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{) axuntament'o .de Lugo ariúncia) acciórs xu_diciais ~o.ntra q BNG · 
p'Or vdltar á süa ai,.Jténtica .denominación os iridi.cadores recén , insta~ . · 
lados e .nos qu~ aparedan ós nomes·traducidos aq españ,ol. .·" " 

·· E non obstante o a~untamento d:e .Lugo o: q'ue. in.cumple _osten-
tosamente a Lei. dé Normalizació.Fl Lin~ü ística. · · ·· · · ( 

- . 
dune13 que durante o :franquis
mo foran o fondo . da-loita, non . 
teñen -nada ,que ver cnri ·esta · n 
nova xeneración ·de chupa ie.pe
lo corto . d~ .pu rita, ·:n·acida nós 

._ Os canta~tes e grupos e_uskal-. · · ,báfrios,obreiros entre a heróina, · 
r . , \ • 

Propósta d(). Minj:st_rq_ ~órtugués de Educa~ióp. 

o p~ró e a.,,repre'sión. 
Con vostedes: Hert:zainak, 

Za rama, Barr!~:ada, . La Polla Re-
. cordsr Eskorbuto, R.-1..P. · .... ro- · 
ckers, radicais e basco's. 
· . · (Pá~ ·inas centrais) 

Escolarizar· aós ·1'enos galegOs 
e · portugueses ·· nas duas línguas 
O I _' :Encon:tro _de Escritores - para que o -IVJinisfro Portugués , tre- o~ dous países. Importantes 
. Luso-Galaico.s celebrados o fin de ·Cultura fixera imp'ortantes foron tamén as conclusións ás 
·de .·'semana en . Portugal~ ser:viu . an,úncios para· _as r~Lació_ns en- que' se chegaron :nos tres di~is 

. R~r-ace 
·J,~- 0-· ·PG ,, 

PG · celebrou ·o seu_ V Gon- · . 
· greso cun chan)amento á coñ
córdia nacionalista e cun es
P írito.· rexuv_e~ec~dor q·ue o . 
amosou . nó cambio dos esta'" 

. tutos ·asi como nos cargos do 
partido. (Páx. 5). 

·_ · (Pax. 19} 

. Os VicÍños )evan 1.5 dias parando as obras 
.- - ·mentras:-queren negociar 

. . 



T . 

•'. 

Na defensa· dos ~ 
direitos · lingüíStiCos-

Unha das manifestacións .das doenzas de Gal iza é a que se expresa nos le
treiros dos seus camifíós, povo~ ; cidades, edifícios. Os visitantes mqristran 
o seu asombro ante a repetición de topónimos espúrios .tanto por autori-
d~des galegas como polo Mppu e P._or outros organismos estatais. · · 

Acaba de suceder e.n Lugo: o Concello teescrebe topónimos, ende.re
. zos, rotulaci'óns, etc., .con formas espµrias gráficas e féxicas. Ante isto, os 
grupos defensores dos dtreitos do povo galego reaccionan de várias for
mas: correxindo, adxuntando, etc., ºas formas á sua prístina Íeitu'ra. ,. 

Ouén viola as leis e quen debería ser levado.ante os tribuna is? O leitor 
ten as rnspqstas .nas mesmá leí: no só a leLunlversal qu.i;i esixe·o. lexífimo 
direito da 'Hngua, incluso a lei galega, comp a do 15/Vl/83 de normafüa
ción lingüística ( 1), están a favor dos correctores, dos defensores do ho- . 
nor e da'dignidade !ingülstica do pais. · · 

Xa so.n · bastantes os anos · en que os máis bel.ixerantes organismos 
afrontan esta defensa, son rnoigos os galegos que aerosol na man, ten in
tentado remediar este adefésio cultural, ~sta .proyocación· das.autoridades. 

Neste mesmo curso, a Federacióh de Asociacións Culturais Galeg~s 
chamara a atención dos séus asociados a este combate, que·de fi;iito esta
ba gaf)ado, ·até por leL Pero, miren os leitores por onde a incultura, a cra
sa ignoráncia ·volta inflixir inxúrias ao noso povo. Señor Alcalde de 'Lugo, 
,que Ourense é sempre Ourense, sexa lido por soviéti'€os ou por iailquis, o 
mesmo que calquera dos outros títulos correxldos. Non nos veña vostede 
con' lágrimas de mi.116ns de pesetas porque a .dignidade dun povo, constan
temente vulnerada :por vostedes, supera todos os millóns. En último caso, 
quen é responsábel dese dispéndio é o Concello de Lugo, como o son Mi.- · 
nistérios, etc. do Estado e de Gal iza por non respeitar a identidade de po
voaéión, de lugares e de organ.ismos. 

Que neste caso sexa o BNG quen se responsabiliza do feíto, merécenos 
un bon parabén; é hora de sair das cunetas onde só nos levaron para a·sa- . 
sinarnos; ben postes á luz do dia porqt,Je estamos honrando a pátr.ia, non 
esmagand·o a sua ll)emória. E nón son asuntos menores, que desde al até 
a procripción de todo o que se refere ,a vida e costumes; ·os pasos van se
guidos. Se o cárcere de papel dunha boa revista resµcitara, ali estária o se~ 
ñor Alcalde de lugo arrod~ado de numerosos munícipes e de antigal~gos 
que quixer~n suprimir do mapa até os nomes da pátria. 

, Hai xa catro m~ses que. a Federación das AA.CC. Galegás nos paS'aron 
un ·comunicado segundo o cal dabanlle ás autoridades un mes de prazo 
para cambiar os topónimos/espúrios. Pasou o tempo. e nada se rnuáou. 
Nos sentímonos unidos- ás arelas das F,ederacións e facemos noso este 
chamáme·nto. Xa é hora. . 

. ·\ 

(1) Lei. de Normalización Lingüística d.e Galiza, 15-Vl~1983. A.;. 10. Os topóriimo.s 
· de Galiza terán como única for~a oficial a galega. ·- · 
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. RESPOST As A 
NACIONAL-ABORJ,UM~NTO 

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

lez, ,Guerra, Presedo, Vázquez, Soto, para . o proletariado gálego de. uriir· a 
"etc~ier;:i, ·e que González ·!;..axe·, de loita de clases e a lo ita de líber.ación 
xoellds,· entone un Réquiem polos fi- ~ ·· nacional. .Nun café, poñamos por ca- ' 
llos de don Pablo lglésias. --. · ~ so, .esta afirmación pode resultar ex. 

Certo, Veiga, .hai ·que :enxugar al- · temporánea, retórica, falsa ... · pero na -"Non se pó~e facer .un -trabal lo de ti
po renovador. ou revolucionário se 
primeiro non se fai a própria revo lu
ción na é~beza, no C!'!rebro''.. 

gunha retóricá, así que desenrrollé- praza do Obradoire unhas· ·afüma-
- monos para sempre !=le -faladürias co-· cion·s ti;iis cobran outro senso, non si? 

ma ".animación sócio-cultural" e fále- Qs .. congresos das organiz.acións · 
< Antes de· dispgrmo~, do texto do arti- ·. 

gd "Oúé pouco 'revolucionária é' a lin
guaxe dos revolucionários", recollido 
nun volum~n editado .. por Muchnik . 
hai pouco e 

1

citado por Manuel Veig~ 
na sua nota "Nacional-aborrimento" 
(A NOSA TÉRRA', ·n.o 261, 17~'1-85), : 
xa pudéramos 'lér outras referéhcias 
de· Ji-·1io Cortázar ao tema aí tratado: 
a revolución da linguaxe para- ur,¡ha 
linguaxe d,a reyolución.' Por exemplo, 
na entrevista concedida polo e~critór 
arxentino á desaparecida revista 1 El-

. vieja topo (nº ·59, Agpsto de 1.981,, 
200 pta. xa daquela .. .' "Julio Cortá
zar y la ,. literatura . revolucionari.a"-, 
por Carlos Pérez Cavero) e da que en
tresacamos . a cita · da cabeceira. Nela . 

. di ademais Cortáz'ar: "Hai que .anali
zar e auto~riticarse polo xeito· en qúe 

· manexamos as ·palabras·. A xente 'di1 

dembcrácia, tib~rdade, pátriá do -mes
mo xeito que ·. as din os nosos adver
sários . . Ouer dicer, nmf h"i unha pro" 

· cura dunha linauaxe nova;dunha lin
. guaxe ·_que, realmente, expre'se as v.i:· 

, véncias do socialismo". A ling!Jaxe da -
• esquercla "ten que limparse de todas 

esas babas :_r.effrese · á terminolox i·a 
coníun -coa direita e ·co capitalismo~ · 
e· ese é un traballo que os escritores e 

· leitores, os intelectuais, teñen que fa~ 
cer en primeiro lugar·. E os políticós, 

~ claro". · · 
O autor de Rayuela reclamaba, xá 

que logq, unha maior · imaxinaci(>n 
·, por parte . da intelectüalidade da es

querda para a criación duntía nova 
linguaxe revolucionária que sübstitu(
se á te~minoloxia política tradicional 
e· para opbla á direita ·incenoclasta, 
especialista ·na manipulación oportu
nrsta e na usurpación de expresíóns 
património da esquerda. De acordo. 
Coido, ademais, que-esta filosofia_·ha
beria que estendela ao eido do dese-

4 

ño e da .propaganda tada: -
. As veces, non obstante, non se tra- · 

ta tanto da criación de novas expre
sións como da recuperación dalgun
has. palabras . . PQr exemplo, pátria. 
CuarenJa anos e pico :-Pi.co abando 

·( -antes, pico imediatamente despois
que, os que os viveron , tiveron. que 
aturar .a imposieión dunha c9npei
ción do devandito termo que cotne
zaba nos Pireneus e que non .remata 
ba seqLier en La Línea, senén en Me
.lill,&. Hoxe, os nacionalismos perifér°i
cos, e á_ vanga~da desta frente semán-

, tica o nack>rialismo gale.go, . quer di
cer, o BNG, fan un uso l(Jcido de pá

. tria e da pátria;· uso lexítirrío, xenuí-
no E;l praticamente exclú~ivó. · ,~ 

Pero fican ainda moitas ~oltas que 
- darlle ·á espiral das letras. Para cándo 

untrá campaña.· de .normalización lin
guistica él respeito ·dos pes de · AP, ' 
PDP, Coalición P., Grupo Parlamen-

¡'. 

tário P .... ? Procédase con spray. · 
Adáptese definitivamente a. no

meación P~ para o partido de .Gonzá-

. Ano XIX N. 352 
Galiza 9.2.1935 
O Centenário de Pondal 
O dia 8 deste mes cúmprese. o een
tenário do nascimento· do grañ 
pqeta Eduardo Pondal, autor da 

·letra 'do nQSO hin o e bardo · galego 
en cuxa obra está representada .co
mo en nengun outr.o poeta noso .a 
conceición nacional e, patriótica 
gal~a. · . ·' 

. En Ponteceso, seu povo natal, 
fúnciona unha comision encarre
gada ·de celebrar como sempre un
ha data para Caliza de fonda· signi- · 
ficación. Trátase cle ergueY un 
moimento ·en .homenaxe áo bardo 
ademais de váriás veladas que en -
diferentes pGvos galegos terán lu~ 
gar. A.Académia Galega e ·o Semi
n'ário _de Estudos Galegos pensan 

. ·imprentar tiovamente ·as suas 
obras · e ta'.méri as que deixou ' iné-= 

. <;i.it_as ~p.tr.e · as iue ~itura o poema 
ep1co Os Eoas (. .. ) _ · . 

Neste intre lembremos ·todos o -
labor imorrente e patriótico do .. 
poeta coas verbas videntes do bino 
e aquelas·que din: · · 
A lus virá · · 
para a caduca Iberia 
dos fillos de Breogán 

mas· da "cultura:· ese branoo · móvil pollticas son lugares propicios á retó'. 
(bravíssimc:{ Bé.nedetti}. -.•. : ... - :··rica; if!cluso á retórica aufocrític:a . 

Se unh.a ·ponéncia. congresual 'se cando ex.iste; ao triunfalismo valeiro~ 
nos antolfa imcompleta, pobre ou " á verborrea perso~alista ... o · 6.N.G.: 

· abQrr.ida; ~ 'que hai ~ue facer é .emen: n~,st~ sens?, non 1a s.~r unha excep. 
dala . no posabel ou escreber e apre- c1on perfe1ta; pero o importante non ' 
sentar ·OUtra altern~tiva. ' é O br:illantismo das. lumeiras · que 
. Enfin;· 'o empr~go de oonsignas ri- alampe~n un día, dous; tres ... e logo 

madas, ritmadás e mesmo ripiadas, ás esmorecen e .nen a_s cinzas poden 
que ni·nguén -periso~ tenta facer pa- agruparse para servir de abono.. . 
sar pqr argumentos dialectica111enge Para rematar, dicerlle a M. Ve·iga 
polítí-cos; obedece a circunstándas e desde a fonda coincidénCia da. necesi
conxuntura~ emocionais, axitativas e dade de combater as posicións de au ~ 
até estéticas. Saudábeis popu'lismos tocompracéncia . e autog~banza, sem
profilácticós para situacións de calma f(re paralíti~as e def?f!llador~s da rea 
tensa ou de tens.ión ~esesperada: Por- llda~e, e amda . mcHS' negativas nun 
que cómo berrar· -nunha manifesta~ _ · movamento que ten como obxectivci 
cjón-ou ·nun mitín algo como "En-de- · a ·consecución· dunha .Galiza ceibe e 
fens~ do recoñecimento do direito de - popdlar, que o periodismo tamén é 
autodeterminación. Por un Estado un lugar propído para a retórica e 
GaJego Repllblicano" ou "Desenvol- que. o eplgrafe das suas palabras esta . 
vimento integral de Galiza, industrial vez non escapa de azapurrar os cans 
agráa:io e pesqueiro, que remate ca~ , da crítica desenfocada e retoricamen
.emigración · e máis co paro"?. (_Ben, t~. O B.N.G. é, tuzaran:rn~te.' resp~n· 

1 coa axuda de Johan Sebastian ·Mas- sabel dunha parte da drnamaca social 
tropiero e da camerata tropical tes de Galiza;, nen a menos, nen a máis 
luthiers ·quizais conqueriríamos tal insignificante. 
fin: lembrades· aquilo ·de "enseñanza 
laica"?. Polo demais, é que cabe ain-

X. Hermida 
VIGO , 

da algunha dúbida a respyito de que 
"a Xunta de Albor no cor:tello está O GALEGO NA MUSICA 
mellor"? 

C> o o 

Hernán Naval 
VIVEIRO 

_Ser povo~ -que non é o mesmo que es
ta~ co povo·, _é ·algo máis que unha 
cuestión . de linguaxe e ·ten que ver, 
obviamente, coa prática política e o 
combate · orientado a tronzar o domi
nio que a burguesía manten t"1oxe 
"democráticamente" através do esta-. 
do liberal; · e no caso de Galiza, de 
porparte, exercer o direito de autode
terminación como ,ponto de· partida 
irrenunciábel. Nesta ·afirmación- te-

. mQ~ un caso claro de cliché poi ítico, 
pero é por iso menos certo desde un,. 
ha perspectiva galega e popular? 

Na mani~estación de 20 de Xanei-. 
ro en-Santiago, convocada para-salvar 
Galiza e salvar o sect-0r navaí, herrá- -
rons-e, entre outras palabras de orde, · 
catro co.mo estas: 
· Galiza, nación, contra a reconver
sión! 

01:1e queiran, que nQn, Galiza é 
unha nación! 

'Autodeterminación é a solución! 
. Galiza éeibe, poder popular! 

todas elas moi distantes do ob'xecto 
da convocatória, para . sectóres que 
van desde "sindicalistas puros" até 
españolistas vergonzantes, pero que 
son resumo e razón do nacionalismo 
galego: a denúncia· da situación colo
nial de Galiza e o· conseguinte ronsel 
9e intereses españois ·contrários ~o · 
mantimehto -da indústria naval gale
ga .. Na me~ma manifestación, o secre
tárió da LN.T.G. falou da necesidadé 

. ;.. 

Actividades do Partido 
. Castelao e Bóveda. - Circuns

táncias de todos coñecidas abriga
ron aos nosos dous· entrañábeis ir- · 
m·áns -a despraiarse .da. 'ferra. A 

· sua marcha pára :ríós e para eles, 
foi motivo delicioso para manif es
tar cánta é· a nosa fé~ a .nos'l;l forzá 
é a sim'patia e ag~nmo co.n que 

.. .c...o~ta o noso Partido e os rrmans 
· · 1n~ntes. A sua despedida,. sinxela

m'ente e.mdcionante, tivo unha im-
portáncia exttaordinária. · · 

Castelao en Badajoz e Bóveda 
en .Cádiz, deben teceber a cotio 
cartas de todos nós, levando ªº 

. se.u rexo' espírito a lembranza e 
agarimo dos que, . na . sua auséncia, 
-Ioifamos na Terra na defensa dos 
_seus sagro's ideais. 

· Guieiro , 
Panorama da- universidaae-

A Federáci6n 'de Estudantes 
GalégQS, ha traballar arre9 e coti
dianaménte P3:I'ª que. se ~umpra. o 
programa mm1mo da sua razon de 

Ém A Nasa Terra, número 261, vinha 
um artigó de Xosé Ramom Pena, no 
cal dizia, que grupos musicais como 
"Siniestro Totaln, diziam -que ·o no
sso idioma era horrivel para a· música 
Rock. Bem, pois eu, querolles dizer a 
istes senhores, cómo podem _afirmar 
tais barbáries? 

Nom sei se sabemos de "Siniestro 
Total", que o galego é umha das lin-. 
guas latinas máis dózes para a música, 
'junto ao ltalian. En todo caso cada 
língua tem umha musicalidade distin-
ta. 

E lamentável que nós ·mesmos fa. 
gamos istas descrimina9ons em con
tra da nossa lingua. Mas quic;:ais, os 
maiores culpáveis destas discrimina
c;:ons sejarñ ás instituic;:ons oficiais ga
legas, fon;:as 13olígicas etc ... , por nom 
levar a cabo·urnha política lingüística 
verdadeira.mente galega. 

Penso, senhores, que já é hora de 
qu se fagé! um ensino en galego, e 
nom o galego acastrapado que ven· 
hem · a fazer até agora, silando-o da 
sua raíz verdadeira, para leva-lo face á 
marte, sendo a fala o único que nos 
queda como identidade do nosso po
vo. O acercamento na escrita , á luso· 
brasileira, é a única sálda possivel 
para o nosso idioma é nom aparta-lo 
da sua realidade á que pertenece; o 
ga lego-portugues. E is o futuro flore 
cedor da nossa fala, da nossa literatu
ra, da nossa música etc. Portugal , 
Brasil, etc. podem ser umha porta 
aberta ao intercámbio cultural. 

B. García 
(Bizkaia ~ 

HAI 50 ANOS 

.. ....:.Criacióñ . de cátedras perma
nentes de Cultura Galega . 

-Aso~iación escolar oficial úni
ca e o brigatofia. · 

-Que -o ensino sexa un direito: 
non un priviléxío_ , 

-Autonomía integral da Uni-
versidade. '· . 

..:...criaC'ión nela ·de todas as Fa
cuidades e de todos os graus, Es
cola de Arquitectura, de Veteriná
ria' e de ·Enxeñeiros e Peritos Agró
nomos. 

- Renovación · do ensino na or
de moral e intelectual e 'xubilación 
. dq profesorado rotin.~ió e ineyt~. 

ser: · , 
-Gaieguización da .Universida

de e todos os demais ·centros de 

Por todos os cammos da Pat~ia, 
os ·estudantes galegas teñen de se
mentar os · ares novGs da· própria 
cultura, primeiro na Universida<;l.e, 
dima mater da nosa conciéncía fu- • 
tµrista e primeiro tiimén ·nas Es- · 
.colas· Normais de .Mestras e Mes
tres, dos cais teñen de sair os cin
celadores da eonciéncia gale_guista 
na alma .. da nova x~ración. E:-des
pois en . todas as Escolas Espeéiais 
é 'nos Instituto.s de Ga.J.iza, nas vi-

.. la_s e nas cidades a chantar e 'pór 
ergueito o avante seillleiro da cul-
tura Nacional. · Ensino. · 

-Cooficialidade · no ensino dos 
idiomas galega e castellano. 

