e integrará· Crispación nos· plfn1.0s~ 
. no Partido -

Reformistá 
O tono crispado está a presidir agora as sesións do Parlamento. 
Ven :dado por duas razóns. A primeira xa que se empezan 
a debater presuntas irregularidades da Xunta. A segunda porque 
o eleitoralismo xa ii.a·i te_mpo que se fixo dono dos deputados, 
propiciando a aparición da _demagóxia-en moitas máis ocasións das Coalición Galega xa formulo.u 

nun documento o seu 
artellamento na Operación 
~eform ista~'f\p 1Nre(ri14~~ilt~· 
esta propiciando a captación de 
novos militantes. 

· que seria usual. E éiinda hai outra razón: a escasa capacidade 
p_ar_lªrt:1entária d_Q.S .álij _ pre~nt~s, que, fai que moitas das v.~ .. no.n 10'. í e 
te·íii.a.r11toutro - rem:rrso i-q~e ·¡j descalificación persoal. - . ~ . ~; . 

subiu á tribÚna botarlle ·un capote, e 
tratar de sacar- dqs tendidos ·-a. un 
"tauro que está a ponto de empito
nar. ao Gober.no~'. A sua intervención 
do que se pode. califip¡r é de "solida
ridade lóxica", pero de nada máis. 
l p"" , .. _. ~ iJ ~· ¡,..:-~- .tift! 

O caso ~ea Gondar 

-.Outra-interve11ción que trouxo .. moito . 
rebúmbiJ 'en di~s'; súcesivás "foi ~a de 
Anxo Guerreiro en relación coa situa
c;;ión _?e '0 Grove, onde o alcalde de 
AP, ·Bea .Gondar, · está actuando de 
maneira manife-sta na ilegalidade,: -co- : 
mo até certifica a xust(cia; sen, que
ninguén faga nada. 

Coalición Galega non se integrará no 
Partido Reformist~. O qúe si '<ªi facer 
é "en_gadirse ·á Operación Reformis
ta", articulándose "cara unha acción 
política conxunta" co PR, cataláns e 
bascas·, segundo o documento que 
ven de ser subscrito por CG e apre
sentado ao PR. 

O que se vai facer é tratar de arte-
1 lar "un pacto de goberno" entre as 
forzas que subscreban a "Operación 
Reformista". 

Rodríguez Peña, Secretário Xeral 
de Coalición Galega, manifestou a A 
NOSA TERRA "que CG non pode 
entrar en nengunha formulación de 
tipo estatal, o que queda ben claro 
neste documento". -

Do Partido Reformista queda fóra 
- Galiza, Catalunya e Euskádi, segundo 

os seus próprios estatutos. Este non é 
o caso de Baleares e Canárias, onde 
os partidos reformistas se federarán 
co PR. 

Por outra banda, tanto Coalición 
Galega, como "Convergéncia" así co
mo con case total seguridade o PNV, 
estarán como convidados no congre
so do PR "se irnos como invitados 
queda claro que non pertencemos ao 
Partido", pontualiza Rodríguez Peña. 

Vencer presións 
Para chegar a esta fórmula, CG non 
tivo que vencer poucas presións, xa 
que Garrigues Walker intentaba por 
todos os meios que os galegas se inte
grasen no PR. Pola sua banda, Miguel 
Roca defendía este tipo de artella
mento. 

.... ,, ... · 

o ·· ParJamento ,xa aprobmi a '"posibili-
. dade de facer unha Lei de Ordena

ción de .Pesca MarítJma nas_ Aguas da 
Com.unidade Autónoma'~ . .. ·lsto·. era 
polo menos ·o que dicia o "indepen-, 
dente". Miguel Piñeirn, .. despois de 
cansarse de rebaterlle~ xuridiéamen
te que o Proxecto de Lei apresentado 
pola Xunta r:ion valia para nada. Nós . 
estamos de acordo; aprobou~e a in
tención, pois que o proxecto sancio
nado non ten a mínima categoria pa.-" 
ra chamarlle lei, po¡que non ten d~ 
pesca unha visión de conxunto, non 
regula todos os aspectos nen da in
dústria nen das águas costeiras que 
van interrelacionados; unha lei que, 
como decla_rou Pardo Montero, "non 
di nada". 

E saben porqué sucede isto?, pois 
porque na Consellaria de Agricultura, 
Pesca e Alimentación hai duas Direc
cións Xerais, de Pesca, e de Maris
cweo e Cultivos mariños, que, como 
non podia ser menos, están enfrenta
das, e cada unha quer codificar na 
sua matéria; asi, regulan por partes e 
non regulan nada. 

Para facer esta lei, o Conselleiro 
Garrido Valenzuet·a ·explii.:ou qué se 
consultara a ti iversos sector e s.- A 
quen qued0u claro que non se con
sultou -foi ' ao "Ccinsello Gálego de 
Pesca" que non se acordaba casi nin
guén de .que ex'ístia, porque nunca se_ 
reuniu . . 

~.· , ocións: repetición da xogada 

Chegaron logo tres mocións que fo. 
ron a repetición da xogada do pleno 
anterior, onde os temas foran obxec-

to de interpelación ao Goberno auto
nómico. ·'.A~~unh~s -a cámara rápida 
pola su~ ,vJ_ru-léncia, sobrntodo por 

·parte (t-o.--: Conselleiro O íaz del Río, 
que · s~n\~ir ·a conto empezoulle a di
cer na sua~·interv~nción a Olives Ouin
tás, (CG) que non entendía, que n_on 
sabia- ler. e outras cousas polo estilÓ. 
Grácias que o señor Olives, ca~do 
pen~ábamos todos que se ia aesatar a 
guerra, subiu á tribuna e non ~quixo 
contestarlle ao Cooselleiro, dediCán- -
dose a expor argumentos técnicos. · 

Un Conselleiro que se foi palas ra
mas sempre e que se empecinou · en 
afirmar que eles, cantlo asig_narori ·ao 
Plan tfos Pequenos e medianos asta
l~iros, nÓn firmaron nengunha cuota 
de _ explotación, o-que deixaria fora a 
Ascon . e Vulcano. Logo, ao dia se. 
guinte manifestou que ,perguntaria a 
Madrid e -que, se había cuota, qué a 
Xunta ria'~ apoiaria o Plan. Aí est¡:iba 
a gran discrepáncia e o miolo .ao de
bate. No substancial todos éstaban de 
acordo :non se poden .p~char eses es
tale_iros, .poden ser rendábeis e están 
en moito mellares condicións que 
nengun do Estado. 

De Vicente, antigo Gonselleito, pú
xose en plan radical e comparou a 
Reconversión coa invasión francesa, 
afirmando que agora non son os fran_;; -
ceses senón que "estamos sendo ata
cados ·pola administración cenfra1 d; _ 
polo que "xa é hora de deixarse .de 
debates''. 

O hotel IViiño, outravolta 

Como a cousa estaba caldeada, desde 
o comezo das n:10cións, . cando chegou 

_.;, 

Anxel Guerreiro tamén provocou a polé
mica coa -sua intervención sobre a situa
ción que se vive en O Grove. 

a de Camilo Nogueira sobre a reunión 
da Xunta en Ourense (non se dixo 
nada nóvo, ne~ tan. sequer se soubo 
d icer que ríos telex enviados pola 
Xunta dicia "Reunión da Xunta 
co ... ") _ao chegar a moción se>bre . a 

· compr·a do hotel miño as cousas su
biron de tono. E iso que Ceferino 
O íaz estivo brando, moi bran.do. O 
conselleiro Corrar foise tamén por 
"Monteirón", en vez · de bab<ar ao 
problema encere.llándose en se facian 
falta _máis prazas ou non. · 

Fixo un relatório da ilegalidade e 
afinal da intervención d.icindo que 

. "eu·, .a ,única- explicación que encon-. 
tro, sinceramente, que encontro para 
darlle apoio a Bea Gondar, apoio 
frente a unlia - actuación recoñecida 
por todo o mundo que é absoluta
mente corrompida, só entando se a 
Xunta de Galiza espera sacar co con
trabando a financiación para as elei
cións au.tonóm icas1

'. 

- Esta afirmación, qué xa ia pret;:e
dida da pergunta deque se a Xunta 
facia -isto nun axuntamento onde ha
bia unha forte oposición, qué faria 
noutros do interior de Galiza, foi _a 
que fixo que Fernández Albor saíse 
do lugar da sesión. Foi tamén o que 
.alporizou a alguns cronistas que bus-
can sempre algo para darlle a voJta á 
tortilla. Asi un- desliz semántico, se 
queren, -do mellar parlamentário 
hoxe presente en Fonseca- ao dicer 
Xunta, en vez dé AP 04 Goberno au
tónomo, faiqes esquecer as graves 
acusacións, que por outra banda hai 
moito tempo que están en boca da 
opinición pública, e arremeten con- · 
tra Guerreiro, en vez de pedir que .se 

Mais as causas parecían estar máis 
ou ·menos claras, polo menos o da ile
gali9adll,_ asi que, vendo Barreiro que 
o , conselleiro quedaba malparado, e ., 

. aclaren as causas. 
Non é esta a única ocasión, é fre

cuente que, cunha minudéncia, os 
meios de comunicación tapen presun
tas irregularidades. . como 0íaz pediu a súa destitución, 

Non só era en Madrid onde propi
ciaban a integración nun partido es
tatal. En Galiza tamén habia alguns 
sectores de CG que defendian a inte
gración no PR. Este sentimento era 
maioritário na província de Ponteve
dra, e nalguns outros sectores proce
dentes da UCD. Al9uns até se quixe
ron aproveitar da enfermedade de 
Gómez Franqueira. 

Todos de acordo, agás o PSOE;Galiza discriminada 

Novas incorporacións 
Coalición segue asimesmo intentando 
implantar o partido. 

Nos últimos dias veñen mantendo -... 
conversas con diversos persoeiros da 
poi f ti ca galega. Xa parece definitiva a 
incorporación de António Rosón, 
f>·ardo e Maximino Perez Hartas. 

Tamén parece · que ·- x·a -decidiu --a
sua incorporación Vítor Moro. O ias 
atrás, especulábase con que anunciase 
a sua entrada en CG despois -da boda 
do seu fillo, celebrada hai unha~ se
manas na Coruña. Parece 'ser que a 
V f tor Moro tamén o está tentando o 
PSOE, oferecéndolle altos cargos. Hai 
quen afirma que Vítor Moro non en
trará en CG mentres o grupo Fernán-

-dez, ªº que está vencellado, non ne
gócie con Frariqueira, co que ultima
mente non mantiña boas relacións. 

CG tamén · lle tirnu as redes para 
tratar de afiliar aos ex-conselleiros 
Hernández Cachón, .Otero D 1aí e 
Carlos, Mella, senda amáis probábel a 
"incorporación deste último, por máis 
que nalguns ámbitos do partido haxa · 
reticéncias. · 

Outro das posíbeis novas fichaxes 
poden ser ·Luís Sobrado ex-secretário 
Xeral do PG, e_ López Menéndez, in- · 
tentándoo tamén con Benxamin Ca
sal, hoxe deputado polo PSOE. 

A. propos1c1on de Camilo Nogueira 
sobre os estaleiros galegps -cos re
presentantes do comité de empresa 
de Astano na tribuna, dado impor- : 
tante para entender o desenvolvi
mento- foi tremendamente ·escla- , 
recedora. 

Non é que se dixesen moitas 
cousas novas. Tanto Camilo Noguei
.ra, como Olives Quintas, pero so
bretodo o próprio Mella Villar en- · 
chéronse de aportar dados e máis 
dados, cifras e ·máis cifras, argumen
tos e máis argumentos, demostran-

, do que o peche dos estaleiros gale
gas non se debe a unha razón eco-

-nómica senón política, e que po
dian ser rendábeis, que o son moito 
máis que os do Puerto .de Santa Ma
ría. 

-O Conselleiro .Del Ria estaba de 
acordo:- Alianza Popular tamén es-

- taba de acordo. Todos de acordo 
menos o ·PSOE, que non dicia nada. 
Cando falou Ceferino Díaz -como 
te estás quefman,do Ceferino- o 
Ónico que dixo foi "consideramos 
que a reconversión é necesária", pe
ro o que non f ixo, noh podia face
lo, era demostrar, se queria apoiar 
como apoia a ·política do Goberno, · 

que o exposto na cámara non era 
verdade. Nen o fix9 -el, nen o pode 
facer ó Goberno, porque todo o 
que ali se dixo é verdade, e é tan . 
grave como para que o povo galega 
se po~a "en pé de guerra", como di
xo o aliancista De Vicente. · 

Pero non só quedou clara a dis- _ 
criminación de Galiza, senón que se 
pudo ver nidiamente a c,iemagóxia 
de Alianza -Popular e-que o Gobér
no autonómico non ten unha polí
tica clara e que -nos temas importan
tes non ·se poñen de acérdo. , 

Despois de que Camilo Nogüeira 
se emendase a si mesmo e puxese 
no articulado o que xá -estaba na ex
posición de motivos, que "o déficit 1 

dos estaleiros até o ano 1990 seria 
sufragado polo G oberno central", 
parecia que a proposición se podia 
aprobar, ainda que fose co voto en 
contra ou coa abstención dos· socia- ·. 
listas. 

Suspendeuse a sesión durante 
cinco minutos, que logo foron máis 
de média hora. Empezaron as con
versas e os .intentos de que o Gober
no-AP aprobasen a proposición en 
cuestión. - · 

lntentouno Mella, · Olives Ouin-

tas, Guerre.iro, Camilo Noguelra, De 
Vicente,... Barreiro discutia irada
mente con O.el R.ío, Conselleiro de 
lndústria, ao lado Albor; branca, 
enfadado, tamén mostraba a sua 
opinión. Afinal saíron para fÓra e o . 
Goberno reuniuse ilo despacho do 
presidente do Parlamento. 

Pasaban os minutos, Rosón cha
maba, ninguén viña, Olives Quintas 
ia ver qué pasaba, Mella entraba 
mal"humorado; ped íanHe que inter
cedese e el negábase. Máis espera, 
chamad:as de Rosón. Ainda nada. 
Pero xa se coñeGe a noticia :fortes 
discusións entre o Goberno, pero 
.non se vai aprobar, Barreiro non 

. quer. Primeiro chega Albor, logo os 
demais con Ba(reiro. 

Votación. A proposición _é derro
tada. Os "independentes" González 
!Ylartín e González Bermello ausen
táronse, tamén o tixeron os "i-nde
pendentes" do PSOE. De Vicente 
(AP) vota a favor. 

Logo o Gonselleiro Del Río ex
plica o voto e, estupefacción na s~, 
di ponto por ponto letra da propo
sición que votaron en contra. Nin
guén o entende. Cómo se come is
to? 

E as perguntas-empelan a surdir. 
A primeira :cómo é posfbel que un
ba proposición apresentada o 26 de 
01:1tubro, de tanta importáncia, non 
teña postura oficial do goberno e ti· 
vesen que reunirse para decidir. lstO' 
di ben pouco do Goberno. Pero 
xunto c_on esta aparecian outros in_
terrogantes -comentáriOs nas que 
se afirmaba que Albor queria votar 
a fé!vor e que Barreiro conseguiu 
impar a sua opinión (xa sabemos 
quén é o . auténtico presidente, de
clararia Anxo Guerreiro), que se ha
bia unha fo~te división do Goberno, 
que se aproban esta proposición po
la que se cria un sector público gale
ga cos estaleiros, todo .o goberno 
marcha correndo, que se o Goberno 
quería aprobalo porque sabe que o 
PSOE non lle deixará este sector, 
que se a única razón para non apro
bar a proposición estaba -en que fo
ra presentada pola oposición. _ 

Mentres tanto, AP apoia na Pla
taforma a folga xeral, ainda que ali 
se opuxeran a alguns pontos que 
despois apoiaron no Parlamento. 

Asi as causas, vai ser inevitábel 
que os demais partidos acu~en ao 
Goberno de demagóxia. 

.A.E. 
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. A longa espera 
dos topónirhoS 
LOIS DIEGUEZ 

O 14 de Xullo de 1983 püblicábase no Diário. Oficial de Galiza a ,!-ei 
3/1983 chamada de Normalizaéión Lingüística En todo o seu contido 
.ta11 só un articulo define de x eito claro o desexo de ndrmalización dG no
so idioma. Trátase do Art 10, en cuxo apartado 3 di que "a X unta regu
lamenta-~á a normalización d~· rotulácion pública, respeitando en todos os 
casos as normas intern·acionais que subscreba o Estado". 

Houbo que e~perar máis dun ano (ate o 21 de Setembro de 1984.), pa
ra que sa(se o Decreto que ·estabelece o procedimento para a fixación ou , 
recuperación da toponímia de Galiza ·Un ano, no decurso do cal, moi 
poucos concellos e institucións tomaron a decisi,ón de ·recuperar ·eses to
pó_n.imos selvaxemente españolizados ou esnaquizados pola col~nización 
e a barbárie. 

O Decreto 43/1984 de 23 de Marzo que regula as funcións e composi
ción ·da Comisión de Toponímia, di na sua introdución_ "que esta se ~n
frenta .áurxente tarefa d·e volver á sua forma enxebrea riqueza toponími- · 
ca de Galiia, liberándoa de deturpacións ou des@< éitadas..grafias impostas 
polo.-olvido, ou pola ignoráncia, ou polo descoii ecimento do' noso patri
mónio cultural e lingüístico". 

Asimesmo, o Decreto 132/1984 a que fai referéncia o seg~ndo párrafo 
deste comentário, lembra, na sua introdueión, que corresponde· á Xunta .. 
de Galiza a determinación dos nomes oficia is dos mun~cípios, dos territó
rios, dos núcleos de povoación, das vias de comunicación interurbanas e . 
do topónimos de Gal iza;· e aos cancel los- a determinación dos no mes da·s 
vias urbanas ,E máis. abaixo di: :"En todos os casos, a riorma -pretende .re
cuperar, fi>< ar e conservar a ,toponímia galega Per9 dedica unha máis· mi-; 
nuciosa regulación no suposto dos nomes dos conc~llos e das suas capi
tais, non só pola importáncia e pola intensidade oficial do seu uso, sen<?n 
pola urxéneia que nalguns destes casos hai que normalizar as denomina
cións tradicionais, eliminando os maos usos que unha desafortunada, ac
tuación oficial foi impondo en épocas pasadas". 

.Até aquí a postura oficial decretada a partir dunha lei, postura que 
louvarfamos de ser sincera, eonsecuente e .actuante. Pero non é ese o seu 
cantar. A posición teórica oficial' é combatida até os extr'emos máis colo
nizadores que actualiza a práti.ca dos vellos fasGistas, polos representantes 
dos Partidos que aprobaron a lei no Parlament~ autonómico, noutras ins- · 
titucións e na mesma administración da X unta e Co~ sellerias. A~i, esta- . 
mos cansos de ver todos os dias cómo seguen a rotular nomes, ·consellos e 
indicacións en perfeitísimo español; cómo nos meten (horror dos horró- . 
res) no mesmo letreiro Orense-Ourense, A Barrela-La Barrela ... ; cómo o' 
chauvinismo coruñesista pon o berro no ceu "porque nos quitan 1.a "L" 
de La Coruña", chauvinismo que tanto "La Voz de Galicia" como o al 
calde desa fermosísima cídade galega, defenden ao vello estilo sabendo 
que están na ilegalídade (máis, ·qué lles importa?. N·inguén os chama a 
cantas); cómo seguen detendo e xulgando a patriotas galegas que, fartos 
de agardar, corr ixen as brutezas e abusos do poder; coa sinxela arma do 
espra í; cómo moitos concellos que antes das últimas e!eicións acordaron 
en sesións plenárias galeguizar e cambiar os nomes, seguen na teima de 

" non o facer (óuh, os fondos acrodos e as nostálxicas apértas dos AP-
PSOE!) ; como... . . · 

Os pontos suspensivos son ricos en exempl6~ e dadós. Ho~e leo que os 
alcaldes das tres Póvoas, Tr.ives, Brollón e Caramiñal, convértense en xuí
ces ~fa topan ímia e din que a mainr parte da xente non quer ó seu verda
deiro t opónimo. Chegan até o referendo. A min ocórreseme enviarlles un 
telegrama: "que se vaian ... para Madrid!", e que leven con eles a todos os 
españolísimos-as que seguen a combater o noso idioma e a nasa cultura. 

· Agora ven· ao meu max-in esa fermosísiméi canción portuguesa que re
pite: a verdade está no povo. As Agrupacións Culturais (o pavo, a base), 
veñen de anunciar unha campaña pola recuperación dos topónimos que 
amplían a todo tipo de rótulos púplicos. Como proba da sua boa inten
cional idade, enviaron aos concellos e outros organismos, un escrito ·para 
qu_e se cumpran acordes e leis que seguen esquecidos. A resposta é o si
léncio, a indiferéncia ou, en moitos casos, a risa.'Oue ninguén se extrañe, 
xa que lógo, de que, · como ·ne>s -anas --do-fascismo, os bons e xener9s9s _ 
saian ás ruase estradas para, coa razón e coa xustícia, facer 0-que as insti-
tucións non queren facer: .recuperar os no mes que nos roubaron ·e que 
sel.vaxemente .españolizaron. Cairán denúncias e persecucións, ben o sa
bemos, pero será o único xeito de abrigar a esas institucións a que cum
pran unha esixéncia popular que os gobernantes deste País non queren 
atender. · 

Tef. 2.96208 A CORUÑA 
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Oleiros 

... 

,de trá11s,uga 
. A vida política de Oleiros segue 
. a baixar· revolta. Aogra - ~ · ~· ' ·· -
o PSOE acusa ao Alcalde de 
"tránsfuga""en busca de'· ,. 

· -notoriedade". 
Pola sua banda, Xosé IV~aria del · 

· Monte, o Alcalde, afirma que 
o PSOE 1 'quer instaú~ar 
o bipartitjismo a toda costa". 

O. Grupo Munic_ipal e a· Asamblea lo: 
cal_do ·PSOE de Oleiro's acusan ao al
calde del Mo_nte <;le ser uun tránsfuga 
eh busca de notor_iedade", _nun comu
nicado remitid~ a este periódieo'. 

_,, Xosé Maria del Monte aba.ndonou 
o. partido ha i tres semanas, valorando 
o PSOE este xes~o de "incalificábel 
irresponsabiridade", ao esquecerse de 
"renunciar como alcalde e concellal". 
·- 1 nculpan a Del Monte de sentir 
unha debilidade especial PQla auto-_ 
promoción, , ~firmantjo _que o "alcal
de e os seus actuais só.cios "están_!;>oi
coteando a· reforma cidministrativa. 

O PSOE acusa tamé.n ao actual go
berno MuriicipaJ onde e¿tán "o con
cellal descolgado de AP Manuel Ba
'rreiro, o alcalde Úánsfug.al Jos.é María 
del Monte · e Esquerda Gálega; cuxo 
portavoz Taboada .íYl.arzoa, acaba de 
definirse publicamente como anar
quista, d~ promqyer: "cotas de autén
ti~a anarquia, . de verdadeir'o caos, on
de se estab.el.eceu un-reparto de poder 
con-critérios personali~tas e mentali
dade fascista", pedindo finalmente · 
que 'Xosé Maria del Mo,nte renúncie á _ 
alcaldia. ·. 

Aversión do Alcalde 

Pastos en . contacto .con X osé Maria 
del Monte, este afirmou que non di
mitiria~ " en canto houbese unha 

A Garda 

~maioria de ,concella'is que me pedisen 
qu~ 'éontinuase". 

Acusa ao PSOE de querer ir ao bi
partidismo a toda costa, polo que in
tentou botar abaixo ao que "~e tiña 

. configt:Jrado ,como un goberno da ~.s

Querda sen nengu·n protagonismo". 
Declara que desde o PSOE non se 
concel:Je que haxa uns concellais que 
traballen de cara ao público e non se · 
supediten á burocrácia partidária e a 
asistir a plenos e ·permanentes. -

Está ·de acordo . con que o deto
nante da sua dimisión foi a reforma 
administrativa, que considera necesá
ria, pero non como o PSOE quer fa
cela, "limpando aos concellais e que 
sexan os bwróci:atas quen leven o pe
so da xestión, que os políticos non 
tivesen participación". 

Mantén que o verdadeiro interés 
do PSOE era sacarlle o despacho que 
teñen os ~oncellais "independentes", 
como quedou demostrado nunha reu-

- nión do Comité Local de Oleiros do 
partido, onde o único que se votou 
foi se determinado concellal tiña que 
deixar o seu despacho ou non". 

Xosé Maria del Monte manifesta 
que se marchou do PSOE "polo antes 
dito e porque eu concebo a Alcaldía 
-como unha t1ous9 colexiada, polo que 
non quera ser un- alcalde monstro co
mo Paco Vázquez". 

- Denúncia· por último o Alcalde os 
pactos A·P-PSOE e os intentos do 
PSOE, -"mesmat'r!énté C?S comunica
cións con Solana 'P.ara qu_e, como son 
empreg.ado da Telefónica, m'e trasla
·den para fóra c;fe · G~ar1z,;:i'_', e os inten
tos de.comprar a u·n concellal de EG 
sen traballo "oferecéfldofle un posto 
de. traballo, oferecimento realizado 
polo PSOE como por AP-". 

Vaise adecentar o cimitério civil 

En A G1,1arda vaise V-alar 
e adecentar o cemitério civil 
luf)ar onde están en~e·rrados ~s 
fusilados polo fascismo durante 
o G,,,uerra civil. ' 

O dia 1 de Novembro, un ano \máis 
como cada xornada de Todos O~San: 
tos, os comµnist_as da Guarda, o~ na
cionalistas, os republfoanns, en suma, 
os antifascistas, lembran aos "asturia- · 
nos.". Asi selles coñece xenericamen
te aos procedentes ddl brde penin.su-

. lar e que perderon as suas vidas víti
mas da persecución fascista ainda que 
emascarada neste caso coa farsa "dun 
xulgamento sumarísimo.., '. Foron 56 
os republicanos fusilados pol9s tropas 
de Franco. 

Xoán Noia, quen publicoa "Fuxi
dos" (memórias dun republicano ga
lega perseguido polo franquismo), ti
vo o acerto de mercar unha leira que . 
estaba· sen cultivar desde 1938 ev i
tando que-as cin~as destes' antif~scis
ta~ foran pasar ao "os~rio xeral" do 
cemitério, agora ampliado pola pa-
rróquia. · -

¡;..o presente van adec~ntar esta fo
sa comun. Valala e facer un pequeno 
monumento a estes "caídos". 
. A este contribuen numerosos af

·tistas que ceden as suas obras. Tamén 
se ~está a facer unha campaña"de doa
cións que se recollen nas sucursais 
bancárias de: A .Guarda o~ no aparta
do 47 desta vila. L.G. 

-
Ap.razada 

a Asaniblea 

Nacional do B.N.G. 

O BNG decidiu aprazar a celebración 
da -Asamblea Nacional. As novas da-. 
tas escollidas para a sua celebración 
son os días 22 e 23 dé Decembro. 

Esta decisión débese, segundo pa
rece, a que a dinámica movilizadora 

· que· está a levar o BNG nos temas da 
reconversión naval, e os preparativos 
da folga _xeral sobretodo, fan que os 
militantes ~stexan volcado.s nestes te-

. mas e non teñan o suficiente ·tempo 
para discutir a fondo cuestións esen
ciais, c0mo a postura diante da nova 
lei eleitoral. 

Falemos 
galego: .. 
Non sabemos o eco que terá a 
Campaña da Consellaria de Educa
ción e Cultura para que a xente ta
le galega. Se a sua eficácia a medi
mos pola que ten no Parlamento, 
seria mellor non facer nada. Cer
tos deputados, sobretodo de AP, e 
o socialista Carro Martinez, con 
Miguel Piñeiro, que algunhas veces 
tamén usa o español talan sistema
ticamente no· idioma que adoptou 
.Cervantes, que non está claro que 
o idioma en que mamou Cervantes 
non fose o galega. 

Pero o problema é máis grave, 
esta campaña é unha campaña da 
Xunta e os seus propios membros 
non lle fan caso. Hai alguns que, 
invariabelmente, sempre, usan o 
español, ainda que se permitan fa
cer algu nha cita en galega. Garrido 
Valenzuela e del Río son os máis 
consp í cu os representantes. 

lsto valeu para que outros de
putados soltasen as suas pullas 
contra a Xunta. 

Surprendente 

Correos 

A.E. 

"Se nestes ultimas números foron vá
rias as críticas publicadas ao servício 
de, Correos, provenientes de sindica
tos ou. persoas, e referidas fundamen
talmente ao uso do galego, tamén é 
certo que as nasas queixas poderian 
vir sobre esas cartas enviadas desde 
dentro de Galiza e que ás veces nos 
tardan até quince días en chegar, de , 

. mane ira que debemos t~r alerta aos 

. no sos colaboradores para q Lle o ser
vício postal non nos cause d'emasia
dos distúrbios. 

Non obsta~te, o motivo désta no
ta é ·outro moi diferente. O pasado 
dez de novembro· chegábano·s un so
bre matado. o d ia anterior en Santia
go, esta .rapidez é de por si loábel; 
tenoo ademais en conta que o Hl era 
sábado, pero ó máis curioso fo¡· que 
o único indicativo ·que figuraba na 
carta era : "Nosa' Terra"; seri endere
zo, nen cidade, nen dado algun máis. 

Compre entón, agora, felicitar a
eses traballadores pola sua eficácia. 
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"Non podemos erguer como único banderin e feito de ser -socialistas" 

MigUel .Barros, l,íder ·do ·Sector galeguista, do PSOE 
/ - ~ 

Miguel Barros Puenteé un dos 1 íde~es da chamada corrente_ 
galegLJ ista dentro do PSOE galego. Nesta entrevista anal ízanós 

tanto a situación actual hoxe do partido como 
as posicións que eles sosteñen, ademais dalgunha ·cuestión quente 

como a chamada reconversión. Miguel Barros formaba troika 
nas lqitas de mestres, alá polo sino 75, co.n P.epe Rivas e Figueroa,· 

_ hoxe os dous en AP. Lago pasou pola CNT entrando lago 
no PSOE, querendo1 dar hoxe a imaxe dun home de ~iartido qt:Je · · · 
(,• . . cree nb séu 8'1sburs'ó}"pohñáis q~e 8éixe ,tras_lú'cifrno_iúís l"hy· 

máis discrepáncias que as que _expresa. · 

--Señor 'Barros, para comezar podía- afirman que non existen -discrepán
mos pornos de acordo en cómo -cha- cias no seo do PSOE, encontrámonos 
marlle á corrente que vostede lidera · _ en princípio .coa contradición de que 
dentro do PSOE. - - · • ' isto, en puridade, q-ue. t.odos pensa-

- En princípio eu penso que o máis nios o mesmo, pero onc;le hai .u,nha_ 
adecuado desde 0 meu ponto de vista substancial diferéncia é no que face
seria o de galeguista. Este nome seria mos. En poi ítica, t\:m moitísimo máis 

' o que mellar define a nasa corrente interés o que se faga que ·o que se di
de pensamento, tendéncia, opinión ga. 
ou como se queira. En base a un cri- Por outi-a banda nós támén formu
tério moi sinxelo, xa que 0 termo ga- lamas unha tese básica. Nós sostemos 
leguista acuña hoxe ún determinado que a acción política ten que estar 
tipo de definición política. O nacio- enraizada no pensamento político 'au
nalismo galega, ademais, tense deno- tóctono, quer dicer, a lexitimac-ión _ -
minado xenericamente galeguismo. da· acción política dun partido en Ga
Por outra parte, dado que no gale- liza estará realmer:ite segura' cando es
guismo hai un sector progresista e texa arraigada no pensamento políti- ' 
que este sector progresista pode coin- co autóctono. Nós non podemos· er-
cidir perfeitamente ·cos postulados guer como único banderín o feitode · 
dun partido socialista, penso que a ser socia.listas como · único banderin 
ensamblaxe desde o ponto de vista diferenciador. Nós entendemos que o 
ideolóxico máis adeucado seria este. enraizamento no pensamento políti-
Non significa en absoluto que nun co autóctono é o galegu·ismo. progre-
partido socialista non haxa naciona- sista, entendendo nós que é unha ne-
listas, galeguistas, ·autonomistas, so- cesidade. Aqui é onde empeza a 
cialistas ... O que os diferéncia é 0 én- haber os seus máis e os seus menos. 
fase que poña cada un nos distintos Desde 1846 para acá hai un venero 
calificativos que os distingue. de galeguismo en defensa · dos asoba

llados, dos marxinados, dos direitos 
-Vostede personalmente considé~ recoñecidos dos pavos· e que isto é 

rase nacionalista? algo que pode-.asumir perfeitamente 
o socialismo. E máis, eu xa dixen en _ 

Non seria exacto se hoxe me defi- várias ocasións; concretamente no 
ni se nacionalista, pois que para min Congreso de Vigo, .que s_e 0 Partido 
hoxe o nacionalismo ten unha fron- Socialista queria evitar a cristaliza-· 
teira da que non debe baixar :loitar ción dos nacionalismos periféricos de 
por elevar a nación á categoria de Es- índole rnáis separatista, só podeFia fa
tado. Eu hoxe, no seo do Estado es- celo dándolle resposta á cuestión na-
pañol, non estaría polo direito de au- cional. 0 que por outra parte non é 
todeterminación . . lsto creo que hai nengun descobrimento, dado que xa 
que dicilo sinceramente. o fixo o Partido Socialista na desapa-

Eu tampouco son orixinariamente rición do império austro-hungaro, fí-
un nacionalista, e até me molestaría xoo o Partido Socialista alemán coa 
presumir quns antecedentes dos que adaptación aos landers; isto fixérono 
careza. os comunistas cataláns, os socialistas 

- Moita xente da sua corrente che- do PSC ... 
gou ao PSOE querendo galeguizar o 
partido ... 

Pódese entender que os socialistas 
galegas intentasen galeguizar o Parti
do Socialista, qué menos. 

- Pero non parece bastante difícil, 
os feítos están aí, -intentalo nun parti
do cun aparato tan forte ,_sobretodo 
se iso era o motivo, dician, principal 
dese "desembarco"? 

Non prexulgo nunca as intencións. 
Hoxe mesmo. Polo tanto eu cons
cientemente non teño nengun dado 
que me permita afirmar que un grupo 
de compañeiros do. partido, "desem
barcou" no PSOE coa intención de 
darlle un determinado xir.o. -Por quá non se dá en Galiza? 