. Solobio 
Esoolma: X.M. SALGADO 
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O luns 28 de xaneiro o , . 
·subdirector xeral da Guardia 
CTvil visitaba o Monte Carrasco 
cunha masiva preséncia de ' 
guárd ias p~la. zona:Me.~tras 
máis de gum1ento~ vecinos · 
concentrábanse no lugar onde 
fan acam pada desde xa hai 
quince d ias._ O telón qe fo~c;iQ é 
a defensa contra a usu rpac1on . 
dun monte que é deles e que se 
lle quere tirar para construir 
un enorme cuartel 
Mul leres, nenes, homes e vellos túr- -
nanse desde hai máis de quince dias 
nunha vixiláncia do monte que lle 
queren tirar para construir un cuartel 
da · Guárdia Civil. Cando chegamos 
ali, unha tarde de chúvia que non era 
·Capaz de apagar os ánimos dos con
centrados, os viciños ·xuntáronse arre
dór do luine -que leva vinte ,dias sen 
se apagar-,_con frases de "deixaremos 
aquí a pel, pero o monte non nolo le
van" , e canturreando..co estribillo co-
. ác ido "O monte do Carrasco non o 
levarán ... " V ísitámos toda a exten
sión afectada da man da >4.e.(lte da Co
misión de Montes, o señor Laureano 
e os se\Js compañeiros. No curuto tra
ballan, sinbolicamente, unha excava
dora e dous camións. Noutra área 
. acumúlanse enormes pedras que os 
viciños impeden levar obstaculizando 
a pista con coches e carros do pals. 
Uns días antes s'. Carrillo xunta mái's 
de mil viciños nun mitin. Unha vici 
ña de T omet;a · -a outra parróquia, 
con Marcón, afectada- senténcia "es
tam os todos os viciños e levámolo 
con ~armonía. O monteé noso' '. . 

. ' 
Un vello contencioso . · 
A história do Monte Carrasco iníciase 
en Maio do 1977. Daqu~la, cand~ ' se 
efe'ctíviza a devoll.:lción dos montes 

'comunais, o alca.lde üueízám segrega 
unha parcela de n .000 metros cua
drados como d'onaGión para a · cons- · 
trución dunha Casa-cuartel da Gi ár
dia Civil. As cond ici6ns da' donación •. 
esixian a' terminación da construción 
de tal obra nun prazo de cinco anos'. 
Nese lapso de tempo non ~e prodi:Jce 
nengunf)a ob'ra, que se · inician nÓ 
1983, momento no _que os viéiños . 
apresentan "un int~rdicto por conside-· 
rar a primitiva donación ilegal, conse
guindo nove ·meses de paralización 
das obras. ' 

A soluciÓn do interdicto ri~ _Au
difocia e favorábel á constructora, 
ainda que polo mesmo motivo os vi
ciños. teñan . post.o un. de,clarativo que 

. se ha resolver nd Supremo.' Todo isto 
a respecito da pr1meira donación dos 
77.000 m2. . · 

A es.cola e o cuartel da G-l;lardia Civil 
Hai que s~ fixar nas datas para~ com
prender os, cando menos, despropósí- ' 
tos das autoridades. Asi, no ario 83, 
os viciños tan unha donación de 
34.000 ·m2 de terrenos do monte,~><
tremando coa parcela segrégada por 
Oueizán; para a construción dun cen
tro de EXB. 'ü Ministério de Educa
ción -e Ciéncia só pe9ia 8.000, pero 
os viciños fan pr:evisións para o futu
ro e ampliaron a concesión. Un ple- ". 
no do concello de Poritevedra aproba 

·un presuposto de 8 millóns de pese~ 
ta·s p¡;:¡ra explanamento, suministro de . 
agua e luz (esixéncias do MEC para 
receber os terrenos). A obra é conce
dida a Construcións José Malvar que 
só chega a traballar dous dias -nas. 
obras: o xefe da Guárdia Civil de 
Pontevedra e Rivas Fontán retiran á 
empresa e páganlle os gastos do tra
bal lo iniciado . 

A continuación disto fai unha es
critura pública .de venda de terreno 
do monte -lémbrese que é un monte 
comunal- por unha extensión de 
71 .070 m2 ~ Dirección Xeral da 

planse 650 '(iviendas, campos de tirn 
e instrución, pista para ó emprego de 
helicópteros, polvórin. ·e dous grupos 
escolares para o_ uso dos fillbs d·os · 
gardas de 12· aulas en total. A obra 
esixe a construción de pistas de aceso 
e unha podetiosa infraestrutura, ·e de 
entrada unha. inversión de perto dos 
800 millóns de pesetas .só ge acor:idi
cionamento e e~plan·ación dos terre
nos. 

q°ue Rivas merca está baixo embargo 
á Empresa. Porfírio Diz e, tamén é 

. preciso lembrar que .nen cumpre a 
distáncia regulamentáría a . r:_e.sp~ito 
doutro centro, nen o - mínimó · de 

· 8.000 m2 que esixe a ordenanza edu-
cativa.' ' · . .-

Má'is irregularidades 
Ao. -parecer as obrás comezadas non 

· teñen seqúer licéncia municipal, .e 
mesmo o · actual . '!i mpasse" do Plan 
d.e Urbahismo, que impede calquer 

' éoncesión· de licéncia de . novas cons-·. 
frucións, ilegaliza a situación. 

Non poden procede'r a embargo 
'por canto. xa se 'f íxeron danos nós te
rrenos, ' temmos que ademais -por 
ser monte comun~ non poden ser 
IJendidos nen hipotecadps. · 

Por rit:>a de todo isto esta a sitúa
ción apontada por Carrillo sobre as 
posíbeis Conexións entre esta .obra. e 
o ·'recheo. do porto' .en M.arin. A em
pr~sá que subarrenda as Constr.Ucións 
Militares a obra é "·M. Currás", em-

. presa qu'e.'nascera'.coas autopistas. Fá
- .lase de que ten perto dun cento .'de 

carnións, . e só en quice dias que levan 
' ·os . ~iciÍlos ·no monte · hai · 5 'ou 6 · 

arr:umbados nas beiras e···derramados. 
Dise que as rodas mércallas de segun
da.'man a Vitrasa {a concesionária do 
transpGrte urb~no en Vigo), e en só 
15 dias teñen roto un cento delas, 
"n:on 11~ fian nen o ga·soil ná ~ta-

, ción de servicio de Mar In~', diñnos os 
,concentrados_, "qin que non pero nós . · 
pensamos que fa,n un neg9cio redori-
do:- .cobrao por .coller a pedra no 
monte ·e cobra.11 por bota la en Ma-
rin' .... · 

. O secretario da comisión de mon·- · 
tes, -o señor Laureano, · repite vári9s · 
veces "nós pedimos un diálogo, ~ en 
todo diálogo tiai que dar alternativas·. 
Nós dámosllás" . Os viciños de Mar
cón aterecen tres ter.renos optativos: . 

· o· Cnan da Raña ('350.000 m~L as 
Fontes Dulcés (235.000 m2), as 
Tres Me~iñas (máis de 350.000 m2), 
xa prácticamente exp_l anados e moito 

Interés político e .militar 
A ubicación aun cuartel desa fnagni
tude parecé que cobriria as novas pre
visións que s.e fixeron cos cámbios.na 
estrutura de zonas militares, ainda asi· 

· parece que Ós gardas que están na z.p
rÍa non están moi' deacordo coa insta- . 

· mellor comunicados. Qué int'erés ou 
que tozudeces inciden? 

Até agora non habia diálogo. O 
Gobernador ·pr.ometíao e .citaba aos 
viciños para afina! ausentarse. Rivas 
nen sequer,. e opta polo desprécio, ,.. 
chegándolle a d.icer a un viciño "si 
rne va a hablar .del Monte Carrasco, 
lo niand o a- la mierda", e rios meios 
de comunicación di cousas~ e teoriza 
sobre á propriedade', do estilo "el . 
suel'O 1fs de los vecinos pero él subsue ~ 
1 o del Estado" . . Agora parece que vai 
vir o Tenente xeneral Cereceda, des
pois dunha reunión en -Madrid á -que 
a~stiu un represer:itante dos viciños. · 
o venres ..25 de Xaneiro parábanse as 
obras: 

Por qué o coiéxio 

laclón. · · ,. · 

·:· 

'---.... 

·-·eso vive·ndás, 

campqs ~ ·de tiro 

e ~nstruéción, 

-, he1iportGi · ~,~polvorin · 

onde o.s veciños 

queren u_n_ha esco!a 

' · 

A · eleición dos viciños . non .é capr-i
chosa. Os terrenqs ,.que- oferecian te- · .. 
ñen unha situación inmellorábel, ~n- · 
tr.icq entre To meza é .. Marc6n. Nestas 

Gi.Jarc!..ia Civil. Estamos no f4 de duas r:>.arróquias · é élara a necesidade 
A co r.porac1on de ' Pontevedra · Os viciños están dispo~os 

-agás un concellal do PSOE que xa - adefenderoseumonte"ainda.-que 
deixemos a pel aquí", e forman guárdia Maio do -1984. Nese momento a in- de · póstos escoiares, . pois os rapaces 

tendón inidal Xa mudara~ agora ,era teñen. ,que .ir ,a coléxios lonxan<:JS, en 
'un .cuartel · o qu~ se {luéria ·construir. _· Vilabo.á, Mou.rente, .Xunqueira, ... A 
Cuartel que precisa de 177 .000 m2. posición .do .alcalde, saltándose a es- · 

Manife·stamente os i:errenos non criti..ai-a pública ante notário que se 
chegan. Amparándose. na venda -:-que · entregara· ao MEC cando a d_ecisión 

. incluia os terrenos previamente con~ . do coléxio, é caprichosa e agacha un 
c;:edidos para a escola -a construtora · interés desmedido por fac;:er o _centro · 
·invade únha parcela de 15.:oob m2 , onde' el quer. E qué terrenos oferece?/ 
pertencentes. á parróquia de T·ome'za 3.800 m2 perta do Campo da Festa,-
-que desa marneira, tamén se involucra que pasa cabo da e~trada de circunva-'. 
no conflito. E a gota final que ób.riga '!ación. "Aquilo é levar os ·rapaces a 
aos vicíños a_ paralizar as obras e .~m- m'orrér. E un sítio moi perigoso polo 
pedir -que se siga a facer o_ desterr,o tráfico e poFque adema is pasan r'ner-
naquela área que legalmente é €1~1.es·. candas perig_osas, como o cloro de 
Impedimento que non fan extensivo ELNOSA1', denúncian os viciños. Ri" 
aos.77.000 m2 iniciais. . . . vas respost'a "queiran ou non, o colé-

. xio vaise empezar a facer", e plantou 
'Non se adn,iite o iliálogo un carte·t das' obras sen nengunha es- .... 
A · construción militar que se pre~en- . pecificació11 qu~ non tardou en desa-

. d~ é de grande magnitude. Contém- . pareCf!L E bon saber que o' terreno 

''. 

dimitiu da Executiva, Alfonsín- dia e noite, para torzar , 
arroupa as decisións de Rivas FontáFI. a negoci;Jción. · · 

· Por . qué ese consenso entre as duas Mentras~ e para evitar que leven 
únicas forzas poffticás con represen- a pedra, que é deles, poñen carros 
taciótl münici,pal (AP e PSOE)? O do e obstáculos para impe:lir 

PSOE arnda é máis '.'estraño" cando 
é a única parr-óquia, Marcón, na que 
o PSO~ gañou nas últimas -munick 
Pí!iS. 

Asi estan as causas. Apesar da ac
tual deteni::íón ·das obras, os viciños 
seguen arriba día e noite. Os .fins de 
semana son máis animados e os ,máis 
noves montan auténticas- festas, al
gunhas emisoras mándanlles mensa
xes de apoio nos programas da noite. 
Seguen ali' e seguirán. Tres tracJores 
de leña diários e a seguridade de que; 
defenden o xusto e o deles manteñen ,. 
o ·1ume aceso. 

XAN CARBALLÁ· 

o paso d~ camións. 
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.LQIS DIEGUEZ 

Supuña que os prémios literários máis soados da nosa nac ión serian ~edi -- · 
dos en base.á qilidade que hoxe acacia a nosa literatura de 'Ci"iación. Su.pu
.ñaque se teria en eonta todo o trabalfo qué cori grandes dificuldades 'se 
ven forxando desde o nascimerito da narrativa ga·lega; tant_o nó eido da · 
palabra como no da própria criac ión. O paso · do ídioma oral .ao escrit~é 
unha etapa que ainda non de_u de si todo o aue o noso idioma .ten de"ri- ' 
queza. 'Vaia isto por diante. Pero che·ga a época autonómica e con _ela a .. , 
teima do sector exclusiv9mente oficia lista· de impar", frer:ite á urxéncia da·· 
normalización,. as liortas da no.rmativización unilateral, e aqui; tamén· por 
dogmatismo, comeza o ataque~ loita social ·que lié quer dar ao galega.o · 
estatus . nacional que lle corresponde. A persecución contra o escritor-ou 
escritora que utiliza como base do seu traballo ·a liberdade, o debate, ·a fi -

, · xación idiomática inicial e aberta que, en princ'ípio ere máis a><ustada ao 
dia de ho.xe, é un aspecto máis do autoritarismo elitista. .' · . · · 

Xa non se mira a obra en si, a sua ·técnica, o seu desenvol.v-imento, a ri.
quza e dinámica dos persoaxes ... , a riqueza do naso idioma e d.os xiros 
própriós que non hai por qué buscar no ~spañol. As árbores non deixan 
ver o bosque. E en i'función disto pódese sacrificar a calidade e cair no 
dado, no mao, no vello; pódese encadear o idioma, facelb pasar pala ca11-
le que o español sempre lle impuxo. , 

' . t • 
. Se nos fixamos unha chisca ao ler a" novela do 1 Prémio X.erais pode-. 
mos comprobar o que queda dita: A teima no,rmativis-ta da oficialidade · 
premiou un idioma españolizado que mesmo p¡.:¡rece q'ue·ven dunha tradu~ ' 
cióh, un idioma con poucos recursoS' que 'ás veces ·destraga palabras. pró
pria~, desnaturalízaas ou ignóraas. E non é _o m~u 1nte.rés criticar a . o~ra 
en s1, senón aos que convertidos en xu íces da no·rmativa imposta¡ despré- · 
cían olímpicamente, no fondo e na forma; o flOSÓ idioma nacion¡.:¡I , e. pre
teren a españolización é 'galegu.ización dq que foi corrompido pola agr
sión. En definitiva, preteren u'n idioma empobrecido e dependente pero 
que estexa na normativa oficial, a un idioma deo; con xénfo de sel:! que 
vaiª reiritegrando o que se lle roubou e que; por suposto, non segue a nor-
mativa dita. · · 

P!3réceme que aind.a estamos nos tempos da lo ita pola nórmaliz·ación~ 
~ unha obra en galego..s.empre t~n ·de ser ben recebida. Ouero dicer que 
"Cr¡me. er:t Cómpo·stela" · debe de ser aceitada por 'estar en galego, mais_ 
non pode pór como exempló nen de· riqueza idiomática nen tan sequer: de. 
interés literário. A literatura galega non se diversifica p.orque se p-é:>ténC:ien 
ob~s polidacas de má calidade. E a literatura pol'icíaca - ollo para os qúe 
dirimen a q11idade en base á ideoloxia- 'tampouco é aséptica. Non é. asép
tico o canto á autonomia, nen aos inte'lectüais agarimados polas institu
cións do poder. Non é aséptico o escolmar temas e situacións que non 
crian problemas á orde estabel:ecida e qlie situan a este. País. como unha ' 
prolongación doutro. -

- A nov~la escolmada no 1 Prémib de 'Edicións X erais está" inzada de pa-
_labras co.mo ~s que escr,ebo a segu,ir: palabiqrios, tonta, gotas, alboroto, 
sorbo, p!llenas, gontena, con frecuencia, detalles, pavoría, ·gratis, trafi
cancia, rapace/lo~ esbofetar.}. Poderia sinalar máis. E rep·ito· que non me 
metería neste tema de non se_r polos papistas que hoxe in.zan instituc,ións 
da-Xunta, da Real Academia Gallega, do ILG .... , e acomódanse.en tribu : 
nais literá~ios, eéiitqriais e institutos de ensino. As palabrás poden ser , 
máis ou . m,enos aceitadas; pero o que si está claro é que un esc.r,itor con 
certa .calidade) hoxe por h_oxe, pode escreber mellar no naso idioma. 6 

· debe, tamén. · ' , · · 

O autor do "€rime'.' .utiliza frases como as que de_ seguido copio : 
"Tanto misterio comenzaba a enfastialo e poñelo irrequieto':· "Carlos 
Conde levaba debaixo do brazo unha rubia .estudiante':· "Un vento fres-: 
callón ':: "Unha brisa fresca/lona"; "Aparcamento enxardinado'~· "Casca
ta de pelo':· "Nfvar.do .sorriu,j:Jurlateirá"; "lntentou chantar/le a naval/a 
debaixo do coste/ame':· "Subiron por unha estreita e empol icada escalei
ra ':· "T orbe/liño irrefreable ':· 'T amaron unhas copas indi.xestas':·: "Os" 
seus allaridos parecfanlle algo excesivo':· "Oespois dunha célere agudiza
ción -do aiéir, deu · paso a un silencio total':· "Encaix_es beixes':· "De re
soan.cias funéreas':· .~'Tra.ficancia de armas':· "/so é un.ha tontería':· "Eu 
son un home debo olfato'~ · . , 

_ En ·fin, ós papistas locínmse. Supoño que seguirán a dar conferén~ias 
. sobre o naso · idioma e ·a meter a sua idea de normativización (do español 

ou qué?). Xulgarannos aos escritores -e €Scritoras con todá autoridade e 
da rríali de editores, ~unteiros· , conselleiros e deputados decidirán a que~ 

· hai que .ler e . a quen non, qué obras te'ñen que mercar os alunos, qlié 
obras ha1 que recomend~r e pór nos institutos, qué escritores (-ainda non 
elixiron a · nengunha escritora, por que será?) ~an soar neste País e fóra 

· del. .. Mais todo ficará como un capítulo máis da nasa colünizació'n cultu
ral. 

. . , 
.Tantb o Goberno awfor:iómlcQ como 
AP están a discutir neste-s di·as o pro· 
xectó de. le·i E leit0ral para Gélliz~; 

- proxecto_ que xa deb-Ía éstar ápresen
tad'O. o retraso• débese segundo pare-

· ce, :a que .non .:se da.n' posto de acurdo 
por non 'saber cál será O"méllor e .cá1 · 
vai ser a porcéntaxe f ixada .. para ace

·der a_ un escáño: O Cll'Je ·inteAta AP é ... ' · 
conciliar os in1le"íéses de partido cos-. 
pactos bipartidistas,. · 

O 'ñ(tmero c/e .de,pi.Jtad·os parece-xa . 
fixado en oitenta, segundo rnar:iifesta- · 
cións de Barreiro, ainda-,que ppde' so :~ 

-- frer variación.s· en .función.Cfa porcen
taxe fixada. O cabalo de batalla é o 
tan.to por cento m(nim~. PÓr un lado 
están os lr.ttentos de fixalo ·en cinco o 
que, segul")do os dados-que está a' ma
nexar AP·, deixaria fq_réi a ·todos os 
grupos pol(ticos agás do PSOE, Coa~ 
lidón Galega e . AP. _lst6 , s~ria hoxe 

·pe"rxuoicial para AP, se non conse
gue, como parece probábel, un pacto 
c0n CG. PSOE e CG' terian .maioria e 
todo quedaría entón supeditado aos ~ 
pactos. Asi as cousas outra forza po- - 0 
lltic¡;i que_ conseguise tres ou cat~o de- · 
p(Jtados - poderia, pensan, -darlle a 

_m'aioria máis cualificada, xa que o en
tenqimento seria máis pif(cil e m~is 
difíceis t .a_mén as alianzas. 

Baixando o fanto por · cento ao 
tres poderian aceder ,_ ademáis do 
BNG, PSG-EG e PC asi éomo CDS, 
ainda qUe algun coñ ll)oitas reservas .. O problema é q~eí segundo os .da

dos· c;en , que opera Aliai:iza Popül~r; 
baixando a porcentaxe a éatro, só en-
t~aria o BN.G,. - - · -

_lsto non inter~sa e ademáis- con
. _traviria os pactos autonómicos. 

Pero, desta m.aneira, o-espírito bipar
-tiqista quedaria roto, aoque non es

~- tán dispostos ·as dirixentes tanto de· 
;AP:como do PSOE en Madrid. 

Por outra banda, o vicepresidente 
do Goberno autónomo afirmou ta· 
mén nunhas declaracións que ai nda 
que se corrixa_, un pouco o critério 
proporcional, seguirá privando o te· 
rritório sobre a pov_oación, por ra· 

· zóns óbvias, ademais de ínter.eses dá 
direita que 'ten moita máis impla nta· 
ción nas prov(ncias máis rurais. · 

P.OP xogandó: 
á duas cartas ·. 

O Consello 
da Cultura 
galega 

O PDP está a xogar a .duas cartas den
-tro d_a· política .galega. A ·carta _que 
x_ogu·e pode cambiar súbstancialmen- . 
te a configuración_ de siglas dentro do. 
naso panorama poi ítico nacional. _' 

Afirman que o que intentan é_ser 
ponte e.ntre AP e CG, pero o que pa
sa 'é que .non saben ainda a qué oartil '
quedarse e están contando os trunfos · 
que -ten cada unha 'das _outras forzas 
para facer a sua xogada. . . - . ' 

Asi, 1!stán a presionar -a AP para 
cons.eguir maior poder · d~ntro da 
.Coalición Popular, reclamando o 
mesmo número de postos ' nas · lrstas 
para .as eleiCións . . Ant~s x·a fixerai:i ·a 
xogada- de anuné:ia·r qlJe se. Alianza 
Popular: queria ir ~soia; que podia con
cu.rrer .ás 'Próximas eleicións ·sen eles. ·· 
Este anún:d~ ~on ¡era unha ra'becha 
pola xogada po.li'tiéa _9e·AP de sacar a 
luz un inquérito encarregado-por :este 
partido no qua o PDP saía rhoi mal-

. parado. Con "'este sondeo, AP .Preten
dia "cortar!!~. -as asas" ao PDP, ao 
r:nesmo· tempo. ~ue· dar a. imaxe -na.di- , 
,reita de que hai que unirse e de que -
CG non p6'de facer nada ·sen esa uni-
dad~ .. 

os' democristianos víñanJles di.ée-r 
que "non. nece~itab.~n ''deles" para 
concor.rer _ás eleicións, "anunciándolles 
ao mesm9 tempo que tiñan outros 
.plai:is xa pr_evistos, causa que, por oÜ
tra parte xa sa_b,ia ·AP, sendo o q1,1e·11e 
motlvqu a sacar a luz o inquérit.o te
ledirixido. 

' Ao mesmo tempo, o POP·. vma 
mantendo éonversas con CG "para 
tratar de integralos nunha gran,coali-

, ción de _dire.itas''. Este é o anú,ncio 
oficial, xa que ao mesm.o tempo as_ . 
conversas x_iraban -~n torno aos inten-

_toma forza. 
Será só unha casual.ida.de? Non será 
tal? O certo é que O Consello da Cul· 
tura~ esmorecido desde pouco· des· 
pcis da sua fundación, está agora re· 
vitalizándose. Amosa isto entre ou· 

·. tras. causas· a última sesión plenár ia 
celebrada hai unha semana, así como 
a c_ríación e afortalamento dalgunha 
das· suas com'isións. Destacar entre 
oufras ~ Comisión de Lingüística na 
que e.ntraror.i escritores, a lguns non 
moi adictos á liña ortográfica ofiCiaL 
· Tamén a Comisión do Património 
parece qué s.e vai pór a andar e a Co· 

,misión Coordenadora do Centenário 
'de Rosalia está a traballar. Acordaron 
realizar ún pían de ·trabal lo do que 
cabe destaear a confección dun libro 
branco da cultura galega.' ' 

Hai- quen afirma que; despois da· 
:dimisión de A.lvarez Pausa ct·a Direc· 
ción XeraJ de, Cultúra (que por certo 
rion lle deu ·moito --protagonismo ao 

~Cons'el lo-até o po.ríto -qúe :parecía que 
d.urante estes · treGe, meses non ex is· 
tiu), ·agora trata de relanzarse esta 

tos· de cooperación entre '.~s d9us par - institucion e que ' se-xa quen marque 
~ido~. ' . - - ' . ".· as tiñas tiol(ticas a segvir · na cu ltura 

ofici:al galega . Coméntas.e ainda que 
Agora o .POP reclámal!e a Manuel .. desta.cados. membros· dest'e Consello 

Fraga -e aos seus unha maior presén-· tlveron ún papel acfivo e.n botar aba i· 
cia nas listi;ls, a me~ade dos cargos, e ' xo . os proxectos" máis progresista~ 
negociar os p'ostos -·a ' cóbrir. A 'sua· ·. tencionados po'r Alvarez Pausa, có 
postura parece- unha postura de for - · que: a sua d1misión .non- se deberia só 
za. Sen dúbida que até a chegada das' aos problemas internos de AP, senón 
ele_iGLóns vai :' haber moitos ·tiras e que serian tam~n !itixi.antes as "for· 
afrouxas, pero- non van parar até a zas vivas" que sempre manexaron a 
configuració_n do ParlameAto e elei- cultura oficial galega. --· · . 
ción do President~ da Xunta. Aq_ui é A concién.cia do protagonismo· ou· 
cando se pod_e producir a au.téritica : . travolta· ._do Ccmsello pode -ser máis 
bo'1lba e a'.ruptura do PDP Con AP se que unha casualidade., a . asignación 
non se produce antes. Todo depende · do novo presupostó, unha xo·gada po· 
dos resultados de-CG. . . 1 ítica. 
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·O Axuntamento de ·Lugo 
emprend~rá. accións· xu9iciais 

O· BNG chama· a:· 
correxj.r O$ noVos · 
indicadores. 
CastelaniZados 

A persistente actitud de diversos alcaldes e organismos 
públicos como o MOPU de traducir ao español os nomes das 
vilas, en indicadores de recente instalación', ven de prodúcir 
en Lugo, o que pode ser o primeiro dunha longa série de 

· conflitos, dado o chamamento realizado polos ·nacionalistas 
do BNG aos cidadáns galegas para que "corrixan todo 
letreiro en esp~ñol que vexan palas carreteras, cidades'ou 
vi las do naso pais". 
As accións dos diversos organis
mos son graves dada a manifesta 
ilegalid.ade na que están repetida
mente incurrindo. As( o Artículo 
número 10, da Lei de Normaliza
ción Lingüística de 15 de Xuño 
do 1983, di ·ben claramente que 
"os topónimos de Gal iza terán co
mo· única forma oficial a galega". 
Os numerosos casos que se veñen 

· observando, concrétanse agora en 
Lugo, onde b axuntamento ven de 
instalar 37 letreiros indicativos 
nos que aparecen os térmos "La 
Coruña", "Orense", etc. que en ri
gor de legalidade son hoxe cidades 
descoñecidas. Aparescen - tamén 
outros como "centro urbano" e 
similares. 

Esto mesmo lenibraba hai moi 
poucos djas o coñecido lingüi'sta, 
Ricardo Carballo Calero, nun artí
culo en "La Voz de Galicia", indi
cando que "Conforme á ,pol(tica 
que ven desenvolvendo a Xunta 
non existen máis nomes de luga 
res galegas que os galegos, e así, 
pór exemplo, Ourense, é sempre 
Ourense,, e nunca ·Orense, fálesE! 
ou escrévase ·en ga lego ou en espa: 

ción e servicio do maior número 
posibel de visitantes e, por iso, se 
adaptan a un cód!go intern,acional. 
Facelos bilingües, en galego e cas-· 
telán resultaba fllOito rTiéÍÍS carn". · 

Membros _do BNG de · Lugo in-
. \dicaron posteriormente que "tais 

argumentos caían polo seu propio 
peso; así falar dos daños ocasiona
dos. era absurdo, dado que os le- · 
treiros eran de recen instalación e 
todo se tería evitado se o señor a·l
calde se limitase a cumpir a lei 
desde un , princípio". No tocante 
ao código internacional e a f.acili
dade de l.eitura para os visitantes, 

· indicaron que "certamente hai 'Uh 
código internacional, non obliga
tório, referente á simboloxia dos 
indicadores, J)ero, por sup9sto, en~ 
nengún caso referente .ao idioma, 
e moito menos a que haxa qt,1e tra
ducir os nomes das vilas ao espa
'ñol". "De chegar a extremos idio
máticos no código internacional, 
improprios en calqueiía caso, da

·fia case igoal' utilizar galego que· 
castélán, pois ambos s-.on normal
mente descoñecido? para un visi-

ñol''.. · · · 
tante esterior, de utilizar ese ab
surdo pragmati'smo, que parece 
qüerer o aicálde, haberia que po-

Os 37 'letreiros de Lugo foron 
'correxidos hai .póucos días .polo 

: -BNG, voltando os nomes á sua 
forma orixinal. 

. Ante esta ·ac:;ción dbs muníci
pes, alcalde señor Vicente Ouiroga 
e concellal de tráfico-, -sef.íor Mos- ' 
teirin anunciaron que "procede-. 
rian xudicialme'nte contra os auto- . 
re.s ' dun feito vandálico, -que nos 
perxudica a todos, porque· sornas 
todos, en .defin.itiva, quen paga
mos estes letreiros". 

Ouiroga e_~ Mosteiri'n . califica
ron ademais de "incivilizados" · e 
"gamberros" aos autores das co
rr.ixendas, 'argulT)e.ntando que· "os 
daños ocasionados superaban os 3 
mil lóns de pesetas". 

Por último 'exp.licarpn que "os • 
letre-iros ~stán 'feitos para brienta-

ñelos todos en inglés. Adema~ un 
.t_urista_ sevillano por exemplo, tan
to entende Orense comó ·ouren-
se". 

O BNG indica ade·mais que "a 
própia corporación na anteriór le
x islatura, xa se manifestara pola 
gaÍeguización das indicacións" . . 

O álcalde de Lugo, 'foi tamén 
un dos firmantes meses .pasados 
do chamamento de alcaldes ·de to
da 6aliza en favor da- Normaliza- , 
éión Lingüís,tic_a·dos con_cellos. · 

O BNG cálifica ppr último esta 
actitude como. demostrativa do 
"enraizado -complexo e. profllndo" 
autoódio (ó.dio ao seu país) que as 
autoridades munidpais parecen in
capaces de superar". 

M.V . • 

1 l . 1.>' 

' . . . 

Chamando á moderdización e·- á ·concórdi,a nacionalista . . ~ . 

Renace -o P.G. 
.• . . i . ·. . 

"' , , -.. ,.., "t -
O Partido Galeguista celebróu o V Congreso reafirmándose 

,_- P? .~e.f,~9D,~-~ij~f,!1~ - ~1.~J?P~~t,~nJ:! ,S?.,. Pºla; "reconst_ruc!ón nacional' de . 
Gahza , ao, mesmo tempo -que se rexuvenece e· ofe.rece a sua 
disposición para chegar á unidade das forzas naéionalistas 
e'nfrentár'ldose-ao mesmo -tempo a~ CG, partido que os quer 1 iquidar 

Xesus Manuel Suárez Garcla fói ele
xido novo secretário xeral do Partido 
Galeguist_a no · seu v· Congreso, que -
.ten unha importáncia capital para es-

. te partido liistóriCo xa que se produ-
. ce 9espois do intento liquidacionista 

de YigÓ, onde por catro votos de di- · 
- :· feréncia deciden disolverse e integrar

se en CG, e tamén polos intestas de 
estabelecer. unha nova dinámica é re- · 
xuvenecerse, como o mostra a el.ei · 
ción ·· ·dun Secretário Xe[al con 29 
anos. 

Dentro deste rexuvenecimento in
clúense términos políticos-impor_tan
tes como o seu . cmmpromiso -de "re~ 
construción ~ nacional , de Galiza", o 
que supór:i · un nGvo discurso dentro 
do PG, asemellándose a outrqs parti
dos como EG, ou mesmamenté o 
PCG q ue ten usado esta terminofo
xia. 

Pero houbo aderT)ais cu.tras inova
cións, como a ap~obación du'nha po- : 
néncia onde se pede a desnucleari~a
ción e desmilitarización do território · ~~ · 
galega. Alguns suspicaces, dado o ca
rácter nacionalista que estaba toman- 1

' 

do o congreso, necesitaron que se 1 les 
·aclarasen que a desmilitarización · se 
refería aos exércitos estran.xeiros, · 
non aos españoles. · 

J • 

Cha.mamento á unidade das forzas 
nacionalistas 
Pero sen dúbida, unha das cuestións 
rríáis importantes acorridas no con
greso do PG foi ·o chamamento feito 
á unidade. das forz-as· nacionalistas 
que to'ntes do próprio PG calif icar¿n 

Aspecto xeral .do Congreso. Na foto infe-
rior· Avelino Pousa Antelo. ' ' · _ 

' 
Bautista Alvarez, _representante do 
BNG e a CláÜdiÓ López Garrido · re-
presen!ante~de P_SG~-~G. · 

Cara unha coalición eleitoral 

"ú"nico. obstáculo sério para est~ coa- -
lición eleitoral ·naéionalistá é o BNG, 

· pois que ternos qÚe xogar todos no 
.-mesmo terreno, o terreno nabonalis

. ta, por iso nunca nos coaligaremos 
por· exemplo co PSOE, que nunca ti

. vo ·uñha tradición federalista e cuxas 
· listas, como a de todos 0s pártidos de 

ámbito estata•, 'as deciden en· Madrid; 
per~ tamén hai que xogar co mesmo 
re·gulamento, e o regulamento co ·qüe . 
ternos. que xogar hoxe é il Constitu
ción. e G Estatuto, e isto non sei se ~( 
quererá aéeitalo o Bloque, para clie-

:gar a uns pontos mt'n[rnos". , . 
Referíndose -precisamente á Cons

titución,· Martíríez López "a figu_ra 
. do .PG na sua--eontiríuidáde histór.ica 
»e polo cal ni.mea foto interrupción",. 
como foi presentado por Pedro Gon
zález desde a mesa, afirmou que 
"non pasa de ser un artifíéio legal 
qué permite :-- ir tirando, para modifi- ' 
cala, o mesmo que o Estatuto", refe
ríndose- tamén a que é· moito máis 
grav.e ó intento de Fraga 'de querer re
formar .o artículo oitavo da Con·stitu-

·. ci.ón que recoñe~e as nacio"nalidades 
históricas q~e a postura do BNG de 
non xurála". 
· Pero a decisión 'Última das elei

ción_s teraa o Consel,lo Naci~na~, un . 
organismo moi rexuvenecido onde só 
Manuel Beiras coñeceu ·a Castelao. 

lntÍmto de captación 
de,.personalidadés 

Agora· o PG vai iniciar a captación de 
personalidades e políticos coñecidos 
para integralos no partido, competin
do sobretodo con CG que tamén an
da na mesma teima. . 
· ) :. sig11ificativa a preséncia no ácto 
de Cl.ausura do deputado Pardo Mon~ 
tero, a quen CG lle o.fereceu a inte

. gra.tión nesta organización. Antón io 
Rosón non estivo, pero excusou-a sua 
preséncia, po_lo cargo que ocupa, Pre
sidente do Parlamento, por .máis q'ue 
manifestara estar identificado co.s ob-

-xectivos do PG. . 
Pero se cadra, o meirande acto de 

efusión deste V GGngresó foi cando o 
representante do PNV afirmou que a 
sua preséncia non era simbólica e 
que mentres Galiza non estive~ 're
presentada máis que por partidos es
pañolistas, seri"an os deputados e se
nadores. peneuvistas os que levarían a 
voz galega ás institucións do Estado. 

En suma, que o· PG parte despois 
deste congreso cunha execUtiva xo
ven, coa renovación dos seus ~statu

, tos e cunha liña d_1f. acción política 
que incorpora plenamente o termo 

. nación de-sde plantexamentos. de acei-

de "histórico". ' · 
o lema .deste congreso ..Xq e~a ilus

trativo: "Congreso da Concórdia Na
cionalísta". Chamamento -dirixid.o a · 

- , -O ·PG parece pretender unha coali~ 
, ción eleitoral das forzas · nacionalis
"1 tas." Coalición que .ten moitos máis vi

sos de que se produzca cori EG-PSG, 
quedando fóra o SNG. ·lsto é o que 
se 'desp~endé polo menos das déclara
cions fe itas por Ramón Martinez Ló-

. p~z, Presidente de Honra · d~ PG _quén ~· 
manifestou .A NOSATE R RA facen "' 
dáunhá interpretación persoa.Í_, que o 

· tación da Constitución e .o Estatuto 
para "reforma los", progresistas e in
terclasistas,"af ianzáridose ria su.a voca
ción europeísta, revalorizan o. espíri
tu do histór'ico Galeuzca, e asént9nse 
en · posturas ecoloxistas e antibelicis- . 
tas. · ' 
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As ·comarcas terceiromundistas . . . Muxía, entre a · Costa .e a morte 
• J 

Entre as pequenas rias · - .determinado señor: o señor Alcalde", . deas case incomunicada·s, aínda .que 0 . ocupan case a · metad.e de· Gal iza · de Camariñas e Lires, a cabalo. declara M.anolo Vilar, un dos poucos . 'alcalde afirmase que. se inv~rtiroñ en . 

A_s co'marcas clasif icadás como-teréei
roml:l nd istas ocupan o 40 por cent o 

· do território galego, segundo especifi
. ca o libro ''Lá Pob.'reza-en España, sus 
causas"', . ·obra. da Fundación Agape 
que · realizaron importantes expertos 
e·n economía e socioloxia. 

Esta situación, que xa moitos te
ñen denunciado e clásificado,_ agráva- : 
se a inda · máis, segundo este es~udo, 
xa qué Galiza r;ion ten nengunha cb
_marca rica, como se especifica no ci-

entre 0 mar de Fisterra - que se moven nesta zona P.ara modifi- · pistas m~is de ·setecentos millóns. 
tado libro. . e as .outras lerras .da comarca dó car as cousas. , · Moítas das "carreteras" só son pis-

Este estudo divide ªº país eri 15 Xa 1 ias, como indédsa ent. re un e Pode que teña '. razón, o _que se en- tas abertas cunha paleadora que, can. 
grandes corriar'cas, das que seis son tende por corporación non existe por d_o chegan a.s eleicións, serven outra . 
terceiromundistas, catro · ·mar.*foais,·.· oufro, procural)do, ao mesmo -estas latitudes. o Alcalcie .. é o que de- ., volta com·o reclamos pol'íticos, .pro-
unha pobre~ 'tres intermédiás e. unha tempo.; uns rasgos que cide o que hai que'fa:cer~ ~·ífuntion"'a n"': ~··m~ete.ndo' po'tarMes ped'ra. - · ·, · 
deprimida. . : a caractericen e-ad iferéncien, do 0 concel lo .como unha sociedade ·E ·qué dicer.da electricidade: pou-

Os males destas comarcas son "nií- . ató pase un território diverso, anónima 'onde un se'ñor ten a maioria CD fluí~o e . estado catastrófico do . 
nifúndio agobiador,· economiadistor- cuns problemas,concretos-: . das accións e fai o que lle peta °i5u o tendido. Asi de esqüemáticos. lsto, 
sionadas, . dispersión povoacional e Muxia. que lle ven en gana(', afirma Lupe como poderán supor, leva a que moi -
colonialismo interior que sofocou ou , "A situación de Fisterra marxinada Ces. · tas veces ' se estexa ~s escuras. Non é 
ten · désequiHbrado a estrutura eco·nó- vese · agravada_ a inda moitó_ máis pola Lupe e Mano.lo, como algunhas de estrañar ~ando hai quilómetros de 
míe.a de cadac omunidade". · · situación políti·éa actual, xa que Mu- outra.s persoas, pensan que Muxia ten · tendidos seripóstes, sosténdose os 

x.ia padece a propriedade privada dup· que cambiar pois hai ainda moitas al- · .ar:ámios per:idurados das árbores. Pou-
======;=========;:=======================':::::!::===========================·=====:;= co importe-que "Carouros Metálicos" 

si teña a corrente precisa, ou fagan li -

/. 

\. . . ,, 

o 
·Campaña.de V~cu11ación (3ª fase) 
do 22 de xaneiro· ó 11.de febreiro. 

P-odes vécunarte. ónde pu.xeches a última .'. d o~e · ou . 
nos loca is dispostos pala ,·cansellería ou :osAxuritamentos .. . ,) . . .. 

Se ainda non puxeches. a primeifa e seg~nda doses,< 
agora estás a· t~mpo . 

¡Vacúnate xa! 

U.NTA 
DE GALICIA rrrn . -, 

CONSELLERIA DE SANIDADE E CONSUMO 

N. 26l / 31 ~DE XANEIRO / 1985 

ñas de ~Ita para o faro de Touriñán: 
as parróquias seguen ao candil. 