-Vaiamos logo a outra cousa. Pensamos que a políti~a en Ga.liza 
Cáis son as principais diferéncias que xenericamente· est~ acosada por catro 

,. ten a sua corriente a respeito da co- gr.aves eiyas. A í está a falta de verte
rrente maioritáda no seo do territó- ·- bración política. Quer dicer, mentres 
rio español? Ga.liza non teíía un espectro poi ítico " 

A nasa· diferénciá fundamenta( é"" córréctamente definido, non hai nen 
que nos, pugnamos porque a estrutura seguridade nen. poder de interlocu
do partido responda exactamente _á , ción. lsto foi o que lle -pasou á UCD 
conceición do Estado. l~to significa . de Galiza, que por pór o exemplo do 
que o poder poi ítico comporta, de Estatuto, nunca conseguiu que -0 apa-

~ acordo co estatuto, unha real _ posibi- rello centr'al do partido modificase a 
lidade de autogoberno, este grau de cláusula ominosa. lsto pásalle a AP, 
autonomía· para elaborar o proxectd · que fixo a campaña cenfrándoa en 
político e as alternativas en Galiza, Fraga, e hoxe cústalle moito aos de 
tena que ter o PS de G-PSOE. AP o que o público intue que é a tu-

lsto xa está nos estatutos fede- tela que exerce o aparato· central do 
rais do part_ido. Desde . ese ponto de partido. lsto pode pasarlle ao PSOE. 
vista nós seríamos perfeitq_mente or- O cidadán non cooece os estatutos, 
todoxos. O, que pretendemos é que polo que ten que ser a actuación dos 
'iso se cumpra, que iso se· faga." Polo _socialistas galegas os que gañen esa 

- tanto, cando ou~ros compañeiros. · credibilidade. 

· Outfo problema importante é a sa· 
telitización permanente da nasa polí
tica. Se os partidos de ámbito estatal 
norí asumen a federalización dos seus 
aparellos, .non ter:emos nunca a segu
ridad.e de que o Estado das autono
mias -. pode funcionar xa que, loxica
mente, os nacionalismo'S periféricos 
pugas.rái.!1serh~e:e-dfant~- <lM' d~séredi-
tos destés _aparellos. -

Por outra banda, Galiza, ao care
cer d~ proxecfos polfticos ªl:l~Ócto - ._ 
nos, de alternativas elabo'radas aqui 
polos partidos estatais, priman sobre 
os aspectos ideolóxJcos _e políticos o 
localismo e a territorializadón, as 
bandorias, os feudos .. : entón os apa- -
rellos dos partidos -funcionan en base 
ao reparto de inf luéncias territoriais, 
e non unidos ao proxecto p_olítico e 
ideolóxico. · 

Ademais pensamos qu~ a escasa 
conciéncia .autonómica .xustifiea 
aquel "" pquco _graü _de autonomismo 
que recollen nas suas ·formulácións 
mái~ frecuentes." ·-

....,.Esa e a análise _que vostedes fan 
e o. que queren conseguir; analicemos 
logo os resultados últimos cara o con
greso- de_ Madrid, que son -ó.s -que .ván 
petmitir que ·as suas ideas vaian ou 
non adiarite. 

A modernizac-ión r~al do PSÓE en 
Gal~z,a e~~n futuro da, política no es
pectro de centro-esquerda vai depen
der do rumo que tire o PSOE. ~ós 
propugnamos claramente a gaÍegui - -
zación do partido, entendendo por 
galeguiz-ación asumir as responsabili- 
dades políticas que se -derivan de ter
autonomia para decidir politicameñte 
no ámbito territorial. Portan-to, se 
neste congreso non conseguimos 
mostrar-mas que estes plantexªm ,en~ ~ 
tos non só corresponden a catro mili- · 
tantes moi ideoloxizados, estaríamos 
equivocqdos. O que viñeron probar as 
eleicións- cara o congreso federal foi . 
que a metade do partido responde 
exactamente a un proxecto que nós 
interpretamos. Non é voluntarismo_, 
senón que é algo que está no seo do 
PSOE. Aí están os 16 delegadps que -
conseguimos dos 34 en liza. -

-As outras •tendéncias, cómo e~- -
tán en canto ao número de delega~ 
dos? 

O que constitue a maioria do par
tido, a que sostén a dirección actual, 
conseguiÚ 18 delegados. 

-Pero A Coruña ... 

Eu con isto trato de prec.isar que 
os compañeiros que apoiaron a direc
ción cohstitu íron a maior,ia, non me . 
s"into autorizado a dicer "se ván c9nti
nuar coa maioria ou non~ téñeno ·que 
definir no congreso de Xaneiro·, -que é 
o que irnos facer todos no parti,fo. 

- -Pero e'n Vigo pareee _-que a .sua a'l
ternativa _non saiu ben parada, pois 
<¡ue·So1:o arrasou... · 

Na agrupación de . Vigo, a correla
ción de forzas ·entre compañeiros que 
seguirian a nosa liña e os .que non, 
non está nos votos que nos pretende
ron atribuir. Unha corrente "autono
mista" aprese~tou unha lista que tivo · 
dous votos. O que non se_ pode dicer' 
é que esa é a lista que patrocinam_os 
nos. Non demos a batalla en Vigo 
porqUe aqui, ao ser só dous comisio
n-ados a ,delegación responde ao crité
rio da maioria, polo que é o mesmo 
ter sesenta que setenta , que vinte, 
_que dous. 

\ ' 

-~Demos un xiro á -conversa. Fale-
rnos do Parlamento, onde a sua co
rrente é maioritária, no grupo parla
mentário; pero tanto Ceferino Díaz 
qomo vostede están defendendo as 
teses oficialistas" coas que non están _ 

- de acordo. 

Sempre se pode tirar a conclusiqn 
de que, ao identificar_ a determina-

dos compañeiros que hoxe somos de
putad.os. no parlamento, como defen
sores dunha liña política dentro do 
partido, é indiscutíbel que pode ·ha- -
ber algun tipo de discrepáncias. Nós 
no partido e no parlamento defende
mos substancialmente o prqgrama 
que o partido apresentou ás eleicións 
do 82. Non pretendemos criarlle ao 
partido unha escisión. Nós discuti
mos no p~rtido os critérios que hoxe 
g-ezan de maioria, pero non· pode ir 

. o~ grupo parlamentário por un lad_o e 
o partido por outro. Publicamente -
nunca taremos .unha d::;idéncia. 

-Pero nas eleicións xerais, a sua 
corrente quedou marxinada nas lis
tas ... 

Naque! momento estaba moi re
cente o congreso de Lugo é pareceu
nos ·que seria realmente moi sospeitb
so que désemos a batalla pala repre
sentación · institucional no congreso, 
x·a ·que' se poderia . ente nder que a na
sa lo ita poi ítica estaba sustentada 
mrnha regueifa polo co11trol do po
der. Foi por isto polo que as listas 
que propuxo o partido non foron di-s
cutidas por nós en nengunha das pro
víncias. 

A respeito do futuro nós entende
mos que un proxecto político non se 
sustenta sen o poder institucional, 
-sen poder orgánico tjentro do parti
do ... polo que intentaremos gañar a 

. maioria e xa ani.Jriciámos que non 
presentaremos lista alternativa se non 
hai unha maioria integrada en torno 
ao -proxecto. Se ·n~:m é asi, pensamos 
que haberá· lmhas negociacións que 
sempre permrtirán acadar a·s teitos 
mínimos que nós defendemos, o qtie' 
pode comportar tamén u·nha negocia
ción co poder institucional. Eu per
soalmente negaríame a participar en 
nengun proxecto defendido polo 
meu 'partido no que tivese concién
cia clara' de q.ue as teses que nós de
fendemos non se ian asumir. 

-Supoñamos que gaña a sus co
rr-ente. Cál seria o seu home cara a 
X unta? 

Eu non faria un apriorismo neste 
sentido, porque unha vez que se defi-

Xan Carballa 

na o proxecto, o Congreso ten que 
· dar o seguinte paso ·en _ estimar cáis 

van ser as persoas que interpreten o 
proxecto. 

-Pero a outra parte está facendo 
estes apriof..ismos ... . 

Ben, pero unha das cuestións que 
reclamamos para o noso partido é a 
capacidad e de decidir en Galiza o que 
en Galiza se vai facer. ~ A decisión ten. -
que traducirse no Congreso. 

-Vaiamos a un tema espiñento, 
falernos da chamada reconversión ... 

O tema da reconversión nós vémo
lo da seguinte maneira. Non dubida- · 
mos en absoluto da neéesidade dunha 
renovación dalguns sectores ·produti
vos españois, qué xa é un tópico re
petir que xa se deberian ter feito. 
Aparte disto, opinamos que se dunha 
determinada acción de Goberno, nes
te caso do Goberno central, se deriva 
un benefíció, que este benefício sexa 

· equitativamente repartido; se se deri-
va unha carga, que as cargas sexan ta
mén repartidas equitativamente. lsto 
témolo defendido no _seo do partido,
nos informes do p(óprio goberno, no 
sindicato, ' etc. Periso que o partido 
naso e a UGT están de acordo con · -
isto. 

-Pero polos dados que se aportan, 
recorde senón a última sesión do _par
lamento, dados que vostedes nunca.· 
rebateron, esa distribución de cargas 
da fala _non é equitativa ... , 

Até agor,a, como non- ten habido 
nengunha decisión final sobre o que
.vai acorrer en Gali'za, parécenos que 
todos os dados que se manexen son 
opinións que, de momento, non res
ponden a nengun tipQ de decisión. A 
direceión do partido é a que ten que 
transmitir ao grupo parlamentário as 
decisións sobre a toma de postur_a, 

- polo tanto, como non ternos de mo
. mento nengu n tipo de i nstruc~ón de 
que modi_fitjue o critério político bá
sico de que o reparto das cargas sexa 
equitativo, nós estamos convencidos 
de que 'esa vai ser a política que im
pere. 
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PSOE" ·e AP pactan ,e apróban . os ternas 
... 

rna1s .polérnic.os do_s· últimos. anos 
I , 

merciantes, colé< los profisionais, etc decéronse. Os comerciantes congregá
ronse diante de Maria Pita· para· .pro
testar coAtra a ubicación de "El Cor
te Inglés". · 

Tamén o fixeron· as organi_zacións 

Lugo 

lrr8gulai-idades · 

:·de-dous concell.ais 
Francisco Vázquez levou ao 
Pleno, e.coriseguiu que se 
aprobasen, os asuntos que 
criaron máis discrepáncia nos 
últimos anos na cidade da 
Coruña O PXOU, Corte Inglés 
e aparcamentos. Os viciños 

ó pacto era absolutamente nece
sário para o PSOE para sacar adiante 
os proxectos, despois da disidéncia 
dos concellais Arias, Carreira e Pardo, 
que foron os gue máis en contra .se 

mo~traron destes proxectos Con eles 
RPUñ~ron~e os con~ell_ais de La Coru. 

. cidadana e os partidos políticos ná- . 
cionalista e da esquerda 

Miguel Rivera .o igón ·(AP) 
e Fabriciano González f>enela 
. (PSOE), resultaron acusados 

· lle chegar a un acordo para evitar os 

.O que si non se l les perm itiu foi 
dous escándaJos. · 

O alcalde recoñeceu, en troques, non puderon estar presentes no 1 
Pleno. 

ña Unida ,i"." !,... entrar ~o salóri_ de, ~~lón~.~ <I,9\l!~·: ª i 
. Policía Municip~I rexeitaba aqueles 

· düra:mite'.'ll n plen01 _ · ~ .. , , · . 1., gu,e"''~isc4lpa_ra as . !nfraccións de Fa
briciano González e-de Rivera Qigón, 
dado que estaba pendente de ser 
comprobada unha denuncia contra 
este último por presunta utilización 
da brigada de obras. municipal e 
tanto, tírala a relucir poderia ocasio
narlle perxuícios irreparábeis. 

Oposición cidadana 
que. pudesen ser s-ospeitosos de opo
si.ción ·aos plans do Alcalde. 

do axuntamento de lugo 
de-estar realizando obras 
sen o correspondente perm isa 
municipal. · 
-A 1 i\ITG presentou ademáis 
denú ncia contra Rivera 

O .Partido Socialista Obrero Espa'i O'I, 
despois de pactar con AP os asu'ntos, 
convocou ao fin o denominado "ple
no do século",. para aprobar o Plan 
d~ Ordenación Urbana, a ubicación 
de "El Corte 1 nglés" e a construción 
de oito aparcamentos subterráneos. 

Coalición Popular, como tiñan 
pa.ctado na semana anterior, votou a 
favor das duas primeiras proposi
cións, absténdose na terceira Pola 
sua banda, Enrique Marfany, rompeu 
surprendentemente a disciplin,.a de 
voto, ao facelo en contra da permuta 
de terrenos, os da Cubela, para insta- · 
lar os grandes armacéns. 

Desde hai vários meses víñase demos
trando unha inusitada oposición ci
daria a estes tres temas, alguns dos 
cais xa foron moi contro'verti.das na 
corporación anterior. 

Nos ~ltimos dias, e diante da con
vocatória do pleno as protestas recru-

, . 

A decisión de levar adiante é!S tres 
decisións aprobadas po,lo Peno. 
Muni~ip~I da Coruña, e~taba can- . 

O dia anterior, tres .coricellais da 
corporación precedente, César Pin
tos (BNG), Vázquez Pozo (EG), Ré
meseiro Rodrígt:Jez, é diversos mili
tántes· destes partidos e doutras orga
nización sintentaron pecharse no Pa
lácio Municipal sen conseguila 

AP. se estivese no · poder .. Os dous 
partidos defenden os mesmos inte
reses: os da oligarquía coruñesa. 

1 O igón por utilización de persoal 
mÜnidpal na construción 
dun chalé particular. 

E posibel tamén que Vicente Ouiro 
ga, a'lcalde de Lugo, tentase silenciar 
os dous escándalos a través dun pac· 
to. Se ben o señor Quiroga negou ta
xantamente que tivese proposto ao 
portavoz do grupo municipal socialiS
ta establecer un pacto de siléncio, 
para evitar que trascendese á opinión 
pública a situación irregular de duas 
construccións, propriedade dun con
cellal de AP e doutro do PSOE. 

Fabriciano González, nun primei
ro m·omento púxose a disposición do 
seu grupo, o PSOE, e dimitiu como 
concellal. Posteriormente abandonou 
o partido acusando aos ex-compañei
ros de telo abandonado, polo que 
pode que continúe no axuntamento 
como concellal indepedente. 

tJn pacto que se rumoreaba 

Desde tempo atrás v íñ ase rumorean
do en torn.o ao pacto PSOE-AP para 
consensuar estes pontos aos que se 
viñan opondo entidades cidadáns 
partidos políticos da .esquerda, co-

. tada Sabíase que ·Francisco Váz
quez non ia retroceder e que pac
taría con Coalición Popular; e que 
AP est~ri~ ·en'cantaaa en c~ncertar 
con Paco Vázquez ~ este.s e outros 
temas, pois que a política desen
volvida pólo PSOE na Coruña é a 
rries.ma que poder.ia levar a . cabo 

Agora aos viciños só l les queda, 
, comó en ·tempo de Liaño, cando 
Dragados non foi capaz de facer 
os aparcamentos · subterráneos 
aprobaaos xa polo pleno, debfdo á 
oposición popular, seguir opó.ndo
se a estes proxectos ainda con 
máis forza se cabe. A.E. 

Non obstante, o portavoz socialis
ta, Manuel Varela Flores, sinalou que 
efectivamente Vicente Oulroga e ou
tros membros do grupo propuxéron-

Rivera Digón, que ao parecer tiña 
permiso para construir un pendello, 
estaba realizando unha vivencia fami
liar, a cal xa vai polo primeiro piso. 
Ademáis pésa sobre el a acusación de 
empregar personal municipal nas 
obras. A causa desta situación nunha 
reunión da Permanente do Grupo 
Municipal Popular sofriu un desvane
cemento, ao ser presa dun forte ata
que nervioso. 

Qué facer, agora,: aqui?~ 
(Reflex.ións antes 

' .... 

, da 11 Asamblea do BNG) 
ENCARNA OTERO 

Os días 22 e 23 de Decembro, irnos xuntar
nos en Santiago, para debater o naso pasado, 
o agora e máis 'O noso povir, os· homes e mu
lleres que hai xa dous anos coidamos era pre
ciso uní rmonos nunha ampla frente comun 
de traballo para que .este país . noso, Galiza, 
seguise vivo, en .pé, existise ... 

O presente, a etapa que estamos a viver 
esixe unha reflexión pausada, de vagar, ma
dura de todos e todas os que amamos a esta 
nación galega. O governo do P.S.O. E. quer 
afastar, esnaquizar, toda resisténcia nacional 
e popular e para iso non repara en meios, se
xan .económicos : reconversión industrial, 
Mercado Comun, sexan poi íticos reforma da 
leí eleitoral, sexan represivos Guarda civil, 
policía, tortura ... Mais tamen é certo que o 

. povo galega non baixa o lombo, que loita 
cada vez máis forte, desde As Enchousas a 
Vigo, desde Santiago a Ferro!, a resisténcia, a 
represión amósase cada momento rrÍáis viva· e 
tenaz. E mentres, qué estamos a facer a· 
"Vangarda do Pai's"? Estamos á altura do 
momento que nos toca viver? Traballamos 
con esperanza, con led ícia, eremos no que 

facemos? 
Eramos moitos e moitas, na Coruña hai 

dous anos, inda que alguns ficaron no cami
ño, xa desde os comezos coidaron ql..ie o 
Bloque xa nascia mal, qúizá- agora, ante a 
sua 11 Asamblea, deberían reflexionar, ver 
que desde fó.ra pódense facer críticas, -que 
nos deben servir aos que estamos dentro para ,....., 
reflexionar, para ver os erro~- que ternos, 
mais traballando connosco, todos xuntos 
nesta frente ampla, que Galiza necesrta ago
ra, é posíbel modificar alguns hábitos, am
pliar os eidos .d.e traballo e de loita, xuntos 
ternos máis forza, e tamén mais posibilidades 
de actuar mellor, rachemos co individualis
mo que moitas e moitos levamos dentro, a 
xenerosidade é dos fortes. 

Talvez asi, unindo todo o que está vivo no 
país estaremos m~is perta da "Alba de Gló
ria" que Castelao albiscal;>a no seu derradeiro 
dicurso do día de Gal iza, en Buenos Aires. 

Para as e os _que estamos dentro, que des
de hai dous anos traballamos neste Bloque 
Nacionalista Galego, non hai direito .ao desá-

' nimo nen á claudicación a esperanza nun fu
turo mellar ten.nos que axudar, xa agora, a 
continuar. Como di o poeta, non é só itaca o 
noso ob_xectivo, debe .ser xa tamén o camiño 

que irnos abrindo, e·a travesía cara a llla pro
metida, son as folgas -xerais, a loita contra a 
manipulación de Casteíao, o 25 de Xullo, ·a - · 
defensa do naso idioma, talando ou corren
do para que chegue · máis axiña, o descobr.i
mento e espallamento da nosa cultura. 

Se ~ste ano conseguimos entrar na Ouin~ 
tana, en Santiago 10.000 apesar das proi
bicións e represións dos anos anteriores, é 
porque sabemos resistir e esperar, esta re
sisténcia debe alentar todo o noso traballo 
en cada curruncho da nosa terra, facendo es-' 
coitar a nosa voz, amasando as nasas anguei
ra.s en ~caáa intre. A Xunta de Galiza e o Go
verno do P.S.O.E. dannos múltiples oportu
nidades, ante a sua ineficácia, para tacelo. 

. Por iso, este intre debe servir.para dármonos 
uns aos outros ánimo e botar para adiante, 
ternos a re~ponsabil id ad e e a abriga de se
guir traballando máis que · nunca, con opti-

. mismo, con solidaridade, se non eles, os na
sos inimigos que son moitos e fortes es están 
perta de nós, gañarán; Mais nós somos os 
bons e xenerosos e iso sábeo xa unha parte 
da nasa Nación, só ternos que facer que toda 
Galiza, que todos os seus homes e mulleres o 
descobran. ,. 

A colonización e o' auto-ódio . xeran un 

'' 

desprécio moi grande que o povo galega ten 
asumido desde tempos moi antigos, só o des
coqrimento do noso, de que somos un povo 
que queremos erguerno, pornos en pé, berrar 
que somos e seremos, pode rachar coa opre
sión que nos esmaga. Ou eremos nisto e asu
mimos a nosa misión histórica, na que non 
teñen cabida nen claudicacións, nen abando
nos, ou teremos que responder ante a h istó
ria, ante o noso povo, que xa ten esperanza 
en nós, da responsabilidade que non soube
mos asumir e levar a bon porto. Só nós so
mos responsábeis das nasas derrotas, dos na
sos abandonos. 

Encarna Otero é membro do Connello Nacional do 
B.N.G. 

Mais istes tempos tristes 
son tempos xa pasados. 
xa rematou a festa, 
agora non bailamos 
nin o ailalalelo/nin o ailalalalo, 
que bailamos a danza 
dos 1 ibres homes bravos: 
testa erguida, voz rexa, 
duro anclar, firme paso, 
camiño do futuro./brazo con brazo, 
todos xu ntos/cantar:ido. 

Celso Emílio Ferreiro:Outono ·1965 

VII Aniversário CEA-FESTA SABADO 1 DE DECEMBRO, AS 2(30 HORAS 

RESTAURANTE .11 EL CASTILLO" (Monte do Castro - Vigo) 
FESTA COAS ACTUACIONS DE: 

' r 

A NOSA .n;RRA--
(1977.:1984) 
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JORGE I.DMBA (cantautor portugués) 
ANTON LO PEZ (mago) . 
RiCARDO PORTELA (gaiteiro maior) 

Todas as persoas interesadas en asistir poden retirar as tarxetas nas livrarias 
Biblos e Alonso (Lugo); Pueblo (Pontevedra); Ir Indo (Vigo) e Tanco e Sty
lo (Ourense); Lume, Nós e Couceiro (A Coruña); Couceiro (Santiago) e Vi
lafer (Cangas). Ou tamén dirixíndo~ ao periódico no .teléfono (986) - ·" 
22 24 0·5, ou escrebendo ao Apartado de Correos 1.371 de Vigo. 
Remesaránselles"por correo contra-reembolso. 

¡ ·, 

Menu: Vieiras, L"cón con Grelos, 
filloas,, café e· copa . 1 · 

Viñós: Tinto de Barrantes e b.ran
co do «;:ondado 

Précio Cea-F~sta : 1.500 pta .. 

Organiza: Grupo.de apoio · 
a A 'NOSATERRA de Vigo 

\ 
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a 
b incéndio televisado da fachada de San Xerome veu aportar . A forte combustión 

do póliu~~~ano colleu 
por surpresa 

. - t de'"eri~;~~r~·n _;árias, caixas de .car_tón,, 
""; as cais contiñan no seu interior várias novas elementos ao non por vello menos agudo problef)la dos 

aloxamentos para o.1estuda11ta~o santiagués= Unha accióiHfue:-os , · 
mesmos estudantes non puderon contrólar serviu. para que . · · .. en meios oficia is .e cónservadores se· des~tase u-nha: . :. ' . '. . .. 

.aos próprios e~tuda_nte.~ 

·, -· peza~ de e'~cúma dé ·poliuretano da 
utilizada nas ·embalaxes·. ·A este mate·

-:.. ria·I será ao que lle· prertderán 1 IÚme--; 'i;.' ~ •• 

l1rr \füs6:m,a691fó~ éfJ? o?Bk5&oºttiáªd~1s~¡ provocando . unhas chamas de ·grañ· 
• · e • · -- envergadura dado o carácter · forte-

ta -Xu'nta de -Gobernb era o tema das mente inflamábel" do poliuretano. Os -

ex,al~ada ·~'!-in~an~a·~-_ver»al· ~o~tra as reivindicaciólll'Slestµ.cl~aQsl1~ 
rft'at'fÉ1s ·se·gain fél a" ~sté~ ~sú c'é§o';'J ll ~ paro convocado;po lo~ ·CA F · .~.- - r-

(Comités Abertos de Factild~de} era seguido en.todas - : .· . , " · 
as faculdades e máis de 'mil estudantes concentrábanse d-iante 'da 

tásas··e dos pifos, ·ponto que forn'pro- estudantes bótanSe ent6n; pará" atrá_:; 
pasto polo t:iecano ·de Mal;emátiéas, ante o inusitado do lume. As cenas 

consellaria dJ E~ucaciál\.' · · ' Xosé ,Mª .Masa. Con tal .motivo, uns ·· · · ·· · d 1 
mentres -tanto e·ran rex1sta as po as · catrocentos estudantes concent~áror:i- · · -· · · · · 

Entre o cinco e o nove de Novembro 
voltaban a se reproducir a,s accións 
do estudiantado esixindo unha solu
ción ao problema dos P,)sos e en pro.
testa pala desmesurada subida das_ ta
sas académicas. 

Cos habituais cortes de -tráfico, ca
ceroladas, asi como algun que outro 
enfrentamento coa policía, chegouse 
ao venres 9, xornada na que celebra
ba unha reu'nión a Xunta de Goberno 

A repercus1on do incéndio na fa
chada do réitorado veu dada_ por 
tres motivos. Primeiro, a sua im
portáncia en si; segundo, o efeito 
televisión e terceiro as ganas que 
tiñan os estamentos oficiais e con
servadores de vapulear a un movi
mento autónomo como o dos es-

. tudantes (ao cal polo tanto eles 
non poden "encauzar") e que ade
ma is está a plantexar unhas reivin
dicacións xustas para todos - os 
pontos de vista e as cai~ levan anos 
sen unha satisfatória resposta ofi-
cial. _ 

No ·tocante ao primeiro aspec
'to os mesmos Comités Abertos 
caÍificaron de esaxerada a acción, 
ainda que segundo ele-s esta fói 
jprovocada. palas " oirclfn'~tand~s ac'- '. 
tua'is-· e pola atit'údé d_o· reitorado 
no incidente (xa relatado noutro 
lugar) que viña significar a negati" 
va ao diálogo. Segundo os CAF, os 
danos~ nonfor.on~ ademais, nen 
moito menos irreparábeis. 

Sobre estes, danos, en diversos 
meios argumentaríase que a limpe
za cfa fachada eqü,ivaleria a un des
gaste de 200 anos de intempérie. 
Outras fontes desminte'l tal afir
mación. 

Especialistas en monumentos 
declararon a La Voz de Galieia 
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· · ., · · cámaras situadas· nas .colindantes ins-
se di ante . de P.alácio cié San Xerqme· talácións de TVE-G. · úns segundos 
(ónde ·está o -Reiton1do) coa xa hab,i- 1-náis tárcí~ - ~ pofieia carr~g_· aria contra 
tual ,.consigña· de ;,queremos ·pi.si ñas 

' todos os presentes. · ' bons e baratlños" , · · · 
, Con posterioridade- a· estes feítos 

Segundo fontes estudantes, paréce un estudante, . secretário ~.ie zona de 
ser que. foi o vicerreitor, señor Corti- ERGA, era reclamado ·por unha per-

. zo, quen deu. orde de pechar as por- soa para mover un· sinal de tránsito. 
tas do edifício e · impedir a entrada Ante a negativa do mozo, o indiví-
dos estudantes ao ·1ugan'.inde se cefe... duo · dés:cóñecido até áquel· m·omeríto, 
braba a Xunta de G©berno: Nese•mo-_ ideni:ifiéóuse como ·capitán ·- da -Poli-
mento QS ~ali ·:presentes cómezaron. a' cia 'NáeiOnéfl pafa ·levar:detido ·ao· es-
chamar .re~etidamente , á _.porta,·. esi- tudante· sob . a:·aeusadón de de.sobé-. 
xindo a entradª_ por trntarse dun ed_i- 'diéncia e ·desa.catG>· á autoridade~. ··. ' -
f ício qu,e _per.tenc!a á . UriiY.er~ida<;l~ ';e , , , -. ., . - · ~ , , 
polo · tanto taméri aos _estudantes. A Paro~ masivo- ccin posteríóiidade 
contfnuac.ión .alguns dos ·úríive·r~itá- ap~ · iñc.1dJntes .;_,,·.- ,_ · . ,- ·- -
rios ~;rÍl~zaron -a -· peafr~~- fOHaS· de( ··~ =· :· ~~r.· .. ~~ ~. 

' · o luns seguinte a estes acontecimen-. 
apoiltes"fácendountía pequena foga- tos foi .convoeada -unha asamblea de 
ta a algo máis dun metro da porta; _es- distrito en, medicin.a á que asistiron 
te lume, polps s.ua~ dime~si~ns, non vári~s centos de estudantes. Nesta 
chego-t:t-a- revestir importancia. Nese · asamblea decidiuse levar a cabo un 
~omen~o un b~d~I_, ª? ~~~ece.r d~ , ,.. paro o martes, ,.p,arn...,,que .fo.i segu~do . 
tdeolox1a 1:Jltradirett1sta, sa1u do ed1- · masivamente na totalidade do dis-
ficio para apagar a fogata, polo cal ·re- . trito universitário. Faculdades como 
c~?iu abundante~ ab~ch~~~·./\ reac- - a de Farmácia por ~xernplQ,_ na cal ' 
c~o~ ?º bedel foi e_nton im~ 1 ~;tªi' r~;- ;:: -·'°'.son:·escasi~ _.ás ·a-safrllt leas '..-ce1el::>rád!:ls~ "·· 
~1an~,c:>. aos est~~antes coa e~ctu:na ;.:"~ 'estiveron~r~unid·os"· os estudantes en-
carmonica do extintor· - tre as 11 e as 14 horas. 

Este feíto repetiuse_ en duas oca- Na mesma xornada rnáis de mil es-
da Universidade¡ • ;, ' sións, ; alcanzando a moitos dos pre- tudantes se reunia'n diante da Canse-
. Nes.t~ Xunta de Goberno non exis- . séntes'1oS cals tíveron que~e re'tir:ar, - 1-leria·de-Educación. Vários deÍes can-

te representaeión.!estudántil dado que - con síntomas de intqxicación ·al.gu_n seguirori-entrevistarse co ·Consélleiro, · 
foi formada sob· o -mandato do _ar:ite- deles·. A resposta non. se fixo esperar: · V ítot Vázq·uez Portome_ñe, quen -Gle
rior reitor Suárez.·Núñez, quen efe- . - e -vários estudiantes buscaron p_ed_ras · clarou esta V de acordo ' coas su as rei -
recera -aos' estudantes trns-delegados, ..... polas cercanías mentras arreciaban 'os' vindicacións -e que asi pensaba -expor-
representación que non ·fora aceitada -, insultos contra o bedel e O!! lemas· clá-·· llo · ao ' Ministro de ·Educación, J.-Ma
por estes, ao considera la numedca- · sicos -da camp!;lña polos -pisos, Neste - ria Maravall-. " 
mente ridícula e dado tamén que esta instante . vaise . producir "·o acontecí- ;~ .. Case nó mesmo 'momento da con-
Xunta ainda tiña-vá.rios membros pe- mento máis ·nomeado: 'tJn grupo de céntrac1on, Eduard·o Raimóndez, 
designados "a decjo". estudantes· retíra~e cara ··Foriséca on- ~ membro ea Pepa~ (Pl~taforma Progre· 

·sistá ~'. "cercana ·ao ·PSOE), declarab·a na 
TVE-G que actos ·como ·os protagoni
zados polos estudantes na fachada de 
·san ·Xer:órne eran ·cláramente des-mo
vilizadores. 

que a fachada do Palácio <;Je .San 
Xerome fora impregnada bastan
tes anos atrás cunha ·capa d~ '9era, 
proced imento emp.regado ~ nte
riormente para combater a deno
minada "enfer_medade da pedra" e 
'que, co paso do tep"'lpo, seg_undo 
aportou recentemente o profesor 

~ Güitián ac» congreso·-d-e ·Restaura
ción de Monumentos, revelouse 
contrapr:oducente ao xerar un pro
ceso autodestrutivo. Esta capa de 
cera foi precisamente a que se} u!l· 
diu co calor producido no incén· 
dio. 

No tocante ao segundo aspec
to, o efeito tv, é de por si coñeci
do polo _le1tor.M.ais é o terce.iro 
factor, dos citados nun princípip, 
o que reviste unha ve.rdadeira gra-
v'idade. · 

Como exemplo do desborda
mento e do tono exaltado das res
postas á ácción estuElantil recolle
mos ·· as seguintes: O vicerrector, 
señor ·cortizo, declara :en Rádio 
Nacional que ·~o problema dos pi- . 
sos non se arranxa qúe·imando as 
e.asas"; o p·restixioso diário .madri
leño "El País" publica unha edito
rial que: "noné descartábel qµe al
gunhas movilizació"ns deste xénero 
descansen sobre estratéxias e orga
nizacións que perseguen obxecti-

vos nuamente" ·desestabi 1 izadores. 
A _ihs-isténcia conque a Pren$a _máis· 
reaccionária d~ste 'país, (. .. ) apoia 
as protestas asi o fai sospeifar". O 
certo é que non sabemos o que di
xo á prensa máis reacdonária do 
país aoque pertence o diário "El 
País", pero-si sabemos que a pre.n-
sa máis reaccionária daqu! púxolle . 
calificativos aos estudanges moi na 
liña dos do liberal diár-io madrile ~ 

ño. 

No. mesmo editorial calificouse _ 
indirectamente aos estudantes de 
názis. Alusión do mesmo matiz fi_;-- . 
xo o ·colectivodá P'epa nunha nota' · 
de prenss:i ·na· que, , a,demais, · se lle 
chamaba aos: éstudantes, <;ompa- .
ñe'i'roS Se~us;· ñi"fitato~- e il·niínil~is. ~ ~ ~~ 

/X.:s exaltada·s declarae'ións dos,' 
persoeiros asi como os comentá- · 
rios arrebatados de "prestixiosos" 

· m~ios de comunicación dan pé a 
interpretar que a alitude dos estu
dantes é realmente molesta preci
samente por · non ser controlábel. 
para estas forzas; e que de seguir 
asi as cousas, as instáncias of ic,i_ais 

- non l les vai quedar riláis remédio 
que dar alternativas práticas a cur~ 
to e meio p~azo ao problema dos 
aloxamentos e das tasa_s. 

M.V. 

Comisión ou claustro 
Na · Xurita de Gobernó celebrada o 
venres dfa n~-v~, ·-dura11'te os inciden
tes da . fachada; decídese a eriación 
dunha comisión cóa participación• de 
representantes da administración; da 
Universidade, asesor xuri'dico, etc., 
par:a . tratar os problemas da Univer-
sidade. · 
' _. o reitor convoca aos representan
tes· -estudantis no claustro o venres 
16, coa intención de que elixan tres 
representantes que formen parte des
ta comisión. Tal proposta non é acei
tada polos estudañtes, alegando que 
non cecoñecen ·á Xunta de Goberno 
(por . razóns xa explicadas máis arri- . 
ba) ªº tempo que. esixen unh a reu
nión extraordinária do claustro para 
tratar o tem~ das tasas e aloxamen
tos. Esta _. deciS!ón é tomada ademais 
por unanimida?Je · entre os represen
tantes estudantis · no claustro · ( mem
b ros da Pepa, ~Céi, Paf e independén- ~ 
tes). - · · .. . · 

Actualmente, os 'e'studantes x_a en
tregaron a petición de. celebración 
dun claustro extráo.rdin·ario ao reito
rado, iniciando tamén a recollida .de 
firmas dun .téreio· de membrns do 
claustrQJ.. o cal obrigaria á celebración .' 

. do mesmo en caso de negarse o reito. 
rado 'á primeira petición. • 
· Están prevista:s ~~emais novas m0-~ 
vilizacións entre as que destaca a ma
nifestación do dia 27 coñvopada pola 
comisión cidadana. 

:· 
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-Desde hai'dous lustros, a obra _e a 
si-g.ni:fica_ción de ·J. Hábermas está a 
iri_cidir no pensamento das vangar
das . máis europeizadas do Estado 

· es13añól. Créo que os· gr-u¡;ros máis · 
áfins ás preocup'aaró.ns ·de ·Haber-- , 
mas son- teólo!!)os r:e de füósofos. 
Resulta estraño~ ·- porque. aes que 
máis se dirixe - Haberm~s ~ , aos so
ciólogos e animad"ares de opinión. 

cando, én 1'~fü r, pÚblica' Theo: 
_ rie: .des ko111unikativ.~n t-f~pd.elns-, ~ . 
a ., ii;iterac~ión.{ C>- _q_,l,l ~: ce.ritra ~ pr.f!.:rº C. . 
GUPa a · un pensador ousa~o . e 
igualmente crítico dos superado~ 
'sistemas -capitalismo e socialismo 
dási·cos do XIX. "b simples de
senvolvimento técnico non libera, · 
hai0 q1:.1e engadir-lle -a ·praxe social"; 
que supera ·a antagonismó xa di
luído _ dr b~r~uesia e pr?let?,riado. 
~ r-acio,oallclade co111um~t1va t en 

· q~ue i ec(iller :todo"ó ; ~u,ndó,' c;Ja vi-. 
da, quer dicer, as evidéncias nas 
que todos nos movemos, per<? ta
mén os subsistemas tecidos polas 
regras estratéx icas,. o 'p.oder econó
mico, o simbélico. · 

Esta superación de anált.se t~n 
característica dos estudos de Ha
.bermas non parece teña acadado 

, e~tre nós a suficiente ate.nción. 
'Rossana Rossan.da é uri - testigo. 

. ' máis . do desfase analítico en que 
- vivimos na Península. En · 1982 

volve esta fin.a pensadora italiana a 
reafirm&r:-se na sua convicción. da 
falta de profundación dos grupos 

. de esquerda ~CÓ; 
Penso, como simples afeizoado 

· a ler, que o descoñecimer:tto da es
. cola .de Fr:ankfurt e, concretamen
.íeí das aportacións de Habermas, 

,·_,.forma parte do atraso mental que 
· padecemos en moitas análises. 
Non soan a · repeticións envelleci
·das ·as que contrapoñen dl,las cla
·ses características do X IX, que 
.fían· no mesianismo pro tetário dos 
paises desenvolvidos' todo o por-

_vir, que tematizan eterna¡nente o· 
lugar das contradicións primárias e 
secundárias? 

, E moi éerto, Habermas repi
te-o, que o capitalismo se debate 

ecada dia en máis contradicións in
supé-rábeis, que as , democrácias 
burguesas non realizan os ideais 
democráticos qu~ . f irmañ, ao re
vés· serven-se delés para manter o 
statu ciuo,---para p~raffza~ a:~ _!ll~ta~· 
cións sot:iais: pát <i _,_aferro 11ar os 
sectores · máis v:itais -e· r.evolueioná
rios. Pero é igualmente certo que 
a interacción mella os perfis máis 
resistentes .das divisións - sociais, 
que a criación cultural forxa res
postas novas en diálogo, ás veces, 
con grupos alonxados e non que
ce tanto con outras da mesma ori-

~ xe pero anquilosados e resistentes 
ás inovacións. 

Habermas.é un testigo inda mo
zo, de intentos de penetrar na fon· 
dura do magma social e de trans
formar cada país desde si mesmo 
cara un !~turo de realidade libre. 



~SOCIEDADE-------

A política de espécies 
protexidas,non 
está a ', resultar ~efica:Z ' 

¡ ( .; ..... 

Nunha ponéncia apresentada pola Soc'iedade Galega 
de Históri_a Natural {SG HN) á décimosexta reunión· da Unión 

Internacional para a .Conservación dá Natureza (UICN) 
celebrado recentem.ente en IFadrid, afírmase 

que o descoñecimento dos cazadores, a comercialización 
de diversas espéc;ies ·prot~xipas e a desídia da adm.in:isftación serian 

. algunhas das razóns da i~eficaz' p~citección de _éeftáS espécies; : ~ 
. · ·~. ~ . ;, 

No 1973 ditáronse as primeiras nor- , un só taxidermista naturalizou un to
mas para a protección de diversas es- '· tal pe 3f7 a~es . mortas:· a ' tiros du[an < 
pécies en todo o território do Estado te as temporadas de caza e proceden-
español. Este decreto . foi ampliado tes da província de Oure-nse, das que 
no 1980, facéndose extensiva a' pr:o ,, ·. 200 (63, 1 por ceñto) son actualmen-
tección a 395 espécies vertebradas. ·. te ~spécies~ pro-texidas: , 

Segundo a ponéncia mencionada, 
nas listas de . protección danse ausén
cias incomprémffbeis e. éaprichOSpS . 
(non aparece o Lagarta ocelado,-a sa~ 

. ! 

Tri'nta ou cuar:~nta 
par.eUas::de iobos , · 

lamandra, o sapo comun, o cisne can- "d UINC T 
tor, o mergullo). ·N, ótase asimesmo 0 O "Lil;:>ro Vermello ª - cah ica 

ao lobo de espécie vulnerabE{ a causa' 
descoñecimento de cert9s . espécies da sua ·povoaciOn graveinente ' dismi-
como, a lagartixa· máis cpmun na Ga- .nuíd.a .. e p·orv.ir .incertó, ; con graves 
liza, "Podareis bocagei'.'., asi' como ·fa~~ores .adver_sos. ,.Na. Galiza calc.úl~·~e . 
unha série de éontr~dicións : prdtec- que existen. h.oxe entre 30 e 40 pare- .. 
ción do Visón, pero non da espécie llas reprodutoras. · 
autóctona o Turón, protección · do A inda que en . España, indica a 

· Ourizo moruno pero non d.o Ourizo S.G.H.N ., a alimentación baséase na 
comun, etc. captura de grandes pezas (corzo, "Ca-

Transcorridos 11 anos desde a preolus" e butras : 35 por cento, gan-
promulgación do primeiro. d stes -dé- do doméstico :24 por cento), várfos 
cretas, continua a ponéncia, pode 17 'por cento, na Galiza a escasez de 
afirmarse que a protección pretendí- vertebrados medianos ou grandés e a 
da non é efectiva na prática. Pois da- d. · · ·, d 11 grave 1smrnuc1on e cae 1os a causa 
se : da mixomatose en primeiro lugar, e · 

a) Un descoñecimento polos caza- da caza excesiva e/ou furtiva en se
dares dé cais son as esp_écies protexi =- gundo trai como éonsecuéncia qué os 
das. lobos se vexan forzados a atacar ao 

b) Comercialización de determina-
das espécies protex idas e dos seus res
tos. E coñecido en todo o território 
español, o tráfico de espécies protex i
das para Cetreria, asi como de certos 
reptis, o e~pólio de ovos para colec
cionistas etc. Existe tamén un gran 
negócio peleteiro e de taxidérm.ia, 
traficándose impunemente sen que se 
fagan averiguacións sobre a procedén
cia de tais restos. 

e) Desídia da admiriistración 
(ICONA) en facer cumprir a lei. A vi
xiláncia do Estado é totalmente insu-· 
ficiente (...). Coa implantación do Es
tado das Autonomías, houbo cám~ 
bias de nome e descentralización en 
gran medida o aparato burocrático; 
pero a estrutu ra e o fu ncionamento 
das Delegacións do ·Meio Ambiente 
seguen sendo os mesmos. 

d) A repovoación forestal enfóca
se unicamente desde o ponto de vista 
de rentabilidáde imediata, o cal signi
.fica o monocultivo de Pinos e Euca-
liptos. 

e) Existe unha poi ítica claramente 
proteccionista dos intereses dos caza- . 
dores e das espéties cinexéticas por 
parte da administración. 

gando doméstico, especia'.,¡1ente ao 
cabalar, que habita libremente moi- .· 
tos dos montes. Como os cabalas e 
outro gando atacado significan unha 
importante pérda económica · para as 
febles economías rurais, os labregos 

· consideran ao lobo como inimigo ao 
que hai que eliminar como sexa. Des
ta maneira, os lobos que quedan son
exterm inados con venenos, por meio 
de batidas ilegais ou autorizadas, tiro
tea.dos na época da caza ou en tempo 
de veda, capturados con !azos oü ce- . 

. pos, chegándose incluso a incendiar o· 
monte nalgun caso. Na época da cria, 
búscanse e caP_túranse as camadas. 

A situación é, de seguir así, de de
saparición da povoación de lobos ga
laicos. Só fica unha solución para evi
talo :a indenización. Sostemos, indi-

lca finalm'ente a SGHN, que se a toda , 
a comunidade lle interesa a preserva
ción desta espécie, é toda a comuhi
dade quen debe coÍitribuir para que o 
_lobo non se extinga, e non únicamen
te uns poucos gandeiros, que son 
quen na actua.!Jdade pagan coas suas 
reses a predación do lobo. E pois a 
administración quen debe destinar 

En once anos, desde 1959 a 1969, - fondos de abando dos contribuíntes. 

Encontro ecolóxico galeg·o-:portugués 
Os pasados dias 1, i, 3 e 4 de Novem
bro, reuníronse na Ponte da Barca 
(Portugal), 57 intelectuais e científi
cos, dos cais 8 eran Qalegos, nO. semi
nário "Terras da Lóbrega e da Bar
ca", sobre et'nografia, história, ecolo
xia e poesía 

As conclusións finais, redactadas 
por galegas e portugueses, recollen a 
preocupación existente en Galiza pa
la conversación do estuário do Miño. 
Asimesmo recolle a petición de ·pro
texer a zona ourensana estremeira co 
Parque Nacional Peneda-Gerez (Por
tugal), que forman un ecosistema 

· único, impresciild íbel para a salvagar
da dos valores ecoláx icos. A apertu
ra .da fronteira en A Magdalena-Un
doso, seria moi beneficiosa para o in
tercámbio e irmanamento de ambas 
e duas nacións. 

Especial preocupación amostra
ron os galegas polos asulagamentos . 
N. 258 / 22 DE NOVEMBRO / 1984 

que vai traer o encaro portugués do 
Alto-Undoso nas terras ourensanas 
de Entrimo, Bande, Lóvios, etc. ... 

Pola protección íntegra 
do esteiro do Miño 

A sección ecoláx ica da Agrupación 
Cultural Guardesa pediulle nun escri
to ao Conselleiro de Agricultura que 
se pro íba ·a caza na -desembocadura 
do Miño, entre a foz do río e o 'carta 
illote (frente á parróquia de San Mi~ 
guel de Tabagón), dada ·a importáncia 
da zona e que ali subsisten .numerosas 
espécies protex idas que os cazadores 
non respeitan e os guardas non dan 
feito tampouco que se respeiten, por 
ser moita a ex tensión a vix iar. 

A .NOSA _TERRA / 10 
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A pesca no Miño _e .a 
comunidade ma,riñeir"a gardeSa 

MIGUEL SOBRINO BLANCO 

Rodríguez Santamarfa ( 1923) ·es
crebia :"En ningún río d~~ ~§lll~Bi\ 
se . emplea · tal cantidl';ld _de~ , artes, 

. ,bé!rcos y,° personas como ea el río. 
· (\/liño", afirmación qve ,viña prec{'. 

·dida por dados relativos á.activida
de pesquei{a do arto ' l921 . no tr~.-- . 
mo internadonal, ·e que'répródud-

. ··. ·mos 'no s-eguinte balance : - · · --, · 

País 
Gal iza 
Portugal 
Total: 

País 
Gal iza 

' _P_0r:tu!lal 
Total : 

?País , 
Gali:za 

_ Portugal . 
Total: 

País · 
Gal iza 
Portugal 

Total: 

N-. d .e pescadores 
1.021 
l.266 
2.277· 

.. N. de artes 
728 
876 

1-604 

N. de er11barcacións 
-267 
62~ -

- 895 

Volume de' eapturas 
~ ! 165.91-7 

230.648 

(Kg.) 396.565 · 
. '7>.J. ' ··: .• 

Anos antes, Xoán Cervera Val
d.errama ( 1909) dera xa a referén
cia de uns- 3.000 pescadores que 
mantiñan-·unhas 15.000 persoas en 
mais de 50 parróquias,_ galegas e 
portuguesas, que se beneficiaban 
dos produtos da pesca, estando 
·"hoy como hace un siglo en ·cuan-
to a ~rtes y procediinentos". - · 

Permitímonos comez-ar ofere
cendo estas cifras para ilustrar o 
importante papel sócio-económico 

·que xogou, até ñon hai moito ·· 
tempo, a pesca fluvial'na estrutura 
produtiva das GOmunidades · do 
curso baixo do Miño. 
- ~as suas ági.Jas abondaban mu
x os, anguias, sollas, chalizos e ou
tros peixes menores, xunto co sa
b-le e as espéoies de -cálidade, como 

- a troita, a lamprea e o salmón. Es
ta riqueza biolóxica constituía un
ha considerábel fonte alimentária 
e de ingresos para moitos dos mo
radores das povoacións viciñas as 

·ribeiras. 
Sobre a base dunhas relacións 

de produción tradicionais, ao lon
go do tempo, foi desenvolvéndose 

· unha variada tecnoloxia pesqueira; 
e por .extensión, artellado sobre o 
aproveitamento deses recursos, 
configurápase todo ·un complexo 
sub-univen¡o cultural máis amplo. 
No limitado território do tramo fi
nal do Miño, materiais e aparella- ' 

x e instrumental, procedimentos e 
técnicas, usos, práticas e . normas, 
elementos cognitivos, língüísticos, 

' etc., vencellados á pesca miñota, 
integrábanse todos eles formando 
un particular etno-sistema, hoxe ~ 

praticamente desaparecido vítiina
das alteracións producidas ao lon-
go dos últimos 20 anos. · 
· Ate finais do século pasado,. a 

actividade produtiva do rio organi-
· .zouse e fµncionou sometida a un

ha regulación case espontánea dos 
factores ecolóxicos, sócio-ecq_aó
mico~ e culturais. · Mais a raiz da 
aparición do regulamento da pesca 
do Miño no ano 1897 e das dispo
sicións que lle seguiron, unha série 
de mecanismos formais de control 
xurídico viñeron afectar esta evo
lución natural do sistema. Os seus 
efeitos reflexaranse~ por exemplo, 
no pecho do repertório de artes e 
aparellos ·(·pasando dos 14 tipos 
autorizados polo regulamento do 
1897, aos 11 que se contemplan 

das lampreeira, trasmallo e · j~hari
fe, estando especializad· ,; pois 
fundamentalmente . na captura de 

PROTEXE A 

DESEMlíOCADUltA DO MIRO 

' ~ . lamprea e . sable . . A e~onomia ma-
. ~~!· ; riñeiJia est::i,p.a.trarlicionalmer;ite so- . · 

·. ' ~ ~ ! ! \ 't 't t '· ~() t ¡ -i. : ,,.. ?( .. ~ 1 ( • i ¡J; )' . 
·_ . ·· metida a ,un ciclo anual, caracten-

.. ~ - zadó '. po~ _unh~ id~ ao ~io a partir 
' de meados de inverno e unha ·vol~a 
ao mar a .. finais da primavera oü 
comezos 'de-verán. Pri'Rcipiábase a 

· · meados de Xaneiro ou a volta da 

·A. C. G. -Sección ero16xica 

no do ano 1-968) nas l~mitacións 
das características métricas ou da 
imposición de determinadas con-

. dicións á sua utilización, por citar 
algunhas col.isas. Específicamente 
elaborados para o tramo lnte·rna
ci0hal do rio, estes marcos legais 
respeitaban "grosso modo" os 
procedrmentos e instrumentos tra
d iciona is de captura. Tendo como · 
función orixinal_ a protección dos 
recursos biolóxicos, a limitación 
de abusos,_ eliminación de confli
tos, definición d,e .. direitos e abri
gas, etc., resultar9·~· ~f,inal comple-

. tamente ineficaces para impedir a 
chegada da desast'rosá shuación na 
que se atopa actualmente a pesca 
no-rio Miño. 

Ao longo deste século, a varie-
-dade tipolóxica· de artefactos que 
po9ian ser utilizados reducíase aos 
seguintes : alcharifes, trasmallos, 
lampreeiras, sacadas, es;acadas, ra
llas ou vargas da solla e do muxo, · 
bitoróns e cabeceiras, espineis e 

· palangres, liñas e fisgas. As redes 
tipq sacada e estacada serian lago 
próibidas, así como as fisgas. Máis 
recentemente toleraríase o empre
go de novas artes e aparellos, co
mo ven acontecendo, por exem
plo, cos da pesca do meixón. 

Non obstante, a posesión e uti
lización deste conxunto instru
mental estivo sempre lonxe de 
apresentar unha dispersión horno-

~ xénea ao longo do rio. Unh_a apro
ximación superficial á análise das 
práticas / peS'queiras concretas, 
mostra que, máis alá das prescri
cións e prosoricións legais, identi
fícase unha sorte de especializa
ción tecnolóxica e un claro repar
to do espácio fluvial disponíbel, 
asociado isto á ubicación e ás ca
r(!cteristicas sócio-culturais da co
munidade de perténcia dos pesca
dores : labregos e -mariñeiros, de 

. máis em:iba ou de máis abaixo, ga
legas ·ou portlJgueses a¡;>resentaban 
perfis tecnoloxicos diferenciados 
na explotación dos recursos pe!¡
queirqs do rio, traballando en de
terminados lugares con combina
tórias esp.ecíficas e moi limitadas 
dó conxunto de ª' L -- ~ e- aparellbs 

· d ispon íbeis. 
Centrándonos na comunidade 

mariñeira da Guarda, até meados 
do século, o seu espácio tradicio
nal de pesca do Miño lim,itábase · 
ao área do estuário que vai desde 
as Eiras até a barra, utilizando ca
se exclusivamente as redes chama- ,... 

festa d.e San Amaro coa lanipree~-
ra, pasando máis tarde, cando co
mezaba a entrar o sable no río, a 
pescar cos trasmallos ou cos alcha
rifes até que a escasez deste peixe 
abrigaba de novo o retorno aó 
mar. -

Aparte das diferéncias estrutu
rais que caracterizan a cada un 
destes tres tipos de redes, son de 
destacar t·amén profundas diferén
cias funcionais entre os sistemas 
de pesca. A lampreeira e o trasma-
llo, artes tipificadas como de deri
va, faenábanse de noite xeralmen
te con dous homes desde unha 
embarcación. Polo contrário, o al
charife, arte de arrastre desde te
rra, usábase de día, precisándose 
unha · embarcación con dous ou 
tres homes para facer o cerco, e 
dun grupo máis ou menos nume
roso de pescadores para traela e 
enxurrala en terra. · 

Sen menospreciar a importán
cia · da pesca da lamprea, 9 groso 
da ceifa do rio constituíao, par.a o 
mariñeiro da Guarda, a colleita do 
sable, debido á sua excepcional 
abundáncia. A sua captura dedicá
banse primeiro cos trasmallos, e 
máis · tarde maioritariamente cos 
alcharifes. A eleición dun ou ou
tro sistema implicaria para o mari
ñeiro diferentes- tipos de vida e 
traballo ao longo da sua perma
néncia no río. 

A incorporación á pesca do sa
ble íase facendo de maneira pro
gresiva : xeralmente os que anda
ban á lamprea, a finais do inverno 
comezaban a botar tamén trasma
.llos, o que permitia detectar a che
gada dos primeiros sables. Ao ir en 
aumento a arribada destes peixes, 
formábanse lago pequenos grupos 
de mariñeiros que ian de "matula
xe" a tantear cos a'lcharifes polos 
areos do rio. Estes grupos ian cre
cendo en número e xente até que 
se decidía un dia pasará organiza
ción das "quebradas" ou grupos 
de pescadores e aos sorteos do tur
no de partos ou lugares de pese~ e 
do turno de lances no interior da 
quebrada. Surdia desta maneira no 
estuário do Miño unha pomplexa 
organización da pesca na que pes
cadores ga·legos ou _portugueses, de 
xentes do- mar ou da aldea, asocia
dos en grupos duns 30 (os galegas) 
a 50 pescadores (os _portugueses) 
comandados por un "delegado", 
disfroitaban · por riguroso turno 
dos contados lugares ou "portas" 

· de pesca que, desde as Eiras até 
Camposancos óferecian - condi
cións axeitadas p_ara o emprego do 

· alcharife. Pala parte galega, até ós . 
anos 50 en qu'e desaparece o_ al- · 
charife (ao ir escaseando o· peixe~ 
tras a ruptura dos ciclos biolóxi-

. cos que se produciu coa constru
ción dos encaros) no estuário do 
Miñ-o funcionaron cinco quebra
d~s, catro das cais estaban Gonsti
tu ídas case · exclusivamente por 
mariñeiros guardeses. 

Miguel Sobrino Blanco. Antropólogo, 
1 nstitut de Psychologie Sociale, 
Université de Strasbourg._ 



Todo .está preparado para 
a Folga xeral do 29 de · 
Novembro por máis que xa se 
teñan firmado os plans entre 
UGT e o Goberno basco, 
negáronse a firmalos. 
A firma q\j~'s r' a"tordos " ~ritt~ ~~ .l'N'I, ·· 1 

UGT, asi como a Junta de Andalucía, 
non va·i cambiar os plans de movilizq~ 
cións programados para este mes, nen 
facer desconvocar a folga xeral do dia 
29. 

Segundo os acordos firmados, non 
será desmantelada nengunha factoría 
dos grandes estaleiros nos próximos 
dous anos, · en previsión de que se 
produza unha reactivación da deman
da mundial de buques. 

descoñecimentci total de cómo fun
ciona o mercado mundial -e espa
ñol- de novas construcións. Por qué ' 
ha,qian. o~· arm¡:idores de orientar a sua 
demanda a Ún · "estaleiro~' qué non ·/ 
construe búques. Serán Ós buques do 
futyro· imediato do mesmo tipo que 
ós actuais, ·:. e· :non 

7

Ímportará nada a 
· faita de funcionamento contínuo da · 

'man de obra e das oficinas técnicas, a 
aúsénda de investigación, éstudo e 
desenvolv.imen:to - de novas· coñeci
mentos en procesos e produtos que> 
serán necesariamente privativos ., do 
mercac:Jo., í u;' ' _, . . fi ;):i .. - ,s•::. 

':: Pola sua bariaa, CC.00. considera : 
que os acordes do 1~1 non modificou 
os seus obxectivos de produción, e 
que UGT renunciou á petición de 
392 mil toneladas, que esixia até 
agora, ademais de non ·garantir a re
cólocación dos traballadodes exce-
dentes do sect0r. 

As ·ZUR e a promoción 
deemprego 

Por outra banda, as centrais sindicais 
son sum.amente críticas cos plans de 
Promoción anunciados poÍo Geber-

A Xunta de Galiza non firmou o 
plan debido a que este estabelece a 
suspensión de actividades en Astano. 
O Goberno autónomo galego pede 
que a carga de trabal lo sexa repartida 
entre todas as factorías, insistindo en 
que se efectuen auditorías técníco
económ icas para determinar cá is son 
os estaleíros máis rendábeis. 

"Un cínico engano" no, xa que os· empresáríos que se ins
Para a 1 NTG, o "non facer buques t~len nas Zur-;.eceben benefícios se
pero non achatarrar as instalacíóns é..:.._ mellantes aos que agora exiSten 
un cínico engano, unha desesperada (GAEIG), así como a experíéncia das 
maneíra de xustíficar ·os plans dogo- · Oficinas de Promoción Industrial que 
berno central con matices estúpidos. c;.:on diferentes siglas teñen existido 
Trátase dunha posición que supón un no Ferrol e no Axuntamento vigués, 
------------·~ non auguran nada bón. Aí está ta

Cómprelles garra 
aos líderes sindicais 

mén o Poi ígoho da Gándara nq Fe- · 
rrol no qQe a inda h<;>xe non se insta- . 
lou empresa algunha. 

Do mesmo xeíto, as .experiéncjas 
coñecídas dos Fond·os .de Promoción 
de .Emprego que instrumentou a 
UCD no ano 80 para Aceriales, non 
'poden ser máis negativas. Dos case 
dous :mil traballadores que acederorí 

Repetir dados e máis dados, xa sa
bidos, diante dunhas persoas que 
levan máís de un ano de loita, que 
percorreron máis de douscentos 
quilómetros · para -manifestarse, 
tratando de convenc.elos da inxus
tícia da re.conversión, semella fóra 
de lugar. _ 

Pois a ísto e pouco máis é ao 
que se reducen os mitins finais das 
manifestación os 1 íderes sindicais. 
Están faltos de garra. Caen no que 
poderíamos chamar, "parlameAta
rismo". Os traba liad ores non nece
sitan dados que lles digan qué in
xusta é a reconversión, sábeno 
ben, mellar que nadie . O que ne
cesitan son ánimos, empuxe para 
seguir na loita, para superala cuan
titativa e cualitativamente. 

Nen Amor Deus, nen "Manel", 
nen "Meiriña", nen tan. sequer Pe
pe Díaz (un bon teórico), nas suas 
intervencíóns, estou agora pen
sando na que puxo final á mani
festación conxunta en Vigo, arrin-

caron un só aplauso dos trabaHa
dores. E iso acorre unha e outra 
vez; e unha e outra vez· caPn no 
erro retórico diante da indiferén
cia das masas tra__bal !adoras. 

Ocorre isto nun momento en 
· que fan n::iáis fa ita que nunca ·os 1 í

deres obreiros; 1 íderes que arras
ten másas, que arrebaten, que im
pulsen ... aos traballadores. Onde 
están? Por qué escollen f via "par
lamentária", abandonando a orto
doxa, a que foi sempre l;landeira 
do sindicalismo combativo?· Non 
será unha postura ídeolóxica? 

Este é o momento no que, se 
haí algun sindicalista, con máis ou 
menos prestíxio, con cargo ou sen 
el, que. saiba conectar co pensa
mento, co corazón dos traballado
res, sexa el quen tome a palabra, a 
palabra como forma de loita e non 
como discurso de faculdade · de 
económicas tratando o problema 
·da "reconversión". 

A. EYRE 

. a eles, . nengun ~oltou á . empresa de 
orixe, tr.as 33 meses que permaríece
ron no mesmo, apesar de ir co CC?n

, trato suspendido, non réscindido. 
~ ' .....-' 

INTG acusa a CCOO 
Je pasividade 
Asi as éousas, terian que volcarse to
dos os efectivos na preparación d~sta 
folga, pero a INTG acus13 a CCOO de 
pasividade, de non estar facendo na
da e de ir á folga abrigados, pero in 
tenta que só se. leve a cabo en Vigb e 
Ferro l. . 

' Esta folga, en teoría, é . apoiada 
por todos os partidos presentes na . 
"Plataforma", quer dicer todos, des
de AP~ agás o PSOE, ·ainda que a 
Confederación de empresários de Lu-

. go, próxima a AP, teña' manifestado 
que se oporá, ainda que non é de es
trañar, país que na plataforma AP ta- -
mén votou en- contra, como é natu
ral. 

,_SubVencións á proxectos ·sobre 
innovaCión educativa 
Por unha Orde de 30 de Outubro des
te ano, a Consellaria de Educación e 
Cultura convoca os programas de De
senvol\limento para a 1 nvestigación e 
J OQ.Vc:ici_ÓfJ Educativa para preescolar, 
Educación Xeral Básica,. Bacharelato, 
Formación Profisio·nal e Ensinos Ar
tísticos, así como para as modalida
des de Educaciór:i Especial e Educa
ción Permanent.e de -Adultos. 

Poderán par<:ticipar nos programas 
grupos de profesores dos niveis e mo
dalidades citadas, tanto que sexan 
dun , me~mo , Centro,, como Centros 
distintos e, inclusive, a niveis diferen
tes, i'Ípresentando na Delegación Pro
vincial de Educación correspondente, 
antes do primeiro de Decem.bro des- : 
te ano, unha solicitude dirixida aó 
Delegado e, acompañada dun proxec
to, onde_ se marquen os dados de 
N. 258 I 22 DE NOVEMBRO / 1984 

. identificaciún (Título do proxecto, 
Centro no que se realizará, Provincia 
e Coordenador da experiéncia), o De
seño (Xustifícación do proxecto, ob-. 

_ ?<.e.c.tivo,s _a_ alca.ni.ar e activ ida des ~ a 
· realizar para lograr cada un dos . ob
. x ectivos e temporalización das mes

ma_s) e os recursos que se necesitan 
(personais, materiais, presupostos, 
etc.) 

Os próxectos, que poderán versar 
sobre currículum. organización esco
lar, utilización de novas tecnoloxias 
e. sobre calquer outrn aspecto qu~ se 
estime interesante polo equipo de 
profesores para· mel lora da calidád e 
da educación, ·valoraranse, en cada 
província, por unha Comisión Provin
cial pre.sidida polo. Delegado de Edu
cación, e lago a 

1
sua aprobación defi

nitiva estará a cargo doutra Comisión 

integrada polo Gonsel leiro de l;_duca
ción e Cultura, ou persoa en que qe-

. legue, como presidente, polo Direc
tor Xeral de Educación Básica, o Di
rector _,Xeral de Ensinos Médios e- o 
Director do\ OE da Universidade. Es
.ta ' comisión, antes do 15 de Xaneiro 
de 1985, comunicará aos Delegados 
Provinciais cáis son os proxectos 
aprobados d.efini¡ivamente, x-unto ~ 
coa cuantía da subvenció.n concedida 

·a cada un. 
A financiación dos · proxectos 

aprobados farase do seguinte modo : 
o 40 por-cento da subvención darase 
ao aprobar o proxecto, o 60 por cen
to . restante, cando se remate. E, a 
Cons.ellaria, poderá difundir os pro
xectos realizados e evaluados positi
vamente, para que os distintos Cen
tro·s podan facer uso dos mesmos. 

11 /A NOSA TERRA 

As · EnchoUsas:~. 
empezaron 
os derri·b<>s 
e a solidaridade 
O venres dia nove unha .pá excavadora tiraba coa segunda casa das 
Enchousas. Esta vez coa oposición de numerosos viciños. O 
balance foi de tres feridos e catro detidos. O domingo dia 18, 

· numerosas persoas desescombraron o solar e comezaron 
a lev~ntar, outravolta, a casa. / 

. Tres feridos e catro detidos foi o ba
lance do enfrentamento con forz.as 
da Guarda Civil, cando unha pá exca-

1 

vadora derrubou unha casa nas En
chousas. Esta vez. a fam ília e _numero
sas persoas convocadas por Comi
sións Labregas, \pt~ntaron impedir o 
derribo.: da casa polo que se produci
ron violentos e!lfrentamentos. 

.As FOP tiraron botes de fume po
las f iestras para abrigar asi a sair aos 
moradores, entre os que se encontra
ba unha señora · de oitenta anqs que · 
tivo que ser internada na ·Residéncía 
de Ferrol. 

Desaloxada a casa de -persaas, e 
sen poder resgatar nenguns enseres, 
nen séquer 30 mil pesetas que queda
ron debaíxo dos escombros xunto 
cun anel de ouro, louza, ro·upas;froi
tos e grao, a pá empezou o seu come
tico mentras os preséntes intentaban 
ímpedilo enfrentáñdose coa Garda 
Civil ~- . 

Ramón Valcár9el, coñecido popu
larmente polo nome- de ,;Crego das 
Encrobas", pala destacada actuación 
que tivo en favor dos viciños ao fren
te das CC.LL., subiuse ao cazo da pá 
para impedir que esta actuase, pero 
foi_ detido pa la Guarda Civil. T.amén 
foi detida a proprietária d~ vivencia, 
un fillg de 17 anos e outro membro 
das CC.LL. 

fJ ; 

so·l.idaridade cos expoliados 

Era 9 segundG episódio. O primeiro 
tiveral ugar o -dia 3 de Outubro cando 
xa derrub.arán unha casa e intentaran 
facelo con outra, pero agora cambia
ban as cousas, xa se lle opuña resis
téncia aos· intentos de expulsión das 
17 fam íl ias: 

O .sindieato Comisiós Labregas fí
xose outravolta protagonista por 
meio dos seus militantes, noutra loi-

' ta dos labregos para Aon ser expolia
dos das suas terras. Ademais de estar 
os seus dirixentes _á frente das fami'
lias, despois de que estas pedisen axu
da a diversos partidos políticos, prin
cipalmente ao PSOE, realizaron reu
riións e charlas informativas por to~a 
a c0marca. 

Emt'lio López P~rez, Secretário 
Xeral de CC.LL. dirixiuse nunha 
asamblea aos obreiros de Astano pe
d i'ndolles. a sua ~olidaridade , o que 
foi aprobado. 

Froi.to desta solidaridade cos ví
-ciños foi a concentración celebrada 

.o domingo dia 19. Concentración no 
solar da casa, que primeiro ia ter un 

· caréÍcter simbólico pero que, estando 
xa ali, se decidiu pór mans a obra e 
reconstruir outravolta a casa. 