A destrución do enforno da vila 
Se á zona ru~al lle vai mal, a vila ta~ 
pouco goza de boa saúde. Pouco im-

. porta que Muxia fose unha vila mari
ñetra que durante séculas conservase 
o seu peculiar estilo. Ultimamente es-' 
tanna destruindo totalmente. Das ca
sas mariñeiras só-quedan un par. Da 
antiga estrutura da vila, perfeitamen
te adaptada ao ter(eno onde nacera, 
nada queda, ainda que permanecen 
as estreitas e tortuosas ruas, pero non 
se respeita nen a idiosincrásia, nen as 
alturas nen as liñas das casas, dándose 
o caso de que hai edifícios que co
men o terreno das aceiras e, ás veces, 
á mesma rua . Muxia hoxe, como re
sultado disto, é unha v·ila desfeita. 
Muxia na planificación é un imenso · 
so lar. A té o morite Coi ro se está a 
converter hoxe nunha urbanización 
para señoritos estranxeiros. 

O 8anitário, ise gran problema 
O gran problema da Costa da Marte e 
da comarca do Xallas é o sanitário, 
polo que levan loitando nalguns con
cellos como o de Corcubión, con fo r
tes protestas viciñais e enfrentamen
tos. Lévanse anos pedindo un hosp i
tal comarcal, pois que en todas .esta s 
latitudes hai que desprazarse máis de 
100 quilómetros pafa ir a un hospi
tal. Nesta situación son os taxistas os 
que fan as máis das veces de coma
dronas. Parar ou morrer na estrada é 
moito máis normal para os habitantes · 
desta zona que facelo nun hospital. 

Da prensa local ao deserto cultural · 
No primeiro tércio do século, Mux ia 
tiña a sua prensa local, funcionaba n 
dous casinos, tiña algun . que outro 
poeta,-ainda que non de mo ito nome. 
Hoxe o campo cultural está desertiza
do. U1Jicamente funciona por toda 
entidade cultural un teledub na vil a, 
qu.e se dedica-a facer actos solenes. 

.O ensino non está mellor. As pra 
zas escolares resultan . insuficientes, 
sobretodo na vila, onde existe un co
léxio de oito unidades, pero están 
funcionando catorce. 

En fin un couto politico de M~rfa
ny (o alcalde pertence ao seu par t ido 
e regaloulle recentemente un relóx io 
valorado en 150 mil pe.setas) entre a 
costa e a morte. .¡¡ 
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Elai irregularidades MáiSdo 70 porcento 
dos barcos de cerco nos, eXames de galego 

. ,. - . . 

teran~:. q:Q~-,,,.a _m~.rra·r. 
o G ob erno centra 1 está ' .: 
a regu lar a p~sca de cercp . 
e Cofrad'ias e arr;nadóres xa se 
manifestaron contra este 
decreto, o cal significaria a 
desaparición de case o 75 por · 
cento dos· barcos, e que 'adema is 
son dos máis riovos da frota 
pesq ueira galega. 

~eiscentos \/intecatro barcos~ d~ cerco 
En Galiza existen· 624 barcos de cer-

. · · co .fresco, segundo ·fontes da Con se
llaría de Pesca . qÚe dan emprego ·a 
7 .891 persoas. O tonelaxe total e de 
26.340, cunha P,oténcia instalada de 
129.631 CV . . 

N-or1 existen dade>s- estadísti~os 
ainda referidos á porcérrtaxe signifi
-cativo, que de 5.556 barcos que exis
ten hoxe en Galiza, 4.436 teñen me·-
nos de 20 T.R.B. · 

Vistas estas cifras podemos .tamén 
observar que ainda ql.ie os barcos se- . 
xan pequenos empregan a moit~ xen
te, dando unha média süperior á dú· 
cia de persa.as por barco. 

Barcos obsoletos 
·antes dJ! seren amortizados 
Esta medida é calificada de irracional 

O artículo 1 O do Decreto regulador 
da pesca de cerco no caladeiro esta
ta 1 limita a actividade pesqueira na 
actividade de cerco., aos barcos ·cun 
peso mi'nimo de 20 Tm. de rexisto 
bruto, estabelecendo unha disposi
ción transitória -para posibilitar a 
adaptación a esta condición mínima 
de tonelaxe- pola que sé permite 
contin.uar a actividade . pesqueira aos 
barcos con T.R.B. _i nferior a 20, até 
finais de 1988. 

A medida é "totalmente irrealizá
bel e demostra un total descoñeci
merito da estruturación da frota, en 
canto a antiguedade e a tol)t!laxe", 
segund o afirmacións feitas pola Aso
ciación Provincial de Armadores de 
Buques de Cerco de Pontevedra, que 
manifestan tamén "descoñecer os 
motivos que inspiraron esta limita
ción". 

por persoas relaciOnadas co sector, .~ 
pois que a "Administración declara & 
obsoletos uñs barcos " cando ainda ~ 
non teñen sidó amortizados total-

Lévaos a facer estas afirmacións, 
compartidas tamén polas Cofradías 
de Pontevedra, o que a meirande par
te dos barcos dedicados a modalidade 
de cerco non superan as20'T.R.B. e, 
para colmo, as coñstrucións má~s mo
dernas coirespondeJ:J aos barcos de 
menor tonelaxe, polo que a disposi
ción transitória inclufda no artículo 
10 do decreto, non remediaria abso.
lutamente nada. 

Haberia que amarrar 120 barcos só 
en Pontevedra 

· mente". 
Afirman tamén -que a economia 

.do subsector do cerco é moi deficien
'te, non sendo posi'bel, n~ maioria do's 
casos, facer frente á inversión que re
presenta un barco · de · máis de . -20 
T.R.B., máis ainda "cando as disponi
bilidades financeiras case han alcan
zan para facet o próprio coas inver
sións xa realizadas- en barcos de me
nor porte, e o estabelecido na norma 
que regula a construción e moderni
zación da frota pesqueira·, é tnoperan
te para os armadores dos baréos d'e 
cerco". ~ 

Os últimos exames de galego 
realizados para mestres de EXS 
deron lugar a multiples . 
denúndas de irregularid·ades, 
feitas chegar a este periódico 
por vários mestres. -
A realización do exame, agora 

1 ou nun plazó máximo de doós 
anos, é imprescind íbel para 
os que participan no co.ncurso 
de traslados. · 

As acusacións xiraban -en torno á tá.l-
- ta de ·seriedade, a total permis~vidade 

á hora de éopiar, etc. Pala contra, a 
direct0ra xeral1 de política li"ngüística, 
Paz Larnela; manifestou a A NOSA 
JE R RA que se intentaran facer os 
exames todo o ~érios pos1bel, "vixila
mos todo o que se pode e os libros ti~ 
veron que colocalos ':"º chan, non vi-

mos c~piar a njnguén". 
Non oqstante, este périódico pudo 

confirmar o caso dun mestre que l'le 
queria facer o exame á sua dona, ne· 
gándose reiteradamente a abandonar 
'a sá de exame; outros mestes solidari
záronse con el e amea:Zaron con íren · 
se. Deuse o caso taméñ de exercícios 
re~i·f icados ho lugar e momento de 

¡ entregar o examen. 
Os resultados da proba non son 

·coñeéidos áinda, se ben as Cifras dou
tras ocasións chegan a dár un 99 por 
cento de aprobados. Asi, no.curso de 
iniciación para preescolar a educa
ción básica foron aprobados 1556. 
rnestres, por só 15 suspensos. No ni ~ 
vel de aperfeizoamento· foron 1411 
os aprobados e 25· bs suspensos. Na 
espedalidade o resultado foi de. 1123 
contra 3. Estas cifras inducen a moi--:
tos a inciuir que as probas de galego · 
realizadas pota Xunta son de .puro 

Como exemplo ilustrativo destas afir -
. mación s está o caso de Vigo, onde o 

74,07 por cento dos barcos dedica
dos ao cerco teñen menos de 20 
T.R.B., que un 74 por cento teñen 
unha antiguedade menor aos 1 O anos 
e que un 63 por cento tanwouco aca-. 
dará esa idade a fins de 1988 en que, 
en virtude do decreto, quedarian 
apartados da actividade pesqueira. 

Estiman taruén. os armadores que 
con este decreto estarf anse conde
nando á rufna a un subsector proda
tor de proteínas marinas moi denían,
dadas no mercado estatal, e do que 
viven numerosísimas famr'lias, que 
non só empregan a un gran número. 
de persoas por máis que se . trate de 
barcos pequenos, senón que crian ou_
tros moitos postas inducidos, mesma
mente no sector de reparacións na
vais. 

Unhá gaiola de ouro 

Na província de Pontevedra terian 
·que amarrar 120 barcos e quedarian : 
sen traballo os 1.300 mariñeiros que 
prestan o servicio nestas frotas. 

Por outra banda, as cofradias opó
ñense tamén ao artículo 13 do mes
mo de.creta, que pretende limitar a 
lorixitude máxima da arte. a 450 me
tros e o alto a 90. Con isto só se be
nefícia a frota basca, que para a an
choa necesita 4.00 metros, abrigando 
á frota galega a sofrer un sacrifício 
irreparábel· pois que, palas suas ca
racterísticas, necesita redes que, co-
mo m lnimo, teñan 500 metros. 

Mentres a chamada reconver.s1on. gundo os armadores galegas, até o 
naval acapara ·non· só toda a aten· punto de que rion íamos ser donas 
ción informativa senón tamén os das nasas próprias águas territo
esforzos das organizacións polfti· riais e non terii'arnos capacidade de 
case sindicais, o Goberno español, decidir na CEE até dentro de polo 
polo baixiño, e como q_uen non menos 10 ano$, non podendo tam-
quer a cousa, está reconvertendo, pouco facer tratados bilaterais sen 
ou desmantelando qu.e é máis pre- · o seu consentimento; outras .. veces 
ciso, outros sectores, cu ns custes ternos tamén explicado o .que sig
s9iais tan im13ort'antes, por máis . nifica o · Estatuto do L_eite; que vai · 
que non se aprécien tanto ao non · deixar a máis de oitenta mil fam (
concentrarse nunha.·." factoria ou 1 ias sen¡ sai'da de nengunha ~cla'se; : 
nunha só comarca. Estao·f-acendo pois .agora tóc~lle o turno á pesca 

· sen moi'tas algaravias, "matándoa de baixura, concretamente á pesca 
.caladamente", e r.ara vez se ouven do .cerco, onde pod~n quedar' sen 
nos meios de comunicación e me- trabal lo máis de cinco mil persoas, 
nos na rua, as queixas ou os la· "directa.mente, quer dicer, ,ta.nfas · 
mentas nestes sectores . como no sector naval. 
· Aproveita asi o Goberno que Fehos a ter en canta , e que de-

estamos absortos coa batalla con- ben levar a unha estratéxia _glcibal 
tra o desmantela-mento social, pa- galega contra a pOlítica ,que está a 
ra atacar por cutros fláricos, prin- impar o PSOE. Sen esta poli'tica· 
ci~almente o agráriQ e o pesquei - global corremos o · risco de estar 
ro. rectiazando ao inimigo por un la -

Se -hai _algunh9s semánas desde do mentres entra a saboteranos . 
estas páxinas informábamos das polo outro. 
graves consecuéncias que ia traer a 
entrada ·na Mercado Comun, se-

ALFONSO EYHE 

As irregularidades que están a su
ceder co galega no ensino centrá
ronse hoxe no incumprimento da 
Decreto que desenvolve á Lei de · 
Normalización . Lingüística, por 
parte de autoridades, · inspectores, 
directores de centros, etc. Esta ca
se absoluta falta de vontade gale
guizadora cómpre encadrala den
tr-o dunha filosofia de fondo, sen a 
cal resultaria dificil comprender o . 
problema. 

O Decreto·de oito de Setembro 
baséase na defensa do bilingÜ ÍS· 

·mo, situando sempre ao galego ·en 
.igualdade co castellano. Desde la
go, esta conceición deixa.Jóra a as
piración monolíngüe, cun ensino 
no idioma próprio, característi.ca 

. de calquer comunidade nacional. . 
. Pero aind·a permanecendo este 

aspeito á marxe, caberia pergun~ 
tarse, por qué a · ~exislación bilin
gü ísta actual, que poderíamos ca
lificar- de programa mi'ni,mo, non 

,. se cumpre? · 
'Poi~ .ben, non se cumpre, por

que· aincfa que a. Corisellaria se de
clare bilíngi'e e ·contrária á digló- · 
sia, o certo, e repetido desde sem
pre ·polo nacionalismo, é que 'este 
país noné de persoas que fal,an 
dous idiomas · indistintamente, se
nón de situacións onde. se tala un
ha 1 íngua e situacións onde se fala 
outra. As .situacións do castellano 
correspóndense cos grandes ou pe· 
q~enos centros de' poder e a do· ga
lega cos lugares: oride se vive ou se 
. traballa, pero non se decide. 

~ Mentras se dé · esta circunstán
cia, e en ·contra tjas disposicións 
que de boa 'fé podan estabelecer 
algunhas das persoas que rexen ·a 
autonom ia, . fallará a · vongade de 
levar a cabo a galeguización, de 

pola 'en prátit~a:Fallaran as autori
dades, as inspeccións, os. directo
res dos centran e, a pequena esca
la, ·moitos mestres reácios a identi
ficar,ense ca seu .país e dispostos a 
'influ_ir sobre alunos e pais. 

Se os poderes económico, polí 
-tico; social, reslixioso, etc. ; talan 
castellano, toda lei de normaliza- . 
ción vai cair no valeiro. E esta 1si
tuación non é casual; unha lei, ain
da que sexa papel mollado porque 
os que tiñan que aplicala non es
tán dlspostos a facelo, si serve pa- · 
ra cobrir as a~ariéncias· e p-ara va
cunarse contra ·calquer reivindica
ción. 
_ Como dicia no número anterior 

.de ANT Xosé· Ramón Pena, nur:i 
interesante artigo, "están metendo 
ao galega nunha gaiola de ouro", ' 
o naso idioma iria pasando a ser
u nha ~língua de protocolo, de re -

. cept:ións, algo así como as pelucas· 
brancas dos xuíces ingleses, un .ri
tual pero non un veíGulo de comu-
nicación. . . 

,' r' 

Noutro terreno, a abriga de en-
sinar aos nenos máis pequenos n~ 
1 íngua materna, sexa cal sexa, ca
beria iriterpretala como parte dun
ha poi ítica próclive á desaparición 
do ga'lego de forma non traumáti-
ca. . . , 

E ·non fala m_os . aquf goutros 
. problemas· graves, cos que se en
~ontran .os profesores que si teñen 
vontade real de ut ilizar o naso 
idioma. Problemas ta is como· a in-. 
transixéncia daV untá no tocante 

· á normativa ou a caréncia de tex
tos en galego que abriga .necesa-. 
riamente a recorrer moitas veces 
ao español. 

M.V. 

tramite, destinadas máis ben a cbbrir
as apariéncias e carecendo de contido 
real. Hai tamén queixas, que non poi
demos ·comrobar, de discriminac'ións 
en base á normativa utilizada. 

O que si constatamos foron casos _ 
de convalidacions de cursos feitos · 
con anterioridade á vixente ·lei de 
Normalización Lingüísti~a ~ cursillis-· 
tas que nen sequer se apresentaron a 
aqueles exames, contando só ca certi-
ficado' de asistentes. . · 

As horas de língua non se cump11en 
A Lei de Normalización Ungüísttca 
estabelece a obrigatoriedacte de im
partir· o mesmo núnieró de horas de 
galego que de casteHan9. Esta dispo
sición veu supor outro · dos pontos 
máis debatidos · no actual ensino: a 
leí, segundo é recoñecido por todas 
as partes, non se cumpre . · 

. No ciclo inic.ial está determinado 
. que · se impartan catro horas serna-· 

nais. Igual n'o médio e superior, in
cluindo unha hora de estruturas lin
gü(sticas galegas e castel lanas comuns 
no ciclo médio. O decreto que desen
volvé a Lei de Normalizaciún Lin
güística permite;· no nivel de Preésco
lar . e Ciclo 1 nicial do EXB, o ensino 
da língua materna predominante nos 
alunas. 

Dada a constáncia no incumprl
mento· destas normas, - a ·cansellaria -
de Educqción distribuiu unha· circular 
a finais do curso pasado na cal lem
bráballe aos responsábeis que había 

. que cumprir estritamente a ordenan
za. Mestres de Lugo denunciaron o 
incumprimento do horário, receben
do unha resposta da Consellaria na 
que se lle pedia que deran parte das 
irregularidades; as autai-idades son 
conscientes de todas maneiras de que 
no tocante ao primeiro éiclo, o prof~ 
sorado é · incontrolábel nas actuais 

_condicións, · (é un só profesor ·o que 
·imparte todas as asignaturas e pode 
argumentar que dá a parte correspon· 
dente de galega de maneira oral, sen 
que se lle poda eomprobar) . 

A nivel meramente simbólico, e . 
como exemplo dunha circunstáncia · 
ql,.Je se repite infinidade de .veces, 'in
dicamos os casos do' Colexio Púb.lico 
de Vilaverde .- Mourente (Ponteve-

1 dra) I en oitavo curso impárte1,1se duas 
.horas de galega ·e cinco de español "."' · 
N,a Xunque-ira (Pontevedra}, en sépti
mo curso impártense tres horas de ga
leg9 e catro de españ9I. Dados seme
llantes pudemos comprobar nos colé
x1os de Saviñao .e Chantada ( Lugo) . 
O máis frecuente é a. substitución 
-dalguhha das horas de galega por el.a
ses doutra asignatura "máis valora
da", xeralrriente español ou matemá
ticas. Tamén se dan casos de coléxios 
que carecen de profesor de galega. 

As palabras de Paz Lamela son 
máis optimistas: "As causas mellara- . 
ron fundamentalrnehte e son moi 

. poucos os centros que non as cum- 1 

pren, a inda que hai alguns, no segun
do nivel, que non o fan". 
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."A z'nda qlfe as.Jabra'nz-"a:¡ gaÍ<jgai sigan ·: 
. sendo ben pequenas, a súa integra- ' 

ción· na if/,er,cado é un Jeito palmario . 
Non é Pe,~_tii~'ff1.if ,~~ii, ·;,ü,uir,., e¡, ~ffj
ni-ta ·agriculttirit'galegli como 'mfh:i
fundista" e de sub sis.te nc(a ". 

RAMON.VI LLARES 

XOSE_ M. BEIRAS 

O párrafo i que veleiquí procede · de Á · 
Historia, o escelente libro : . de Ra
móq Villares que narra, nunhq· densa 
e asequí.,b.el síntese sen precedentes 
equipará beis, a H_istoria de · Galicia .. 
dende o pale·olítico aos nosos días.. ' 

· Refí:Íese en 'concreto a estes · ·nasos. 
días precisamente. 1 · 

·Non sería pertinente que ·fixera·eu 
unha incursión crítica e valorativ.~ in " 

· trusista poias. agras abertas, nin., tam
pou.co pola:s curtiñas; das páxinas de 
historia que conform an esa obra ne 

, cesaria e benvida. Só recomendaría e 
solicitaría reciprocidade a u.n histo . 
riacior da estatura e muscu losa com
plexión do Villares - iso cónstame, 
aínda con ser eu profano - tocantés á 
economía. Poisque de economía se 
trata no párrafo · citado e en moifos ~ 
é:mh~s do 'µle smo libro , que non vou 
-comentar, e é natural: ao cabo _unha-. 
faciana esencial do a con teoer históri

tribuna 
• • ' • '· '· ~ '. f,¡ .. ,,, ( • • ~ "." '. .. : • • · 

1m.P~.rt~n~.,'?.i~.s >:< ;-~ 
. / ! loJ ,.; ~.. ' < • ' ' j" • ' 

' MéJ.Tx enceta o se.u capídu~ ·adicado · 
· ;a.o: .. ,.cófop.ia-lls~o ,~jifio.so, ii1.0n .;~sff , 

que atranque con 11 pra abordar esa 
temática. Dí: "A economía. pplítica 

. . -ref íre~e á , b~tguesa, craró é -:-:· con-
1~ funde _fl.1;ndafB~PH\~WSB~€í ~~Jª~ Jl-ª.§l~.~ . 

i- . ben d1stm~as,>,de ~,:r:o,p,1~d'ad€ · P!IYaH~ : .. ~ 
• .... a que se .base.a no traba'llo persoal do 
'.·'~ produior· :ec a:» que· 'se ,,ftinda ,sobor da 
·,. esplotaóién d.0 ·.traballo aUeo .. .Es.que-. 

ce que ,a:_ segunda non sementes · é a 
antítese l_di_reita , da prirnejra, 1 senón 
que, ademái~ , frolece sempre sobar 
da sua campa". . 

co consiste -nos procesos de réprodu
ción ao , longo .do tempo das con di- · 
cións materiais · d~ esistencia dos co 
lectivos humáns de. diverso rango e ·-: ' 

Ergo, os nasos labregds obt~ñen, 
polo xeral, ingresos · equivalentes ao 
valor producido en termos ee tempo 
de traballo necesario: o valor-traballo 
escedente aprópiano outros dende fo
ra ,- da b.ase económica campesiña, 
qúen controlan ou dominan os mer
cados nos que seica están integradas · · 
"as labr;iilz'as galegas" - é decir, sór
benllelo outros na esfera da circula
ción , nos procesos de intercám beq en· 
circuitos. monetarizados. Mercados 
que son, ises sí, mercados capitalis
tas, integrados, 'ises sí, no modo de 
producióp capitalista dominante. A 
base económica camponesa non está, 
en troques, integrada nese modo , se
rrón artellada con il - o que marca 
unha diferencia crucial prao entende 
me:ato _da estrutura económica galega 
e prá formulación do seu modelo de 
acumulación e, xa que logo , prá espli
·titación dos seus procesos dinámicos 
no tempo histórico presente. dimensión . e calquer historiad'or que · 
· Velaí como a conclusión que o Vi
nares tira da sua premisa maior -ou 
seña, que a agricultura galega xa non 
é de subsistencia por_ mor da sua "in
tegración no mercado" -é a inversa 
da correcta á lus da teoría económi
ca. Porque subsistencia-na agricultura 
non. implica necesariamente .au.tar
quía das esplotacións agrarias, nin au
toconsumo como destino escrusivo 
ou prioritario da produción. Nin nun 
modo de produción , de mercancías, 
nin nun modo de prodúción de valo
res de-uso -pro menbs a,índa certa
mente no prirneiro. Do mesmo xeito 

se precie _. debe abordar a esposición 
dese.s fenómeno s, sexa ou nqn á vez 
economista. Ma'is cando non é tal, a 
diicultade da angueira óbviase me
diante un mecanismo de ósmose. 
científicocultural: a consulta biblia 
grfica· ou a interlocución persoal sal-

-van a fronteira entre eses dous ei\fos 
específicos das ciencias sociais, o do 
historiador e o do economista. Com
pre, iso. sí, escoller ben as fontes ou 
os interlocutores, acertar na homolo·
gabilidade dos alicerces epistemolóxi
cos nun e noutro eido, e cerciorarse 
de que o léxico empregado casa cos 
contidos conceituais aca\dos. 