Asi, persoas da éomarca, membros 
das CG.LL. e obreiros de Astano e·sti
·veron desescombrando até a chegada 
da noite.- Logo pediron unha paleado

. ra para comezar a facer os cimentos. 
En sucesivo~ domingos teñen pensa
do empezar a levantar as paredes. 

Mentres a proprietária se desfacía 
en elóxios, os dirixentes sindicais, 
tanto do campo como obreiros, des
tacaban a solidaridade entre labregos 
e obreiros e a importáncia que esta 
solidaridade ten nuns· momentos 'é:¡ue 
a uns e outros os zarande a crise ·e os 
·plans do Goberno, "polo que é · máis 
necesária que nunca esa unión". 

.Outras mostras de solidaridade 
e respulsa 
Paralelamente - á campaña desatada 
pelas CC.LL., realizáronse · diversas· 
mostras de pr9testa e repulsa. 

Asi, unha vinten.a de cregos- da 
Ferro! Terra, condenaqan o intento 
de botar das terras a .unhas famílias 
que non teñeA outro sustento de vida 
que as terras que viñeron traballando 
desde hái séculas. 

Os afectados encerrábanse na 
"Domus Ecclesiae", residénci'a do 
bispo, en sinal de protesta, entrevis
tándose tamén co Presidente da Xun~ 

ta. 
Nas 'estradas da -zona aparecían 

pintadas nas que se tachaba a Arman
do 'Romero de ladrón . Segundo o res
ponsáble da empresa que comprou as -
terras das que queren botar aos vici- . 
ños, isto· conducirá a que non _se sen
te máis a negociar. 

Percr as negoCiacións xa estaban 
rotas desde antes, e nestes momentos 
non se lle en contra outra sa ída ao 
conflito que a negociación cos afecta
dos. 

"Unha negociación real", din . is
tes, "que non sexa os 40 ferrados a 
p_récios desorbitados que non nos 

· chegan para nada, máis que para mo
rrer de fame". 

Un problema este que trai outra
volta á actualidade a tan esquecida si 
tuación do noso agro, que máis ben ' 
parece·, algunhas veces, situarse na 
ldade Média, e outras estar nunha 
"república bananeira". 



_BEPOBUXE ____________ ~------------------.----------------------------------'--
_, .. · 

A familia, os ve,Hos, O loito,· a teísta· de-San Xo n 
·as bodas, a fid81idade., .. 

"O que se ten escrito sobre a nosa órix.e, os dados históricos, as 
notícias sobre a nosa traxectória, sempre o escreberon · 
os paios". lsto di José A. Montoya, vicepresidente e r~spónsábel da 
Comisió.n de. Cultura de_ ''Integración. Gitana". ' 

xamais se ha unfr a outro ho"me e ela 
só coidará dos filias, coa axuda "das 
duas famflias, se fose aecesárfo, e to-. 
da a sua vida vestirá de loito. lgu'al 
ocorre co home, pois é -raro ·o viúvo 

li""'\E;· ~or esta afirmac.ió-n ' qlle non fa,i,,.r;n~is g~ l~mbrarnos 
. un fenómeno que adoita a suceder co·n todo~ ' . -

-~ :":' ·f·lu.e vo 1 ve. c:~sar. · .. . ~ · · ~. 
.. -Nas . ahes adiv'lñatófias ~~e·>é~p1r'ft' , 

o xitano- enterra as suas penas, fillas xitanos coas suas famílias, nun lug n. que 
da marxinaciqn e o infortúnio, cun- onde ~axa água-de .abondo, para • E 
ha alegria desbordante. Burlándose ticipar en diversos xogos, como o d s . ñois 
da sua própria desgr~cia ou para se ' papeletas, que consiste en escreber. s prór 
evadir_do sofrimento, estando predis- nomes que se lembren dos mozos e- surd 
pasto sempre a compartir calquer ale- mozas casadeiros, nunhas papeleta r se'nv 
gria, praticando o refrán : Ao m-al ~ q_ue introducen en sombreiros ou b ~ : siná1 
tempo boa cara. ' · sas,"de onde sacan simultaneament 1 /e 0 os sectores oprimidos, que desta volta lle deixamos a exp.resión aos 

próprios encartados. O que segue, referente ás tradicións, 'áS normas 
e á cultura xitana, foi escrito polo mentado José I\· ontoya. 

"As tradicións e leis""X itana_s encérran
se nun código non escrito, pero si 
presente en cada un de nós, os xita ~ 
nos, através da transmisión oral de 
pais a fil los-, durante moitísimas xera
cións. 

Este código pode ser primitivo e 
elemental, pero velai precisamente 
onde radica a sua forza, ao non ser 
excesivamente extenso, non se fixo a 
trampa para as nasas leis·, asi de sin
xelo :ou se acata o código xitano, ou 
non se respeita. En consecuéncia, es
tase dentro ou fóra do Xitano. 

Ahte ist0, cabe dicer que son· ra r í
simos os Xitanos que non aceitan o 
seu código moral e que algunhas per
soas botan de menos e seguen a res
peitar, despois de que este mesmo có
digo os expulsase do seu eido fami
liar. Ouer dicer, que non por ser ele
mental · e primitivo o conxunto das 
tradicións Xitanas, deixan de ser inte
resantes e eficaces, á hora de pratica
las, como unha doutrina sagrada, po is 
encerran unha vella sabedoria, moi 
experimentada, e -unha filosofía real e 
humana, egoísta e xenerosa ao mes
mo te mpo. (...) 

" O x it ano pode ter vivido na per
secución e na miséria, pero nunca na 
soledade. O valor humano que mellar 
conservamos é a família. A convivén
cia na marxinación permitiu que o ir
mán maior, ca resto dos irmáns, coas 
suas esposas, os fil los destes coas su as 
mulleres, os posíbeis solteiros e sol
teiras ... e as·i sucesivamente até os bis
netos, formarán famílias ou linaxes·, 
que nen aos grupos por riba dos in-
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di-víduos . . ._ 

Tradicións e leis xintanas 
Mentres o núcleo familiar era denso, 
as tradicións e leis xitanas coñecíanas 
até os · ne nos máis peqúenos, porque 
as praticaban e tíñanas .presentes en 
todo momento : 

-Nas veladas ao amor do lume, ou 
á luz da lua, os máis vellos, liábeis na-

. rradores, lembraban as suas aventuras 
e desventuras, vividas por el e por ou
tros vellos, que á sua vez lle contaran 
cando el era neno. 

- Nos momentos difíceis, onde a 
solidaridade e a hospitalidade xitanas 
facian honor ao seu prestíxio. 

~Na maneira de respeitar a todos 
os vellos xitanos sexan da família ou 
non, concedéndolles uns pr iviléxios 
que medran coa idade; un vell o xit a- · 
no xamais se sentirá desposu ído, fí
sica ou moralmente pala sua família. 

-Na disposición simp les e comp1le
xa á vez, para delim itar os negócios,, 
entre xitanos e para xitanos, baseán
dose na liberdade igualatória, o res
peito mútuo e o lexítimo rec:oñec i
mento da propriedade . . 

-Nas situacións de confl ita, onde 
os vellos teñen a voz LJa experiéncia e 
a xustícia. 

-No respeito e a consideración 
dos demais xitanos para cos que le
va"n loito por' un ·ser querido. 

.:._No respeito case sagrado aos di
fu ntos, a ma ior ofensa para un x itarm -
é insultar aos seus mortos. ~ 

- A fidelidade da muller x itana pa
ra co seu mar-ido, pois se queda viúvá 

tuais;,.. onde a muller ten un prestíxio · 
moi super.ior ao home. 

-Nas alegrias (que son 'as máis nu
merosas e as menos· completas), pois 

,,.,J. 

-Nas _festas tradicionais, como Se- ·os nomes dun v·arón e dunha fémi : ·efll F 
. mana Santa, Nadal e sobretodo o San Pódese imaxinar facilmente o disp - p 
Xoán, onde se reúnen cantidade de ratado dalgunhas parellas asi cons - rati~ 
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guidas e a distensión bromista no -
senvolvimento do xogo, que re ca 
cara as 12 da noite, cando se em a 
unha batalla de água, uns contra 
tros e que non para até que todos -
texan completamente empapa . 
Esta noite de San Xoán é a que s 
mistérios e lendas ten para a comu 1-
dade xitana. 
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Dos Reis Católicos ao franqtiismo 
é numerosa a lexiSlación aparecida 
en contra dos xitanos. Velai un 
peqúeno resumo. 

No 1499 os Reís Católicos 
mandan a expulsión dos xitanos 
do seu reino, dando adernais a ar
de de "que se lle corten as ore
llas". 

Carlos--I e Felipe 11, nos anos 
1549-1560~ condénaos a galeras. 

FelipeIII ordena, no ano 1619, 
pena de morte aos que permane-

. zan no reino, despois do desterro 
que decreta. O mesmo reí; no 
1633, condena · ·a 200 azoutes e 
seis anos de-galeras e desterros pa
ra as mulleres e os nenos . . 

.Carlos 11, no ano 1695, ordena 
6 anos de galeras para os que non -
cumpran co senso , ordenando 8 
anos para os que vaian en grupos 
ou sexan encontrados con armas. 

Felipe V, ano 17 17, decreta pe
na de 6 anos de galeras, cen azou
tes e desterro para as mulleres. 
Oito anos de galeras e 200 azoutes 
para as mulleres que non exercen 
a labranza. Oito anos de galeras e 
200 azoutes para os que usen ar~ 

· mas. Oito anos de galeras para os 
qüe vaian ás feiras. Seis anos de 
desterro se usan -os seus traxes e 
falan a sua língua. Seis anos de 

- desterro se saen dos seus vicindá- · 
rios e pena de morte se van en gru-

pos. 
No ano 1746 prodúcese un re

.parto da povoación xitana. 

Fernando VI, segundo unha 
pragmática <litada no 1783 , en
víaos aos arsenais e pede a sua eli
minación. Carlos IV prorroga a 
mesma lei no 1783. A lexislación 
navarra pede a expulsión dos xi- , 
fanos do seu reino. O Fuero de 
Vizcaya tampouco permite que se 
aviciñen- ali os xitanos. 

As acusacións que botaban so
bre eles eran as de ser bruxos e la- ,.. 
dróns, entre outras. Ainda que, 
para os próprips xitanos, "as prag
máticas eran dita das a causa · do · 
seu empeño en conservar a sua 
identidade, costumes e cultura. "E 
posíbel, comenta un membro de 
" Integración Gitana", que naque-

·les tempos "houbese alguns roubos · 
e que coa capa do xitano cubrían
se outros, peto sempre pagaron os 
máis desamparados, os xitanos". 

Xa na etapa contemporánea, as 
Ordenanzas da Guarda Civil do 
1942 mandaban "vixiláncia escru
pulosa sobre os xitanos". E o di-

. cionário da Real Academia Espa
ñola non cam biou até 19 5 6 a· de
finición na que c~talogaba aos xi- · 
tanos de XeJ).te que· "engarra aos 
incautos" e "furtan con grande ar-
te e suq_tileza". · 

\ 

- Na conciéncia de todos os xi -
nos para respeitar a honra de calq r 
xitana e non manchala de palab ra 
obra, baixo; ningunha condición. 

-Os noivados :o achegamento -
ra medirá noiva, un grupo dé xita 
vellos, formado polo pai, os tios 
noivo e alguns íntimos das du as 
mflias; testemuñan e formaliza n a 
riedade do compromiso, que só a 
va pode quebrantar . 

-Nas nasas bodas, na import á a 
da castidade e a virxinidade fem1 

nas, nesa honra en forma de pa , 
con estrelas como luceiros e esa '1 

boréa", cante que . complementa 
noso rito, coas camisas rotas, bail 
do aos-noivos e subindo á noiva" 
rriba" , cun derroche de doces, alm 
d ras, cantes, risas e bágoas. 

11 A chipi cali" (A 1 íngµa xitan 

Nesta e ne utras situacións diferent , 
pratfcanse as t radic ións x it anas, e 
servando a raiz e a pureza no fun 
mental. Pero ~o t empo deter iorár 
se certos val o res, entre el es a n a 
1 ínguá xitana, que ao non ter al im -
to gramatical e literário adulterou e 
na actualidade apenas conserva 
guns princípios da sua gramátic e 
utiliza as mesmas normas gramati s 
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, nun lug r_ que o castellano. 
J, para , E lamentábel que os xitanos espa
!Omo o d s . ñois, falernos cada vez menos a nosa 
escreber. si própria 1 íngua; ante esta situación 

meam ent ;1 
nha fémi .r 
te o disp -
asi cons -

surde a necesidade de fomentar e de
se'nvolver a nosa lingua Humani, en

. sinándolla aos nenos e mozos,.?'itario~; 
're º' intercámbio de correspondéncia 
'·elil Romani con outros países. 

Para istb compre o estudo compa
rativo de distintas gramáticas e voca
bulários en Romani de diferentes paí
ses, uns máis avanzados que outros, 

. no tema da 1 íngua, para unificar e 
i universalizar a nosa vella lingua Ro
¡ maní. Porque é evidente que os xita-

nos espallados por todo o mundo, 
adaptaron os xiros do naso idioma 
Romani aos do idioma dominante do 
seu país durante séculas. 

Esta é a razón das diferéncias que 
--c'.~-rexisten en distintos países, conser

a xitan 

diferent , 
:anas, e -
no fun 

teriorár 
les a n a 
ter alim · 
Jlterou e 
1nserva 
·qmátic e 
¡ramati s 

vando a pureza lingüística, uns paises 
máis que outros, e mantendo todos a 

·mesma ra iz. (. .. ) 

A educación 
, Na actualidade, a máxima aspiración 
:da gran maioria dos xitanos é que os 
se'.Js filias vivan con dignidade, que 

.. consigan, através da educación, técni-
ca e ciéncia de abando para conviver 
na cultura paia, conservando a sua 
cultura xitana. 

Pero o nena xitano adoita a ser re- -
xeitado polos outros nenas, profeso
res, directores e asociacións de pais 
de alunos. 

As razón.s que aducen como expli
cación a este rexeitamento, é a carén
cia de hábitos sociais, tais como :saú
do, limpeza, pontualidade, disciplina, 
etc. Pero hai que ter en ponta as difi-
culdades e a problemática educativa . 
dos nenos xitanos, que funciona coas 
consecuéncias da marx inación. 

1.- A iniciación precoz ao traballo 
do neno xitano, pertencente a un 
grupo máis descompensado sócio
economicamente, consegue, entre ou
tras cousas, que non poda acudir re
gularmente á escola, por realizar tare
fas que axuden á economía familiar, 
ou atender e coidar aos seus irmáns 
máis pequenos, mentras os pais traba
llan fóra da casa. 

2. - Desvantaxe perante o sistema 
de ensino, dado que a intelixéncia 
inata do nena xitano, mamente se 
adapta ao método educativo paio, 
porque a sua mentalidade está desen
volvida de forma pouco axeitada para 
a rixidez dos procedimentos educati
vos da escala maioritária. Ademais es- _ 
tá o retraso escolar do nena xitano, 
que se atopa 'completamente desfasa
do, en coñecimentos escolares, cos 
nenas paios da sua idade. 

3.-Hai desavenéncia entre a lin
guaxe que aprende na escala e a que 
aprende na casa, a dificuldade é evi
dnte ao ter que comprender unha lin
guaxe que utiliza unhas formas gra
maticais descoñecidas para el, dentro 
do mesmo castellano. (. .. ) 

O índice de analfabetos medra coa 
idade; quer dicer que a medida que 
aumenta a idade dos xitanos, dismi
nue o nivel .dos que realizaron algún 
ti po de estudo .. 

Como exemplo orientativo ternos : 
65 por cento analfabetos 
25 por cento_ só sabe firmare dele

trear algunhas palabras. 
1 O por cento con estudos primá

rios (e raros moi avanzados). (. .. ) 
Estamos convéncidos de que a me

llor forma escola r', para non criar ghe
t6s, son 9s escalas públicas, onde os 
paios e os xitanos aprendan a convi
ver xuntos, s~n receios nen rechazo. 
( .. J 

JOSE A . MONTOYA 
Povoación: E. españoÍ: 300.000 xitanos. 
Galiza 3.300 (2.000 na Coruña). 

. . 

Luis Serrano· e ~José Montoya 
"Levar unha galiña, unhas patacas ou untias bolsas de leite, 
iso é direito -á vida" · 

"Os xitanos coiiecémonos con só mirarnos" 
ciicia José Antonio ·r\:,ontoya l\ :ontoyq, vicepresicente -
da Asociación "Integración Gi~ana". Air:ida que lago matiza 
"fisiolóxicamente somos persoas como·calquer outras~ 
e si é verdade que hai uns rasgos comuns 4ue poden identificarnos, 
tamén é certo que dentro dos xitanos hai moitas variacións. 
Ternos ademais", engade IV;ontoya, "unlias diferéncias culturais 
pero que son compatfoeis coa cultura maioritária". 

A Luís Serrano Romero, secretário 
, xeral da mencionada asociación, 
perguntámoslle polo que ten cam
biado para os xitanos nos últimos 
tempos. "As leis teñen mellorado · 
para .nós, especialmente ao derogar 
a leí . do 42 e aqueles artigas da 
Guarda · Civil que escrupulosamente 
nos perseguian, polo simples feíto 
de ser xitanos'.'. · 

"O terreno humano non oustan
te deixa moito que desexar polo nú
mero alarmante de brotes de racis
mo no que vai de ano; tendo que la
mentarse algunhas desgrácias perso
nais en Ouart de Poblet, en Hospita
let, en Prat de Llobregat, en Zarago
za, queimaduras en Torre de Don · 
Jimeno, onde a povoación "pasou
se" e non quero dar outros califica
tivos. En Zaragoza, o do Actur, on
-de algúns emas·carándose nas insta
lacións deportivas que pretendian 
pór ali, o certo é que o que non 

·querían era a preséncia dos xitanos, 
e naquel lugar levaban vinte anos, 
ademais, se levaban todo ·ese tempo 
esperand o polas instalacións depor
tivas, tamén podían esperar un ano 
máis a que o axuntamento fisexe as 
nosas vivendas." · 

"Os lugares onde nós estábamos 
desde hai · moitos anos, nas aforas ' 
das cidades, continua Luís Serrano, 
hoxe empezan a ser zonas urbanizá
beis, ao que hai que engadir o que 
sé está especulando co chán;.-pero a 

nós teñen que nos dar saídas, sen 
discriminación, sen facer ghettos, 
misturándonos -co resto · da .povoa
ción indo os nenas xuntos á escdla, . 
tend~ trabal lo .. Oue non . nos fagan 
campamentos aparte dos demais, 
que non nos crien· como se· fósemos 
coellos de Indias, como se fósemos 
o campo de probas de sociólogos, e 
que teñan en canta q1:1e . o xitano 
que ten aceso a un pasto de traballo 

· difícilmente o deixa perder, ainda 
que haxa algun caso que indique o 
contrário, o xitano que ten traballo 
promove un forte cámbio na sua fa~ 
.mília." 

Para José Montoya : os xitanos 
teñen que evolucionar. "Pode que 
até agora os xitanqs evolucionáse
mos máis tardiamente que os paios 
e iso estase netando. Eu estou con
vencido de que o xitano acabará de
saparecendo, pero _dentro de moitos 
séculas . Os . nosos costumes son 
bons. Non confundamos o ambien
te de subdesenvolvimento no que 
vive o xitano coa nasa cultura e a 
nosa man eira de ser que son dignas 
e defend íbeis. Hai que diferenciar 
sempre os efeitos do . subdesenvol
v(mento do que é o xitanismo puro. 
Porque o subdesenvolvimento e o 
que o rodea non son defendíbeis 
nen para o paio nen para nós." 

A orixe da marxinación 

A marxinación dos xitahos comeza 

no século XV, relátanos Luís Serra
no, debido ao intento dos Reis Ca
tólicos de unificar o noso terrjtório 
baixo unha mesma ideoloxia polí
tica e baixo unha mesma relixión. 
~ntón a moitas persoas e colectivos 

- d ixéronl le : esquece os teus costu
mes, ·esquece a tua relix ión, esquece 
todo e cámbia, se queres viver aqui. 
lsto produciuse cando a toma de 
Granada. Entón daí parte a marxi
nación. Eu non vou criticar o que 
fixeran de · ben ou de mal os Re is 
Católicos, pero o certo é qL,Je xera
ron unha marxinación e unha discri
minación racial por medio dunhas 
pragmáticas e uns leis que criaron 

- unha mentalidade que ainda subsis
te en moitas persoas, e isto si que é 
criticábel. . ~ 

Segundo José Montoya , os xita
nps non se automarxinan como 
pensan algunhas persoas. "Ao xita
no sempre se lle perseguiu, iso fixo 
que se encerrase dentro da sua fa- ' 
mília -e do seu entorno. A mesma 
marx-inación impu lsouno a viver iso
lado. lsto durante · moitos séculas 
crioulle un temor instintivo, algo 
case - xenético, cun receio e unha 
desconfianza que se transmiten case 
sen falar. lsto non guer dicer que os 
xitanos se automarxinen, .senón que 
o xitano pensa que· non o van acei
tar, a sua desconfianza é unha auto
defensa". 

"Por riba do direito 
á propriedade -
está o direito á vida" 

SQn ladróns ps xitanos? E Luis Se
rrano quen resposta. "Por riga do 
direito á propriedade está o direito 
á vida. Cando un esgota todos os re
cursos para vive~, non queda máis 

remédio que botar man desa pica
resca que tanto se nos ten botado 
en cara, e levar unha galiña, unhas 
patacas, ou unh.as bolsas de Jeite, 
iso é direito á vida, pero nós nunca 
atracamos un banco e levamos vinte · 
millóns, nen tampouco estafamos ás 
mode-stas fam ílias fac~ndo un des
falco e coméndonos todos os afo
rres de xente ·traballadora; iso si é 
un delito. Pero se eu non encontró 
traballo, se non teño que darlle de 
comer aos meus fil los, eu seria t-p
mén o primeiro delincuente menor, 
como calquer fil lo de viciño. 

Nós visitámos moitos estabeleci
mentos penitenciár'ios e faJámos 
con moitos directores, e todos coin-

- cid en en que a maioria dos ·xitanos 
presos están por delitos menores : 
furtos, roubos de pequenas causas, 
roubos de ' cassetes de coches, en
trada en ·su_permercados para ro u bar 

~ comida ou diñeiro, pero sernpre en 
cantidades moi pequenas. Logo ta
mén hai que ~e r en- conta que nós 
ternos un código moral, os delitos 
de honor que normalmente acaban 
en sangue, pero as persoas que están 
por delitos deste tipo nen . ~eq uer 
chegan ao vinte por cento dosxita
nos recluídos. Son todos· delitos 
menores, non hai atradores, nen es
tafadores de guante branco. lsto, 
como dicia antes, hai que encadralo 
nos efeitos do subdesenvolvimento. 
Ter que roubar para comer non é 
un património exclusivo dos xita
nos. O ambiente e a maneira de vi
ver son os que propícian á delin
cuéncia." 

M.V. 
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Este. traballo escrebeuse hai xa máis -
duri ano, coa finali~ade de ser publi
cado nunha das múltiples monogra
fías que, sobre a vida e a. obra de 
.Marx, se. -editaron .coincidil),do co 
centenário do seu pasamento. Nese 
momento, os ·alun.os da .Factildade de 
Económicas de Santiago organizado
res deste proxecto cultural, non pu
deron levalo adiante por dificuldades 
de financiación. · -

Isto permíteme ágora --falar coa .. 
perspe,ctiva <leste ano transcorrido, o 
que fue Íe;va'f1)Í.trod_ucrr dous com~~.:: .,•.,'"' ~ : t '"""i"' "" "!! 
tários. · - · ' · 

En primeiro l~gar, dicer que, dés
pois 'dos centos de análi'ses que sobre 
a vida e a obra de Marx se fixeron
coincidindo con ese cabodano, cabe 
salientar, antes que nada, unha mani
pulación do seu pensamento -e te
rnos que pensar que neste tema, en 
determinadas instáncias, · comezan a 
ser auténticos expertos. Con efeito, 
parecerá -agás min01::itárias voces e 
plumas- que a obra <leste "grande 
pensador" for un "património cultu

.ral de toda a humanidade". O "patri
mónio" político ou ben parecer non 
existir, ou estiver completamente 
"pasado de tempo e moda", ou, ao 
mellar, cbm0 se dero'n conta de que 
non é de todos, preferiron non men-
talo para non ferir susceptibilidades. 

En segundo . lugar, gostaria dicer, 
introducíndome x'a no tema o hxecto 
destas notas, que este ano transcorri
do, t'an abondoso .. en ,comentários so-
bre a vida e a obra de Marx, ·serve, ao 
meu xuício, para reafirmar a hipótese 
<leste traballo. 

E así que, actualmente, ninguén 
que pretenda arrogarse unha mínima 
obxectividade e rigor científico ten . 
dúbida en calificar a Marx como un 
grande analista do ser humano. 

Mais non é menos certo, se repa
samos os abundantes comentários so
bre a dua obra, que a agudeza da (lná
lise de Marx é normalmente recoñeci
da en canto atinxe aos aspectos ma
crosociolóxicos da existéncia huma
na. Esta imaxe, oferecida ainda polos 
próprios teóricos que se reclaman 
marxistas, contribue a alimentar o es
tereotipo ideolóxico que lle atribue 
un carácter desumanizador á obra de 

· Marx. Esta idea, estereotipada por 
definidón, está máis perta do prexuí
cio que da hipótese científica, cons
tituíndo unha simplificación da teo
ría marxista, e revelando unha usén
cia de coñecimento en profundidade 
da obra de Marx. · 

Porén, isto non de be surprender
nos se ternos en canta o feito de que, 
dentro . da mesma tradición ·marxista, 
como ven lem brarno_s o sociólogo · 
norteamericano Peter · Berger, "o in
te.rés sociolóxico concentrouse, dun 
xeito abraiante, en problemas estru
turais deixando -quizá sen ádve~ti~ 
lo- a . explicación _da conduta e da . 

- conciéncia individual a un tipo pura
mente mecanidsta .de pisocoloxia, da 
cal o paulovianismo é .caseque o epí
tome -grotesco. · No marxismo con
temporáneo, existe un agudo males
tar a respeito deste valeiro teórico, 
que se expresa, por exemplo, na pro-

. cura. do ,. que os marxistas franceses 
chamaron "mediacións"; quer dicer, 
mediacións entre os ' desenrolos ma
cro-estru turais, tais como os confli
tos de clase, e a conciéncia indivi

¡~-clual-. 0 c0s -intentos.. . -de. i:eabilitar a 
Freud, e incorporalo cunha roupaxe 
marxiSta,· orixínase no mesmo interés 
teórico. Nisto vexo unha certa ironía; 
preténdese -inventar unha psicoloxia 

_.social dialectica, mentres a dialé.ctica 
de Mead está a esperar ser descu berta 
polos teóricos marxistas". ( 1) 

Con efeito, os teóricos marxistas, 
en non poucas ocasións 'por ceder an
te prexuícios .ideolóxicos, ignoraron 
aportaeións como as do soci6logo 
norteameric~no George. Herbert 
Mead quen, na sua· obra "Esp!fito, 
persoa e sociedade'', desenvolveu un
ha teoría -a teoria do "rol"-, que 
constjtue un instrumento moi útil pa
ra unha . comprensión dialéctica -das 
reñacións entre -sociedade e concién-
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cia individual. E constatábel que un
ha parte importante dos estudqs ac- · 
tuais sobre a división entre " o públi
co" e "o privado" no contexto da so
ciedade industrial - como factor deci- . 
sivo na organización da vida persoal
entróncanse dentró da tradición de 
Mead. Pata Mead, a presc'rición ríxi
da dos "ro)es" sociais q11.:- realiza a 
nasa sociedade, non ten un signifi
cado subxectivo relevante para o su
xeito e, polo tanto, non lle serve co
mo foco de autoidenti:hcación. Este 
seria o fenómeno, amplamente reco
ñecido na sociedade' indus'trial,da cri-
se de identidade. ' 

Estas formulacións de Mead é fre-
cuente encontralas, dun xeito inequí
voco, servindo de base a desenrolos 
recentes sobre-.._o te~a. ·Este é o caso 
dQs sociólogos nordeamericanos ~Ber
ger, Goffman e Natanson, · asi como 
do "descobrimento" que de Mead ~s
tán a realizar múltiple~ investigadores 
soci~is de Europa orienfal, como o 
soviético Igór S. Kon, e os checoslo
vacos Eduard Urbanek e Bed,rich 
'Bauman. Efectivamente, Mead ten si
do un grande analista:- da dialéctica 
persoa-sociedade e da agudeza das 
suas percepcións dá mo'stra a actu!J.li
dade -das mesmas .. A sua interpr_eta- ' 
ción do proceso de adquisieión de ro
les, no_n só como m€ÍO de socializa
ción, senón tamén como meio de 
construcción do "¿i próprio ''., unÍda á 
sua visión da sociedade non só como 
definidora senón como criadora da . 
realidade pSicolóxica, situánno na li
ña dos racio.nalistas e contra aqueles 
que poñen por <liante a fé e a intui-
ción. 

O até aqui exposto pódenos facili- · 
tar 0 atapar analoxias moi pro-dutivas 

.. entre. as_for.nrnlª-~-i9ns do "Qai da teo
ria do rol" -'llp'esar da grande clé'bili-· 
dade> da sua teoria motivada pola au
séncia dunha apreeñsión ~teórica da 
estrutura social- e os postulados so
bre o tema das relacións interpersoais 
na obra de Marx. 

En primeiró lugar, débese destacar 
que non é, referíndose ao concéito 
de .. 'rol'', a primeira ocasión na que 
Marx .. anticipa análises que serán pos
teriormente abordados por diversas 
áreas de coñecimento. Tampouco é o 
único caso no que non é considerada 
en toda a sua importáncia a sua con
tribución. Pero é un feíto histórico 
que Marx foi dos primeiros autores 
que, no século pasado, introduciron 
nas suas. obras a categoría de "rol" 

imposto pala aiienacion e a c01:1sifica- unha pe1soa de cualidades vuJgares 
ción (o q'4_e Marx denÓmin.a couSifi- pode ·xogar uh papel de grande rel~: _, 
cación das peiwas ~ pei;s~frifica~ón- vánci~. E. aqui,. co1:r10 , t~m.én en "Ás , 
das cousá'sf' Perderia "¡. deste( 'Jieito"- c). loitas 'ctiL ciases n:a·"Fráncia de' 1848 a·' 
home a sua individualidade e veríase _ 1850", ond~ ,_M~x ~mprega'-xa con 
abocado 'á :_máscara social." bq iil-diví:. grande _ ~ft~cúénda ._"o~ coll_ceitó's de '. 

-duo non· é", para Marx, o Pi9tagonis- "roles" e máscaras, e, en xeral, si.nó
. ta da sua _própria hi_stória,' é_ u·n .actor nimos .-recollidos do teatro. Fala do . 
· do "rol"' prescr'ito. socialmente. A in- .., troco de -"roles" das- clases da socie
. satisfación de. Marx pala ·rnautentid- dade francesa e analiza esa· época his-
dade do home é unha constante na tórica en claves '-'dramaticas". Na sua 
sua obra. Este mundo non se corres- interpretación do mun,do desde esta 
p.onder~a Líndole' n~tural da humani- perspectiva influíron diversos auto
dade; o home podena ser outra coµsa res. Este é 0 ·caso de Shakespeare, ao 
que non é. A causa de,sta situación es- _ · que Marx recorre para exemplificar 
taria nos poderes que lle proporcio- as suas teses sobre do poder tFansfor
nan a unimdiví·dtíl© a:apropria.cióR de.u .. ·mador-tlo ·diñeiro -nos-seus "Manus
_deterrñinadas cm.isas; poderes que lle ·éritos .. ' ecoño:rhico"-filosóficos~'. Hegel 
confirep., á s:ua vez, det~rminadas exerce tamén a sua influéncia, pero 
cualidades. Neste senso, Marx afirma foi Engels quen dun xeito máis direc
que a represe_ntacióñ individual da to influiu en Marx neste senso. Non 
propriedade material ven suplanta·r a déixa de ser paradóxico, polo tanto, 
calquer outro tipo de diferenciación que Engels, se ben tratou o tema da 
natural e espiritual, elevando no seu alienación, non abordase en profun
lugar un fetiché,' o da abstracción didade o estudo dos "roles" ou "más-
irracional gunha maté ria determina- caras de carácter". 
da. · Nos seus "Manuscritos económi- Evidentemente, Marx non plante
co-filosóficos" analiza cómo o poder · xa o problema coas claves interpreta
alienado pode conferir cualidades tivas da socioloxia e psicoloxia social 
moi diversas aos seus receptores; es- contemporáneas. Pero, reparasando a 
tes son cousas e- produtos sociais e sua obra, -e fácil ter a impresión de 111 

poden desempeñar os máis diverses que en determinados asp~itos vai 
"roles" -multiplicidade de "roles'', máis aló. A súa análise é máis molar 
diríamos hoxe- n-a personificación de meirande alcance relacional, e a~ 
dese poder que non garda relación - suas consecuéncias ético-sociolóxicas 
cos seus auténticos valores . indivi- máis importantes. Se ben as teoriza-
duais. cións actuais desentranan e sistemati-

Un desenrolo moi ilustrativo .das zan a rede conceptual da teoria do 
ideas de Marx sobre as máscaras e os "rol'', en poucas ocasións dan un 
personaxes socia-is atopámolo nas paso máis. Marx anticipou as críticas 
suas análises das relacións· sociais no que se atopan na base da considera
feudalisrno, na sua obra "Crítica á Fi- ción do home como un autor incons
losofía do direito de Hegel". Aquí ciente da sua ró ria história. Isto ra-

o.~s.tereot do caráctetdes~fü1 ... 
· da· obra de Marx. 

"odo da ~"falsa'' h&tóda hu
q~ QS in~víduos Jl0l1 do

róprias Vidas · e ac· 
pé' . ... .:. 
.qtfe eStá á marxe 

sard~qqeo ~ 
·;·víduo non o v1 si"(1}.í ·teSide 'pni-;: 

mente a alieriaoi{>:tt}. PQ:fa Marx, a, 
nación é o proceso- media:nte" (Jli,l 
me esquece que e mesm() PrdlJil 

·u "t> ~undo no que viit.et é unha ~ 
á.e poderes natura e hfstórtoos; 

ero esta perda é usurp da e mono· 
'bli ada por outras perS()(J8. Neste 

" os "roles" son reats inda que 
u ·\Mb' rio ~non está no der do 

acto ·· . -· 
Con 

J.U 

, .. l d --~ arx, en relación a e , \:·o D~aoito Brumário. de -.. • 
nararte". Nesta obra analiza 



.... : 

1-5 /A NOSA TERRA ---------------~INTIBNACIONAL-
. . 

Valentin. Ponce, campes.íño nicaragüense 
. '------. 

··A ··álfabetización 
En NiccArágua . resffrten · ás 
dificultades .eéonómicas 
provocadas pola agresión · 

1 • . . ,.. - . 

noftleamencána -
foi unha festa · ·maravillosa" 

' / 

As ameaias nordeámerica~nas a Nicarágua~ ·a alerta decretada 
polo goberno sandinista, as co~secuéncia~ dos. ataques contras, · 
~J ~ ... ~j~u ªfÁQf! 1._p1o!Ji~i'?eJcg1:a~§t1~~~pois. da, eleición.s!-t:Onstituenrn s rrn 11 

10··nácleo·-d)esta:ccónicarelaborada cos dados for111ecidos ,. 
polo noso correspond~nte 'en Nicarágua ~ablo Otero. __ . ' 

tamép nese. pe~íodo calcúlase que 
logr~ron . infiltrar: p~rto . de f2.000 . 
persoas na zona de .M.at~galpa, que 
agora tefien importa;.{te~ problemas'. 

. . ~)·-'·· .. · ·. 

para se repregar e reaprov1s¡onars_e. 

O éxito eleitoral 

. Pésíe a todas as presiÓ,nr Ó resultado 
eleitoral foi un .cfámoróso éxito. ~ 
partic.ipación, segundo os dados defi
nitivos, foi dun 75,47 por ce.ñto, ou 
sexa, 1.171.000 votos emitidos s_obre .. 
un total de 1.551.000 inscritos nas . 
listas, A porcentaxe. de votos obtid.a . 
polo FSLN foi do 66,97 por cento 
(733.897 votos). · · 

- Falernos · dos logros imOOiatos que Valentin Ponce é un campesiño nicaragüense que v~ve e traballa en 
obtivo a revolución? · - Somo tillo (.q.inandéga), a seis quilómetros da raia con Honduras. 

Despois do tríunfo, o gobemo Valéntin;:.que lle debe á revolución ter aprendido á ler_ 
preocupous~ especialmente dos máis e a escreber~ p~rtence á organizació_nJ~,\~9.?-~Jl!t~r.t~mHfP-R~~~ "d~ "''"' 
pobres.· Sábese que sofriamos unha Benestar CrIStiano, que recolle a crIStianos catolicos e protestante~, 
alta porcentaxe de analfabetismo, d 
que nos mantiña na miséria. E esa é e que agrupa a campesiños nas zonas rurais., coordenán o_os e _ , 
unha das . f~I"ejas ·pril\cl.pais :da:ÍeY,9lu( - coJaboi:anf;I-t( cos orgéJ.lli§IJIOS d'e g-obemo s~dinista. Ve1,1 por to.do 
ción: en~ínár ~~der e:'escreber ao cání':.. - .·· o Estado ~- ~stivo éJ1 .Gáliza, convidado pola ~om~ión . . ,: 
pesiñado: ·f.J so permitiu · qúe ós ptó- · "'Xustíc;u(e faz",, .9!! órde dos Dominicos informando da situación 
prios labregós fósemos os nosos líde- do sen país. Valentin saiu de Nicarágua. 0 próprio dia·das . 
res e nos comezásemos a orgaitjzar: 
en cooperativas, .brigadas de vac;ina- el~icións, "xusto despois de ter votado" . . 
ción ... Outrps Jogros_.:é que. gobemo ~-"- " 
interesouse en que os c;ampesjño~- ti- ·; :' 
vésemos á teua, ·que antes era •. de 
quen tiñan os cartos, os rico~, os So
moza. A maioria non tiñan terra. Or
ganizámonos e o goberno danos axu
d_as técnicas, ímplementos agrícolas, 
.. ~Nalgunhas partes estanse levando 
adiante proxectos de vivendas, que 
ante~ non tíñamos. 

-Cómo se fixo a campaña de alfat 
be tización? · 

Fíxose epa :xente da cidade. No. 
, tempo de Somoza:,habia-1 coléxios e< 
institutos . onde éstueiaban qJJ.en tUian. :~ 
prata. Coa sua fuxi(!.a, ·9 gobernQ con.-· ·.· 
ciéncia aos estudantes e saen -en . .bri
gadas para relacionarse cos campesi
ños, ensinarlles a ler e a es~reber: iso 
foi unha festa maravillosa. Cómo os 
fillos dos ricos que ficaron en Nica
rágua saían a énsinarnos, a moitos de 
nós que nunca víramos unha P,erso~ 
da cidade no campe. lsto abriu unha · 
amiza:de impoitante, -un iñ.tercámbio: 
os .campesmos ensinábamoslles a eles 
e e~es a nós. 

-Cál fol o labor das comunidades 

se nos sítios máis "escuros", que lle 
dicimos hós. 

Desde que se decretou a alerta xeral 
polo goberno sandinista -11 de No
vembro- a situación no país centro
americano está nunha difícil encruci
llada. A consecuéncia máis grave des
ta alerta é a necesidade de desviar 
aos 15 milleiros de estudantes que 
ian recolleitar o café ás milicias. O 
café, xunto co algodón, é un elemen
to fundamental na estrutura econó
mica de Nicarágua, a quen o imperia
-lismo sometera, tamén, á tirania do 
monocultivo. -

A solución articulada polos san
dinistas para paliar a situación ten 
tamén · os seus custes. A estratéxia é 
movilizar a un -:- sector dos emprega
dos da administración pública, ins
truídos xa militarmente e agrup.ados 
en milíciªs, para a ceifa, pero aindá 
asi so se conseguen 7 .000 persoas, 
sen, polo demais, a experiéncia pré
via dos estudantes. Este é un revés 
importante, e en Manágua xúlgase 
que é parte primordial na estraté
xia nordeamericana de afogar eco
nomicamente á revolución. 

A oposición que non se apresenta~· 
ra ás eleicións (encabezada por Artu
ro Cruz), fixo un chamamento aovo
to nulo, e obtivo o respaldo cuantita
tivo de 82.000 votantes. En realida
de considéransr realmente políticos 
50.000 deses votos nulos, por canto 
se pudo comprobar que a nulidade de 
010itos deles era provocada por unha 
confusión ao preencher as papeletas 
(marcar o símbolo do partido votado 
en vez da cadrJcula). 

O dado que se considera impor
tantísimo, ademais da masiva parti 
cipación, é que a porcentaxe do FS
LN subiu considerabelmente nas zo
nas máis castigadas pota guerrilla con
trarrevoli.Jcionária, _e mesmo en Puer
to Cabezas (zona da costa atlántica 
de povoación miskita), onde chegou 

- cristianas-e a da xerarquia eclesiásti-

Ven xente dos próprios Estados 
Unidos, que chegan co fin de inte
grarse nos traballos, e mesmo está.Il 
na fronteira, e estase formando unha 
brigada de nordeamericanos para o 
corte do café. 

pm qué. Houbo ~ente que se encarre
gou de desorientalos, dicíndolles que 
se. lle . ian · tirar as terras, os costu
mes: ... e que tiñan que marchar do 
país. 

Presión militar 

O outro temor da Xunta de goberno 
foi, e é, a posibilidade dun bombar
deo nordeamericano. Crese que non 
é probábel unha invasión directa con 
tropas; nen tampouco a extensión do 
conflito por toda a área, especialmen
te pola delicada situación militar e 
poi ítica de El Salvador. Nesa tesitura, 
a presión dos contras e o bloqueo mi
litar directo dos partos nicaragüenses 
son as outras hipóteses manexadas. 

O problema da administración nor 
deamericana é a procura dunha xus
tificadón ainda que sexa falsa; aí es
taria a cortina de fume da chegada 
dos MiG-21 soviéticos, e" as alertas 
continuadas. cada vez que se acerca 
un navio soviético, sexa. cal sexa a car 
ga·. 

Actividade dos contras 

Na raia con Costa .Rica tion hai, neste 
períÓdo imediato post-eleitoral, acti
vidade militar, ·especialm~nte polas 
dificuldades internas: que está a pasar 
o goberno costarricense. Para a segu-, 
ridade sandi~ista, os contras do sul 
estar'ian nunha fase de reaprovisicina
mento. No norde, a insurxéncia pro-

- segue especialmente diri~ida contra 
as unidades de 'produción -'(granxas, 
cooperativas, .. . ) 1 mediatamente ·antes 
dos comícios, ten.taran tomar Estelí, 
que foi cercada por 3.000 contrarre
voliJcionár'ios, pero foron rechazados. 
A idea era coñecida: tomar unha po
voación impor.tar:ite ·e declarar un go
be~no pr9vjsório antes do 4-N. 
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a un 70 por cento. · 

A capacidade de resposta 

Segundo o noso correspondente, Pa
blo Otero, percébese un tóxico can
sáncio polos meses de tensión, acen
tuado agora coas recentes ameazas. 
Hai ganas de que todo remate, pero 
tamén unha vontade moi clara de re: 
sisténcia. A situación non é sinxela, 
pala presión económica e militar, e 
ainda que en Manágua e a zona do 
Pacífico non hai problemas, si os hai 
no Atlántico, onde os suministros d~ 
graos escasean (dos voos diários de 
suministros que se enviaban desceuse · 
a un semanal neste mes). 

Outro eexemplo está nos obradoi
ros de "Barricada", onde traba flan o 
45 por cento dos empregados-, até .14 
horas diárias, ficando os demais en 
traballos de autodefensa. 

A respeito das notícias saídas es
tes dias de censura en "La Prensa", 
infórmannos que a censura cínxese 
en esclusiva a cuestións militares, so
bretodo aque'las que contribuen a de
sorganizar á povoación. Tamén son 
eensuradas aquetas que fan desinfor
mación poloa via de pót:, en portada 
fotos de co!as, e falando de desabas
tecimento, que crian psicose e provo
can acaparamento de alimentos. 

Un exemplo definido aconteceu a 
pasada semana: nun ataque dos con
tras a unha granxa do norde morre-

. ron 6 rapazas; o" goberno sandinista 
chamou á Conferéncia episcopal a se 
pronunciar, respostando aqueta que 
non o fari mentres non se aclarasen 
as circunstáncias do sucedido. Ao dia 
segu inte era portada en "La Prensa": 
"el gobierno sandinista quiere. impo
ner crhérios a la jerarquía eclesiásti
ca"' e iso autorizouse. 

P.0./X.C. 

ca? , . 

A Ígrexa dos po bies~ como lle di·
cimos ·nós,- que foi o que. surdiu -da 
conciéncia cristiana e despois da re
volución, apoiou seinpre o proceso. 
Porque entend~mos que a verdade_,do · 
Evanxello está estreitamente relacio
náda coa revolución. A xerarquia 
sempre añorou á clase rica, e eles non 
tiveron relación con nós, éles desco
ñécennos. E eles non queren un com
promiso co povo que sófre, co povo 
que traballa e que estivo tantes anos 
explotado. - · 

-Melloraron as condicións de saú
de en Nicarágua? 

Antes , Iiori tíñamos asisténcia mé
dica. Ademais das brigadas de vacina
ción, agora hai centros de saúde nas 
comarcas, ondenai médicos e enf er
meiras. E hai campesiños que partici
pan nesas briga~as de saúdei 

--Cál é a axuda internacionalista 
que recebe o seupaís? 

En Nicarágua hai de diferentes 
países, e todos veñen coa idea de 
axudar ao noso país. Cuba interesou- . 
se moito en axudamos no ensino e 
na· saúde, e os que viñeron, sen co
brarlle nada ao noso goberno, méten-

. ") 

- Mellorou a economia apesar de 
ter que artnarse frente á agresión? 

Podemós . dicer. que milloro~. An
teriorínente o noso soldo era de misé
.ria, e agora un campesiño gaña o xus
to para poder manter á sua f amília, 
persoas que gañan 2000 ou 3000 

- córdobas, só se viu co goberno revo
lucionário. Gastou8e moito en armas 
e en cousas ·que non tíñamos, pero 6 
Gobemo comparte o que hai_no país. 
Porque ali non é o goberno o dono 
das cousas, senón o . povo. o pouco 
que hai compárteo co povo, especial
mente oo campesiño. Non é certo 
que porque o Gobemo teña que . 
comprar armas nós ficásemos sen ali
mentación. 

-Falouse ahondo dos problemas 
que habia na costa atlántica con di
versas étnias'.; 

Eu coñezo póuco. Sei que nese te
rritório non houbo guerra de libera
ción. Eles viviron abandonados no so
mocismo. Co triunfo ~fo sandinismo 
non se 'd~cataron de que se fixera un
ha revolución, nen quen a fixo, nen 

Agora o goberno estaos axudando, 
hai asentamentos, e tamén se lles al
fabetizou no seu idioma; e os que re- -. 
gresan desde Honduras chanan aos 
demais para que regresen. 

-Chamou a atención de que non 
houbese vinganza na revolución san
dinista. 

Moitos gardas · de Somoza rendí
ronse, e fechm~selles nos cárceres, e 
non houbo pena de morte. Conforme 
aos casos, a in'Oitos déuselles lihe'tda-,
de, a rnoitos. Os recluídos están sen-

. do moi ben atendidos: teñen obra
doiro de estudos, teñen un soldo, ... 
Xente ' que tiñan grandes danos nas 
suas famílias querian vinganza, pero a 
maioria do povo non. _ 
. - Qué lles espera aos americanos 

se invaden ~i~água? . 

Qué lles espera? Nós-dicimos que 
ten que haber mortos en ambos la
dos. E os americanos-.qu·e-non pensen 

· que van vir só a "traerla", como lle 
dicimos nós.Van topar xente decidi
da e disposta a dar a vida. · 

-E pasarán? 
Non, seguro, non pasarán. 

XAN CARBJ\LLA 

Votación pola paz en C~ntroamerica 
Unha campañ~ para a recollida de vo
tos "Po la pai en· Centroamérica" terá 
l~gar dias antes do 15 de Decembro. 
Para este ~ia ' está previsto realizar en 
Madrig ó · cómputo xerat do Estado 
españoL O dia 17, cada Estado man
dará os seus vótos a Manágua, sede 
central da campaña, para que o 21 de 
Decembro sexan entregados ao señor 
Pérez de Cuéllar, secretário xeral da 
ONU. 

Os motivos responden "á grave si
tuación que atravesa a re~ión centro
americana, que esixe solucións políti
cas e rápidas, asi como reali~ar todos 
os esforzos precisos que contribuan a 
eliminar o perigo da guerra e a inter
vención1en Centroamérica" . 

Os obxectivos céntranse .en catro 

pontos segundo os organizadores: 
-Deter ~ guerra e .a intervención 

en Centroamérica. 
-Respeito á autodeterminación 

dos povos. 
-Retirada de tropas estranxeiras 

da rexión. 
- Desenvolver ~un movimento de 

opinión pública mundial pota paz e 
contra a intervención en Centroamé
rica. 

Nesta campaña espérase a partici
pación dé lgrexas, institucións, movi
mentos pacifistas, persoalidades, etc.; 
os cais tomarán parte. na recollida de 
firmas-votos en favor de "un voto pa
la paz en Centroamérica". 

A campaña foi lanzada por Adolfo 
Pérez Esquive!. Prémio N.óbel da paz 

. e Jorge Waid, Prémio Nobel de Biolo~ 
xia. 

Actps na Galiza 
O dia 1 de Decembro terá lugar o re
conto de votos en Vigo, no transcur~ 
so dun acto a celebrar no Centro cul
tural Cidade de Vigo, Luca· di;! Tena e 
o arquitecto Bar Boo; estándose, no 
momento de redactar esta informa
ción, en trámites co cantautor arago
nés Lal:Jbrdeta para celebrar un reci-· 
tal. 

Igualmente, - o 18 de Novembro, 
un cento 'de persoas se manifestaba 
na Coruña para esixir a paz en Nica
rági.Ja, seguindo a convocatória do' 
Cosal (Comité de Solidaridade con 
América Latina). 
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Nicarágua. Novembro 1984 
Participación 
Porcent axes sobre censo eleitoral": 

82,0 

· Frente Sandinista _., _,.,. 54,9 
Conservadores · 10.,3 .. ·~-
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EE.UU. N_oyembro H~~4 
, Participación ·· 
· Porcentaxes· sobre cens.b eleitora!: 

Ronald Reagan 
Walter Mondale 

, • trn millóns cle Jl)esetas), JOero· só ·o \ como datjo ilustra.tivo· do poten- ··' - ·mas minimamente obxectivos, un-
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· ··· nos ·.de 10.000 .fei .v.oúfr. Ñas el~·¡. -;. '~iañ~dor en 49 estados, só perd~u de.ntal, tanto polo número de par-... ,, .- . ~ ... 

ticipantes nas eleicións _'.en Euro
pa chégase fácilmente ao 70 por 
cento de votantes- como.polo nú- .. 
mero de alternativas; o monolitis·. 
mo -nordeamericano é insalvábel e 
até parece que incuestionábel. 

Este . contexto ten dado pé a 
moitas cavilacións sobre o carác
ter e o potencial dos ~bastencio
nistas, a capacidade da · esquerda e 
dos sectores .. progresistas para or
ganizar no futuro unha altern9ti
va, etc. 

Se ben hai quen opina que nes
ta semi e unidireccional democrá
cia, "non existe nengunha razóri 
para pensar que os abstencionistas 
sexan no fondo radicais corn ganas 
de derrocar o sistema capi;alista ~ 
Ao contrário, é moito máis críbel 
pensar que son simplesm~nte a 
vangarda 'dün país que pref.ire ver 
partidos de fútbol ou a televisión 
que tomarse -o interés personal po
lo futuro do seu país e do mun-
do". -

1 sto é polo menos o que afir
maba K. Kelley en Liberación. De 
todas maneiras, non deixan de ser 
máis que hipóteses. 
· O umco escalofriantemente 

real, agora mesmo~ é o Lockheed 
SR-71 "Blackbird" (Merlo), avión
espia-trisónico. norteamericano 
que hoxe sobrevoa Mariágua. 

M.V • 

. XESUS VEGA ' 

;. .. l... . 

Est á. visto que a clase política que habita no 
Pafla·ment o central gbsta dos contrastes. Só 
asi poden 'explicarse· espectáculos como o do 
chamado ~' caso Flick". As veces, semella q'ue 
os enfrentamentos diáriOs dos obreiros de 
Euskalduna coas FOP nas ruas bilbaínas, .as .. 
protestas dos estudantes de Compostela ou a 
actuación da Guarda Civil nas Eochousas son. 

..:estado c~ític;o¡....· _. ......... 

F·inánc·ia,_ 

mentais para demostrar o contrário. Pero leo . 
~no xornal Liberación- que a Comisión Fe
deral de Cantas do PSOE ten recoñecido 
que, ao remate de 1983, o déficit da organi-

J eitos acorridos noutro Estado, a iTiilleirós 
de quilómetros de' Madrid,. Nas ruas vívense 

... ·: momentos que fan . lembrar aqueles anos da 
· década anterior nos· que se sucedian -e con-

verxian- movilizacións ·de diversos sectores 
, sociais. -Nas Cortes<; rnentres tanto, son capa- _. 
. ces de discutir sobre a cor dos cabelos bran-
. "cos do señor alemán que seica traía unha ma- · 

le-ta de marcos para Felipe González. . 
Ti'ña razón o presidente · do governp. Foi 

-' divertido comprobar o medo mútuo a meter 
os . fucifios no escuro pozo dos sistemas de 
financiación de '.'socialistas" e . "aliancistas". 
Recorreuse. á ameaza xurídica: quen 'insim,10-
irregularidades na finandación de tal pu cal 
partido deberá aportar probas convincentes 
se non quer ser acusado de inxúrias e calú_
nias. Actuará agora o fiscal xeral do E_stado 
contra Augusto Assía cada vez que este alu- · 
da ao ouro de Moscu ou ao petróleo de Ga
dafi para explicar a acción política do que el 
chama "separatismo" e "marxismo-leninis
mo"? Gardará siléncio Felipe Goniález can-. 
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que alga ' 
queda . .,;,.· 
do algun xorna·1 · editorialtté -por exemplo 
co título_ "Ou~11 paga:?-: sobre as esti::añé!s --:: 
capacidades eco,nómicas demostradas polas 
forzas da esquerda extraparlamentária .no-'seu 
labor propagandístico de oposición ao gover-
no socíali.sta.? . ., .. - ' 

Resultou divertido constatar ·a obsesión 
do presidente do governo ·por negar calquer 
vencello persoal cos fondos do consorcio 
Fljck. Até agora, eu pensaba que o señor 
González confiaba moito;·na opinión que ti-. 
ñan ós seus eleitores verbo do partido que el 
preside. Re.coñezo qúe nol") debe ser asi can-

\ao . o presidente teimou en demostrar o ab-
. surdó. · Porque, na ·hipótese de que o PSOE 

recebese cartos procedentes de Flick, ian ser · 
tan parvos os responsábeis financeiros do 
partido como para aceitar un talón, unha 
transferéncia, un xiro postal ou unha maleta 

. zación era de 2.355 millóns de pesetas. Ouén 
fináncia semellante débeda? As cotizacións 
dos militantes? As festas e os bonos? Non 
abonda con todo iso, Ademais, o exemplo 
monfortino é revelador: .os responsábeis da 
agrupación confesa.n que case ninguén ten a 
cotización ao dia. Ouén presta os cartos, en
tón? Ouen Ós ten: os sete magníficos daban
ca. Ao cabo, e desde un ponto de vista ero- . 
nómico, o PSOE é unha empresa cuxas prin-

- cipais fontes cie fiq~ricia_cipn son a banca .~,· ~s 
_;; subvencións estatais.- Atención:· todo istff"é 
'"" legal. Tanto c:;om<? cando im Cidadán hipote

ca a sua casa para obter un crédhO bancárLo,! 
~ ···· A lóxica dominante di c{ue, nunha ~J;éi>;a 

.. :. "' t1e, crise, 'as institucións bancár~as . deben se~ 
" , _) ~lecéio-nar con moito rigor' ao·s benefieiár-ios 

a nome do seu se:Cretário xeral? Q,señoi: pre-:-, ~:dos seus empréstimos. Oué ·viron nó. PSOE? 
sidente pode dormir tranquilo: os cap ros do ...,-_ Quizá o mesmo .que José~Mario Armero pro---.~· 
seu partido teñen a cualificación técnica su- clamaba' hai -doce° meses: '' ... os homes "do ·# 
ficiente ·para saber distinguir unha chapuza · PSOE cumpriroh un p~pe~ realmente si'ngu~- · 
dun traballo ben feito. · · _ . lar: a case des_trucióñ ·a.a esquer:da tradicio_~ 

Segundo voceiros parlamentários de AP e nal española', -nunhá: bo_a parte ·marxista·· e:, 
do PSOE, hoxendia non receben nengwnha revolucionária,r q1:1e segúia · unha ~radici·ón];~ ' ., 
axuda monetária do exterior._ Máis a inda: a moi distinta .aos-· 11'0Vos· camiños'c:¡ue "'toma~ . .i' ·, 
agrupación de Monforte do PSOE ven de ron os xóvenes· dir.ixentes sóciaristas" ~ AG_;. · 
abandoar a sua sede porqo~ non teñen car- cabo, tqdo b~nqueiro que· _se précie. ~eberia; . ... 
tos para paga la. Maior signo de pobreza, im- ~. ter un cartel -na porta da .sua casa: fináncia .,, 
posíbel. Confeso que non teño probas do~u- que algo· qued·a. .. -r 
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Os .xogadores do Rácing 
de .Ferrol en'cerráronse nos 
locais do clube pedindo · 
a dimisión do Presidente. Esta é 
unha situación nova no fútbol 
galego 'que hai que analizar. 

Até agora, os directivos facian o que 
querian cos xogadores. Tanto de for
ma individual, como eón toda a plan
tilla. Exercíase unha ditadura que só 
alguns 'eran capaces de contestar e os 
deportistas sempre pagaban o précio. 
Non hai máis que pensar en Vales no 
Deportivo,_ por pór o caso máis soado 
de todos. Moitos outros quedáronse 
no camiño e ninguén se acorda deles, 
porque nen l les deixaron tempo a ter 
un nome. 

E por isa polo que cobra máis im
portáncia, se cabe, a decisión dos xo
gadores do Racing, xa que é a primei
ra vez que toda unha plantilla lle 
planta cara a un presidente, pero ta
mén, a inda que o mal viña de atrás, o 
que levou hai düas semanas ao ence
rro aos xogadores foi a expulsión do 
clube de tr_es compañeiros. 

As solidaridades no fútbol non 
son cousa que estexan á orde do dia, 
nen son, nen moito menos; unáAi
mes. Neste caso si, polo que este fei
to cobra meirande importáncia. 

Tres xogadores expulsados 

O caso destes tres xogadores é un ca
so grave, un caso de reconversión ao 
estilo Solchaga. A gravidade vai máis 
alá do normal, pois que por mor das 
leis vixentes no fútbol, se estes xoga
dores son despedidos do Rácing só 
poderán xogar duas categorias máis 
abaixo da actual, quer dicer, en pri
meira rexional. Aí verian todo o seu 
futuro deportivo-profisional trunca
do. 

Non son xa estes os primeiros xo
gadores expulsados ·polo presidente 
señor Bastida, desde a sua volta. Xa 
houbo máis. 

As reivindicacións 
dos xogadores 

·Os xogadores pechados nos locais do 
clube só sairon para eAtrenar, e ta-

mén para ~ogar o. partido o pasado 
domingo, que, por éerto_, ga!faron. 

Peden os xogadore.s ~que. se suspen-_ 
da a expulsión dos tres compañeiros 
e que dimita Bastida. ,..,,, 

Cando redactamos est~ informa- . 
ción o Presidente, en vista da postura . 
firme dos xogadores, anuncio u a di
misión. Os xogadores non aceitaron 
esta dimisión, xa que pretenden que 
a faga por esc:rito, senón non aban- . 
donan o peche. 

Débese esta decisión a que noA- se· 
fian da promesa do presidente, que 
pretende facer uoha retirada tácti~a 
para voltar cando me lloren as ·causas. 

Xa antes o señor Bastida promete
ra marcharse, pero tencionaba deixar 
de Presidente a quen quixese el. . Os 
xogadores non aceitaron. Bastida ten 
vários avais, polo · que pretende se
guir senda o amo do clube. 

Unha xestión nefasta 
A situación do Rácing está a ser día a 
dia cada _vez máis caotica, ·por mor 
das . débedas. Se . a situación xa non. 
era boa, agravbüse consider::lbelmen
te coa chegada _ ao cargo do actual 
presic;lente. 

Lago Bastida foi sancionado polo 
famoso "Caso Camilo'; voltando . á 
presidéncia ao comezo desta tempo
rada. 

Esta volta foi xa contestada, tanto 
pala directiva que viña levando o clu
be, como por parte dos xogadores. 

Fixo O Presidente promesas e 
máis promesas, pero ao pouco tempo 
empezou coa "reconver.sión" despe
dindo xogadores. 

Comezaron as contestacións tanto 
por parte dos xogadores como por 
parte do entrenador, que protestaba 
porque o presidente o estaba deixan
do sen os mellares xogadores. 

Tamén protestaban antigos direc
tivos por esta política, "se xa non vai 
xente ao campo e se bota aos mella
res xogadores, cada dia irá -meños 
xente ainda, aumentando asi · o défi
cit do clube ·en vez de drsmi.nuir. 
Aparte, claro está, da soleira e tradi
ción dun clube que está a bot~r polo 
chan Bastida". 

ESPECIALIZADA EN 
LIBROS GALEGOS E 

PORTUGUESES 

PRAZA DO LIBRO . 
Tfno.: 26 63 77 CORUÑA 

______ __,,.,.___..---.... ____ ~...._...-:._· .- -.,,,,¡,Jj¡l.· DIPOBTIS.... , 
ao primeiro toque 

lJnha ,Qportunid~é para o depOrte úaleg~ 
.... . - . . - . 

RICARDO RIVERA 

· Xa non somos_ o desprazamento 
da choiva e o marisco para os equi 

- pos de alén do Bierzo. 

Hai catro ou cinco anos, viñah, 
xogaban connosco (que non con
tra _nós), pegábanse unha enchen
rta e volta.ban a Madi::id ·6u Catalun
ya coa satisfacción do trámite 
cumprido. Agora, algun que outro 
comeza a sofrer e, a máis dun, atra 
gallóuselle unha pata de cen~ola 
na gorxa. 

No hóquei o Liceu mándaos a 
todos de volta co bandullo ben 
che'o de ·goles. Até o omnipotente 
Barc;:a voltou con cinco, entre a 
borrachelra de ledícia dos afeizoa- . 
dos coruñes~s. A verdade é que 
existia certo revanchismó porque 
xa estábamos todos até o nariz de 
qwe o dube de NÚñez fixe.se migas 

connosco. O Liceu leva tres pon
tos e catro gÓles de vantaxe que o 
poden facer campeón de Liga. 

Pero a história non remata no 
hóquei. O baloncesto, o deporte 
de moda, está a dar tamén algunha 
qu(:! · outra Sí;ltisfacción. Ternos ao 
B reogán clasificado para a fase A 1 
ct¿f Liga." O qe-sa-FerroJ'ten posibi
lidades tamén de se meter entre os 
oito m.ellores do Estado e, ade
mais, . está c_lasificado para a ~
guinte ronda da Copa KOIJIC. Ain
da que o porvir non sexa moi ní-

-dio na devandita competición, 
chegouse até onde se pode chegat. 
· Por primeira vez na história, 
parece que medramos _de acÓrdo 
co nivel xeral. Aproveitando o im
pulso._do baloncesto estatal; o bas
quet galega despertado soño letár 
xico no que se atopaba e disponse 
a loitar cos mellares. Unha su·rpre- . 
sa mo_i" agradábel. -

Cando eu era neno (aiñda non 
hai oito), o que non sahia xogar 
ao fútbol tiña que se dédicar a x_o
gar ás ca.nicas. Era divertido pero 
criaba chepa. Agora, o meu irmán 

· pequeno trocou o ,\guá" pota ca
nasta, ·e. en vez de andar ás agacha
das, salta cara o ceu ' ca.s brazos 
abertos para recóller o rébote. 

Moita da culpa téñenna os 
"sponsors" dos equipos nomea-

. dos. Xa todos sabemos que sen 
cartas non se pode facer nada, pe
ro sen p~eparación e deporte de 
base tampouco. Ternos unha boa 
oportunidade para que o deporte, 
nur:i senso amplo, chegue a todos. 
Agora tócalle ás escalas, axunta
mentos, · deputacións e demais 
cumprir a sua tarefa. 

Meu irmán e outros moitos co
mo el agradecerano sempre. Eu ta
mén. 

Que, non· che metan 
·""'' '" gato na cesta. 

.Xogar coa cesta da compra custa mo-itos cartas. 
Recurre a· nos cahdo teñas dubidas 

ou penses/ q_ue che -meteron gato por -lebre. 

.. 
Nestes teléfonos .. atenderanse as suas reclamació.ns ,,,,., 

. 851011 - Pasanteria.1, ·1º- PONTEVEDRA 
2·62662 - G·regório H~rnández sin. - A CORUÑA 

211482 - Concepción Arenal 15, 2º - LUGO 
232·146 ~ardeoal Q~evedo 4_, 22 - OUR_ENSE 

. · • 1 . 

Agora tí es importante. Decídete. 

UNTA 
DE GALICIA ((h) o 

CONSELLERIA DE SANiOAOE E CONSUMO 
4-1"1 •-•"' llt"l.M 0t- C0t1~rn.· 
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estampas do mundo ele~ant~--~ .... 

XESUS CAMPOS so oo esplendor oculto dunha cida
Luns, 5 de Novembro na Coruña~ · , de e dunha nación sometida _ á' me
ApresentacióR en sociedade de La diocr'idade ambiente desde a chega
Naval, revista atlántica. Festa con .. da do ferrocárril, e aumentada coa 
lancha, xelo fresco en caixas de pes- revitalización da brillantina colT)o 
cado, personal surtido, _maqueOs vá- priviiéxio d_e p~der. A Coruña · é 
ríos . vícios ·diversos, música e au- unha cidade , arqu. itect~nicamente 
diovisual brillante da Coruña insóli- aberta ao mar, clara 'e li'!IPª apesár 
ta e cotidiana vi~ta polo obxectivo das · múltiples barbáries especulati
de Vari Ca'ramés. Vangárda fesca no v·as que desde hai década's· a ' foron 
ambiente e nas caras ganas· de áglu- sÍ::Jmindo nun baln~ário para 'turÍs-
tinar, fqcer cousás, auto~onvencerse.· tas mesetári.os. · : ' 
de que a miséria cultural reinante _:_A liña condutora d~ humor e 
non é máis que un puro accidente· intención crítica que respira cada 
temporal. - '"' ·páxlna, así comb ·a Vontáde decidi-

Da man, paciéncia francisca·na e da de incardinar á Coruña 'nun con
boa vontade dun grupo de coruñe- texto aberto, non redu'l:ivo: oceáni
ses de pro-o vig1;1~s Suso 1 glesias, o co. 
ponferradino PGB LLAS, os mon- -A oferta non loca lista que 
fortinos -Luis e Xosé Manuel Pe- transpira unha publicación que co ' 
reiro, ademais doutros vollmtario- esforzo de todos pode converterse 
soso forasteiros- nasce La Naval, en algo máis complexo: un asunto, 
revista atlántica que pésie ao lastre unha movida, un artefacto indesac
formal lunático, gaña en frescura tivábel. 
humor e ritmo á publicación metro- Tratouse dunha posta de largo·, 
politana. unha proba de madurez dos virxi-

C9s inevitábeis toques de imadu- nais noitébregos capitalinos que deu 
rez áun número cero -sobretodo cando menos un froito de confian
dun número cero en províncias- a za. ,Servidor, que e un desertor da 
publicación abre unha fírgo~ impor- Coruña peneirado por Lugo e Ma
tante na atitude dos inquedos her- - drfd, presunto _milanés, anglófilo 

' cu linos. Destacarei alguns aspectos - perdido e . coh1postelano de adop-
que considero de interés e aten- - ción, inda que oriúndo de _Teneri
ción: fe, volveu de noite a Santiago co 

-A conformación dun corpo orgullo de recuperar algo perdido e 
ideolóxico aberto . -entre nós, a querido: a vocación oceánica dunha 
movida atlántic;a- ten unha base cidade que · nÓ fondo amamos polo 
inexplorada de reencontro e progre- qué pode ser. 