As labranzas, galegas ou -non, son 
unidades do aparello produtivo agra 
rio , e íste á sua vez é subconxunto da 
base .económica na esfera da produ
ción. En economía, ningún elemento 
nin proceso ningún da produ,ción" 
- tampouco da circulaciqn·~ se poden 
espricar nin comprender sin . unha 
teoría do valor. En rigor, non se po-

. den espricar nin comprender ouxeti~. l 

va e valedeiramente sin unha teoría 
ouxetiva do valor, que ªº cabo ven 
ser forzosa1üente unha teoría do va- . 
lor-•traballo. E, por. suposto , non ha{ 
historia ec.onórriica posíbel cunha · 
teoría do .valor estilo ."economics": 
en vez· de história resultaría fadal
mente historieismo puro e simple. So 
nese marco teórico poden cobrar Ún- ..... 
senso inequívoco e ouxetivamente 
valedeiro espresións e termos c9ma 
mercancías, valores de ú.so, autocon 
sumo -e, tamén, subsistencia. · E só 
nese marco resulta patente a diferen
cia e máis p artellamento recíproco 
entre produción e circuladón ou, 
no seu caso . produción e mercado. 

En economía, enteridida como es
forzo gnoseolóxico merecente d,e tal 
nome, só esiste deica ·hoxe unha no 

CÍÓn de "subs'inten_,cia" 'QUXetivábel ·e eses valÓres de USO ---eses bens-e~onÓ 
unívoca - anque non uniformemente micos: alimentos, ·rol¡lpaxe, habiÜcu 
valedeira en calisquer · contextos so-- los _e demáffi- serán. mer".ancías; das 

así sexa. Non estóu a "'xogar aos con · que a esplotación do traballo alle.o é 
trasentidos . ~spricareime, logo :. - un fenómerto que non implica que 

ciais. e .. históricos, o que sería unha . que o valor de · ~ámbeo tenderá a Toda erase traballadora sometida 
pretensión gratuita d _imposíbeJ, pol6 . eql,livaler aos ingresos dos traballado-. a esplotación resulta~ confinada en ni-
demáis supétflua e innecesaria. Esa res! en termos reajs, e se o_ n¡odo é · veis de .yiqa que oscilan arredor do ni
noción ·agrama en Karl Marx "inda ~demá.is capitalista ,· ao!). salári<?s reáis "·vel de suf>sistencia 'correCtamente de-
que teña· raic.~iras en fondais máis an· do proletar~adb ,_ Mais a ésencia·xené- finido. E . "<:le caixóh: a esp1otaci:ón 
tigos. Como non queiramos reducir a rica da nodón · trascende· eses lindes: consiste mesmamente na detración 
"subsistentia" a mínimos ·calóricos nun ~odo de ·produción feudal -ou por. ,unha. erase dominante do máis-
prao ser humán se ·man ter vivo. · ou · .: señorial- .serán 'as ccindicións da rela- · váloi:, ou valor escede·nte , producido 
cousas polo estilo - espedientes que : ción de servidume <ás que. establece- por ünha erase traballadora. Os labre~ 
poden valer, con reservas, en 'antro- .· rári o volum'e de válores de uso que 0 ,. · gos paisáns ·nosos, os labregos desas 
poloxfa ou · en .teoría: d,os recursos, ·servo obterá co . seu tiaballo prá' su.a. "labranz.as galegas .. _. ben pequenas';~ · 
máis non en economía- a noción de propia mantenza e máis o do's que en··· seguen a. ser.unha erase es.plotada, só 
subsistencia Útilizábél por ,unha tea-· tregará ;w señor da terra que il fraba·· que non na sua esfera da produción 
ría da producióN acaba por ser a uní· · ; lla ,as rendas~ no seu eáso- ou se · median.te relacións salariais,· serrón na 
vaca, ·anque non uniforme, definida · : preferides, o te'mpo de traballó nece- dá circulación, ou. sexa, pola vía da 
no seo da teoría do valor · marxista sario qúe _empregará en producir pra , "'sua integración no mercado" que é, 
ou marxián se preferid.es, que neste ·. sí _e o de traba.lle escedepte q:ue adi- prao VUlares, "un feito pa~mario" , 
caso ven ser o mesmo. E a subsisten- . · cará á pr_oducir piao señor _, transpa , mais rron semella resultarlle ser un 
cía alí defihida, o nivel de subsisten r.entemente distinguíbeis na forma . 'feito. escrarecedor, ou sepón ·non tira 
cia, ven ser, pra ,en~endernos historia- . '.~corv6e'", por exemplo , corno é ben " ría dil conclusións inversas das perti-

. do.rés e economistas, as condicións sabido .· · nentes. Noutras yerbas, os labregos, 
' materiais de esistencia . delimita.das inda con seren 'titulares das súas es-
palo conxunto de valores de uso. ne- , Mais, voltan!io ao caso;. ¿é ou non plotaci.óns agrarias, cando a son , non 
cesario~ prá reprodución da forza de é a "agricultura" . gal.ega "de subsis- · se apropian o valor esced~ntes ou 
traballo -en.termos de valbr-trabalh tencia"'?. _Se empregamos ·o termo . máis-.v(Jlor por iles mesmos produci
o equivalente ao tr-abaUo necesariÓ con rigor, resulta que o é inda hoxe. dos ce seu trabáll6 agrícolá. Resulta 
ou tempo de traballo necesarjo Nuri E curiosamente pola razón : mesma , · eiquí unha xoia de prec,isión concei
modo de produción de mercancías, . que o Villares aduce pr~ negar que tual e 't~rminolóxíca o· párrafo coque 

': 

deba ter lugar necesariamente dentro 
d'o modo de produción capitalista, se
nón ·en calquera diles que sexa anta
gónico -crasista- e mesmo nin si
quera dentro dun MP dado - pois 
pode operarse pola vía dq artellarnen
to de dous ou varios diles, crasistas 
uns e non crasistas outros: talé mes- · 

· mamente o qtte, dun xeito e con pre
cisións que non son do caso agora, 
acontece coa base económica labrega 
artellada co capitalismo na Galicia de 
hoxe, e non de antonte. 

Velaí, logo, cómo resulta unha · 
impertin.encia afirmar que non é per
tinente def.lnir a agricultura a'Ctual 
como de subsistencia. E da leria· de 
ser minifundista ou non, xa non falo 
- por simple pudor, e respeto debido 
aos pacientes leitores. Mais pregunta
de aos que tripan, como asesores cua
lificados, o noso "mode¡¡nizado" me- , 
dio rural, con tractores a eito, vacas 
marelas e das outras, tódalas terras a 
rego, rendem·entos po;r hectarea de 
nivel eurdpeu, e técnicas agropecua
rias xeneralizadas á ·za page . 

. "Anoche, cuando dormía, / soñé, 
bendita ilusión ... ". · 
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9 /A NOSA TER~A 

1 xo~nadas de Renovaci·ón.da._E~~·.cación Sexuar: Segundo·· un<traba;l}laqor en·· fol.ga ·de fam·e 
'l. • l • .-- "':'"· 

, .. :;· 
r ~_ • •• ·~ ··: .... , · ~ · ..... ". '\ - . .,_. . . ~ . 

Os enslnantes ¡,niciárán un·trabaHo 
de. inforrrlac;.~é·n : se~u~I', · , ~ · : ·_ · · · ••Soto rlorl soporta '~· 

a ;ésquel-dii_ sin<fi«:~l'' Movilizar aos ensiríantes par.a . 
empezar~,~ !rabal.lo .de · · · 
in.formac1on sexual no~.seus 
respectivos centr~s .• , ":'ª'~ qu~ 
est~bel~cer u.ns cntenps. es~ntos 
nesta matéria, seria a prmc.1pal 
condusión das A"imei·ras . 
.Xornadas para a Renovación da 
Educación Sexual na .Gal·iza, 
organizadas durante os dias 18, 
19 e 20 de Xaneiro.en Vigo 
pola Asociación , · 
Sócio-Pedagóxica G.alega. 

MANUEL G. FERNANDEZ BLANCO 

Quedamos, ao rematar as Xorna
das, de encetar un traballo no te
ma da sexualidade nos centros de 
ensino. Esta intención pode ser 
entendida de diversas maneiras, o 

. que me leva a escre ber este co
mentário. 

Alguns dos ponentes e asisten
tes ás Xornadas defenderon, ou 
demandaron, un posíbel programa 
que recollese aqueles contidos 

· máis importantes para abordar o 
labor cos nenes e nenas, asi como 
cos pais. Tratábase; sempre na liña 
dunha abordaxe liberadora, de ver 
cómo facer unha pedagoxiª ( ens~
no ao cabo) dunha nova ·sexuali
dade (non machista, ausente de 
agresividade,,. dóce, comunicativa, 
non .xenitarizada, etc.). Falaría
mos, desde esta posición, de criar 
unha razón nova, progresista, so
bre a sexualidade. Razón que se 
oficiaria desde "o saber" sobre o 

, sexo dos educadores comprome-
tidos no tema. . 

Esta. orientación non resolvería 
moito, ao meu xµício, xa que o ·. 
característico da· sexualidade é ·o 
sen sentido, que · escapa a calquer 
razón. Esta - a razón-, por pro
gresista que se apres.ente, non fai 
máis que santificar e reforzar o 
~undo da conciénci~2 sempre. mu
tilador do desexo. A T erdade" do 
d:iscurso ' s9b~e o sexo . po.de- ter-- o 
fm, paradox1co, de exclurr- ao OU·· 
tro: ao neno ou nena1 neste caso. 
Podemos facilmente silenciar a pa
labra so.bre o sexo que teria que 

. dicerse,-empeñándonos en pór ob- ·. 
xectivos -as pulsións sexua1s. Ora-· 
bén. non actuamos deste xeito por 
~ar, é a maneira de· preservar a 
función defensiva da nosa arrinesia 
infantil. · No.utras palabras, nós coi
daríamo~ de mover aquilo que re
prime as· manifestac1óns sexuais 
do infante perverso que todos fu-· 
~o·s ( entendendo por perverso a . 
idea, nada pexorativa, do carácter 
non exclusivamente xenital das · 
P~~sións ~rótico-sexuais). En defi
mtiva, transmitir o noso "saber" . 
sobre o sexo, por m'oi progre que · 
se .nos antoxe, po-de ser unha, ma
nerra de non .escoitar o saber do 
neno ou nena que todos fumos. -

E lóxico pensar que a pedago-

;! , ~ 

Con · este f.in ·acordáronse= constitúi.r ,~ ~ · A éonferéncia de ab.ertura :oorreu., · 
grnpos de_ traballo en di·versos pontos , a ~ cargo .-de· J'o~p ~Vicent- Marqu~s, 
de · Gal.iz~, erícarregados ·de levar ·á .wofesor d.e. socioloxfa ~e aútó~ 9e nu- . 
prática ·os obxectivps . c:tebatidos nes.~ ... merosqs artigas. périodistlcos· en ·re
tes días. ·, ,, laclóri - co. sexo · e _as 'relación~ persa-

. nais, quén recólleu .O ma[Ór ' interés 
Estas Xornada's son as primeira_s por ·parte dos ·asistentes. Ao · fon-go · 

de ta is caracte,ríst!~s que ·se cel~pran. . d~~tes tres días' i~t~.rviron ' a~~mais 
no noso país. As1st1ron. ur.ihas catro ~ ·Encarna. Otero, ~nsmanta e militante · 
centas .persoas, púb'li·co formado na~·, · feminfsta; Félix López, profesor de· · 
sua mafor parte por .ensinahtes> a inda psicolo·xia . da sexu~idade na Unfver-
que tamen asistiron médioos, ·psié:ólQ- sidade-de Salamanca· e que ten diri-
gos, sociólogos xunto con alunas per- xido· un_ amplo traballo de formación 
tencentes a distfntos centros. . ·de mestres en educación sexual; Fer- . 

nan.do Márqi.Jez, psicanalista e Cipria
no Jiménez Casas,~ médico psicaliaiis
ta, estucfoso da sexualidade infáñtiL 

As ponéncias ~presentad~s, en . 
canto re·conian . distintas posicións a . 
respeíto ·pa maneira. de enfoca·r otra
bal lo de informaéión sexual, deron 
luga~ a un debaté . intenro · nalguns · 
mo.mentos, especialmente na mes.a nv. 
.don~a o.nde todos os ponentes re-s
postaron á per~uhta de se era posí.bel 
unha ~ducación sexuál. As respostas 
foron desde- aquelas, que· consid~ra-. 
.ban que a ·educación se .faLen ·calquer · 
. caso, 'ainda qúe m'af orientada.;· é polo 
tanto .compriria un traballo que con
trarreste as defOFmaéións robre o se-

. xo: tabús, machismo, eté.; até. aque~ 
las que ·consideran que . a identidade 
sexual fórmase desde · ben cedo e que 
a educación non teñ á virtual'idáde' de 
cambiar o fci.ndo desta orientación ·se
xual, se ben pode enrique.cer.e desini
bir as suas-manifestadóns. 

Tanto as po.ñéndas como os deba
tes serán recollidos mm .libro resumo 
das Xornaclas que proxjmar'rrente ·ten 
pens~do editar a ·ÁS-PG. · · 

M:V. 

Nun próximo número publicaremos unha 
entrevista con Josep Vicent Marqués, par· 
ticipante .nestas )(ornadas. 

Ensinar o sexo 
xia sobre o sexo é a resposta á vi
véncia da sexualidade como un 
peri~o. O perigo que representa a 
anguria de que a "lOUCUraf> que 
agacha se desborde. Por isto enca
rrégaselle ao técnico na matérili o 
por lle obxectivos · á sexualidade, 
transmitir o saber sobre o sexo le
xitimado pola institución (unha 
institución non perde o carácter 
de tal por estar inspirada nunha 
filosofia determinada). Critico, 
poló tanto, os plantex-amentos es
trutura'dos da sexualidade que 
propoñen certas pedagoxias se
xuais ou sexoloxias. Opoño a estas 
a rrrupcióh do d.esexo .contra a .ra- , 
zón para q·ue a sexualidade de1xe 
de ser un discurso que impede o 
aceso ao noso coñecimento . . 

O trabalio de abordaxe da se
xualidade nas escolas1 e en toaos 
os ámbitos·, é necesános. Pero, en 
consonáncia,co antedito, este teria 
.que se plantexar ·en base á ériación 
de lugares de escoita (da escoita 
posíbel que nos permifa a nosa 
própria rriisérja sexual), lugares 
que permitan o desenvolvimento 
das identificacións mútuas entre o 
educador e o educando_ Esta con
ceición excfüe o esquema que lle 
outorga o saber ao douto sobre o 
sexo, que pretende saber o que lle · 
pasa pola cabeza ao neho ou á ne- · · 
na gue guery. ilu.strar. ' ':- . , 

... 
pensar tanto no que ocorre -n.a ca
beza do ·ne·no ou nena (entend~n-

, do que as categorias de masculino 
e femen:ino non se teñen, forzosa
mente, que corresponder cos 
sexos biolóxicos que p~etendid'!:: 
mente as sustentan), senon no que 
acorre entre nós. e aquel que te
rnos <liante. Por qué nos deixan 

·tan atónicos as pergl!ntas infantis? 
O que está en xogo . é unha rela
ción entre dous ou máis. Relación, 
tamén, de amor e sedución. 

Sabemos que á inf áncia ·negóu
selle todo sempre e, antes que na
da,· o ser suxeitos da ~ua própria 
história e desexo. O educador que 
entenda asi o problema é posíbel 
~ue inície un éamiño de reconci
liación coa sua .inf áncia. En defini
tiva, : ·isto le:Varíanos ·· a entender . 

· que a identidade· sexual .de cada 
quen salta-por riba dos intentos de 
educala e que, inclusive, o seu es
clarecimento non increm1enta o 
seu control. lsto constitue.un freo 

~á · omnipoténcia d.o educador que 
pretenda conseguir a liberación se
xual d'e alguén. ·Liberación sexual 
que, se se -entende como acéso ao 

· gozo total, é un imposíbel. N este 
. sentido pode ser útil lembrar que, 

se o de sexo tivese un o bxecto que 

• "" ¡ .O- : P .. •, ., r .::-::. • ..._ , • ~ > -' > 

Baulino Trabazos permanece nunha 
-róulotte di ante do Axuntamento de 
Vigo desde. o pasado dia 22. Ali sé 
mantén- en fo lga de fa in e en protesta 
pola netativa do alcalde, . Manuel So
to, a renovarlle contrato no servício 
de recollida ·de basuras do axunta-, 
mento. 