OUTRO PRODUTO GALE·G·O QUE 
SE EXPOR,TA 

O PASTO-A ELECTRICE> 
APARTADO 322 NADE LA (LU,GO ) 
' . - ·-

A yenda ·~¡e · pirituras 
BRUGUE~ e toqo o que 

. vo~tede preci~ · oara 
. pintar e decorar 

.~ '\ ' 

Glorieta de América 25, frente 
· á canteira de Santa ·Mclrgarida 

_tel. 252G18 - A CÓRUr'.jA 

Parece ser que na actualidade. todo o 
' mu-ndo ·guer estudar- a cárreira"tle.ilMé.~ . 
diCina . .Bóa parte dos estu.dantes.-que 
acaban COU' e, ·ainda mai.s, os mes·~ 
mos bebés, cando se lles pergunta an
te os s·eus cochéciños qué desex;_arian 
ser de inaiores din que médicos. E 
nas m(!is e os pis apré~ia-se ainda de 
forma ·mais clara · a moda da Medici- _ 
na. Son a eles aos que mais lles inte
resa que os fillos estuden esta,.carrei
ra. 

- ·Si, yo quiero que mi nene sea 
médico - di unha muller que vai co 
seu bebé. · 

- iCuánto desearía q-ue mi Chuchi 
estudiara Medicina! - resposta a ou-

. tra. .. 
E-evidente que eX'iste unha 1deaia 

· exaxeradamente admirativa de.$tes es
tudos, cando, en reqlidade, hai outros 
mais difíceis . e, · porén, menos consi
derados como, por exemplo, os de 
enxeñeiro. Os aspirantes- sq_Qer:i-;.O ben. 
Decatan-se das cantidaéles de cartas 
que poden gañar e que, desde logo, 
non conseguirían con outra profisión 
honrada. Tambén son conscien~es do 

'que l les espera nesas interesantes dis
cotecas chamadas hospitais coas_ en
ferm'eiras e enfermeiros. . 

A história que me ocupa trata so
bre o que,,. lle aconteceu no pÍ'imeiro 

· dia de exercício da Medicina por con~ 
ta própria a un mozo que quixera ser 
windsurfista, mas que cambiou de 
opinión, pois sabia todo o anterior e, 
adeniais, a' sua mai, de família con 
tradición·, puro espécimen do 'J uar:i 
F lórez" coruñés, .obrigou-no a aban
"clonar a ideaia. 'Consideraba a profi
sión de médico, como de superior 
rentabilidade. · · · 

A mai, dona Purificación, · revisaba a 
1 impeza que Maruxa, a asistenta, rea-

. lizara :da mesa e do ·aparato de raios- 
' X. Total, tanto nervosismo para nada 

pois non veu nrnguén. Pola tarde 
abriron · ás cinco. Os anúncios da 
prensa parecían que non dab.an resul-

. tados_. Ninguén picaba no anzol: Pasa
- ba o tempo e o médico novato, libre 

de ocupacións, -pensaba nos sábios 
consellos que lle derah-os profesores: 

·· "Estimados alunas: Afasten:se de-
ses pacientes que saben máis que o 

. médico, o _ que desgraciadamente, 
ocorre en mais do 99 por- cen das 
ocasións. Non esquezan que, no fun
do, para a maioria da xente e, funda
mentalmente, para vocés ºmesmos 
no.n serán oütra causa· que uns autén: 

· ticos mata-sans . 
Non dell esperanzas a ninguén, 

nen sequer ao que padeza unha sim
ples espiniña. Adopten unha atitude 
de dificuldade; ainda que sexa un ca
so presumibelmente fácil. Non se 
arrisquen, pois ao mellar lles sai o ti
ro pola culatra, Ante un simples res
friado, por exemplo, aconsello-lles 
que entreguen aos familiares do en
fermo o.u, en último termo, a ele 
mesmo, un certificado de defunción. 
Logo xa terán tempo para quedaren 
ben e -esixir-lles unha boa cantidade 
polos dificilísimos trabal los presta
dos, en razón ao milagre c;onseguido. 

Aprendan a camuflar-se para que 
nori lles den a lata os familiares do 
paG.iente que lles mora. Disfarcen-se, 
por exemplo, de cregos cando vexa·n 
as causas mal, e asin evitarán facil
mente os paus. Estexan en 'forma, 
pratiquen deportes como o salto de 
pértiga, o descenso de rappel palas 
paredes do hospital, etc." 

A iso dás seis,· cando estaba a pi
ques de fechar, entrou un home cun-

. ha bufanda. enrolada ao pescozo. O 
médico novato comezou a tremer : 

·-Pois ben, logo de quince anos de. 
estudo nunha faculdade francamente 
deficiente, como son todas as de 
Compostela, de muitos exames e re
petición o noso home acabou aos 28 
anos a carreira, especializando-se -é 
un dicer- en Medicina interna. Como 
canta cunha família de cartas e cun
ha nai tan desexosa por vé-lo exercer 

"Doutor, estou mal dos pulmóns." 
"""Vexamos, vexamos, bon home 

- -dixo o doutor. 

_..;.;¡ axiña, puxeron-Íle un consultório 
nunha rua ·céntrica da cidade e asín 
poder arrepiñar muitos cartas. O dia 
da inauguración a iso das doce da ma
ñá, xa sentado no ' sillón do consultó·
rio tentaba memorizar o primeiro-te
ma' de Anatomía, que escondera no 
caixón da mesa :"Toda persona tiene 
en la cara dos ojos, una nariz y "una 
beca". E volviaó repetir dez veces. A' 
vez movía freneticamente as pernas e 
comia as uñas do nervoso que est.aba. 

E comezou a palpá-lo desde os pés. 
até a cabeza, tentando dar cunha par
te do corpo qué lle doese; que non ~ 
sabia ónde tiña os pulmóns. · 

,-Asín que. os pulmóns~ eh? 
-Si señor, os i;>ulmóns' - respostou 

o enfermo. .... ' · 
O paciente non dicia nada, fara de 

insistir unha e outra vez que estaba 
mal dos pulmóns e tosir intensamen-' 
te. Pasaron quince minutos-e o medi
quiño, desesperado . :"Pero home, qué 
pulmóns? Comprenderá que se non 
me di ónde están non llos podo cu-
rar". 

De súbito entrou a mai disfarzada 
de enfermeira, dicendo-lle que o cha
maban aG teléfono. Mas _ninguén o 
chamaba, só queria falar con ele neu
tro cuarto e enterá-lo do lugar ónde 
se ·encontraban os pulmóns, que ouvi
ra todo. Voltou ao consultório. 

-Pois si, señor, sabe do que pade
ce?~Pois, dos puJmóns, ho! -declarou 
o médico con-vaidade. 

-Doutor, vai-me dar algo para o 
catarro? -perguntou o doente con 
voz gangas~. 

,;-Daquela que catarro ... Di que ca
tarro? Xa, Xa,... _ 

Soou o timbre da porta. Ninguén 
parecía abrir. Sua mai tocaba-o para· 
que acudise á porta do piso :"Mira, 
filliño, é mellor que chames a tia Pe
tra, que non hai muito tivo un cata
rro e sabe de diversos medicamentos 
que o curan". 

Chamou-na desde o teléfono su-
. pletório e como habia interferéncias 
non pudo recoller toda a mensaxe. 
Ouvir falar dun tal "aspirinital". To
tal, non era mui importante coñecer 
o nome; xa interpretarian a sua letra 
os imaxinativos das farmácias. Pasou 
ao consultório e ante a ollada atónita 
do el iente escrebeu que debia tomar 
un comprimido de "aspirinital" 
-asín escrito_, si- logo das comidas. 

- 1; qúe dieta me pon? 

-Espere un momentiño, que teño 
que ir pagar-lle ao cobrador que cha-
mou. . . 

E foi cara a porta, metendo-se ra
pidamente na biblioteca para consul
tar os seus 1 ibros, a ver se a·parecia al
gunha dieta para .o catarro. Non en
contraba nada. En último termo co-. 
lleu unha enciclopédia de Medicina 
familiar e un libro dodoutor Vander, 
e estabeleceu ·o seguinte . réxime : 
"Non tomar bebidas alcólicas, café, 
sal nas comidas, peixes aíuis, caza .e 
grasqs". 

O mediquiño. lembro.u que dixera 
aos compañeiro~ nun recreio nun 
momento de acougo na faculdade -
que se conformaba con · ter pouca 
cliente'la ·con ~al de que esa pouca fo-

. se de cal id~de. · 

-Son. .5.000 pesetiñas. Paño-lle un ., · 
prezo especial 'por . ser 'o 'p,rimeiro. ;' 
cliente. · 

O enfer'rno, claro, pagou santa-·· 
mente; ainda que non podo e.vitar un
has toses broncas, ele raiba. Sentía-se 
mal cáda vez pior. A doenza dos me
diq~iños, a m~diqujte crónica, conta-
xiar·a-se-lle. · 

• 1 



Saiu -"Menos mal que nos ql.leda Portugal" '· 

Siniestro Total: 
"Se Castelao vivise 
outro galo 'cantaría~·· 

" Se Castelao v1vISe, outro galo 
cantaria", exclaman os de Sinies
tro Total, que acaban de editar un 
novo disco -que leva o bonito títu
lo de " Menos mal qu e nos queda 
Portugal". 

Siniest ro Total teñen feíto gala 
nos seus concertos dunha especial 
forma de entender o nacionalis
mo, intercalando entre canción e 
canción berros de "Viva Galícia 
Ceibe!" e "Upegá, Upegá!" (Rock 
Ola, 21 de Xaneiro de 1984) ou 
reducíndose a Vigo ("Vigo es una 
nación, Viva Portugal!"), a cidade 
onde se formou o grupo no verán 
do 80 como Sexteto de Blues, que 
lago ficou en cuarteto e posterior
mente en trio, ao converterse na 
primavera do 83 o até entón seu 
cantante, Germán Coppini, nun 

- ultracorpo con desviaqión~ !ecno
cu banas. O amor por Vigo dos Si
niestros tenlles levado a entonar 

· nas suas actuacións o Hino do Cel
ta, ou a enarbolar a bandeira ver
mella e branca entre o recitado de 
nomes como o de Cachamuíña 
("nós non esquecemos"}, como 
ocorrera no Parque de Castrelos o 

femán-Vello gañou 
o Pr~mio Esquio 

Miguel Anxo .f ernán-Vello foi o 
o gañador da edición 1984 do 
Pr~mio Esquio. Fe'tn~n~Vello, de 
quen publicabamos unha entrevis-· 
ta no número 257 de A NOSA · 
TERRA superou outros póemá
rios presentados ao certame, entre 
os que estaban traballos -segundo 
ppidemos saber- de Anxo Qµintela 
Pau.lino Vázquez o-q. Manuel Fot
cadela. 

Fernán-Vello xa gañou o ano 
pasado o "Celso Emilio Ferrerro" 
do .Concello de Vigo. ' . 

último 24 de Agosto, e que inove
ron ao inefábel Leri a dar a benvi
da a Miguel, Alberte e Xulián ás 
fileiras do "viguismo". 

"Aquilo foi unha xogada .Iiolí
tica xusa. Leri viu que Castrelos 
estaba cheo de xente e que nós 
saíamos coa bandeira de Vigo e 
qµíxose apontar á movida.Canelo 
el, el en persoa, botounos unha 
vez do Campo do Bao ,. onde está
bamos intentado xogar ao fút
bol". 

Xulián recobra a infáncia perdi
da e remóntase aos seus dez anos, 
ás lem branzas de Leri e os seus 
chimpafigos de do-µs metros coas · 
pernas cheas de pelos, dando pata
das a unha pelota ·no Campo do 
Bao. · 

"Cando limos a carta que en
viou ao 'Faro' rímos moito, pero 

- - rechaz"ámos-o e>f·ereeiment0 de en.-. __ 
cabezar a próxima candidatura 
dos "Viguistas" ( 1) porque non 
nos vemos nun póster formando 
unha coalición·, todos vestidos de 
obreiros, nunha fábrica, con casco 
e á beira dun tia tan. feo coma Le-
ri. Apesar d~ que el se nos ofere-

ceu como substituto de Germán 
no próximo discó. E posíbel que 
lle fagamos algu:qhas probas, pero 
desde logo non lle irnos deixar xo
gar aó futbol, eso xamáis !". 

Os Siniestros conf e san ·a sua 
tendéncia de voto: 

-Migtiei : Eu votei Leri. . 
-Xulián: , Eu non, porque equi-

voquei a papeleta. 
-Alberte: Eu votei PC, pero ao 

de Ignacio Gallego, co.mo sempre. 
"Agora xa máis sérlo. O de Leri 

é bastante, ridículo. A polí~ica le- . 
vada a uns extremos tan cutres 
non nos interesa. As nosas miras 
SOIJ. colonizar Marte, uflha vez que 
colonizámos Vigo, que é obra no- · 
sa, e non de Leri." · 

Os ilacicma]jsta e.o rock · 
Siniestro total non canta en ga

lega, ainda .que faga excepcións á 
hora de versionear "O tren", pero -
inclusive a sua particular versión 
do 'Sweet home Alabama' ("Miña 
terr!l galega'_') fana en castellano. 

"Se o castellano é horríbel para 
o rock'n'roll, o gafogo é xa .total
mente horríbel, transéende ... " 

· -Qué pensades dos nacionalis
tas que non- hai ainda moito se 
opuxeron a que se celebrase un 
concurso de rock na Coruña con · 

• cartos.;,do Concello p·orque era un- · 
·. ha música cotonizadora? , 

O problema é que non ouviron 
rock. Se. o ouvisen decatarí.anse de 
que é preferíqel Elvis Presley a J ei 
Nogµeron, por simples cuestión de 
calidade global, aparte de que sexá. 
americano . Quizá non saiban q:ue 
o róck'n'roll non é i.Ipperialista 
porque o inventaron os negros, 
que estaban feítos cachizas, como 
Jei Noguero1 ou Suso Vaamonde, •· 
que estivo. na cadea porqúe di:X.o . -
que foianco era parvo. T0do é un 
erro e un absurdo, porque a ·cues-. 
tión é que logo esta xente que .Se 
chama · nacionalista, cando se ern-
bofracl}a, non _ baila a ·Dánza do 
Sal;>re, · que é o -que debería bailar 
un -'rojo', e baila rock'n'ioll. Só 
que hai ·que velos cando van á fes
ta do pO\'O e menean o 'bullaren'- ' 
guen' ouvindo o "Bienvenidos" e 
erguendo todos o puño. · 

Siniestro Total manifesta que 
os políticos non . se apont_en ao 
rock'n'roll, :'porque aos do. ~SOE 
lles segue a gastar o de sempre, os 
cantautores", e expresa~ a sua 
preocupación pala .. reco_nversión , 
"porque a crise é brutal". , 
-Cofíeced~s a Castelao? 
Caste-lao-lao.? Ah, si. Castelao 

Tsé Tung, é un tipo incríbel. Es
cre bia teatro por Pequin e era 'ro
jo', e ao mesmo tempo tiña lmhas 
aspiracións místicas moi curiosas. 
Un místico 'rojo' que·veu polo Ca
miño de Santiago, que escreb'eu al
gunhas frases en galego, que, por 
certo, ap:r:endeuno moi tarde, aos 
setenta anos, raen tres facia de bu
xiños. Nús alegrámonos moito de 
que volvese; apesar da manipula
ción habida, e de que nos parece 

Co~respo~dentes 
"--- ao "º 258 do 22 

de Novemb~o· do -1984 

:fallado o prén,io "Xerais_" 

Cárlos G. Reigosa gañador 
cunha novela policíaca 

. , . 

Luis Mariño, director diC&ücións Xe
rais, dando lectura á acta do xurado. 

Carlos González Reigosá foi o ga
ñador do primeiro prémio de no
vela galega "Xeqis". A obra gaña
dora titúlase "Crirne en Comp·os
tela" e foi apresentada sobo lema · 
"Lagoa azul e branca" -:-

A este· prémio concorreron 29 
orixinais, moitos dos cais xa se ti
ñan apresentaqd ao "Blanco 
Amor", e, segundo mem bros do 
xurado, "ainda que o elevado nú
mero · é Yn feíto positivo, o nivel 
xeral das obras apresentadas era 
bastante babeo". · 

O prémio instituído por Edi- -
cións Xerais de Galicia estaba do
tado con médio :millón ·de pesetas, 
dándose a coñecer o sábado dia 1 O 
Ele Novenibro durante· unha cea á 
que asistiron diversas personalida
des relacionadas coa cultura gale-
ga, nuri hotel vigués. _ 

_Se Carlos Reigosa, xo~nalista, 
redactor xefe de Efe en Madrid e . 
ex-delegado da axéncia estatal en 
Galiza, nascido en Pastmiza hai 36 
anos, foi o gañador, para moitos o 
gran perdedor vóltou ser Xavier 
Alcalá. . . . 

Este eséritor, momentos d{1s
pois de ·ctarse a coñe.cer o fallo , 
amostraba a sua contrariedade, 
aducindo que non entendía cómo 
uftha novela que non chegara a fi
nalista no "Blanco Amor" pala 
sua fa1ta de calidade resultase ago
r·a vencedora. · Pensaba · asimesmo 
que a sua noveia .(recórdese o es~ 
cándalo organizado no "Blanco 
Amor" en torno a. ela) fara out_ra
v.olta marxinada ·por razóns políti-
cas. 

O ceJ:to é que, d.e premiarse a 
novela de Alcalá, o Prémio_Blanco 
Amor quedaria mói "tocado de 

ala" ·o-que a ninguén lle c·~nvén. 
Por outra banda, Alcalá mani

festaba que nunca deberia terse 
apresentado ao .prémio Xerais, 
déspois de informar A NOSA. TE
RRA do af fair.e do prémio patro
cinado polos axuntamentos gale
gas. Afirmaba igualmente que non 
se voltaria apresentar a outro ·pré
mio. 

Pola su_a banda, Luís Mariño, 
Director de Edicións Xerais afir
maba que a novela de Alcalá iá ser 
publica9a, oferecirnento que xa fr 
xera despois do Prénfio Blanco 
,Amor, manifestando que _el non 
sabia nada do fallo, porque "só es
tiven den~ro quince minutos". 
· Tamén argumentaba Luís Mari
ño no tócante aó feíto de non se 
teren dado .. a cóñecer os nomes 
dos seis finalistas, que 'estaban á 
ponto de s.e publicaren alguÍÍhas 
noveias das que .se a presentaron a 
este prémio. 

Luis Mariño aludiu, durante a 
cea, a. Vigo como "a capital edito
rial de Galiza'', anunciando, finali
zada a comida, a intención de do
brar a dotación económica para 
anos vindeiros .. 

A novela gafí adora 
"Crime en Compostela", a novela 
gañadora, é unha novela policíaca, 
na que se narran as peripécias dun 
detective, Carlo·s Conde, chamado 
a Santiago polo seu ·amigo Nivardo 
parl:J. investigar o asasinato do 
acaudalado constru tor Aurélio 
Xieiro. A história mistúrase con 
outra,s situacións, através das cais 
vais descrebendo a vida da cidade 
compostelana. A novela, tanto pa
la maneira de estar construída, co
mo polo própri.o argumento, rn;m 
se pode dicer que sexa un verda
deiro relato· policial, ainda gµe pa
ra moitos ten ese mérito, o de ser 
a prirneira novel~ que enceta este 
xénero na nasa língua. 

Segundo persoas próximas á 
editorial, "Crirne en Compostela" 
ten todos os ingredientes para ven-

. derse moi ben, pois que se le dun 
tirón, mantendo até o final o inte
rés do leitor. 
. O seu autor, Carlos G. Reigosa, 
ten publicado xa unha nov~la en 
'español, "Oxford, amén", uri libro 
de "Conversaciones con Torrente 
Ballester" e un feixe de relatos en 
galego, "Homes de tras da Corda", 
Libro Clo que, ainda que non tivo 
gran repercu&ión, as críticas que se 
fi.xeron foron bastante eloxiosas. 

A.E. 
J 

moi mal que no mellar sóño a un . . 
se ue cámbie de sítio·, amda que . Vitor Vaqueiro vetado por non f alar 

--e·s-e -sítio se"X-irArxentina, que. nQ...TL~ -·"· - ¡ · R:TVD · 
é precisamente o mellar: Pero se e-spanO en -- --i -- ·.e ---··-· · . . ---·----- , 
Castelao vivise, outro galo canta- 0 poeta Vítor Vaqueii:o o poeta, por non impórselle co-
rla. ven de rexeitar unha proposición mo condición, que el ía falar en 

FEA NANDO VALIÑO ·de RTVE para participar nun galego e suxeria a utilización de 
( D. d · programa de difusi·o·n estatal subtíduos, como no caso do arqui-1) Viguis1!as: 1se os que mon:tan v1-

por querérselle impoñer 0 tecto catalán Sert ou da escritora 
gas pequenas. Merce Rodoreda. Infante dixo 

usq do español como veículo non ter poder · de. decisión e, des 
lingüístico, sen acceder 
á tradución simultánea ou pois de consultar aos seus superio-
0 subtiduado. res desestimou a participación de 

Vaqueiro. 

Hai perta dun mes o tamén poeta 
José Infante, que e-stá realizando 
unha série televisiva con diferen
tes poetas do Estado, púxose _en. 
contacto con Vitar Vaqueiro (Pré
mio da Crítica 84 ), para convidalo 
a participar .no programa que in
cluiriaria unha entrevista e un reci
tado dos seus poemas, .en liñas xe-

. rais. Despois dun tempo a graba
ción · ficou fixada para o pasado 
venres 16 de novembro. No mo
mento d_e argallar os últimosdeta": 
lles surxiu o problema 'ao indicar 

A posición do escritor foille 
-"' longamente argumentada a Infan

te que insinuaba fazcmamentos do 
tipo "es en español porque el pro
grama es para toda España y .lo en
tienda todo el mundo'. 

Tendo en canta que os poemas 
ian ser recitádos en gafogo .e non 
se falara de traducións, senda a 
poesía de Vaqueiro das de máis di
ficultosa comprensión aínda ao ser 
lida por un galega falante ,.habi
tual. O . final déste calado· 'affaire' 
está en saber que poeta ou escri
tor transixe na utilización do gale
ga. 
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Tertúlia da poléffiica ·novela 

· fina~sta dos prei:nios 

de~ Xavier ·Alcalá "Blanco-Amor" - . 

e "Xerais" 
.. ~~¡ !CW:)bi-,,:_: r·•h -l .. rit~v txa.e.::;~ 1 

í ,1fI.BV1 ':'1..:UO !!' f.l'Jl.BJ2.:;> :j!Jp (.•fiuq ¡ ( ·.lfh ,< iJ u .:.>2' ,-~ _, u"-'-_,_ _.. ... : _ ~ ._ - , - . , _ 

Chamou-me o-.Lantaxo para me recordar - . Publicamos Jioxt{'un p~queQo extracfo''a~ pólé:ñlic'a noveia de1.XaV1i.~t Mclll:j', ,, 
que o Pais Comide presentaba hoxe o seu · "Tertúlia". A 'novela, que fof füial~fa dos prémios "Blanco-Amor" e .~'Xe.rais", 
mamotreto na caixa de aforras coa asisten- léva catniño de Se convertir ·na máis lida denantes de ser publicada, -
cia da academia en . pleno. Conviña que se. · ·- · 
vise xente da asociación (Convén que se cifcu~ndó fotocópias do text.~ . por todos os rimrn:Imos culturais galesos. -
vexa xente da asociación arredor do Lanta- Xavier Alcalá xa aminciQU a sua-ii!tendón .de non Sé apresentar :: -: 
ño para disipar sospeitas do que xa se chei- amáis certflmenes literários,, apesares de ser numerosas veces finalista e/ou:, 
ra ... ) e pÓr iso había que-ir. . ' vencedor de vários. deles' nos ultimos an0s. - .' . 

Por mater 0 fastío vespertino, decidín A noveb "Tertúlia" sairá, seguiicfo as nosas notfoias, no· mes de febreiro ·da man 
ác;:ercar-me á caloriña do peto bobo onde o 
persoal m.ete os cartos para que ne empres- de Edicións Xerais. 
ten diñeiro, e ás oito menos dez sacaba a 
gabardina na antesala do salón de actos. Ao · 

. iristante, axudado pola luz alegre do recin
to, empecei a detectar caras: Cameselle roi
bo, Lantaño encanecido, o pintor Durán 
con varias voltas de colares e pendellos que 
o fan roáis artista, unha señora dé peluca 
platinada que vai a todas as conferencias e 
sempre faf pergunt-as (e non se. sabe quen . 
é), o presidente da deputación, académicos 
e as suas señoras con estolas de visón (Me
nos a de Barros: ésa, parca, monxil en con
secuencia), xente do teatro... e políticos. 
Nun recuncho contra o roupeiro conversa
ban o Calvo, o senador-académjco Pais Cor
nide e o Barros. O Lantaño; facendo que 
falaba co presidente da academia; dirixía. 
ollares agudos e dificultosos cara o trio. Se
guro que o coitado daba anos de vida nese 
momento por saber ler os labios ao estilo 
KGB. 

As oito e algo fornas entrando. Nunha 
fil.eira do meio da sala estaban xa os da terT 
tulia polo que o Cameselle e eu, gregarios, 
nos diri.Ximos alí, eu preparando algún Pe
reirázar. .. Pero contiven-me, ou mellor <li
to, detivo-me a presencia unamuniana do 
Pereira con chaqueta negra, elástico escuro 
e colariño de camisa branca á mostra, pun
tiagudo (Unamuno fai-me pensar na ética; 
e a cuestión do plaxio é ética, non estética 
c<;mo pretende o Luis). 

A xente acomodou-se encanto os . aca
démicos desfilaban cara o estrad9 arras
trando reúmas e lesións: Un cura alto , cor
covado, cam~liforme; un profesor cama
leónico, de olios esbugallados, boca entre- · 
aberta, língua á mosfra ;· un arquiveiro roí
do de bexigas, tan antigo corria os seus per
gamiños, o cabelo sospeitosamente negro; 
un poeta ben mantido,' belo mozo hai dez 
lustros cun corte de traxe de hai seis ... Da · -
ducia e meia de figuras ·sobrauceiras, deben 
ser os roáis novos o presidente -cara ainda 
tersa, rósea, e_ ombros caídos de quen non 
fixo roáis exercicio que pasear para liberar 
ventosidades- e o Barros, benxamín para 
eles e protexido de todos, figura fráxil, es
corada, a cabeza vencida polo peso dos 
pensamentos e os lentes de miope sen espe
ranzas. Non ha ser moito máis .novo que o 

Segundo o autor, Xavier Alcalá, a identificación dalg'unhas das personaxes. con xentes da vida real non é 
responsabilidade própria. Nós diriamos 'calquer _parecido coa realidade ... nQn é casualidade". ~ -
A foto de Xurxo S. Lobat9 está tira~a na sesión da Real _A-cadémia Galega · adicada ás Letras GaleQas. 

presidente, se cadra, pero conserva o ar do 
crego que se exercita para estará altura das 
circunstáncias entre os rapaces do grupo de 
apostolado. · 

Xermán F. Barros despista. E conquÍsta: -
coá- cara longa, por veces mal afeitada_, os 
lentes sumin,do-lle . os ollos e a camisa con 
colariño para grabata pero sen ela (Hoxe le
vaba-a, cla_ro, discretamente combinada co 
traxe) ten moito de detido en comisaría 
que se nega a confesar. .. 

Sentaron-se todos en bu tacas de vellido 
vermello, coa medalla da academia relucin
do sobre o escuro dos traxes. O conferen
ciante drrixiu-se ao atril, teso nos seds oi;
tentaetantos ben levados, e o presidente 
-sorriso xovial através dos lentes grandes e 
moito xogo de mans e brazos cruzados e 
descruzados- contou-nos como q autor de 
"A Galeguidade de Teixeira de Pascoais" 
fora un~ amigo __ íntipio do poeta; como a 

·Portugáliza que algúps coidart- é idea nova 
ven de vellas . conversas entre vellos viños 
dos que hoxé xa·non quedan nin memorias; 
como ... , ~te. E deixou-nos co disertador-; 
non sen antes- citar e recomendar un libro 
titulado "A History of Spain und Portugal" 
(como o asasino do fillo de Lindberg, o se
ñor presidente atraizoou-se por un and en 
versión alemá). 

Pais Comide colocou · os lentes, dhixiu 
a luz do atriz e esquecendo o "gonas e ca
baleiros" de rigor levantou un espantoso 
feixe de follas que se dispuña a ler. 

Arrincou; ·tia_ un parágrafo e paraba-se 
como' a meditar no dito,. o ollar· vagando 
polas cortinas do estrado; voltaba logo a ler 
e p(!raba-se e volvía para atrás, claramente 
porque saltara liñas-e se décataba ·de que o 

1 

seu discurso perdía coherencia ... 
_ No entanto, os seus colegas tosían, ca

rraspeaban, sopraban o nariz, engalían, nun 

A BASIC é unha linguaxe inventada· 
polos informáticos para dicirlle ó 
ordenador o que debe facer, 
noutras verbas; para escribi-los 
·"programas" 

O autór transformouno 
nun gran xogo apaixonante e divertido. 
Un programa BAS IC vén ser como 
o "xogo da oca" onde se poden recorrer 
itinerarios totuosos ou astutos 
atallos, idas e vidas extenuantes 

' voando por riba 
de noxentas trampulladas 
(os famosos 'bug' 
ou erros de programación). 
Traducción: Xenaro García Suárez 

~COMO _CALQUERA 

OUTRO DÍA 
· caD1ilo gonsar 

éOO> ' 
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coriv'UTso ~ e vir de moco ~e!lil excit~dó po- . 
la criieza do inverno. O ·v alcarcé, lioxé co 

1 --í 
caJ;elÓ e as uñas case limpos, susurrou para 
os contertulios: · ··' 

· -iSabedes qué 'dfxo na rl)dio aquel cre
go'? .Que a diferenci~fündamental co portu
gués está nas conxugacións co auxiliar ter_; 
que nós nqn as facemos. · 

-Se cadra, por iso- é académico. __:_Opi
nou a Xulia. Pero o Cameselle xa terciaba, 
solenemente, levantado a ·voz: 

· -Pois na miña alqea ... 
-Non nos fodas coa tua aldea, carallo . 

-Tornou a susurrar o V alcarce,. pero tan 
forte, tan imperativo, que as sejioras da fi
leiía anterior viraron-se para nós horroriza
das. 

E calamos, cruzando siniestros ollares. 
O Pais seguía, trabucando-se. Viñeron 

fotógrafos e a televisión. Cando marcharon, 
a xente, desconectada da conferencia, an
daba toda a osmar, tentando facer ficha 
dos demais. E logo de teren-se estricado os 
pescozos, as cabezas ian-se reclinando nos 
asentos bons, pagos con réditos populares, 
do salón crediticio ... Ollei o reloxio e xa ia 
case meia hora de Teixeira de Pascoais, Ga
liza e Portugal. Decidín aguantarme, sen 
admitir que era pola esperanza dun aparti
ño. co Barros ao final. 

O Lantaño, desde o outro lado do corre
dor de butacas, fixo-me señas de que aquilo 
era un chumbo e devolvín-lle o correspon
dente sorriso solidario cunha indicación de 
ollos para os académicos que ·claudicaban 

.pouco a pouco : un xa apertaba as pálpe
bras sen vergoña, aquél deixara cair a cabe
za de forma que as patriarcais barbas lle ta
p.aban a medalla corporativa: aqueloutro 
cabeéeaba a intervalos. Só se conservaban 
de sentinela un profesor miúdo de misterio
sa parecencia -calvo e de olios rasgados, · 
mongólicos- e o presidente co seu perpe
tuo sorriso. Os demais apenas acordaban 
cando a voz destripada do académico-críti
co-senador tentaba reproducir a apaixonan
te verba do poeta portugalego. E voltaban á 
soneca, xa calmas as toses e as carraspeiras. 

Cando o País mencionou "certo profe
sor recluído m.inha aldea da Mealhada" 
(Rodrigues Lapa na Anadía), don Severino 
Díaz, especialista en bable, abriu un ollo e 
cerrouno. Así como estaba, coá carota an
cha e os brazos cruzados sobre o peito, con 
aquel económico abrir e cerrar dun olio 
asustado e imaxinando-lle a pipa que o 
acompaña por costume, lembrou-me o Po
peye; e o Popeye os meus fillos; e os nenos 
a miña Ana. 

Entre todos puderon roáis que o Barros 
e, con ·toda discreción, erguín-me e 'fun 
saín do. 

Nesta novela, Como calquera outro día 
- espléndida biograH¡;¡ da xeración do 
autor-, nárrase un certo xeito de 
pasa-la Guerra Fria da década 
dos cincuenta: tomando como eixo 
do relato as voltas do protagon·ista 
ó longo dun dla nos primeiros meses 
do 59, con lembranzas de anos 

1 anteriores ese d (a dominantes 
na súa conciencia. 

Camilo Gonsar - iniaxinador rexo e 
grande narrador, no dicir de Méndez 
Ferrín- foi distingu.ido, por outra 
novela de seu, D~eita, co :'Premio _ 
de la Crítica" correspcinderite a 1983 



-~··crítica -~ 
libros cine ~ 

i Remuíños " .. ción ".oral!'. .. qqeJ.f ·djct{r .. :'~ue "ºso~ 
· · · · "' éoril:óS-1cfáSiéO-s éúfiha "liri.eali'dade 

. '; 
mento no que mellar se mova a t"- ·->f'.':· -·~·· <iPe·nsade ... q.ue"'U' iirtpério se aca-
Heinze. Nótase como constranxi- zapa en todos os-recunchos de 

. ........ - tófa1 e nos que .,.o .. remáte é un1Ía 
surpresa ou unha . bolltade, (inda· 
que aqui, nos remates, é pará riós 
onde máis falla Heinze): Domüi
go, luns, martes entre outros. " 

da nos seus .relatos, vese · que falla Vénsem~ agora ao éaletre a es- ondas, papel e vida para embri-
.: ·o final; o ' remate, que no con to cea-e~cena-cena (táchese segun- dar ós nasos gostos segundos os en corro · debe se surpresivo, mesmo boüta- - do. gp_sto~) dun, filme, ·posibel- critfaios cj,e merites tocadas p~-
. deseo se se quer. Vese, e ·moi doa- ; ~ ;/.:mep,té-~ frall;.ces; · rro .. ' qu.$- a t(vfrá· l<;>s d~d~s. d~s deusef para d1s-

de Ursula Heinze 
damen_te', que os mellores relatos · • peisonaxe, posibefoiente in ter- · trngm,r. rnfalibel1!1~~te entre o 

· ,;; ~ - ,, a~ , presente entrega son, precisa- ' ;.-·- pretauá · pc>"r -Lino V. entura;-1ie · ' .... "'~JJen-e-·O' ma0', c:nteflos· qu.e non 
-Hai -tamén outros relatos, ou- . mente, os máis longos, fóra algun- perguntan algo asi como (su- ternos por q!:l~ _com~artrr. Se . 

tras narracións. No presente volu- ha excepción. E, xa o dixemos, _poño _que estaredes observando acaso. unha ·cntica pod:se ler 
. · . t . t , , ·l .....,-¡,. . ·~ na ' q h · b _ ó erudito da "cita ,-non?)· "se- despo1s de que un _conece a 

Edi~ió~ ~~~~itvi;~~l.984 ~·¡~Ji: ~~~-x: ~~~s ºfyiJ&t~:'~eº:~!J&:~~" :; r~ ·~n:~i~ti:;~~~.\~iu~i::ªfi~~c~ci~kle. ,, ~-, '4 ''pof;:· k[re~· :g:·~_éríli<~a do :fitwe·'- ,- ·obra ~ulg~da •'para cbínpr<;>1Jar 
, .. me:nt~ . Jsic)- ·tO'des '·coinéider((os' "' ·,,10:i3'a:f ofide·, a ; pegada 'cbrtaia?fana' ,-';: :'.'. tal?.~'> E<iel resffóride,;"eu xarnais · eJI. que se eqmvoc,a ese ammal . 

Aparéceu )l~t~ouco temt o "o se.., .. · __ re~_a't~s) nuru:a . mesma'.· Ga~Sa.: ,son :'._ _,..,nétª~e, doáclament~:,)~en na ..té:eni- ._.· .. -:,'.!eo .. : ~rít~Cf!~·~ -, As_omb~o a?·~: . .. vai~~so.. q~eq>retende f~c~r d~- · 
gundo libro en . galega de Ursúla r,elato·if fantastlco~ .. cw~ li!lguax_e . ~.\ .• , 9.'1- : b~n}!0 ;.9-~senvql;vilp~ntp: ,.~'.Me- ,.,, . _.cop.~?r,r~nte~ _(cafu.alla mt~lecF , ' sua opml<i>Il _unha pr~lSlO!l n 
Heinze. o prinieiro era uytlfa nove: "··realtsta, son ·con tos n0s qli-e os ani- " . - tamórfose':' -seria o exemplo ·.clo si- · · · tu.al; · na_ture!lement). Porfia o .·, q~e. comupmente se _ c ª111ª 1:1 

. la da que xa falamós nestas páx'i.'. '., . - ma'is ÓU obxectos inanimados ·te- .:.t: »ria!< de Gortáfar ho aésenvolvlltlen'-: :.- '., . < ~_prim.ell:0, ' "e se nqn le as críti-:.. . cntl.t'.0 · . ' . " . . , ... . , 

nas no seu üia. Este· é un-líbró de ".: i»ft·en '.vida própria; , ~O)llQ nas: fábu- ;.'. ~ ,4o·: ~la.: a:Gción:- · '~Urtha , vida, 1nova" ; .;., - · fªSd~Ómo, fa~ . par~ escoller· un .Por ~e1;i:<?l · meus :, ~uekd~s;-; 
relatos. Vinte en total. De diferen- - -las clásicas: "1:-?ita 'cultural" seria _._,,..._s~r.i;3: !"9 ,excrgplo .d~ mar~~ d~ Cpr-; .. : . ., :•e filme?" E ~ outro, m.alvadísi- drugos .. e m;nans. Jtu so!l ~bu 0 • 
te extensión e feitio. Vinte relatos o exempl? _ma1s destac~do desta · táz~r. rn(féchic'a dórelato. En_fin, - - mo el, contestalle, _"p01s fago _o que P,Qr un. tempo ;a1 go ora: 
que nos confirman a valifi de Hein- pequena·sene de con tos. estamos ante un -libro ben feito . mesmo que coas mulleres. Pro- . cos V<?S de ~m.y e tg .. as esas v~s · 
ze, inda que un esperaba algo apresentábel, · ben narrado, per~ bo sorte". Vénseme agora á ca- che_s l'I:ª~ - paxmas esta gaset a, 

áis Atopámonos, xa que logo, pe- que sabe a menos por unha cousa: beza a- esc~a-escena-cena por- · · . que drria 0 pequ.eno Alex (xa 
m o· 1 ' · d rante unha narradora que sabe ~ que este é o meu caso quizá , · sabedes a · clockwork orange, 

s reatos estan narra os en porq_ue a autora é ~ovelista e non . t · ' d d . , laranxa'mecánica, Kubrick-Bur-
primeira ou en terceira persoa, ou ·contar, diante dlJ)lha narradora conhsta,. preces - ou pregos- fa- porq~e. ~e acos um<l!on es e ·gess) 
á vez, 0 que n0 s dá,· de primeiras, que domina as técnicas, <liante cernos, .nós que somos ateus, para pequemno a n;e equivocar sen ,, · , 
que a nosa escritora domina ben . dunha narradora que manexa con que Heinze escreba ñovelas; pen-:... •.c.. axuda 3:11ea, e eº. q~e vos re~o- Atentamente 
as técnicas modernas do con to, xa pulcro exquisito o idioma. En con- samos que ese é 0 seu elemento . ·. ,,,,,,~:npana que flxesedes v.os. . , 

· d ' b. trámonos, entón, cun maravilloso 1 C , ,, ., ·· · · 
- , .. J:A.M. 

que m a que cam 1e a persoa na- natura . on todo e o mellar libro<.:;· · -..,. ... _é--·; -. ""'":~--'· ·="<:.'-;_¿"'"'· --- ------

rrativa no , mesmo relato . todas as libio de relatos, de cantos? Non, de narrativa foito en Gal:iia até ho- '.;: , : .,,::<" 
veces que queira a autora, o leit'or eu creo que non. Todas estas vif- xe (~utubro ·do 84), quer . dizer .;,:_ ::.::- A:·.~:~·:1· ·end-a 
non perde fio, causa máis difícil tu des que adornan á nos a escrito- · publicado. O que se ben non deixa ~: , 
de acadar do que se pensa. Unha ra fallan por unha _cousa moi sin- . en mal lugar a estes remuíños, si 
mostra exemplar desta clase de na- xela: ª nosa narradora non se en- . deixl;,I: ;en :pésimo lugar á narrativa 
rracións dentro <leste volume seria ~ontra no relato. Quer dicer, Ursú- gaJega/~-_ ._ · 
"Unha vida nova". Hai tamén con- la Heinze é unha· novelista, o seu -e 

tos, relatos dos que poderíamos elemento natural é a novela. O ·re-
chamar tradicionais, ou de "tradi- lato curto, o conto, non é ó ele-

andando a terra 

Pequena 
• v1axe por 

Bergantiños 
Un, que cos anos se fai máis me
lancónico e nostálxico, lembra un
ha breve viaxe <leste vrau pasado, 
na compaña de Goianes, Felipe
Senén e Raúl por terras de Bergan-. 
tiñas, nas que a presencia de Pon
dal é permanente e case física, 
Xantamos como pepes en Malpica. 
En Mal pica ocurriu o acidente . 
mortal do inesquencible amigo e 
compañeiro Carlos V arela Veiga. 
O evocalo atristúrase a nosa lem
branza. Carlos V arela Veiga era ún 
deses homes que non se esquec~n 
nunca . . Cos anos o valor do seu 
traballo, en certo xeito malogra-
do, afianzase e medra. · 

Chegados a Mens ollamos as Vie
llas T0Tre& de Altamira, meio es
borralladas, das que se apoderou a 
hedra, que relace, metálica, baixo 
o sol estival. 

Mesmo ó pé de Me.ns recibi
mos unha leda e fermQsa salpresa. 
O Cura de Cores ~coido que se 
chama don CrisantO'- mostrenmos 
a eirexa parroquial: unha fábrica 
de diversos estilo~ arquitectónicos 
que van de,nde o románico deica 
reformas feitas no século XVIII. 
Chamáronnos .. poderosamente a 
atención unhos esteos románicos ~ 
de mandeira, que terman dos can
gas do tellado. A súa forma de vo
lupta, os decoradqs .. circulare,s, - a 
decoración, np seu. conxunt0, é· 
simple e fermosa. O actual Cura 
de Cores ten todo moi coidado e 
conservado. Fixo moitos sacrifi-

-cios . ·-mesmo económicos- pra 
soster, mellorar e restaurar a eire
xa, prestándolle especial atención 
e coidado ós soportes románicos. 
En Galicia non coñocemos outros 

_iguales. Na reitoral '--un pequeno 
'museo- garda unha boa e curiosa 
coleición de pedras vellas. -A entre
ga,, o sacrificio .e, sobar de todo, o 
amor que o Cura de Cores depo;;i- . 
ta. na súa eirexa son verdadeira
mente exemplares. PoucOs turas 
coñocem0s tan preocüpados por 
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Praza de Ponteceso 

conservar e mellorar ·a eirexa que · 
lles confiaron. O Cura de Cores é 
un home - afable, comprensible, 
aberto, simpático e culto. 

O deixar Cores, con certa má
goa, andivemos ·pola bisbarra ber
gantiñán ollando paisaxes e restos 
arqueolóxicos, entre eles a Pedra 
da Serpenta de Gondomil. Tíña
mos moitos desexos de contem
plala ó noso gusto. Non nós 'de
fradou, aínda qu1e' :p.os magoou o 
abandono en que está. Os nosos 
guías eran escepcionáis: Felipe

. Senén e Xosé Ramón Fidalgo, na-
- tu-rfil- d'e Carballo e afincado- en 

Ponteceso, éüñocedor da bisbarra 
recanto a recanto, pedra a pedra, 
arbre a arbre. . · 

En Ponteceso ollamos, _unha 
vez máis, a cas~ natal de Pondal, 
qxe en poder de xentes que !).ada 
teñen que ver co bardo. .. Tamén 

.. observamos, moi eompet:ente'men
te, o fermosci moim~nto qJ.!e lle 
ergueron ó po·eta' a veira .do Allóns 
e do que quedamos moi ·gustosos: 
Unha nube de pesar e:r;gueuse en 
rtós, debido á. que non atopamos 
ó noso amigo 'Miguel Mato Fondo, 
hergantiñán de nación e de voca
ción e poeta en exercicio. Mais en 
Ponteceso agard~banos outra sol-
. presa moi grata: 'o atopar ós nasos . 
vellos e' moi ql,l.eridos amigos Car
los-Xohan Díaz, Alicia a súa mu
ller e Güend'al o · fillo do matFimo
nio. E ós pais ,de Carlos-X.ohán~Pi
lar e Carlos. 

Filar e Carlos .Díaz residen na 
aldea de Pazo, entre Buñó dos 

. XESUS GO.NZALEZ GOMEZ . 

; , 

Oleitos e Ponteceso de Pondal. Es
tiveron moitos anos na emigra
ción. Agora disfrutan da súa xu bi
lación. Teñen unha casa moi pre-

. ciosísima, restaurada con-. xeíto e 
gusto. A finca que arrodea a casa 
non é . moi grande mais está . moi 
ben coidada e atendida. Fomos os 
seus convidados. O yel1o pendello, · 
tránsformado nunha cociña~oome
_dor moi agradable, serviunos de . 
parladoiro, mentras papamos unlra 
certiña moi competente. Pilar dí
xonos que a pilláramos despreve
nida. Non sei o que acontecería si 
estivera avisada. 
-~- A- conv·ersa foi longa. Falamos . 

de Suiza, d@s emÍgrantes galegos, 
de amigos comús. Carlos pai, de
nantes de emigrar, estivera moi li
gado ·Ó fútbol galego e, moi espe
cialmente, ó coruñés. Un irmau 
seu foi un famoso. árbitro de fút
bol de pr\m~~a div;sión. Pilar é 
mestra pro hai., -'1UOitÍSllnOS anos 
que non exerce. Pilar atendeunos 
coa súa enorme amabilidade e cor
tesía de sempre. No ceo da nosa 
boca aínda traguemos, o.xe, os · 
inesquericibeles sabores ' dos quei
xos suizos e dos viños- franceses. 
Aínda que ós- viñas suizos . tam
pouco lles hai que fazer noxos. · 

O tempo correu máis depresa 
que ·nunca. Tíñamos moitos kil6 -=
metros de estrada que andar. E 
marchamos con mágoa. Calqueira 
día ternos que aparecer por Pazos 
de novo, con vagar. Por moito que 

· ún ande sempre quedan moitas 
cousas por ver e moito, moiiísimo 
que falar. 

· ~ohtra-
de -Tarzán· 
Greystoke chtm bi chúm bi chúm
bi, o resto do longo longo título, 
é -un filme dividido en duas partes. 
A" primeira decorre. na selva E1 ven 
sendo como unha aventura .de 

.Johnny Weismuller, sen glamour 
pero coa m.aravilla da technicolor, 
o _esplendor da vistavision, o gozo 
do-dolb:f-stereq e~ apesar de todo 
isto, .m0~tí_simo má'is a borrida. O 
rollo? O mesmo de sempr.e. Bran
cas ser crueis e perver~ísimos (sa
·cado un ao que lósicamente lle sai
va a vida o bon deus). Pretos ser a 
mar de selvaxes. E 'rarzán ser 
bueno bueno · como aspirina. A se
gunda parte do filme transcorre _na 
Escócia, con Tarzán convertido xa 
en futuro conde de Greystoke. E? . 
E. q . espectador pois rise moitQ_ 
co<!:_s torpezas do semiselvaxe ho
me da selva no mundo cívilizado, 
e o director de todo este invento, · 
o señor Hugh Hugson, a quen, por 
cetto, nesta segunda -parte se lle 
vai lixeiramente a man·nos efeitos 
melodramáticos, xoga a algo asi 
como a unha confusísima crítica 
da .sociedadé inglesa. 

A raiz.da própria dualidade que 
Tarzán estabelece eu si mesmo ao 
se . definir ·como meio conde de 
Greystoke e meio salvaxe, o señor 
Hudson apreséntanos o topicoide 
enfrentam'ento entre mundo civi
lizado· (artificiosidade-maldade
qu_ehorror) e mundo selvaxe (pu- · 
reza, de sentimentos-inocéncia-pois 
joder cos pigmeus! E finalmente , · 
através do avó, inocéncia-infán
cia). Orabén, se as personaxes da 

· prim.eira parte son meras caricatu
ras, bon-bon mao-mao, os caracte
res das personaxes que aparecen 
'na segunda parte do filme son tan 
difu'so~ e superficiais que polo seu 
comportam~nto no pano resulta 
difícil averiguar qué se lles repro
ba. Se vaidade, crueldade, falt_a de 
naturalidade ou unha sobrentendi
da hipocresía. Por éerto, unha ané
dota. O señor Hudson· debe de 
pertencer a este Givilizac;lo mundo 
de inibidos, a . xulgar polo coidado 
que pon en que a cámara non cap
te os xenitais do protagonista 
mentres este anda nu pola selva. 

O guión do filme, segundo o 
Tarzán · dos monos de Edgar Rice 
Bu·rroughs, tóniase as licéncias ás 
que tan acostumados nos ·ten o ci
nema. Non obstante, ademais dé 
certas pasaxes argumentais, dan ci
catrices de Tarzán e do maior sel
vaxismo deste, o füme de Hudson 
coincide con Burrougfi.s e cos Tar
zán de Weismuller, por citar o 

máÍ~ - répresentativo, .na relación 
Tarzán-negros. Pénsese que Tarzán 
medra n_a selva; entre m6_nós e per-

·to de povOados negros .. Apesar dis
to, non só non se misturará cos 
negros, · senón que nen sequer. os · 
considerará individuos semellan
tes a si mesmo. Os negros non pa
san de seren unha · espécie animal 
máis que, xunto cos felinos e sáu
rios, principahnente, encarnan o 
mal. Os )1.egros nos filrries de 
Weissmuller e seguintes aparecen 
ou como violentos selvaxes ou. co
mo _ traballadores contratados, pe
ro praticamente éscravos. Asi, no 
primeiro ou segundo Tarzán de 
Weissmuller (Tarzan The Ape Man 
ou Tarzan and His Mate), non re
cordo agora, un explorador bran
co, acompañado · de dous brancas, 
mata palas boas du.n tiro a un ne
gro colaborad.ar, entre rnáis de 
douscentos negros, e o único co
mentário que isto merece por par-

. te de ou tro branca é "non de biche 
fac;:elo. Cómprenños homes para 

. tra'errnos o marfin dos elefantes". 
Claro que convén lembrar que 

· tanto Burrough~ como a maioria 
dos filmes de Tarzán son usame
ricanos e é sabido que, nos países 
sax9nios, se acha máis . desenvolvi
do' ese sentiinento que negativa
mente se chama racismo e positi
vamente se pode chamár un forte 
espírito da própria identidade co
mo povo. Moito máis desenvolvi
do que nos países latinos, histori
camente acostumados a toda sor
te de mixórdias . 

Polo demais., este Greystoke de. 
Hudson canta, como a obra de 
Burroughs, a evolución dun neno 
criado polos monos. Pero Hudson -
marca unha diferéncia fundamen- . 
tal co novelista. Para B"LI;rroughs o · 
código xenético está por cima do 
meio-educación. O seu Tárzán, co
mo home branca, identifícase axi
ña cos homes brancos e unha vez 
reintegrado á civilización compór
.tase como un ·lord sen vestíxios 
selváticos. Po la contra, .en Hudson 
a ,educación-meio imponse á xené
tica, e o seu Tarzán non só non se -
acaba de identifi.car · plenamente 
cos seus conxéneres, senón que ás 
veces continua a adoptar atitudes 
de símio en voz e andares: Ao ca
bo, sintomaticamente, voltará á 
seiva. A volta de Tarzán á selva en 
Bu:rroughs é lúdica, e sempre xus
tificábel porque, despois do diñei
ro que Burroughs gañou coa pri-

. meira novela, non ia r.enun'ciar ao 
filón,ou? . 

Greystoke é o que se chama 
unha digna obta de artesania. Polo 
d~mais, moi discutíbel. . 

J.A.M 

GREYSTOKE. The Legend Of Tarzan 
Lord of The Apes. Dir. : Hugh Hudson. 
Gu ión: P.H. Vazak e Michael Austin . 
lnter: Chris lambert , lan Holm, Ralph 
Rich,ardson, Andie_.McDowell e James 
Fax. Británica. 1984. 
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g&leria de artistu 

'Xosé Ramón. 
· · Parada Xustel 

Ramón Parada Xustel -é O\ltra de
sas . excep.cionalidades surdidas a 
fmais dos.XIX e tronzadas en ple- · 
no desenvolvimento da ·sua· arte. A 
sua curta biografia impediulle aca
dar a: transcendéncia que por cua
lidades parecialle estar reseivada. 
Se ben a sua .obra se situa entre 
cfous ifiióg, un '. marcadamente aca
démico, ref_lÍxio da aprendiz.axe, e 
ou tra a menos numerosa, está con
ceptualmente esbezada; acredíta
nos como o máis cuálificado de 
todos os componentes da Xera
ción Doente. 

Pillo dun fidalgo rural da pro
víncia de Ourense, na sombriza 
compañia das penas prerrománicas 
de San Pedro de Rochas, nasceu 
Ramón en Esgos, no ano 1871. 
Foi a sua inclinación polo debuxo 
algo espontáneo, lonxe dun am
biente que estimulase este impul
so; tan seguras eran as suas dotes, 
que cando Parada ten dezasete 
anos .os seus pais autorizan o seu 
traslado a Madrid para ingresar na 
Escala Superior de San Fernando. 
Nesta cidade completa os cinco 
cursos de formación nas diferentes 
áreas da aprendizaxe académica, 
retrato, bodegón, ·cadros de alegp
ria, etc., sentindo especial prefe
réncia pola oferta realista tan en 
alza nOs últimos lustros do século, 
e tan prórpios para un mozo que 
pretendia impar a sua obra e mi
raba ó triunfo público que acada
ban nos salóns ofidais a nova dis
ciplina figurativa con temática 
transcendente, referéncia anedóti
ca ao fla,sh urbano, feitos do acon- . 
tecer de cada dia. Esta aspiración 
o brígao a esixirse unha forro ación 
completa e espartana, que unida 
ás suas cualidades personais aní
mano a solicitar unha pensión pa
ra Roma que consegue sen proble
mas. Na capital italiana pasara tres 
anos de 1894 a 1897, realizándose 
no estudo de figura, do antigo e 
roupaxes, desnudos e composi
cións de xénero que non conqui
ren amaneirar o xeito do noso pin
tor. O seu proxecto imediato e 
instalarse en Madrid e poder man
ter o seu traballo persoal realizan
do retratos, especialid.ade moi ren
dábel economicamente, máxime 
cun especialista da categoria que 
oferecia Ramon Parada. 

músicos de galiza 

Casiano 
Paredes 
Romero 
Pianista . e pedagogo nascido eri 
Mondariz-Balneário o 19 de Fe
breiro do 193 2. E o terceiro dun
ha família de músicos mtimamen
te ligada a persoaxes fundamentais 

Moi poucas semanas. despois da. 
sua volta ele Itália,. percébeselle a 
enfermedade que habia levalo á 
morte. De Madrid volve Parada 
Xustel a Esgos, a casa natal, onde · 
vai' reéeber os coidados que preci-· 
sa, nun ambienge máis san. Pinta 
paisaxes Iocais que chegan a nós, 
inacabados, exempfo do seu deter
minismo pictórico ao que se sen
tiu fiel até os últimos dias da sua 
vida. ., 

A maior parte da obra de ~ara
da redúcese a trabállos ese<mtados 
na Académia, .. onde procurou a 
aproximación máxima ao realis..., · 
mo, onde as carnes e v{!stimentas -
i.inpreio:nan pola sua crudeza, co
mo na pintura bá.rroca romana, do 
s. XVII mide o Caravaggio enceta
ba o seu realismo limpo sen os 
contrastes tonais e lumínicos que 
acadaria despois. A tanxibilidade 
·da .narrativa dos estudos de Parada 
recórdanos o Sileno ou a Medusa 
de · Caravaggio na sua técnica e. 

v pormenorización, e.xecuJi~~ §..e ben .. 
se distáncia do seu tono dramáti
co, para aterrizar nunha profunda 
análise de formas. 

Desta etapa características son 
Eleba Pompeia11a e Escrava roma
na, dous óleos de obradoiro con 
bagaxe histórica na que utilizou 
unha mesma modelo. Pola sua ati
tude relax.ada, con ' sen·s,.. dCUsado 
de estática .e procura de escorzo, 
evidéncia máis importáncia polo 
que supuxo de leitura de estúdio 
que pola narrativa en si mesma. 

"O desexo das xoias" é sen 'dú
bida o legado máis importante de 
toda . a sua produción, e á sua vez 
un dos cadros rnáis popular:es dá 
noso país. Divulgado en calendá
rios, postais, etc., forma parte dos 
atractivos· do Museu Provincial de 
Ourense. Preparado especialmente 
par-a unha exposición colectiva on-

ftuig_irO·, ~· u; o . '\ > 

FERNANDO.M·; .VltANOVA · 

de triunfou plenamente. Parada , 
aband.ona o formalismo e o rigor . 
a<;adémico, incluso xogos lumíni- , 
cos de forte contraste totnal ·tan 
en alza nesta época, para utilizar a ~ 

\ servidunie do seu ofício éon moita 
máis · dilixéncia. A frialdade ero- · 
mática herdada do realismo barro.- , 
co, dá paso aqui a unha narrativa 
moito máis aberta ql!,e quenta po
la sua proximidade. A ambienta
ción chega asi a ser perfeita e ac
tual; hai soltura e espo.µtaneidade.· 
que .é o que fai criar unha atmós
J'e~a.dl(e_y~V8,-:Jl~~,e,~g; $§!},ectª1do! e 

1 

a unµe e contribue a que .a frial- ' 
dade cromática se enfrente á ete
reidade do trato de mancha e cor. 
A est;ratéxla pictória .non é un in
vento de Parada senón que era 
modalidade estendida entre ·os me- · 
llores mestres do nonocento entre 
os que nos ven á memória no sen- · 
so de reparar a obra do catalán 
Ramón' Casas, co seu xogo am
biental de verdes e grises, onde se 
recortan as estilizadas siluetas ne
gras cáseque puras. E a pintura 
cortesana qµe triunfaba en Para, 
onde Boldini impuña a sua disci
plina de lixeireza tenal e_ algodoa
mento da mancha, produto de in- · 
tepretar, o óleo co senso difumina
tivo da pintura ao pastel. 
· Un · soin breiro verm ello é a 
mancha que contrasta ·co ambien
te xeral frio e acristalado e centra 
a tigUra equilibrando o cadro. Coa 
sua preséncia evita que a figura 
.voe ·por riba da composíción: que 
aboia sen nengun tipo de asenta
mento; logo emárcase nun xogo 
cartesiano de verticais e horizon
tais, mancha e xeometria liñal de 
verdes._ azuis- e brancos· •on1'le "'se 
déscobreii- áS anédotas arquitectó
nicas de pontas de diamante e oi
tav-as . 

. Foi este· o proxecto máis actua
lizado que nos deixou Parada, rea
lizado un ano antes de morrer e 
que xa albiscara ño retrato da su.a 
irmá onde xoga con roáis ·efeitos 
lumínicos, pero que xa se iµtuen 

, os pasos que vai seguir en "o dese
xo das xoias". Pouco mái traba
llou, de non ser ese feixe de apon
tamentos sobre paisaxe de Esgos, 
moitos deles inacabados que o na
so pintor realizou nas postrema
rias da sua vida. 

Toda a obra de Parada Xustel 
figura no Museu de Ourense, lega
da pola sua irmá e parte adquirida 
pola Deputación, Centro de 1ns
trución e Governo · civil de Ouren
se. 

pianista non mellqrará as perspec
tivas laborais. A marxe do. Serví
cib Militar (1953-56) en Ponteve
dra, COil).O Cabo-Músico, período 
no que Filgueira V !llverde o enca
rrega do Coro dos Institutos, vai 
traballar na música lixeira nó Hos
tal dos Reis Católicós e dá clases 
particulares. No 1960 funda unha 
·orquestriña "Blues de España", 
coa que fai xiras in teinacionais e 
·se instala en Escandinávia desde 
1965. 

No 1971 casa cunha finesa, e 
no -1973 inícia unha carreira aca
démica, primeiro como profesor 
de piano no Conseivatório deVar
kaus e, desde 1977, profesor de 
virtuosismo no Conservatório' de 
Joensuu (Karelia). No 1983 enca
rregáronlle a docéncia· de piano na 

-· - J-mmsuun- .K-orkea-koulu (Faculd.a-.. -

anos entra na Banda de Mondariz 
corno Saxo Alto, aos- 9 é subdirec
tor da Banda e aos 12 o nornean. 
profesor de solveo e saxofón na 
Banda de Mondariz. Aos 14 anos, 
cunha beca anual de 10.000 pese
tas da i>eputación de Pontevedra 
pode ir a Madrid. -Mentres está ali, 
aproveita os veráns para traballar 
coa Banda nos festivais e segue a 
facer o que viña facendo desde os 
dez: traballar como pianista-con
certador nas compañias líricas que 
actuaban no Teatro Peinador ·para 
os que descansaban no Balneário. 

O brillante fin de carreira como 

· de de Música). . · 
Ademais de ser un docente de 

gran pre·stíxio·· eh FiÍándia~ .. Casia
no Paredes Romero ten unha esti
mábel obra compositiva que cons
ta de música didáctica para o pia-· 
no, música de e-amara -duas pe
zas para cello e piano, Sµite para 
Piano, Fanfarre, Suite para flauta, 
'oboe, fagot e contrabaixci- e un
ha grande colección de pezas co
rais sobre "Follas Novas" e "Can
tares Gallegos" de Rosalia de Cas
tro. O interés d colécción coral é 
que son un xeito de pezas caracte
rísticas e constituen unha aproba
ción singular ao repertório coral 
galego. 

XOAN M. CARREIRA 

Jauna dos· rios: ~· 

Sapiño 
de asparóns 
o-nome d~~sapiño de asparÓns ou 
de espora;' fai . alusión á preséncia ~ 
dun tubérculo negro que· presenta· 
nas patas posteriores, ,.e \que :tyn 
forma de ,grao ben visíbel que ' lle 

'.seiv!e pata:;·cªvar nos terrenos :ared.~. " .. _. 
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,fyl. CHOUZA 1 R. Cl1D ($GHN) 

. so~ onde vive este _3lltimal tan pa- L.., ,__ __ 

verr0: 
E · un sapo de menos de 1 O cm. 

sendo os machos hlgo máis peque
nos que as féinias, o que tamén su
cede no caso do sapo comun, pero 
a diferéncia deste último, ten a pel 
lisa ou con ·pequenas bochas. Des
tacan os olios saltóns coa pupila 
vertical, o que é indicativo dos 
seus costumes nocturnos, o outro 
sapiño que amostra esta forma na 
sua meniña é o comadrón. 
· A color ·é verdosa abrancazada, 
con manchiñas pardas e verdes, 
senda o ventre branco, isto en li
ñas xerais, ainda que a coloración 
amostra moitas variacións nos di-· 
ferentes individuos. 

Trátase dunha espécie de certa 
lonxevidade, ao igual que o sapo 
comun ou cunqueiro, xa que aca
da uns quince anos de vida. 

Este anfibio vive en chans areo
sos, onde pode cavar dun xeito fá
cil, xa que se trata de solos bran
dos de dunhas costeiras e maris-

. mas. Como todos os sapos, e so
bre-todo, ainda que· habita as zo
nas- próximas húmidas, resetvando 

_o contacto directo con estas para -
o período reprodutor. Os cabe
zóns, cuchariñas, cabezolos, ou cá
gados desta espécie, son moi ca
racterísticas por acadar gran tama-

- ño, sendo as maiores na faun·a dos 
anfibios galegos. Na época dos 
·amores vai á água-e~ali teñen lugar 
os acoplamentos. Candp chega o 
tempo seco, pode viver, soterrado 
a certa profundidade, pasando asi 
a época desfavorábel. 

E de actividade nocturna, ainda 
que dun xeito esporádico pode ser 
yisto no transcurso do dia. -Nas 
suas saídas de noctámbulo empe
dernido, dedícase a caza de inver
tebrado, pasando odia agachado e 
soterrado- en galerias que el cava 
coa axuda das suas patas posterio
res con esporas. 

No referente á sua distribución 
na nosa terra, habita en zonas do 
Sul da província de Ourense, costa 
da de Pontevedra e parte da da 
Coruña. iso é debido ás suas prefe
réncias, que o ~eñen aquerenciado 

música 

A nova etapa 
de Emilio Cao 
·.Todos sabíamos xa que Emilio era 
sen dúbida un d.os mellores criado
res galegos, no que a música se re
fire, e se~pre ;un dos máis inova
dores .. Pero eu coido que ninguén 
agardaba ese xiro tmpre:visíbel que 

_ _d~Jl!!iQC!.UCo tempq para aqui sóu· 
bolle dar ás suas- ciiicibnsefainén 
aos temas tradieionais. T9nse arro: 
deado pára iso, de dous,dos mello"' 
res músicos e tamén· dos máis in
quedos que hai en todo o Estádo, 
Luís Delgado e Luís Paniagua, 
adem.ais da preséncia sernpre agra
dábei de Begoña Olavide. 

Delgado ·e Paniagua serán coñe
cidos tanto polas aventuras máis 
sérias de "Atriurn Musicae", conío 

. a non menos importante de "Ba
bia", onde intentaron facer unha 
mistura entre as conceicións da. 
música oriental e tamén da oci
dental. Pois todo iso tense traspa
·Sado aos temas (antigos e IlOVOS) 

de. Emílio, que ve enriquecida en 

polos terrenos areosos e zonas de 
dunhas costeiras, en pontos mor
nos e cálidos do país. O herpetólo
go galego P. Galán agrupa as zonas 
de distribución desta -espécie en 
duas áreas: 1-zonas costeiras: qu·e 
comprende a franxa costeira das 
rias baixas e chega na província da 
Coruña até Camota, e 2-zonas in
teriores: con citas en Verin e Xin
zo de Límia (na desaparecida la
goa de Antela) en Ourense e Mon
forte de Lemos en Lugo. Seguindo 
a este autor poden distinguirse se
gundo o seu habitat, duas povoa
cions: as costeirns que viven en 
areais en zonas de dunas, prados 
perto de praias e límites areosos 
das lagoas litorais {por exemplo 
Corrubedo e Louro), e as interio
res en lugares secos con solos areo
sos e soltos, e veigas aluviais, que 
outros autores como S. Bas cha
man de características estepárias. 

Trátase, como xa indicábamos, 
dunha espécie nocturna, e proba 
diso é o feito de aparecer ás veces, 
nas zonas óptimas, como unha 
presa máis na dieta das curuxas. 
As curuxas son aves de rapiña noc-' 
tu·rna, que basean a sua rnantenza 
·sobretodo en ratiños e cortas, apa
recendo dun xeito pouco frecuen
te anfibios, aves e insectos. 

A curuxa é unha peza clave no 
estudo que está a levar adiante a 
Sociedade Galega de História Na
tural para investigar a distribución 
dos micromamíferos-, no proxecto 
global do Atlas de Vertebrados de 
Galiza, asi estudando as egagrópi
las das curuxas, que son unhas re
gurxitacións que elas fan dos res
tos non dixeridos das suas presas, 
podemos o bter moitos dados so
bre a sua alimentación e sobre as 
povoacións de certa microfauna 
da zona onde habitan. 

Debido á importáncia deste tema, 
todo o que teña algunha información 
ou material ao respeito pode facela 
chegar escrebendonos á S.G.H.N. apar
tado 330 de Santiago. 

moito as suas ideas musicais coa 
incorporación do sitar, os tecla
dos eléctricos (sintetizadores e de
mais), e tamén (San Antonio me 
valla) unha caixa de ritmos, que 
en temas coma a "Pandeirada de 
Nebra" e con acompañamento de 
harpa soa verdadeiramente excep
cional. 