A caravana estaba rodeada dunha 
pancarta na qué se pedia ·a solidarida

, en Vigo' unha concentracíón de de.
núncia. Esta campaña ia ser levada a 
cabo, en princípio, polo Comité de 
Empresa, pero non se realizou asi an
te ~ regativa de UGT. O sindicato gu
bernamer:ital recoñece que existe re
presión sindical no axuntarnento, ain
da que prefire manterse nunha atitu
de pasiva. 

de-co despedido. Pero a perseveráncia . Os custes da folga xeral 
· da Polrcta Nacional con~eguiu que fo- o despido de P.aulino Trabazos veüse 

se retirada despois do o¡tavo intenta. . fraguando, segundo fontes do comité 
o trabállador en· folga de fame le- . de empresa, a raíz da última folga xe

vaba dous anos no emprego, despois ral. Daquela o alcalde colocara un 
de -éatro' contratos sucesivos de seis cordón policial ªº redor do persoal 
meses. En Outubro saiu delegado por de limp.eza, impedindo aes _membros 
CCOO e en Decembro acordaron nor( do comité de empresa .a entrada nas 
ren.ovarHe o contrató, alegando bai?CO instalaciÓns municipais, pr~visibel
rendirnento .. · , . mente para que non talasen co resto 

Esta xustif icación non é aceitada dos ~- compañeiros. As doce da noite 
polo traballador, quen indica gue un- parou ' o servício, intentando a Policía 
ha comisión do comité de empresa Nacional. a detención ,de vários dele-

. mantivo unha reun.ión . co .Xefe do gados sindicais, feíto que. foi impedi
Servício de Limpeza, señor Laurea• do grácias- á acción dun piquete da 
no, ási como .co capataz do turno de folga desprazado naqLI'el momento 
noite, Lojo Pancorvo. Ambos aHrma- até o axuntamento. · 
ron qué non tiñan _ nengunha queixa E a ·consecuéncia aes.tes feitÓs que 
sobre o seu rendimento no traballo, se lle comunica a non renovación do 
senda falso· que eles tivesen emitido contrato a Paulino Trábazos e .a aber
informe algun. A decisión é portanto turas de expedientes a outros cinco 
exclusiva responsabilidade do alcalde, membros do .cómité, catro .de CCOO 
quen ten competéncias para renovar · e un da INTG. O .Comité está forma-· 
OLI non contratos. . do en total por 17 membros de 

Paulino, ·que .milita no MCG, é o CCOO, 17 de UGT, 2 da INTG e oito 
segundo traballador despedido do de US'IAL. 
mesmo servício,- . ño prazo dun ano. . Segundo traballadores <jo Axunta-
0 prrmeiro fora · Xurxo Suárez, mem- mento, este e 0 único lugar onde se 
bro do PST, sobre o cal recairan, exerceron représálias contra os em
.igué!I que agora, . o qÚe califican de pre.gados a causa da folga xe(al. · 
"intransix~ncias ideolóxkas por par· 
te do PSOE". Acusando a este parti- O alcalde de Cañgas acusa a 
do de "cair nos mesmos ~ícios que·o un traballador de filoterrorísta 
réxime anterior, especialmente no to
cante a dientelismo e contratacións a 
dedo", o que estaria levando á perse- . Vela1 o pengo dunha ilus1on · 

pedagóxica, ou sociolóxica, no en
sirío. da sexualidade. Ilusión qu~ 

. ten a . sua d~rivación lóxiQ..a nunha 
· función de tutelaxe desde ·unha 

normatividade 'sexuái, daquilo que 
non .se entende. Ilusión, xa que 
non realidade, porque é im inten
to destinado. ao fracaso. Fracaso 
·que xa sofreu a moral tradicional _ 
que non "convertia" ao's por eles , 
chamados desviados .sexua1s. a for
Z'a de éducación e prmcípios. Pero 
taméñ, . na miña opinión,· fracaso 
de calquer· intento ·a.e educar -,-no 
sentido de normativizar- o sexo 
doutra maneira. 

· 0 colmase totalmente, producfría-~
se a nosa morte como suxeitos,de: 
·sexantes, o que nos conduciria a 
ese xeito tráxico de existéncia que 
é a loucura. 

Cometemos, pois, a falar de se
xualidade .nas escalas, criando lu
gares onde sexa posíbel a palabra 
sobre o sexo das alunas e alunos. 
Pero non facilitemos a represión 
que pode Ievarnos, desde o ·11oso 
narcisismo, a colocar ao neno ou 
nena no lugar do noso ideal. Ideal 
que, moitas veces, non aclara se
nón que encobre a molesta reali
daqe. 

Qutro alcalde pertencente ao PSOE, 
neste caso Lois Pena, presidente da 
corporación canguesa, ven de ser cha
mado polo Comité de empresa de As
ean a rectificar o ·seu· informe sobre o -
traballador desfa empresa, .Emi'lio ' 
Abalo, afiliad6 da 1 NTG. 

- . cución da esqverda sind_ical, ·dentro 
dunha represión cada ve.z máis xerali
zada. Sinalan, neste senso, ademais 
dos dous ·despidos, as . dif iculdades · 
que ten o comité -de empresa para 
controlar as contratacións de persoal., 
asi como o. feito de trasladar aos cin-

Emí!io Abalo está acusado, xunto 
con outrés traballadores de Ascon e 
Vulcano, de queimar un áutobus na 

' Praza de España de Vigo durante un
ha manifestación de traballadores, 

Lois P.eria basea o seu informe ne
, gativo en que "Emílio Aoalo é mem

bro dun .13artklo que apoia a un grupo 
terrorista e que non aceita a constitu-

-_Polo ianto, non. deberíamos 

·Manuel Fernández Blanco é Psicó lago e 
Coordenador das 1 Xornadas para a Re.
novación. ela Educación Sexual na Gali
za. 

- co delegados. do turno de .noite pa.ra 
o dia, como maneira ue afastalos dos 
seus compañeiros. 

A folga de fame de Paulina Traba
zos está acompañada dµn movimento 
de solidaridade, a cargo de CCOO e a 
INTG. Asi, ademais do ·reparto de 
carteis e panfletos, odia 31 terá lugar 

ción. 
M.V. 
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A Banca: Un seitOr.que $e 
.. reConv,i rie .sen. ·entrar · en _crise 

. "'- As ~e-~tr;is ~indicais están a apresentar as ~uas· plataformas -
·- reiviúdicativás para os convénio~ da rlanca privada e Caixas de 

Aforros nun momento que se está dand9,. tamén neste _, 
sector, unha reconver~ión moit_as veces,esquecida :até polos -

própríos traballadores da hanéa. -Silo Castro, Secretário Xeral da 
-- UTBG-INTG elabora aqui unha análise da situación, _ . 

incidindo sobretodo nestes intentos reconversores oue noden ' 
d~iXar. a moitos traballadores ~ -'parados de por vi~a" .. 

Sf·LQ CASTRO 

tin:ud"'goteo Ü'e' b'aixis mce'rrliv'adas; 
despidos, etc., que sobrep~sa~ os 
4.QOO pastos .n0s_ dous ultlmos. 
anos. . . . · · 

-Estanse· dando de 3 a 5 millóns 
para qu'e os traballad.otes deixen o· 
pasto de trab_allo ·e de feito, máis 
froito da ameíJ_zas, 'que _do filíñeiro, 
b'on número _de corripafíeirds estan'-
no facéndoo. · · · 

A Ban~a pode I?.érmitirse rei;:~n- · 
verter sen estar en crise e por ennba 
pagando. Pero a aeeleracion do pro
cesó, mecanización e -fu~ións-absor¿ 
cións, 'farán que en breYe estas ·me- , 
dictas non sexan suficientes. e enton 
a táctka variará substancialmente . 

' chegarase áo plantexamento . claro 
· para redudón de plantillas e·nós di~ 

riamos que, nas previsibns, da patro
nal-, en número elevado. Para co_nse
guif . o clir:na _propício · a. patron_al es-_ 
tá buscando o deterioro laboral· e 
fomentando a insolidaridade, móvi
lidaµe . · x·eográfica, xomadas espe- . 
ciais (hoxe a X.ornada partida é case ' 
un feíto, pois están a-traballar palas 
tardes un 25 por cento·da plantilla), 
represalias, etc. E esta é a realidade, 
estamos -ás portas dunha crise !abo-

. rai gra.ve~ a' reaución. de 'plantillas ' é -
.. algo que ternos á ·parta. Incluso non 

seria tterrgüril:J.a tola da pensar que-os 
benefícíos que lle reportará á-Banca 
a úÍtima medida do cobro de-tarifas _ 
'por servícios, irán encamiñ.ados a 
.cobrlr os costes desta -pretendida re~ 
-dución_. 

Ante todo isto ,. os traballa-dores 
ne.cesitamo.s prirneiro convencernos 
_de que. o aqui plantexado é un fei- . 
to, e. segundo, actuar en d~fensa dos 
pastos de traballo. E pois hora de -
mganizar--se · sindicalmen:te, p.omear 
representantes, e movilizarse Po.r · 

· uns obxectivos claros. · Se conseg~1-
- mos isto poderemos atallár os a.con'- · 
tecihtentos e 'gañar a' ioita·, sehón a· 
moitos esp.éranos o -paro quizá de 
por vida. . se nos últimos anos, pola .contra o 

último banco criado· data do 1978 
nascendo desde finais · do 1975 até 

O ,pi ocedimento seguido para a re- ho.xe só tres dos cais_ xa de~ap·p.receu 

Os sindicatos ternos a obrig'a de -
orientar. convementemente a 10-ita, ~ . < • 

os obxectivos son .daros: :a bai).ca, '. --
·por tratarse dmúector que. dia ~a dia , · 
obté'n máis· .benefícios,- non pode, 
por:meros -Cfítérips d~e -usura,,engro~ 
sar o númern: de parados. _A. '- solu~ '.· 
dón-·-é . dar~; - cpnfrol d•f -mecanizá- _ 

conversión en amplos sectores de · un. ' 
produción , textil, naval, etc., pare- · Paralelamente disponse a igualar 
cen marcar un cliché tipo para estes a nivel ínformático e tecmoJóxico · 
procesos, o cal é un claro erro ópti- aos grandes bancos estranxeiros, de 
co. Erro que leva a moitos traballa- feitó .todos nós, traballadores · de 
dores da banca a ignorar que a. me- ba,Irca, estamos observando este in
todoloxia pode cambiar en función cremento nos centros de traballo. 
do sector respectivo e asi, iso que · Estase a entrar na_ etapa d.e súbsti
están vendo dia a dia, son de fe1to . tución · do horirn pola máquina, qi
os prfmeiros efeitos da reconversión recta ou indirectamente, van facen:
da Banca. · do o seu traballo no centro, van fa-

. ciqn cunha introdución pregres¡va e -
ax·eitada e redución-de horas de tra-.. -

,_ ba:llQ.1'"Con 86--isto" p6dens~ - amorti- - ~ . 
guar-:os sobran_tes de ~1aptill~ e con- . 
seguir ;mante.r o emprego .ho sector. : _ 

1 

Pero até niso a. patronal é cauta, .cendo · desaparecer suplíndose cos _ 
xa ii1iciou o proceso e a rnaioria dos caixeiros automáticos, teléfo11-os co~ 
traballadores seguen sen inteirarse e nectados coa conta bancária e ou
a opinión pública tampouco, co cal tras · artílúxios sofisticados qúe apa
o primeiro obxectivo .t!_ctico de si- recerán no futuro. 

· lenciar o 13roceso leva camiño de Portanto 0 mesmo as fusións-
conseguirse. Nunha empresa de ser- · absorcións corno a brutal mecaniza-
vícios -como a banca, onde o mate- ción , serán · 0 detonante que pfovo" 
rial de uso é o próprio diñ_eiro, pare-_· que unha situaci{m laboral m·.~:ú gra
ce claro que· o proceso de recqnver- ve. o señor Termes xa anuncwu re
sión non ten porqué asemellarse a petid.amente que "sobraban" 

· outros sectores, e de feíto -sucede 35.000 traballadores na ~-anca, e en 
iso, só n·as consecuéncias finais.: _... base a iso hoxe estase a dar un con-
. A Banca,. que pasou de facer o 
que lle viña en gana, como todo po
der fáctico que se précie, .a se,guir . 
fa,céndoo pero con autorización, vé

' xase' senón os beneficios do ano 

. ., - -

DA.DOS BANCARIOS ESTADO 
~ 

1 80 

OF ICINAS ,- 11 .016 

TRABALLADORES 180.274 

os· traballadores galeg'os, vítima:s 
, Jiecentes da recanversión ·nav·al, taJ.-
. vez voltemos a ser eseqlligos -"prefe- -
rent-emente" nesta operáci(m, xa 
hoxe a situac_ión con respeito ao -
resto do Estado é · discriminatória · 
véxase ca~rci ·adxunto )1 é pois nece
sário que nos collan aispostos, fir-

, mes e· organizados e cunha vontade 
de loita sen limitaGións e ·até a ".io
léncia . .. 

Silo Casto Secretário Nacional Gla 
- - u.:r.a.G. (l_NTG) 

' ' -
" 

81 82 83 

12.133 . 13.21'7 13,889 

177.230 175.757 172.580 

' 

1983 ,un 45,47 por cento ' sobre o 
ano anterior rondando en pesetas os 
156.000 millóns, atópase neste in- · 
tre disposta a adecuar ·o sector, e 
cor.i meros critérios económicos, pa-
ra os próximos anos. · 

No ano 83 habia 2.873 oficinas máis que no ano 80, o que representa un 26 por · 
ceto má is. · · ' · · · • 

Até agora a táctica era simples, 
unha maior fiscalización ,, por parte 
do Estado ou a un aumento dos 
coefipientes n~spondia incremen
tando os intereses dos créditos, ope
rando c~n diñeiro negro ( éon con
sentimento do Goberno, claro), re
cortando as subas salariais aos tra
balladores ou incluso, este caso é re-

_- cente, cobrando uns servícios que 
antes oferecen como gratuitos. Pero 
pata: AEB isto é simples anédota, e 
dísoonse a afrontar todos os seus 
"problemas" en conxunto. ·E todo 
isto en termos laborais pode ter gra
ves consecu~ncias para o sector. _ 

A entrada no Me-rcado Comun 
coa competéncia que supón a banca 
estranxeua, demanda do sistema 
bancário español' unha banca máis 

-- grande e iso quer dicer que terán 
que seguir · producíndose absor
cións, {usións, compras, ·etc . .i.. e isto 
incluso entre os chamados / !!ran~ 

·aes. Quizá haxa que citar aqui que 
desde 1947 foron absorbidos 100_ 
bancos dos cais a maioria prodúce-

Non obstante no ano 83 habia_ 7 .694 .trabal!adores menos que no ano 80,_ o _que 
representa un 4,3 por c_ento men.os. 

DADOS BANCARIOS GALIZÁ 
~- - 1 ' 

-

' 
1950 1960 1970 , 1983 

OFIC INAS 
. ' 110 f36' 3~3· 1.365 

e -
A CORUÑA LUGO OURENSÉ PONTE V. -

~ 

TRABA LLADORES . -, 
1983 

~ 

4.437 --u62 1.132 - 3.058 

O número de oficinas que hai en Galiza a respeito do Estado é do 9,85 por cen. 
O nlÍlmero de.traoalladores ·que habia en Galiza no ano 83 son 9.'789 o que repre-
sénta un 5,70 por cento a respeito do total do Estado. 

"' TOTAL DEPOSITOS BANCARIOS (d~dos en millóns de pesetas). 

ESTADO . 
80 81 82 83 

7.381.835 8.533.4.57 I 9.758.471 10.606.936 
' ' GALIZA --

80 81 . 82 . 83 
463.901 556.456 '648.182 657.840 .-. 

6,2B p. cen 6,52 p. cen 6,64 p. cen· 6,20 p. cen - 1•\ 
(Porcentaxes de Gal iza a respeifo do Estado 

. ¡, 

- --- - - - - - · - -- - - -r ·- - -'-
) . ____ __ ..,.. 
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Sárria · 

O .. Pino 
do ·Marqués" 
·está a morrer 

O chamado "Pino do Marqués" é un 
abeto que todd o povo de -Sárria con

, sidera un património de seu. F~i 
,-- . pla111tado o 28 de Agosto de 1885, n·a 
·. -dfa que nasceu o Marqués de· Oñate. 

Mide perto dos cincuenta metros de 
altu.ra.. 

Pero non -c;:hegará a cumprir os cen 
anos. E .é qúe ,- por intereses particula
(es, este abeto centenário está a mo
rrer. O dra 5 de Decembro· fóronlle 
cortadas as palas inferiores por tooa 
unha banda, e cortado o tronco na 
sua base 'todo ao redor nunha profun
didad.e superior aos cuarenta centl
metros. A árbore non sobrevivirá, ao 
dicer dos técnicos desprazados desde 
Lugo: terá .de ser talado-. 

Ao -parecer, os proprietários tiñan 
chegado a un acordo de venda co 
Concello de Sárria, quen queria con
verter en xardin público . a ffnca na 
-que se atopa. Pero "estrañas" causas 
f ixercin - cam~iar de' opinión aos do
nas. 

O caso é que o Pino do Marqués 
agoniza. O que tardou cen anos en er
guerse; .en cinco minutos morre en 
mans dun desaprensivo especulador. 

O Axuntamento mandou á Policía 
Municipal, pero chegou tarde. Hai 
anos, cando se aprobaron as polémi· 
cas e def iGientes "Normas de Urba· 
nismo", non se contemplaron nelas 
zonas de protección, que neste caso 
sarian moito máis ~teis que a PM. 

o caso desta árbore non é un caso 
illado: hai uns anos, estragouse un 
Campo da Feira, a beira da torre co 
Castelo, e tal_áronse dúcias de carba
llos, para construir nel unha hórrl· 
bel nave de cimento. 

Texto e fotos: X.. MARRA 

FRANCISCO CARBALLO Por fin atopeina nunha exposición 
de revistas e libros na romaxe de 
Ponte Ledesma; en Setembro de 

-Ouén non t~n no camp~ visual as 1984. De entrada di: 
paisaxes e os tipos humanos da "A miña terra natal, parécese 
montaña, "A Corda", logo de · 1er moito á que de.screbe Margater 
"Homes tras .da Corda" de C.G. Mead en 'Medrando en Samoa', 
Reigosi:Í? LJnha obra que resgata parécesf! moi Po.uco á que descre-
para a conciéncia galega contos e be Lisón na sua Antropoloxia_de 
caracteres carregados da máis fon-· Galiza. Non sexa o demo que ago- . 
da ·cultura deste . país. ra· estes capadores vaian escribir 

Pero 'non é a miña intención 'Morrendo'e'h-Galiza' '~ 
acompañar a Reigosa na sua cría~ Dino, se de novo volta a Galiza, 
ción literária. Estou a talar doutra iieguro_ ha gastar do que escre_pe 
figura -desa terr_a nordés, entre o . Christina Lilliesterna "Vivir no fin 
Cantábrico e o ·AtlánÜco, entre a do mundo'-', e, ao mellar acaba 

· TerrÍ:1 Chá. e Lourenzá. O_ueró lem- por redactar máis cap(tJ los de .. 
brar a Pácio Lindín. ,,. '~Ergu.ete Galicia". 

Dinp é sociólogo e ~aeta, vive O significativo de _"Terra, Húmi-
en N .. York, dando realidade a un~ da" é que Pácio canta ~el taA an
ha experiénc.ia escolar sob o lema· Úopólogo e tan · so·ciÓlogo·- ün 
de .So}idaridade: unha escola con país e~ clave de liberación.- Certo 
hispanos no cerne do ,mundo .sa- _que isto non agratja aos políticos 
xón. Laborando con cantós non .' de' Madrid, nen do palácio de Ra· · 
~ncaixan n~s institucións de USA , xoi, nen a certos crítii::os que te· 
pero teñéri que viver da~ farangu_: ñen só por científicos en história 
llas ,dos ricos e combater ,por unha ' a acumLll.aeión de dados. Alá : eles, 
nova posibilidade de .confraterni- están de acordo con .certos xuíces. 
zación. · . , Pero-Pácio escrebe·: 

Óino Pácio Lindin, nunha das - "G.alicia esf:á sobrevivindo, 
suas visitas a Gál·iza, en 1975, ~s- para chegar-a viver de verdar;Je .. ~ 
crebeu un libriño: queria ser parte A liberación é o ,prímeiro paso, a 
aunhá -obra ·longa "Erguete Gali- -ema-ncipac10n o ·. segundo. 
cía", maís quec:f ouse, pro agol'a, en . Fór,a os que consumetJ miJito sen 
56 páxinas co títul0 de "Terra.. cosumar-nada! 
Húmida". Buscara eu esa obra .po- Os povós ga{egos non son ralees 
las librnrias· d_e Vigo inutilmente. de xente lixeira, da que leva o 

. _ ~abia que tora- imprentad.a· no 79. vénto. u . ' 

11 --

Oc 
· Fe 
Co 
-"F 
PS 
asi 
de 

Asr 

A 
gr ar 
que 
dúo 
Fen 
mer 
cal 
mái• 
núc 
ma 
da e 
tual 
·ccc 

E 
t 
t 
"h 
n 

íl 
e 
s 
d 
g1 
tr 

el 
q 
le 
Ci 

CI 

ol 
Ui 

Si 
rn 

._d1 
, rr 

dt 

m 
Sl. 

di 
d_l 
de 
er 
G . 



:ión 
de 
de 

za, 
~be 
fin 
ba 
de .. 

fl1 i
an
ün 
rto 
cos 

es. 