O desexo de Emilio de andar 
sempre á procura de novos cami
ños de expresión só merece eló
xios, apesar cle que sairá sempre o 
defensor do purismo que queira 
atrancar· ese camiño, ou. pór .máis 
problemas (e iSlo sábeo E111ílio 
mellor que ninguén) que pl~ntexe 
o sonorizar novosjnstrument0s en 
condicións case nunca mediana
mente boas. 

Aparte deste inovador paso , 
adiante no tristeiro pa~orama da 
música galega, ven de estrenarse a 
música que Emílio Cao compuxo 
para a obra "Agasallo de sombras" 
do Centro Dramático Galego, que 
ainda non tivemos . oportunidade 
de ouvir, pero que supomos se fa
rá eco destas novas tendéncias, 
ademais de que, a non tardar, sairá 

. en forma de disco. 

XESUSTEMEZ 
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verbes .cruzadas XOSE M. -ALDEA 

Horizontais: 1.-Duas , pala-
bras, poeta .'monfortino autor A ~ 3 . 4 
da obra "Versos de lume vaga- --..,~...,.--t-_.,....._.,.............,__.__,..-'--..,_......_~..._,~-

.lume". 2.-,-A<;:ortar por un ata- A 
llo. Ao revés, segundo ela as . t-----1i---T----r---i---i----t--

abellas fan o armazón dos pa- 2' 
n a is. 4.-Letra quinta. Dono, 3 

t-----lr----1----r--

señor. Marcar, golpear, bater 
as parnes dun animal. Ei.-Con- u 
sonante repetida. Con ti nu ida
de, d eseguido, sen interrup
ción. Infusión . 6.-Conxuñ
ción, tampowco. Flúor. Qui- 6 
ñentos. Chaira entre montes. 
7.-Ao .revés, 3',1416. ,.Ps,2pri<\ T 
do ar, ou que vive AeL--<;Q.nso- ', t----"+~-
nantes de rula. 8.-Sinxelo, de j 
fácil execución. Outras tres 
consonantes iguais ás da 5-ho- Gf 
rizontal. A primeira. 9.-Ad
vérbio, máis alá. Rádio da cir- Jo · 
curferéncia. C~pital de Arábia. ~1-·-+.:.....--4--' 
10.-Sensación _molesta dunha j 
parte do carpo. Esmago ci na- _________ ...__.___.~.....__...___...__--11.--..J 

riz. 11.-Esvair, separ9rse al-
gunh·a causa de xeito que che-
gue a perderse de vista. 

Verticais: 1.-Estado ou calidade de 
mai. 2.-Une con cordas. Plantas da 
harta coa cal se pode facer o calc;:lo. 3.-
1 ndústria espacial iánqui. Nitróxeno. 
Ao revés. substáncia resinosa de cor 
bermello escura. 4.-Doutor da lei mao
metana. Acido desoxirribonucleico. 
Nada. 5. - Pronome persoal. Músico 
moi bon. figuradamente. Erbio. 6.-Pe
lo das ovellas. As duas seguintes, cunha 
vogal, son l/oz de arralo. Nos coches da 
antiga Rodhésia. 7.-Abreviatüra de 
mártir. Cheira mal. Contracción "en-o" 
8.-A primeira. Figuradamente, a el van 

CAMBADOS 
HOMENAXEAA 
CABANILLAS 

' 

O Axuntamento de Cambados ven 
de lembrar con diversos actos o 25 
cabodano do pasamento .de Ra
món Cabanillas. O "poeta da ra
za" nascera en Fefiñáns no 1876· e 
finou en Cambados G> 11 de No
vembro do 1959. 

Entre os actos celebrados des-
, tacan unha exposicíón clausurada 

o pasado domingo e d.iversas con
feréncias, nas que participaron en
tre 'outros Méndez · Ferríti e Ma-

. - - nuel iv.t"irúi.-·· ---· --- .. ' 
Con este . motivo, o Axunta

merito· de ~am ba"d·os ven de pü'bli
car tamén unha pequena escolma . 
de, póemas de Cabanillas. "Esta es
colma tenta, por unha bap.da de 
achegam0s o pasadQ recente da 
nosa· vila, que é o noso J)róprio, 
através da obra de Cabanillas; e 
por outra servir como ponto de_ 
p~rtida para pornós no coñyci
mento do poeta, con moito , máis 
importante entre os poetas en ga
lega da sua época, tanto polo vo
lume dp seu traballo como pola ri- ' 
ql:Ieza da sua temática e a varieda: 
de da sua técnica", segundo indica 
a Comisión de- Cultúra do citado 
Axuntamento .-

os bons. Ao revés, canto, refiro , expo
ño o sucedido. 9.-Seiturar deixando 
alta a palla. Cinco para os romanos. 
Sórtee. 10.-Facer sentir ira. Pedra sa
grada do altar-. 11.-0 qu~ dirixe e dis
tribue os traballos nunha obra da cons-
trución . -

.... 

Solución ao verbas Cruzadas 
do número 257 

Horizontaiz: 1.-Martincodax. 2. 
A:z:outes. lmo. 3.-Roas. L. Caer. 4.-1. 
Nic. Lalin. 5.-Sc. Recén. Xa. 6.-0of. 
L.G .Val. 7.-Un. Allos. Si. 8.-Edaba. 
S. 9.-lons. M. Fiat. 10.-Reo. Maniota. 
11.-0rixinários. 

• eme . 
Escolma de películas a pr,oxectar 
entre o 22 de Novembro -
e o 4 de Decembro 

VIGO 
A eleición de Hanna B (Mini cine) 
OURENSE 
A naranxa meéánica ·(Pequerv· Cine) 
Pandora, de A. Lewin (Pequeno cine) 
Qué fixen eu para merecer isto, de Al-
modóvar (Pequ~no Cine) · 
SANTIAGO ~ 
Lola, de Fassbinder (Valle-lnclán) 
A ansiedade de Veronika Voss, de Fass-
binder (Valle-lnlcán) . 
A eleición de Hanna B (Valle-lnclán) 
A CORUÑA . 
Rashomon,de Kurosawa (V . lnclán) 
O can rabioso, de Kurosawa (id.) 
Tasio, (Coruña e Gaya) 
PONTEVEDRA 
Papillon (Vitar ia) 
LUGO 
Klute (Paz) 
Tasio (Kursaal) 

.libros 
SELECCION 
DE NOVIDADES 
(en español) 
Vladimir V. Maiakovski : "Poemas" 
(1912-1920) Rúst. 23•1 páx. 900 pta . 
Edit. Laia. Barcelona 1984 
Varios : "Los gallegos". Rúst. 547 páx. 
750 pta. seg. ed . Edit. Istmo·. Madrid. 
1984 
Miguel Angel Asturias: "Week-end en . 
Guatemal". Rúst. 26J páx. 960 pta. 
Edit. Alianza. Madrid 1984 
Franz Kafka: "Cartas a Milena". Rúst : 

1205 páx. 200 pta. quinta edic. E"d'it. A-
lianza. Madrid 1984 · 
John Kenneth Galbraith: "La era de la 
incertidumbr.e". Rúst: 351 páx. 425 pe 
setas. Edit. Plaza y Janés. Barna 1984 
Maud Mannoni: "El sistema y eL saber" 
Rúst. 108 páx , 650 pta. Edit. Fedisa . 
Barcelona 1984 
Milton· e Rose ·Frieclman: " 'La tiranía 
del statu qqo". Rúst. 200 páx: 650 pta. · 
Edit.i Ariel•.J:Barcelona 1984 , '. 

· Mrguerite Yourcenar: "Teatr:.o l.". Rúst 
209 páx. 9.50 pta. Edit. Lumen. Barce
lona 1984 · 

.Julip Cortázar: -; ,, Arge_nti na: años de ' 
alambrqdas cu lturales" . Rúst, 150 páx. 
600 ptá. Edit. Muchnik . Bat·na 1984 
Manuel Scorza: "Cantar de Agapito 
Robles". Rúst. 245 páx . 775· pta. Ed. 
Plaza y Janés. Col. Literaria. Baré81ona 
1984 
Arnaldo Momigliano: ."La _bistoriogra
fía griega". Rúst. 306 páx .' 1100 pta. 
Edit. Crítica. Barcelona 19.84 
Cristina Peri Rossi :. "La nave de 1-os 1 o
cas". Rúst. 197 páx. 700 pta. Edit. Se
¡ ~ Barral. Col. Btca. Breve. Barna 1984 

Escolma realizada en bare á lista fa-
- cilitada pala li9_raria. Couceiro. 

f\uU$EU DO HUMOR 

b domingo 25 ter~ lugar en Féne a. 
inauguráción do Muesu do Humor~ 
Os actos a c~lebrar serán os seguin-
tes: · 
·1'1 h.': Conferéncia: ;·o humorista e · 

a lei". ' · 
13h.: Mostras. "O humor gráfico ; 

arte de museu". 
"Os libros .de humor na Galiza", · 

14.30 h.: Xaritaf' 
16' h. : Debate público. "Situación 

· do humor na Galiza. Can sen-do~ 
~- ~'-'~Ao~ " ÁeéesiElaele_ ii:Ju ríl-fi .i·pu b'I ic1i~Jl 

.-•,,nt:rórP. 1rQLfé débé:~er ' o,r hurrfor". , 
18 h. :· Exposición públic~ do's de, 

butJ.antes .< 

FOTOGRAFIA CUBANA 

- Exposición de fotografia cuba
na. Do 19 de Novembro ao 3 
de Decembro. 

Organizada · polo Ateneu da 
Coruña (San Andrés 143). Aberta 
de luns a ven res e' de 7 a 1 O da 
noite. 

publicacións 
CÁLENDARIO / 
DÁS . ESCOLAS RURAIS -

O Colectivo Sócio-Pedagóxico 'Estiño'., 
, de_ Lug.o , formado por un grupiño de 

mestr;es--0€ escalas rurais, volve tirar-, es
te ario',. un cale,ndário póster feito polos 
nenos desas esc0las. · 

Desde hai seis anbs veñen saíndo ·és
te tipo de trabal/os (sen axuda oficial 

. de nengunha castel' como reflexo do 
que ·se-fai nalgunhas escola-s rúrais·. Este 
ano, cumprindo o centenário da marte 
de. Rosalia de Castro, sai co títu.lo de 
"Os nerios a Rosalia", Ten u.nhél dúcia 
de ,~debuxos a toda cor, con. pequenps 
textos nos que' se reflexa a vida e obra 
de Rosalia , co difícil ·encanto da visión 
infantil ,(desde a Pre-escolar aos ·derra
deiros anos de EXB") 

Con este tipo de traballos, tencio
nan dar unha nova alternativa ·metodo
lóx ica· ao desenvolvLmento da criativi ,
dade do nena através da expresión ar
tística na exploración élo meio, da.cul-. 
tura e da literatura galegas. · 

Este colect ivo encarrégase tainén da 
elaboración da revista "Miuzallas". · 

Calquer pededo ou información a 
atenderase na sede do colectivo: A.vda. 
dósTilos6.Lugo. Tel. (982) 2211.21 . 

. " 

CADERNO DE'INTEGRAL' 
SOBRE A 
SUPERVIVENCIA 
-NUNHA 
GUERRA NUCLEAR 
A revista ' Integral' ven de publicar o 
número 4 dos seus cader'nos co título 
de "Manual de supervivéncia para unha 
guerra nuclear". 

Con este manual pretenden 'descre
ber detalladamente as técnicas para 
sobreviver nos distintes casos, desde 

.' unha p~qwena guerra nuclear lonxana 
até u nha guerra nuclear total, pasando 

·por un ataque ás bases a.mericanas na 
península e outras situacións intermé
dias". Ao tempo que se canta "todo 
sobre as arn::ias nucleares: os seus efei
tos, as estratéxias que as grandes potén
cias teñen preparadas para España e.as 
técnicas que haberian empregarse para . 
sobreviver en caso de guerra". 

APRESENTACION DO 
PRIMEIRO CADERNO 
DE ARTE DO MUSEU 

DE CASTRELOS 

O primeiro Caderno de Arte editado · 
polo Museu municipal será apresent~do 
o próximo 21 de Decembro. -

Este número .está de.dicado ao desa
par'ecid.o pintor vigués Guillermo Mon
roy, quen finou nun acidente de trán-
sito hai dous nos, aos 28 anos. · 

Guillermo Monroy era un dos pin
tores emarcados dentro d0 movimento 
de artistas galegas, denominado "Atlán 
tica". O cader.no está coordenado por 
Román Pereiro, memoro do Padroado 
e impulsor precisamente daquel movi
mento. 

Ao mesmo tempo que se faga a apre 
sentación do Caderno, inaugurarase un
ha exposici6n monográfica do malogra
do pintor. 

Sesta. partida 

Brancas : Kaspar:ov 
Negras: , Ka;p?v 

~. 

1. -o:d.4/Ct6. 2. -e4/e6. 3. -Cf3/b6.' · 
Alfl'ada lndia;, da -dama fKar:pov .-xogou 
asi· ná "segundá é cu·artas par.ficia's). 4_..:. 
g:3/Ba6. 5: ~b3/Bb4 (x). 6:LBd2/Be7. 
7.-B_g2/0·-0. 8 . ....,.b-O/d5/ 9:-C8.5/c6. 
10:-EtG:;l/CfdZ, Na 'olimpiada' de 'Lu
cerna · ria " 1982, contra o ~rumano 
Gheo~ghiu, Ka~pov xogou 10: .. Bá7 e 
seguiu 11,Cd2/ea6 12.e3/c5; finalmen
te g·iñ·~q\.:_Ka,mov. Mais no enci}i#~ó~n
tre \,iii ~ tJoión'--~iética e· <f"'Resto .d.o 
mul)do,Jlispi.itado este ano er:i.~Londres, 

, o grañae rñestre filipino Tórfé ~gárrou 
ao rechamante e xoven campeón sovié- · 
tico deste ano A. Sokolv oon esa Hña. 
Asi Karpovvaria • .r.ia ... 11 .-C :d7/C:d7 . 
12.Cd2{fc8. 13 . ..:..e4/ Un pouco preci- 
pitado? Quizá debia ter feíto 14. Te1 
como na partida Korchnoi/i>etrQssian, 
candidatos 1971. 13.-.. ./b5. 14.-TE1/ 
d:c4. 15.-b:c4/Cb6 Se 1,5 .•. b:c4 16. 
Da4/Bb5 17.Dc2 brancas mellor. 16.
c'b5 Ponto crítico.. R. Torán, xornal 
"As", que Kasparov podia obter vanta
xe após: 16.c5/Ca4 17 .Dc2, eu coido 
que logo de 17 ... e5 a cousa é pouco 
clara, pór ex~mplo:18.d:e5/C:c5 con 
xoga complicado. 16.-.. ./c:::b5. 17.
Tc1/Ba3 . . 18.~Tc2/Ca4. 19.-Ba1(T:_ 
c2. 20.-D :cz!Da5 Unha curiosa "so_
bre_carga" de pezas na coluna·"a", 21. 
Dd 1 Kasparov recoñece ter perdida a 
iniciativa. 21. - ... Tc8 Logo da proposta 
por Torán: 21 .. ./Cb2 _22.Cb3/Db4 23. 
De2/Cc4, 2..4':d5 as brancas teñen a ini
ciativa.'MelÍor 21 ... Td8. 22. -Cb3/Db4. 
23.:...d5/e:d5. 24.-e :d5/Cc3. 25.
Dd4/D :d4.· 26 .-C :d4/C:a2 l<arpov ga
ña un _peón, porén o "p¡¡se:ido" de "d5" 
de Kasparov é moi perigoso. Decisivo 
pola descolocac;ión das ~zas do ·cam
peón. 27.-Cc6/Bc5. 28.-Bh3: Kaspa
rov desa,proveita as suas posibilidad~s: 
podia obtér vantaxe ·decisiva logo de: 
28 Ce7(.x)/B·:e7 29. T :e7 fTél(x) 30.
Bfl/fG. 31.-d6/Rf8 32T:a7/Bc8 33.'
Bb2 .con vantaxe decisiva; ·29~ .. b4 por 
29 ... Ccl(x) -30;d6! !/Td8 (30 .. .'Tcl 31. 
Bfl/Tfl 32. Rg2. Rf8 33. Ta7. Re8 34. 
Bg7. Tdf 35. Ta6. b3 36.Tba.Rd7 37. 
Be5.Td3 ' 38.Rfl vantaxe decisiva) 31, 
Ta7/Bc4 32.Bd4/f6 33.d7.Be6 34.Bc6 
vantaxe decisiva pola ameaza Bb6. Ta
mén gaña a recomendada por Torán: 
28.Bb2, que pode seguir 28 ... b4 29. 
Ce'l (x)/B:e7 30.T:e7 Bc4 31.T:a7 Cc3 
32.d6.Rf8 33.Tb7,Cb5 34.d7.Td8 35. 
Bc6.Cd6 36.Tb4 vantaxa d·ecisiva. 28.
... [Ta8. 29.-Bd4/B :d4. 30.-C :d4/Rf8. 
31.-d6/Cc3. 32.-Cc6/Bb7. 33. -Bg2/ 
Te8. 34.-Ce5 Parec~añar 'pola amea
za 35.Cd7(x), mais ... 34.-.. ./f6! Agor.a 
xa non pode facer 35.Cd7/Rf7, 36.T: 
e8/R:e8 37.C:fG(x)/g:.fE¡i 38:B:b7/b4 e 
este peón resulta irnparábel. 35.-d7 rr 

COf\IVOCATOR IA 
A 'FOTOPERIODISTAS 

O Ateneu da Coruña coa colaboración· 
e patrocínio da Dirección Xeral de Cul
tura da Xunta de Galiza está a org,a-

. nizar a que será a primeira exposición 
de todos os fotoperiodistas galegas. 

O desglose od pr'oxecto é o segu inte 
-O contido da' mostra ·serán foto

grafias feitas polos fotógrafos galegas 
que publican regularmente .. 

-A convocatória é aberta. a todos, 
senda a única condición que as fotogra
fias teñan carácter periodístico ou. do
cumental. .. 

-Os fotógrafos apresentarán un má
ximo de catro fotos cunhas dimensións 

"entre 24x30 e 30x40 cm., mon:tadas 
sobre cartón groso, ou passpaítout de 
40x50. Os marcos irán a canta da orga
nización. 

· -O envio das fotos farase antes do 
30 de Novembro ao Ater;ieÚ ·da Coruña, 
San Andrés 143-primeiro , onde estará a 
oficina de exposición. Acompañando 
as fotos irá unha ficha cos dados perso
nais do autor e as publicacións l)a-s que 
acostuma fraballar. 

-A Direccióñ Xeral de Cultura edi
tará un catálogo, cunha tirada de 2.000 

' exemplares , con colaboraciqns de pres
tixiosos fotoperiodistbs, estudosos da 
fotografia e directores gráficos. 

-A fins de Decembro, riunha sá co
ruñesa, · inaugufarase a móstra. Ao re
mate da mesma levarase en intineráncia 
¡:ior cidades e vilas galegas. ·· 

-Coincidindo coa exposición habe
rá unha mesa redo,nda sobre o fotope
riodismo·' con .participación de especia-
¡ istas galegas e de fóra. · ' 

anúncios de balde 
Véndese equipo fotográfico com
posto de: Cotpo Mamiya ZE--2 • 
obxectivos Mamiya 50 mm 1,8, e 
zoom 28-5 O mm 3 5, 'duplicador 
de focal Os..awa. Razón no teléfo~ 
no .(988) 23 02 52, de 8 a 10 da· 
noite. Perguntar por Ché. 

Td8. 36.-B:b7/f:e5. 37.-Bc6 A perda 
do peón pasado seria definitiva. 37.~ ... -
/Re7?! 37.-.. ./e4 párece definitivo! Se
gundo os cronistas, ambos e dous esta
ban. apurados de tempo para chegar ap 
control das cuarenta xogadas. 38. - B: 
b5/C :b5. 39.-T:e5(x)/R :d7. 40.-T:b5 
/Rc6. 41.- Th5/ha. 42.-Te5. Aqui fixo 
·Karpov a xogada secreta. O final é 
complexo. Unha só cousa certa: o peón 
de "a" pasado asegura vantaxe ao cam
peón, mais, decisiva-? 42.-... /TaS A 1;0-
rre, o combustíbel do p·eón foguete. 
43.-Ta5/Rb6 O rei libra o .... camiño. 

,44.-Ta2/a5. 45.-Rf1 /a4.- Interesante 
45 ... (Te8 para non .deixar pasar ao rei 
(Torán). 46.--Re2/Rc5. 47.-Rd2/a3. 

. 48.-Rc1 Se 48. Rc3/Rb5 49.Rb3/ 
Td8! 48.-.. ./Rd4. 49.-f4 Ponto críti
co: a xogada é má segundo dos comen
taristas. A pergu nta é: cál a alternativa? 
Hai moitas posibilidades, por exemplo: ~ 

~ 49.Rb1/Re4 50.Ra1(50.f4 como - aa 
partida) 50: . ./Rf3 51.Td2/Ta6! 52.Td7 
/g5 53.Tf7(x)/Rg2 54.f4R:h2 55.f:g5/ 
h:g5 56.Tf3/4 57.Td3/Tf6 seguido de 
Tf3 gaña o peón de cabalo branco e co
roa o seau. 49.-.. ./Re4. 50.-Rb1 /Tb8. 
51. - Ra1 (Tb2. 52.-T:a3/h2. 53. -'- Rb1 
O ·rei branco 'flOS biosbardos. Longa 
mar.cha ... 53. --Rb1. 63. - ... fTd2. 54.
Ta6/Rf5. 55.-Ta7 /g5.. 55.-Ta7 /g5. 
56.-Ta6/g4. Capablanca non o faria 

, mellor. 57.-T:h6/Tg2. 58.-Th5(x)/ 
Re4. 59.-f5(Tf2. 60.-Rc1 /Rf3. 61.
R: 1 /R :g3. 62.-Re1/Rg2. 63.-Tg5/g3. 
64.-Th5{Tf4. 65.-_8e2{Te4(x) O rei 
contrário arredado. 66. - Rd3/Rf3. 
67.-Th1/g2. 68.-Th3/Rg4. 69.-Th8. 
Trampa. Se 69 .. ./g1 ~o 70Tg8 morre a 
crianza. 69.-... fff4. 70.-Re2(T:f5. 
R EN D E-SE1 Con - efeito, o peón negro 
coroa: 71.Tg8/Rh3 72.Th8/Rg3 73. 
Tg8 Rh2 74.Th8/Rg1 75.Th7/Te5(x) 
76.Rd3/Rf2 77.Tf8/Rg3 78.Tg8"/Rf3 
79.Tg7 Td5 80.Rc2/Td4 81. Tf7(x)/ 
Tf4 82.Tg7./Tg4 83.Tf7/Re4 84.Te7/ · 
Rf5 85.Tf7 Re6, remata o pataleo. 

publicación&-

-.1 -~l~ 
~\~ :' 

REVISTA DE 
"A REVOLTA" 

Coa data de outono o colectivo pala 
paz "A Revolta" deu a coñecer un no
vo número -da sua -revista que desta vol
ta aparesce millarada na sua presenta-
ción e. confección. _ 

Contén un importante manifesto 
pola paz, artigas sobre militarismo .e 
imperia,lisnio, pacifismo e feminismo, 
un debate sobre a convenéncia ou non 
dun referendum sobre a OTAN, )itera
tura e paz, etc .. ,. 

Ouen desexen, máis información, 
sobrn a revista ou ~obre o colectivo, po
den dirixirse ao apartado 1465 de 
Vigo. 

A REGU_EIFA 
"A Hegueifa", revist~ cultural de Ber
ga:itiños,- vai polo número tres. Canta 
con vinteoito· páxinas, bastante publi
c.idade .e artigos e seccións sobre os 
máis variados tf?mas. Editada pala. 
agrupación cultural 'Lumieira ' é unha 
das publicacións de maior céilidade do 
país, entre as das sué!s caractert'sticas. 

REVISTApE ADEGA 
A Asociación para a Defensa Ecolóxica 
de Gal iza (ADEGA}, ven de dar a co
ñecer o número cero da sua revista. 

Para apoiar, colaborar ou subscre
berse·- teñen o enderezo-contacto na 
Rua António Pedreira Rios, 30 Divina 
Pastora, baixos. A Coruña. 
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Sara Cfonzález, 

da Nueva 'Trova·· 

O ritmo da · muller cubana 
Falando da Nueva Trova Cubana (NTC), normal
mente pensamos en Sílvio Rodríguez ou en Pa
blo Milanés. Mais a NTC conta tamé.n con mu
lleres capaces de facernos saber en qué consiste· 
o socialismo caribeño, ou até onde son conta
xiosos ritmo, baile e sorriso. Sara González e 
Ornara Portuondo, xunto co grupo Guaycan, 
actuaron hai uns dias en Vigo, traídos pola 
"Asoc-iación de Amizade Galego-Cubana Fran
cisco Villamil". Os galegas presentes, e os mari
ñeiros da frota cubana de pesca pudemos sentir 
o se.u calor. A nasa conversa cunha muller da 
NTC, Sara González concretamente, quixem,as 
non obstante que fose fria. - Sara como artista, 
cál é a situación da múller en Cuba? 

Ela xa estivo en Galiza no verán, e até agora 
era a única coñecida e con discos gravados no 
Estado. Efectivamente, a pergunta é fria, para 
r~spostar con calma, pero Sara non perde o rit-

Sara González.-Penso que en canto a estrn
turas, a leis, non queda moito por facer; o que 
queda é un problema mental máis que nada. 
Nós non podemos pensar, por moi tolos que fó
semos, que en vintecinco anos unha Revolu
ción, qwe se fai con xeracións que viviron tantas 
trabas de séculos sobretodo no aspecto da mu
ller, se podan borrar nun instante. 

A muller en Cuba, a artista en Cuba, nestes 
momentos, síntese ela própria. Antes, sobreto
do na música popular; a muller era obxecto de 
cotilleo, e pensábase que eran mulleres "fáceis 
da vida", ou calque.r cousa desa. E é un traballo 
como outro calquer : uns fano ·nunha fábrica, 
outros diante dunha pantalla, outrós nunha li
braría ... pero é un traballo moi digno. Un traba
l lo para 'o que hai que ter moitos coñecimentos, 
e ter unha preparación, un trabal lo profisional. 

O que digo de que noné como antes foi un · 
proceso difícil :mudar unha· mentalidade non só 
do home senón xeral, de todo un povo que vía 
asi á muller. Hoxe .hai moitas cantantes en Cu
ba, que cantan todos os tipos de música. Oue 
somos menos?, pode ser produto desas causas, 
si. 

A.NT.-Nalgunhas das cancións da NTC tráta
se estes temas desde un ponto de vista progresis
tét pero tamén aparecen contradicións unha . vi-
sión de ~ubordinación... , ' ,. 

S.G.- A inda que o entendamos moito, e a in
da que sexamos xenté de pensamento moito 
máis claro que os costumes, non podemos dei
xar que aqu.elas nos arrasten. 

AN_T.-Eu_pergunio se se. discuten os enfo-.. 
ques, ou é unha polémica, un debate xeral,na 
sociedade cubana ... 

S.G.-E unha discusión 

' . 
costumes que até o próprio entendimento ás ve-
ces. 

Sabemos que van pasar moitos anos, sobreto
doen América, que son países moi machistas. 

ANT.-A _xente que vai a Cuba ve moitos 
cámbios neste aspecto ... 

S.G.-E asombrase. Sobretodó o latinoameri
c~no. Por ~on~raste cóá reaJidade dos seus paí
~es . . 

mento, dalgunha reacción ht.1mana, contra ex-
ANT .-Cómo están orf1anizadas as mulleres. ·, -

:7. pres1ons que non señan as "normais", surden 
en Cuba? porque a xente· as rexeita por unha cuestión de 

idiosincrásia. Creo que ten que chegar un e~ten
d imento, que van pasar os anos, · igual ·que no ca
so da muller. Para iso exfsten as habitacións as 
portas e ·as xanelas, e cada un res1:>1ve o seu ~ro
b lema como quer. 

Non se pod_en ;~er os problemas descontex
ANT.-Reprlmense en Cuba as opcJOns se- tualizados, como se fose unha xerra nunha casa·. 

xuais·qwe se saen rlJ norma, a homosexualidade, Somos un país en vias de desenvolvimento e son 

S.G.-As mt;illeres están eri todos os prganis
mos da Revolución·, pero está a Federación de 
Mulleres Cubanas, que. viabjliza os problemas es
pecíficos, · que pelexa para -ac'abar coas marcas 
do costume ou da idiÓsincrásia. 

por exemplo? moitos problemas a afrontar a un tempo. 

S.G..-Do p~nto de vista das lei-s do noso Desde logo non-é unha cuestión do Goberno 
país, a Constitución, iso non é nengun proble- do E_stado ou dos o-rga~ismos de masas. Os ana~ 
ma. Os problemas que poda haber ·nalgun mo- c_ronismos do pasado tenen que superarse evolu-

: . · t1vamente, acompa~ando o progreso do país. 

ANT.-En Cuba séguese esta.ndo alerta a un
ha posíbel agresión nordeamericana, ainda que 
non sexa tan imediata a ameaza como eh Nica
rágua? 

S.G.-Desde o ano 1961, ca~do se declarou o 
país libre, da( para adiante estamos preparadísi-

. mos. E non é un exército, que é o povo comple
to, preparado para o que veña desde hai vinte
cinco anos. Non van tropezar con nenguns par
vos. Seguro que eles Aon van mandar tantos ma
rines como 12 millóns de cubanos dispostos a 
pelexar todos. -

ANT.--Sairon notícias de que moitos cuba
nos _que man;:haran no 80 por Mariel seguen en
carcerados desde que chegaron a USA, qué posi
ción hai en Cuba a respeito disto? 

SG.-Esa' xente non quer volver. E""ademais 
nori se vai adaptar nunca á nosa manéira de vi
ver.-Son xente discriminada en calqÚ.er parte do 
mundo. Non digo todos, porque isa é absurdo, 
pero a grande mai.oria non quer vh1er nunha so
ciedade onde se quer construir e-traballar dia a 
dia. Onde nos divertimos horrores pero tamén 
traballamos horrores. Vanlle levantar dor de ~a~ 
beza aos USA como a calquer país onde caigan. 
Son antisociais, esa é·. a palabra. 

ANT.-Cómo se vNe en Cuba hoxe en día a 
situación de Nicarágua? 

.) 

S.G.-Para nós é terríbel. Nicarágua é a nosa 
irmá. Doinos· ver como ·a mocidade dese pavo 
está nas trinchéiras, morrendo por pelexar co~
tra eses miserábeis que non os deixan-tranquilos 
desde o mesmo momento da Revolució . Que 
non póden facer nada e que conseguiron logros 

. tremendos. Non sei qué dicer ... debe s~r de re
pulsa mundial que ataquen a un povo como Ni
carágua, que só quer viver 1 ibre e facer o que lle 
peta co seu país e ten .todo o direito a facelo. 

Sara .González, muller, artista e cubana, todo 
un reto. 

XAN CARBALLA 

·aiguén, no faiado_· __ _ 

Adolfo 
Domínguez 
MANUEL RIVAS 

O Axuntamento de Ourense quérel le ir á 
chepa a Adolfo Dom(nguez. Os concellais 
non só non entenden a beleia das arrugas, 
senón que sinten nexo pola beleza da ver
dade. Denunciar hoxe, nunha cidade gale
ga, calquera que sexa, a barbarie urbanísti
ca, decindo que foi . frolto ou da ign"orancia 
ou da corrupción, é como formular unha 
regra de tres de sensibilidade. Moitos cons
tructores e concellais, polo que se ve, ma
nexan de virguería as táboas de multiplicar, 
pero descoñecen a complexidade do resto 
da operación, sobre todo cando se trata de 
redistribuir socialmente. 
- O pronunciamento de Adolfo Dom(n
guez ten un doble mérito. Na situación de 
Domínguez, unha especie de Marco Polo da 
moda galega, revulsivo imaxinativo da desi
dia empresarial do pa(s, o normal é pasar 
de rollos locais. Facer como a burguesia -
idiota que nos caiu en desgracia, que desfai 
os Cantóns e logo vai a París, ~iena ou Ve
necia para fotografiarse diante de casas bo
n itas: E o problema é que non lles aprovei-

. ta. Volven igual de idiotas e aplauden plans 
de urbanismo feitos co rabo do plÚmeiro. 

A resposta dQ axuntamento é doblemen
te mesquiña e a un austaríalle que agora pa
sen estas cousas se non fose que está cura
do de espantos. Dom(nguez crea moda e as 
poltronas crean talantes. Na moda, os espe-
1 llos non minten. Un tonto con arrugas é 
un tonto con arrugas. Na política, os espe· 
llos móveos. -Alguns chámanlle agora prag
matismo. O pragmatismo é como o pret-a-

- -porter da polltica: sirve para xustificar to
das as renuncias. Renúí)ciase sempre, claro 
está, frente ás discrepancias dos poderosos, 
dos poderes "rea is". Os veciños desconten
tos son, no readaptado manuaJ de Maquia
velo, un ente irreal. No'n existen. E se exis
ten, piar para eles. Idiotez hóuboa sempre. 
O tremendo é cando a idiotez manda. 

[volver ao rego I 
Os que nos consideramos reirrtegracionistas 
ou tamén lusistas, pero sen perder as nasas 
particularidades galegas, atopám.onos con 
xentes que acaban de coñecer Portugal e o 
viven como unha caste de sarampelo, a'rre
metendo contra a ·palabra "ceibe'' ou me
llar dito contra o berro de "Galiza Ceibe" 
aducindo que ceibar, só se ceiban os ani
mais. 

Xa que se- utiliza un argumento tan po
pulista, eu teño ·que dicer que tamén se es
coita polas nosas aldeas aplicar "ceibar" 
aos nenas dunha escola, ou mesmo diseque 
anda "ceiba 1.:mha persoa que leva unha vida 
desenvolta e sen ataduras. . 

_ Ternos tamén un argumento histórico: e 
é que todas as xeradóns de galeguistas usa
ron esa expresión como rei~indicación pG-
pülar. . 

Todo isa fai história e ·fai idioma, pois 
unha · 1 íngua será máis un feito ·social, que 
un invento de gramáticos. 

Adiante poi.s con "Galiza Livre" pero 
non lle poñamos a figa a 'rGaliza Ceibe":un 
respeitiño para os que morreron con ese be
rro na boca! 

Xosé Antón .Pacios (Vilagarcia) 
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