, a 
~o. 
;en 

r;es 
o 

Dous,monecos ·cosque se quer.i<J repre·sentar a Fraga e a 
- Feli pe González foron _queimatjos, na Praza do Obradoiro de · { 
Compostela, mentres se berrabar:i os- lema~ de 
"Felipe, Fraga, Galiza non-vos fü=rna" e "Galiza en pé contra _o 
PSOE e AP", coreados polps máis de 12 mil manifestantes que 
asistiíon á movilizac.iófl do sector naval cel~br:ada o pasado dia 20 
de Xaneiro. · · 

As mulleres tiveron un significado pro~agonismo 

A manifestación fói quizá a máis 
grande movilización de traballadores 
que se recorda en Santiago. Várias 
dúcias de autobuses procedentes de 
Ferro.I, asi como un tren cqm·pleta
mente abarrotado saído de Vigo, e ao 
cal tiveron que engadir dous vagóns 
má is en Redondela, constituiron o 
núcleo dos que respostarian ao cha
mamento da Plataf,orma pola defensa 

· da con,strución naval, constituíáa ac
t ualmente polos sindicatos INTG e · 
:CCOO, -e as -organizacións BN~, CG; 

Un crego negócia 
- c:os encerrados na catedral 

Intentos .. 
negocia-
dores · 
no· naval 
Esta semana vai ser moi importan
te para os estaleiros galegas, sobre- . 
todo para Astano. Primeiramente 

·haberá unha reunión entre o Co-
mité de Empresa de· Astano e os 
responsábeis do PSOE en Galiza. 
O seu Secretár.io Xeral; · Antolin 
Sánchez, pasou vários dias en Ma
drid entrevis;tándose con altos car-

. gas do seu partido e da Adminis
tración. Parece que trae as causas 
clara.s até mide poden chegár as 
contrapartidas, xa que o PSOE ga
lega non quer chegar- ás autonómi
cas ca handicap da reconversión as 
costas. 

· O~tra entrevista importante é a 
do Presidente da Xunta ca do Go-
berno central. · · ·"" 

,Despois déstas entrevistas, o~ 
ob.reiros do naval galego van ter x·a 
unha ·visión máis clara do futuro. 
Saberán se é posíbel algun tipo de 
negociación que cámbie a posición . 

·_do Góberno, ou ván ter que· reco~ 
. rrer a 'moviHzacións máis contun

. dentes ·e d~ras co'mó única s~ída. 
~ Por .óutra _banda, a Xu,nta ta-
mén terá que fixar dunha vez as 
suas posicións.· Terá que j>orse, · 
dunha-vez. ao lado do Góberno ou·
dos traballadores. Non,.Jle -valerán 
daqui para adiante o manifestarse 
en contra das ZUR, por ter a 
GAIEG aind~áis beneficios, fei-

PCG e PSG~EG, despois da expulsión 
.de AP e o ~onseguirite abandono do 
PDP, por incumprir repetidamente os 
acordos e firmar ca ·PSOE o pacto 
dos pequenos e medianos estaleiros. 

· Os demais partido's acusan tamén 
a AP de facer en Galiza.unha política 

· cara a galería, para logo en Madrid 
concordar co PSOE no proceso de 
desmantelamento industrial. 

Cor nacionalista 
Máis de sesenta bandeir-as galegas coa 

to que xa foi repetidamente· de- ' · 
mÓstrado desde estas páxinas. Se 

. non _pacto co Goberno ·central, a 
Xunta debe de enfrentarse cos 
seus plans abertamente, ou buscar 
solucións. Chegou a hora das defi
'nicións. Xa pasou o tempo do na.;, 

estrela vermellá apareceron por todos lición Galega; Pérei; de fa Fuente_, po
os recunchos da manifestación; o caJ, · 10 PCG;Cláudio L. Garriao-, por PSG· 
por outra banda, ven sucédendo xa a EG; Xan Carballo. p·ola INTG e Xan 

· . As _bandeiras vermellas e galega~, 
: asi t::o'mo algunha española repub lica
, na e unh.a enorr:ne pancarta fiÍmada 

cotio, en maior ou menor medida, en Mª Castro por CCOO. ' 
todas, as móvil izacións de trabal lado- · Preséncia importante na moviliza-

· po'lo BNG, -na que se.culpaba. á CEE 
do destnantelamento industrial de 
Galiz~ , dero'n durante e~tas horas un 
.suprendente aspecto · á catedral· ··se 

r~s, a'o que 'IÍai gue sÚmar que as de- . CÍóil, sobretodo se a comparamos coa 
mais forzas apenas sacan banaeiras , doutras ocasións fói a de · diversos 

. be·n . o parlamentá'rio Bautista Álva
rez ~ encarregaríase· de pedir aos pre 
sentes· que se· gard_ase o maior r_espei - ' 
·to para os símbolos católico_s e para 
un _ediffoio cie tan fmportanté valor 
his.tórioo e artístico. 

. galegas, ben sexa por desinterés .ou grupos -de mulleres con pancartas nas 
,-·por outras razóns: . . que se criticaba a -reconversión, pe-

Os nacionalistas. fixernn tamén en · d(anse postos de traballo para homes 
. todO'.- mc;>mento fin capé nos seus slo- e m~lleres e coreáb9se o -~logan de 
· 'gans de "Gal iza nación contra a re- - "mulleres .somos, ·mulleres - seremos 

co!'lversión", e. nalgun momento "Si, pero na · casa -nori ·nas quedaremos". 
si, si·, ,,españoles a Madr.idf' dirixidos Concretamente este · protagonismo Saoéión para -Mª iéresa. Navaza . 
a Santiago · Carrillo, que· asistiu · a · eorresRondeu á Asamblea de ,Mulle
Compostela, misturado' entre os ma- ·- res de Astano, que se -deixaban ver xa 
nifestantes e sen adquirir protagoñis~ · n.a .. cabeceira da manifestación; xünto · 

A coñecicfa a~resentaetora de . Tele- . 
Xornaf, Maria Teresa Návaza, xa,está 
de novo ºnas pantallas·desp6is dos nu
merosos ·escritos de solidaridade recé
bidos na :YVG, no ,gallo da sañción 
qúe lle far.a imposta po( ler o comu
nicado e dirixir ~ sua palabra aos pre-

mo en nengun momento, a non . ser coa AGM, e a recé11 constituída Se-
.· entre os fotógrafos despr:azados polos · -cretaria da Mull~r da INTG. 
meio~ informativos. O pouco .relevo 
adquirido ·pala preséncia de Carrillo 
parece deberse ás presións da INTG, 
pero tamén ás fórtes - ·discrepáncias 
existentes dentro .de . CCOO .e dentro 
do PCG. . 

A n<;>tábel presión ambiental do 
nacionaÍisrno, cuxos lemas foron co
reados . 4s veces por pe:rsoas alleas ás 

, suas organizacións, · levot,1 tamén · a · 
breves entrentamentos dialéc1:icos en
tre alqunhas das persoas ~sistentes. 

As interv'encións - na Praza do 
Obradoiro, curtas e enérxicas na ·sua -

. totalidade, _forori tamén proclives ao 
carácter · nacional e obreiro da con
centración, 'vé·ndose nalguns momen
tos a Xúlio Pére.z de la F·uente, secre
tário xeral do l?CG, como un~a espé.
cie de figura convidada, apesar do 
protagonismo, que o PCG sempre ti va. 
entre o sector. En - total "interviron 
Oféli-a Martinez, pola Asamblea de 
Mulleres de Ferro!; Bautista-Alvarei, 
polo BNG; Rodrígu~z Peña; por Coa-

dar en duas águas e non querer 
mollarse.' 

Mentres isto, sucede os obrei- -
ros· seguen ·con movilizacíóns diá
rias, saben- que é a medida que 

· máis froitos dá a fin e ao cabo. 

A. EYRE 

Peche na Catedral 
~Ao remat~r · o acto d-o Obradoi~o, ur;i- : sentes na concentración do Obradoi

/ ha persoa, ao parecer da UPG, fixo ro . · 
-·un charñamento desde a megafonia· Na , TVG xa f9ra ~ancionada, dl!.-
para que os concentrados ·se pechasen rante· o gobernó, UCD, a outra locu ~ 
_na ·1catedrál, como medida simbólica . to~a , Cecília, por dicer Condesa de 
d·e protesta contra ó desmantelamen- Fuerzas 'Eléctricas ~el Noroeste, en 
to industrial de Gal iza. lugar de Condesad~ Fenosa. . . ' · 

Algo máis de 300 per,soas segui~on · As protestas .en contra .da sanción 
o chaniamento pernianecendo no in- · baseábanse ·nó direito á liberdade de 
terioi; do .templo -.até . pa~~das as 5 da. -. expresión que ten calquer traba lla
tarde, hora- en que saían ·a maioria dar, fóra das suas horas de traballo. 
dos tránsportes para as, disti nfas loca- Pon~o tamén o exemplo de vários co
lidades. Tamén se consjderoü a posi- ñecidos xornalistas participantes en
bilidade de permanecer ' na cated ral diversos actos polítkds, se ben 'non 
toda a noite, a inda que afinal foi des.- contrários ao goberno. 
botada. · · M.V. 

1 \ 

u·n . p~ís' ··s.inie_stro~' 
e -~·resentido'' > .-
PHILP ~ANZANERA 

Escondido, agachad.o (em· enxe
bre) tras da ampla americana do 
tal Coppini, o homem l.obo sobre 

. Bel vis contempla com paixom co-
mo· o país se torná rnais "sin ies
tro" e "resentido", ao te.mpo que 
reconvertido nos fins post-moder~ · 
nos do 84/princípios post-post do 
85. . 

Navidades: último LP. do con-
. junto e.de · moda· "Os . S~ rtiqos" . · 
Can<;ons: 'Tu pajarita me irrita" 
(dedicada a Romam Ranha e vene

~zianos in), "'¿Quién es el des~au-
. ciado que RUier~ ser cjelf.ín de Fe

rrín" (para nacionalistas post-mor-

Améri. A Junta da Gali·za publica . 
urnha noya revista: "Galicia mo
da" . Na portada, ora Gom;:alo To
rrente. Balhester, ora Camilo ·José 
Celá. E natural; evidentemente _"la 

· arruga es bella", -

Polémica e'n A Nossa Terra: 
"Qué · prém io nom lhe darám ago·
ra a Xavier Alcalá?" .. 

Outro L.D. de · "Os CJiori9os". 
"Vigo tan pouco preto d_e Mozam_.
biq ue" · (ve_rsión l.L.G.); "Vigo 
cuase/case tan perto de Moiambi-

_ que" (versión Roca Júnyet);Vigo . 
tam perto de Mocambique! (ver
som A.GA. L.). Exito asegurado. 

Chove eternamente na Galiza, 
tem) "Un· tecnó-pijo en .el garaje"' - como chove eternamente tocios os 
.,, Arroz con ch ícharos, semen-up 
·de Betanzos e máis .ceb.olas", ·etc. Nat.al de . todas as-eternidades (de 

etc., etc. 
Antónhito Reixa puf)lica um 

novo livro de poemas: "Historia . 
apócrifa del twist -do ·consefleiro". 
(F_ ragm~ntos) . . · 

"Ruanda, Paiosaco, 
Candeán, Taiwan', 

· non-~ei-que-coñio-me-curre-que

teño.que matar-a-P/ácido
Domingo-. ' 

_ Hei, nena!; Toma chocolate! 
· Morréte, mórrete na casa por 
· Navidad': . . · 

Resposta veneciana: 

· "Mazurcél-para. dos muermos"; tra~ 
dución de Al:frt;?do Esconde) . 

Em Vigo está Leri, na Corunha 
Paco ·vázquez. E qué? · 

A ,Corunha cabe<;a, chave, forte 
e antem'ural de Alfonsito Guerra. · 
E qué? , 

Jogue todos os diás ao cupom 
·da .reconverso.in . . 

Anur:iciain-se nóvas eleii;:ons pa
ra o .85. Diante do facto, os t:'lacio
nalistas, como sempre, reiam:· 

· "Castefao, resucita, o povo te ne
cesita". Se el resucitara, outro ga
lo nos cantára e non· o galo ·do al-
bor. . 

11As árvores purísimas dos · E é que sem Franqueira, decidí-
. espe/hos ferfdos e acústicos · damente, Coaliga<;orn Galega é 
deslumbram o obscuro '{Ja1ácio umha feira. 
da areia df5J outro már - O companheiro ..,.-em Vigo-
onde as tuas fontes. /ch sprache está tristé. Ot..ie terá Ó companl)ei-

. deustche. ro? 
Bach paseaba pola Quintana dos. ' E~te nóm é, .evidentemente, o 
mortos con O'tf!ro Pedraio artigo .. ,Augusto Assia, pero tarri- · 
e era uh ¡:oncerto rumoroso ·de bém está financiado pola Cia. Mas 
arquite<;tura e cinza digam o que digam, votarei por 
e a árvore, digo sempre magnólios · Rigam. : · 
e artifício - - Desde logo este é um pais "si~ 
dislocaba o nácar dilatado das tuas · ·niestro" e "resentido". ' 
faces': . That's Galice-85! 
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Se algo te~os que sofrir os qüe vivirilos dentro 'das fronte\ ras _do 
Estado, é o contínub bombardeó desde instáncias ·do poder ._ 
central, dunha subcúJturé;l pretendídamente xuvenil, moderna e, -

·por suposto, teledi-r.ixida. ·A músic9 da . m~cidade, o "rock" 
coas aristas l(mada·s, -é un dos veículos mais importan-tes que se
teñen utiliza.do para tacemos crer-que _aqui non pasa nada, ' . 
qu.e-o "compromiso"'. e afgo de paletos -e que as aspiracións, xuveni~ 
teñén a sua canle ·e a su·a expresión . . ·.. - _ 
·En Euskádi a xente nova teno claro desde sempre, loitar contra 
·a repre~ión, non é ·un t~ma de onte. líl·en de ·hox'e, é un tema . · 
de:sempre e a "basca basca" ten levado, a _sua lo ita aos esceários, ·os 
fotatas, os bares, ·as rádios 1 ibses e os' faf-lzines. . 

En Agosto de 1983, o diárto Egin 
_ baptizaba . á rockéria , re ivindicat'iva 
como "Rock Radical Basco" , e no 
seu ·man ifesto tentaba analizar a ~ pre
misas que vinculaban . aos roc_keiros 
radican; basc;os. 

nómica de Eusk~d ¡; -velai porRué os 
grupos . ·aparecen . e se desenvolven 
nunhás zonas determinadas·, coni() a 

. Marxe - ·Esquerda·, · MondragÓn-Eibar, 
Renterla, Gasteiz-Agurain ; 
etc." 

· Despois do pau - q1,ie·- -supuxo en 
Euskadi a. instauración da "democrá- -
e.la" e o·s tím.idos intento_s de auton0- . 
m ia empezaron a ser . má is claros, a 
mocio.ade dos bár_rios e . povos que 
nos_ últimqs anos militara na '·'borro-

,, ka'', empeiou a énÚever que .o s9ño 
non ' ·era 'tal. O que nou'tros sítios· _se . 

i chama "gesencanto", en- Euskádi deu . 
lug~r a. i.mha nova xeración tOtaclmen-

. te perdida; a . herolna nos bárrios 
obreiros e a falt.a de saída's, fixeron 
nacer bandas de mozos, a meio cami-

~ ño e'ritre a ·dei"incuéncia e a anarquía; 
~óvenes ex -estlldantes·,· sen fu tu ro, 
bandas de "adolescentes sentados nas 
ruas. 

'Os "cantantes e grupos el!skalduns 
· que durante o franquismo foran o 

fondo musical da loita, no_n tiñan n·a
da que ver con estes colegas de chupa 
e pelo corto en ponta. Eran estéticas . 
distintas para xeracións dist intas. O 

-. interés polo folclÓrico empezaba a 
· descender' ·a pasos axigantados- e os 

'primeiros· p~~kies bascós -fix~ron a 
s~a aparición; bandas ··de heavys acu
dian aos concertos dos_ seus · ídolos 
mundiai~ en Anoeta (AC/ DC, Scor
pions,. etc.) . Os '!kantaldis" cada v.ez 
eran máis esca.sos .e o PNV flxosé con · 

, txistu e o tamboril. 
Do 7.8 _a0 82 a confusión era te rr í

bél, a esquerda aberfza le sentia clara-
. mente que "aq~i non cambiou na

·- da", _ mentres o PNV se i osta laba no 
'§ · · 80 por cento das poltronas de El.rs
<.'.l kádi, os nQsos presos enchian os cár 

·ceres e na rua mái-s policia. Só unha 
revista musical aguantou firmemente 
este · maremagnun, d?ndo cabida 11as 

. suas páxinas á "polémica" xéracio
nal: ·"Muskaria' '. . Editada en Bilbao, 
"Musk_ariá" é imprescind íbel para to
mar contéfcto . co Cámbio ~e racional 
d estes -catro anos . · 

º~-· grupos icientifícanse .'coo . este . 
tipo de reivindicaci0ns: salda da 
OTAN, rexeiiam.ento dos euromisis, .. 
c-~ntra a represión policial, a .tortura, 
o fa~cismo, o-militarism'"o, etc·. · 

vertisen en festas de rock. Por 
banda, Neko Etxart, un _auténti 

' '~guria i 

jeep et 
, hitzegi 
zegiri er 
daratze 

iz, bil du 
"Polo d 

01 

sionário "zuber~tarra" , paseaL..-11!!1--..~ 
los esceários -de Euskád í conv 

~~s~, B~u,~eu ~~~~~':1e~:c~e&a~:1 • • 
un éxito du rante o 78 e 79. 
dqs an teced entes da movica ro 
basca, pero néste caso no seu a 
.revu lsi vo, fo i o de nomin ado "O 
ti So'u nd", o son de San Seba 
cr iado polo se lo '·'Shan ti Re 
cortada c.on Puskarra co mo 
principal e con Mogollón e UH 
mo sustentadores do anter ior. O 
pos cantando en castellano non 
outra cousa que a réplica· á 
madrileña da burgues ia donost 
O ryiov_in:iento fen eceu ante a su· 

ito mái~ 

en esce 
ertéró"nno 

toda movic 

01 ~ro dos aspe'itos qo radicalismo -
é o musical', ben !sexa polos cami'ñ9s 
do punk ou do heavy ·máis p~leó_n, de 
irna.xe, posturas e·letras. 

Todos ·os membrps destes grupos 
són -e as í o manifestaroa· er:i canhis 

, Se queremos ~uscar a~ orixes , do ,inddénaia ' ~ª- moCJ:idade basca, kádi. . . 
actual -mov'imento (?) radical basca, . cr:ític~'s ao feble do seu son, Un grui:; 

- ecasións tiveron), xent~ .8 a rua. . 
Entre 'os .rockeros . rad'icais de 'Eus

Q) kádi hai xente que canta en castella-
1ii no e en euskera, senda en' tód:¿ caso 

===::.....:::=~=.:!::,;..--=-~=::.::.:....~-~c=-..i.~==:..J:.J .. ~ isto, unha división que · ~·on .afecta 'en 

· poderíamos·'destacar-·Ó pa·so , inter~é~ ·· das ·suas let; as e. o potente 'C H polo f 'j ; 
:· .di9· na "eusk.al mu~ica" que supuxe- ' t'ne'no bonrto" .. que· despe_dian peració_n, t 
. .'ron xente de: Euskádi Norde ·e.orno 'discos. ' · . pero os ' te'1 

"As raións sobre as cais n~s apoia
mos para afirma_r a existéncia do 
R.R'.B, son: o convencimento de que 
esta música non é o. produto du'nha 
moda senón da situación sócio-eco-

-absoluto á ineidéncia ' des~es grupos 
nen á sua im.axe. 

En calquer caso, o rock-que se fai 
en Euskádi é un reflexo fi~I da vida 
da xe~te nova, sen traballo nen ex-
pecta ti vas. 

Errbbi. ou Niko Etxart. NGs morrié~- No 80 Euskádi ;egue. en ch '!~ona Esp 
· e~peza a_ ~urdir-, das ·stias zón é van e tos da- transicióri1

, esta . xente 'de Eus
kádi Norde descobriu' a vi·a do "eus~ 
kal · rock". Durante os anos qüe · van · -

. do 7_6 ao '80, .Ange Duhal<;le e Mi-chel 
Dl cau mantiveron un·'grupo con sede 
en Ba1ona, qu'e tiña a Sl,Ja maior acti-
vidac;je musical en Euskádi \S ul, facen : 
do que os antigos "kantaldis" s~ con~ · 

· cónfliÜvas unha nova xeraci' ii tivos". 
Mapce Esq,uerda da ri~ de,bitba - ~.l.P. f; 
recé unh.a nova ' série de grupo 
o·s <que 'destacan dous, . Zarama 
ko ~buto. -Zaranna ( L:.ixo)., so 
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punkis moi do 77 1 qu-e cantan 
k~ra cancións anti-represivas. P 

' 1 



auté nti 
paseab 

co, ao .seu redor e.ríase un p~qü~
grupo de seguiq~res. A sua pr1me1-
can·c{ón plástif.icada apar.eci;e n.un 
. que, se chamá "~1 skal mus1ka 

,, e ql.Je e~ita 1.z, selo. que !les pro-

t grabación dun novo LO, que e e a . . \ 
nea se chegaria a rea.l1zar. . . 
11 ¡::gunaz, gabaz, arratsaldez ,_ zetak 
jeep eta tanketagati~ /1 e-tin 'dut 

: hitzegin ere ez (/ ezin dut han, 
~egin ere ez // ezin dut éze~ ~gin, 
daratzen ari naiz eta... b1ldur 

Íil , bil dur 11aiz,· bildur· naiz. I I 
"Polo día ; pala noite, pola tarde, 

podo comer nen falar polos 
ps, zetas: e·tanq·uetas.// non .podG 
er nada, ·estou tremendo e· teño · 
do, teñ.o m.edo, teño medo./( , 

arama canta nas suas .filas cun 
mellares teóricos do rock radical 

co, R~berto Moso. Desde ,as páx i-
de "Muskaria", desde Euskadi · 

t ia e desde os escenários, valora 
tinu~mente . os éxito~ e fracasos 
ta movida. 
Eskorbuto é outra causa; é o gru 
doutro visionário, Josu .,-cantante 
uitarra-, e o seu '!simples" inde
dente ''Moi ta policía, pouca di
ión", pasou ao folcklore bilbaíno 
festas do 83. Eskorbuto é un mi

de puñkis de bárrio baixo, cuns 
uidores que teñen fama de ser os 
is perigosos. qu·e funcjonan baixo 
sceários. Este persoal ten dado lu
a infin~:fade de broncas nas que se 
involucradÓ o grupo. Eskorbuto 

ou á palestra; _po.r oufra banda, ao 
n detidos pola policía de Madrid 

o ocupárllé s unhas -letras das suas 
onde os "servidores da or- . 

ff convwik'útilil {#füfft:t:rnn@HWfü#IH::tlfü@ 
é:le and 
k & roll'i. tht:FAihLFtt4fWt:ft::nm::;::\??:Ht':~t\:;auttN:i 

e 79 . lfl[:ffefüf:Ll1W18fü&%fü&%0tif&f&fülli&fW~ 
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" non quedaban moi ben parados. 
orbuto saiu do · talego cun ponto 
de m.ala óstia, que atacaron nas 

s declaracións tanto á policía e ao 
ado, como ás Xestoras pro-anistia 
os _rqckeiros de Euskádi·, aos que 
sab.an de .non terlles axudad'o. 
Entre bronpa e bronca, Eskorbu'to 
stificou catro dos seus temas nun 
ni- LO q~e compatiu con out~0 dos 
pos, aos que 'pasaremos agora, 
.P. •. . 

R.l.P. son catro_ punkis de Mon
gón-Arrasate ,. pouco parecidos aos 
(7, son comparados. con GBH.· 

ita .máis potentes qu~ os anterio
en escea; as suas actuaCións con-

,Manut: vertéronnos en · imp'rescind íb'eis en _ 
toaa 'moVida punk que se fai en Eus-

basca, kád i · · - . . 
Un grupo,, com·o Eskorbuto, toca

ó polo "jako/' e en pe~iódo de recu
pe ación, ter moi difícil a sua saídá 
pe o os ' temas grabados "liio mini-LO 

!. en e '!t!ona Especial ' Norte" dan canta .de 
lªs za~'. q é . . van ,,8 cáis ~ón os· seus "non~ob--
xerac1 X~ t1vos . :. . . .. 
e·bilba -~.l.P. foron os "po_nta .. ·de lanza" 

movimento en Gipuzkoa, onde 
riosamente, ·a pouco apoio dos 
íos de comunicación aos grupos 
ica·is é aind.a máis patente. Os gru

seguid'ores; tivéro_n o 

Enrique "El Drogas", baixo e voz de "Barricada" en directo en Madrid 
• • • ,A ' • ' • ~ 

-
' seu apoio através dos seus "fanzi-

nes", case o único meio co qt1e coo-· 
tararí para facerse O'uvir', dadb que ao · 
contrário do. résto de Ei skáqi, as 

.emisoras_ piratas alte~nativas:,..brilaron 
pola sua auséncia durante estes catro 
anos. 

Os radic9is guipl.Jzcoands contaron 
con outros -grupos como Basura, gru
po de R'enteria, xa · desaparecid.o; 
Odio, tamén da zona e bastante máis 
violento que os anteriores. En Gipuz
koa hai que esperar á novísima xera-

própria cassette no ano 83 e grabou · 
un LO con· "Soñua"', indispensál:>el 
para entender toda esta -movida. Hai , . I , , . 
que dicer que na onda ,de "Hertzai-
na~" móvense oütrc¡s for~ació~s 
máis ou menos estabeís como a "Ban-

. da Municipal de Ska" ou ~'Potátó" · 
·que demostran, máis unha vez, que 
Gasteiz é a cidade máis· tropical de 
Euskádi. . · ' • 
. Nla Polla Record's" son· de Salva'
terrá, a 23 km. d~ Gasteiz, e hoxe -
por hoxe, é 9 grupo máis coñecidci da 
fornada radical fora de Euskádi . A 
QL!erra que mantiveron nun dos·povos 
máis chapados á antiga que -existen 
en Euskád i, desd-e· que 'tiveron· us0 de 
razón ' so n os temas das su as letras: 

· "L~ Polla" basa parte_dós_ ~eus_ ~~itos,· 

- ; . - ' 
esto ~stá envasadq al vacío,';y íiene 'la 
'fec-ha, de-cadÚcidad./ f Ya lo ves, ·ya lo , 
ves, controlamos tu seg~ridad, Í!, co-

. me ·mierda con proteínas, es el papeo 
del ·-futuw, // come mierda,·' come 

_ mierda y págala , // (c'orne Mier?a) 

En Nafarroa, - d'~-s~ois das .basi;.s. · 
,qwe · chpnt~y;qn a fi~ais d·ds 70 e. pr·in.-
. cípios .dos 80, grúpos co.mQ ·ll Kafar
naun''., ' "Motos", "Fuletaniol"., non é 

, allea a~ mov.imento radiéal en · Nav ~-
- rra, a existencia, desde hai algúns 
anos, de rádios libres_·como "Paraí- . 
so"·, "Eguzki lrratia"; ."CROi;', . "Pa
ranoia", e_tc .-Se Gasteíz·é a capita.1 do 
''ska-reggae'\ Pamp lona pasa por ser 
a ·cap~tal do rock duro. D~sde ~ Txan
yea, ?<Urde "Barr icada", ··grupo duro 
que sempr~ recalca a sua pouca prq- . 
x im id ad e. aos heavys. As ,suas letr.as 
son duras e ·nos seus concertbs sem
pre hai algunha refe.réncia á crise tjüe 
p.asa ,,n'estes · nio~,,entos EÚ'ská~i. '. 'Ba- _ _ · 
rrica~a" 'ten d'ous · LD.'s n'o mercado e ' ·· 
un . prestíxio difícil de sup.erar no. , 
país. 

Realmente, son os gr'úp_bs bascas 
novas tan radicais? Hai·~ várias razóris' , 
para que o sexan ( COTl)O caus~s re'mo
tas, podemos citar a-opresión dunha 
soc.iedade basca cató'lica e ,conserva
dora~: o~de os valores · cri~ti,ano~, a " 
1 grexa, , a. prom'oción persoa'I polo es
forzo. ·e- o traba.lió ; é un pe.so difíc il 
de aturar:.. po los "rapaces da _rua". A 
crise ~~ indústria' pésa"da, fonte .tradi
doria.l ,de postas de traballo, a siste-

. ';-náüca aplicación de mec:iidas indis
. c~·iminadas •· éontra os sectores máis 
movidos ~ "borrokas" por parte 'do 
.Estado 'Centrál · e as policías -léase . 

. P-la_n ZEN, etc.- éomo causas máis 
.próximas, a influéncia ~os m0vimen
tos post-77: punkis, "oís" etc., cunha 
gran bagaxe anarquist~, '. a incidéncia 
da heroína en Euskádi·, onde -ten un 
dos maiÓres ·graus de permisividade· e 
~oleráncia . qué se c:oñecen; o descer¡so 
dos cana is· onde manifestar a protesta 
xu'venil,- ·corn"o per exemplo~ clubes_ 
xyvenis, partidos políticos, etc., e a 

· constáncia máis -'ou menos palpábe·t 
da ·e;xisténcia de ·"zonas liberadas" 
ou ghettos, nos que a lei que rexe é ·a 

{e¡ da ru 'a, gardada, nuns ciasos por or-
' ganiz~cións políticas clandestir;ias e 

noutras .por m~fias de tqqos os est,i
Jos. A violéñcia que periodicamente 
sacÚde. o. calendário, tai· que a xente 
nova se sinta de cote fora cia leí : E é 
este estará marxe da l~i, ca-se sempré, 
o que determina unha linguax:e, i.mha 

.· forma de ve~tirse, de sen·tir , dé l~itar 
e facerse n,etar, .. 

J. BAIETZ 
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~~CAR ÑA OTERO 

Aprqveitando a existencii!-. en A NO
SA TERRA desta tribuna de de bate 
-aberta a partir.es das Xornadas· Fe
mmistas de Vig_o, e sinalanpo eomo 
fundamental a necesidade que ~e
mos de estudos científicos teóricos, · · 

. ·como alicer.ces do noso traballo po
IÍ tico -nesta nosa NaCÍón Galega, sen 
ánimo de rachar co fecundo debate 
entre Carme e máis Nanina, quero 
comezar a· miña colaboración cuñ 
tema -debatido, durai:ite moitos 

-; anos, nos eidos ·da Anqopoloxi~, 
desde· Lévi-Strauss até Godelier,: 
etc: .. ,'que pecharon· _esta ' polémica 
histórico-antropolóxica formulando 
un : axioma fundamental do cal 
atrincan case que tocias ·as an.álises 

. sobre a orixe d-a o'presión da rtluller: 
O Patriarcado. · 

Definido como . O domí:Qio do · 
pod.er sempr~ estivo nas mans ·dos
varóns, e polo tanto, desde sempre 
existiu, . ainda que con manif esta-
cións diversas, segun.do os 'intres e 
máis os tipos de socie~ade, unha su
bordinación ·das mulleres ... 

Nunca e:dstiu matriárca<;io, en
tendendo por ·tal unha socie.dade na · 
que o poder de decisión e máis de 
goberno, estivese en mans das mulle
res. Si 'pode confirmarse a hipótese· 
de moitos antropólogos, (Lévi,~ 
Strauss, Spiro, · K. Gough ... ) subli
ñando que nas comunidades ·primi
tivas, por comparación coas actuais . 
(povos africanos etc ... ) existiron so-

'5', . ciedades MA TRILINIAIS e PA 
TRILINAIS. Nas primeiras, as filia
cióris de parentesco e lazos sociais 
estabelécense a partir· da nai. As 
mulleres teñen unha certa autono
mía e desenvolven un. ' ~Rol" social 
de moita ·releváncia.- Negundo di 
Godelier, "Nestas sociedades cada 0 

sexo asu.mia as suas tarefas e toma- I'.: 

Contamos cqn tódo/Ós medios para-fa/ar · 
ga/ego: prensa, radio, televislon:. 
Estes son os medios que poden acada-lo 

_ desenvo/vemento .e a comunicacíón ·na 
lingua galega. A nosa Jingua_ 
Ó comenza-/a campaña, a X unta de Galicia 
agr:ádéc~ os esforzos que están realizando 
os medios de comrmica,ción social cos 

,. 

1 • -,· 

ba as suas ded.sións á marxe de to- , xeradora da- opr.esiórt da muller co-
do control polÜ outro sexo, o tral:;>a- \me.sexo inferior. . : 
llo das mulleres n"on . se consifüuaba . . Quizá porque xeiase un sistema 
como unha actividade privada, do- de valores distintos, 1dándolle máis 
rriéstlca, as mulleres participabap. ' ' impulso e forza ¡io .traballo masculi-

.. nas discusión~ . colectivas. e e·stapan no ,qµe corri4 .htáis riscos de morrer 
presentes nos 'distintos-niveis ·de· po- cando o realizaba; (caza de grandes · 

' . der". Quizá esta · situapÍón, estuda- . -éspécie's) ... ? _ 
da, observada. e investigada por . an~ .. Máis xustificativa amósase· a in
tropólog.os horhes, cunha visión an- · terpÍetación. que 'sinala a necesida
Clrocéntiicá, pudo ser a cau'Sa· 'de -'de mastulina de comperisar ·a impo-
que durante o_ seculo. XIX e ,parte sibilidade . reprodutora do macho 
do XXX, ·estes homes de cié'ncia se "per se", dándoÜe. únha supervalo-

. posicionasen na ~éfepsa da ·existén- ración ás -suas funcións, quer dicer, 
·· cia do matriarcado, , confundindo li- a caza e a guerra, onde podia mo:. 

. berdade con poder e domú;üo fomi- rrer. Godelier .avanza estas explica-
ninos. - . . , cións nos seus estudos . 

Ñas sociedades patriliniais, a mu- · No intre en que comenza a 'apa-
ller está completamente submetida , ..recer un excedente, algo que gardar 

· á autoiidade paterna. e' do maridó "e transmitir á _prole '(Revolución 
despois; :qunha situacióó de éuase Neolític~, Economia agrária ·e gan-
escravitude, ment~es que nas socie- deira) surxé a família monogámica 
dades matriliniais ,_ a autoridade e. . ainda con grupos . amplos, onde o 
ruáis o contrdl, a·autoridade exérce- "pater" transmite a heréncia con 

• se através dos irmáns ou tios da mu- pleña autoridade. . 
Her, -e.ara esta e a sua descendénc~a A _partir · d~ste intre é preciso 

. ou prole. ·controlar o traballo reprodutor ·co-
Evide.nteínente, nestes· dous ti- · mo repositor ·e p rpetuador da for-

pos de sociedades existen diferén- za de traballo e como xerador de 
ciasen canto ao xeito de exercer o no.vos 'seres, de man de obra para 
p<:>der e 1mái!f a au toridade e o- con- dominar a natureza. 
trol por parte dos homes, e o '¡Rol" Pódese dicer, desde unha visión 

.. socjal <il.!e .. van ter as mulleres, mais 'nacionalista e de esquerdas, que as 
ambas as · duas teñen algo en co- mulleres que queremos un . fu tu ro 
mun: o ·exercício do poder está nas así p~ra o noso povo, non atacamos 
'máns dos homes, dos varóns. _ frontal e radicalmente ao sistema 

Metérmonos · ag_,o¡a a clarexar colonial, clasista e patriarcal no que 
cándo e por qué xurde esia domina- estamos a viver nesta Galiza tan ben 
ción masculina-, seria ir alén do que amada? 
a ciéncia antropolóxica logrou aca
dar aindá nas suas investigacións. 
Ideas, explicacións existen, mais to
das elas ·non pasaron ainda de ser.en 
meras hipóte_ses. O que si é certo é 

. que a división sexual do traballo vai 
levar xa, nas socíedades ·de econo
mia depredadora ou recoledor.as, a 
unha desigualdade entre os sexos,. 
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seus artigo~, programas, colaborációhs, 
·etc__ para normaliza-la Íingua galega; con
solidar máis e máis a autonomía e eleva-lo 
nivel cu/tu~/ das nosas xente~. . -. 
A Xunta de Ca licia, no seu afán por difiJndi- ·' 
-la)ingu~galega, utiliZa os rrrellores me9ios: 
escribir, ler, oír e talar ga/ego. . · 
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DIAECCION XERÁL DE MEDIOS . 
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Antó(lio Saturnino de ÍVl~
1

ndonc;:,a _l\leto, deput~do brasi!'eiro polo _- vi~·lacións dos direitos hum.anos no Brasil, e vi .cepresJden~e 
Partido do Movime_nto U.emocr~ti.co entre os ~nos 75.e 83, . .do PMD.B eQ 'Alagoas. Tamén é autor de vá.rios libros de discursos 
foi reeleitá ó pasad.o ano p·ar1a u.n novo mandado. ·Este home cun peííticos '~G.osto . mais do poder .de convicc;ión dos discursos, _ · 
incorifund íb,el. aspeito tr:opical. ten s6 39 .anos e ~oi un dos ·para o que teño ,unha gran faciliaade", d.iríarios. Actual mente ·está 
cen fundadores -do, PIVJDB; e xornalista., advogado e ·profesor, e a casac;Jo coa médica Angel a Canuto, "con qu~n viaxou ·a España 
st.ia vida profisional es~á salpi.cada de aconteceres como .- para tomar contactos á vista dun próximo libro que anda · '. 
os q·üe segu~n: trabal lou en di~ersos x?~n.ais e fe\tistas _brasileir?s en. . a preparar sobre a realidad~ poi ítica da Esp_añ_a ac~ual. .easoü Pt;>r 
Rio de Janeiro, ocupou a cade1ra de tecnicade ~or~ahsmo na , . Galiza de man da Agrupación -Cultural de .A €oruña ... " , -: .;_ 
Ponti,físiéi11 ~d~ .r:'n~srp~ p1ic;J~d:e; ~como QRJ..íUco fói _vi'c~pres.i ·d~nte d_a -~ -~-~Alexand_re" Bóveda", e-bai~o ·o"s seós ausp(ciós pronuñ_cioJ".: 
·comisión de xListíc1a da cámara dos deputados v1eel 1der unha córiferéncia nesta cidade sobre as comparanzas entre ·. · : 
da bancada nacion·al do P.IY'JDB, membro da comisión de trabal lo~ .·, os procesos ·de transici-Ón brasileiro e'o levado -~H:a6o · n-o Estado 
lexislacion soc'ial, membro' da comisión do seu partido para estud~r .. es'panqi. ... · .. · · i/. · ·' · ' · · 

"A solución á débé(ja eXterí:la é _ non paQar'' 
I 

ANT.:--En primeiro termo, ·podería
mos falar das afinidades posíbeis que 
se podan atapar entre os dous proce-. 
sos transitórios? · 

AMN.-Os procesos de transición que 
España e o Brasil están a viver teñen 
en comun o feíto de que nos dous 
pai'ses había réximes autoritarios, que 
sairon do poder. No Brasil ternos a 
eleición d.o presidente o ¡:,róximo 15 
de xaneiro -indirecta ainda-, froito 
dun acorde entre alguns lideres civis. 
Probabelménte elixirase presidente 
da República a Tancredo Neves, go
bernador de Minas Gerais. Ao meu 
xuício, a transición no Brasil é u.n 
proceso moi conturbado, porque ,to
dos eses anos, as capas sociais ficaron 
caladas, como t.amén ocorreu en Es
paña ...:pero penso que _aquí houbo 
máis disciplina-; alá ternos, por 
exemplo, ·as parentes, amigos, nais, 
dos torturados e mortos pala ditadu
ra, sobretodo nos anos 70 ... 

Parece · que a d~beda _externa e 
máis a- inflación son dou$ problemas 
importantes que hoxe ten que afron- ' 
tar o Brasil, qué perspectivas de solu
ción se ven para eles? 

... A reconversión 
industrial española 
é unha e.sixéncia do 
Mercado Común". 

. . 
barreiras, alfandegárias nos pai'ses in ~ 
dustrializados, · que af inal ven sendo 

Brasil como. nes~es· vinte .. anos de di- houbo. Outra cousa é que Soff foi 
tadura ; m11itar. Políticos e funcioná- chamado .para facelo recuar dos· seus 
ríos . teñen moitos gastos · personais pensamentos "e non só' non recuou, · o mesmo. . 

Maxino que vo'stede coñecerá, po- · 
lo m'enos nas suas bases, o que ven 
sendo a Reconvérsión· lnduslriah¡ue ' 
o Estado español vai facer en Galiza. 
Poden estabelecerse alguns paralelis
mos coque aconteceu no seu 'país? 

que:· paga o estado, alén do seu salá- senón que s.e fortaleceu. Eles conside-
rio. · Só na ,:miña provínba existen rano que_ten de a4:tori~·árÍo omarxis-
·3.000 . 'automG>veis , o.ficiais que son mo, mais non . coñsiderán o que ten 
LÍsadqs para cousas .. particular"es. A:go- de igL1alitário. ·, . 
ra esta.se dando a ·compra de votos · 1 Cál é' a situación"actual das culfo
por trescentos millóns- ou quiñentos · ras indíxenas no· território ocupado 
para o· candi.dato . Maluf _no . c,ol~xig politi~m~nte polo estado brasileiro? 

A reconve~sión industrial nó Bra
sil· non foi tan drástica como o está 
senda na España; aqui é unha esixén
cia do Mercado Comun, aqui non é 
tan só reconversión, -aqui é reconver-

eleitoral, segundo se anunciou públi- A cultura i',ndíxena .está- frcando . 
camente; .como .se ve, m;lis §rave ~que·' -
a tortura,·é a corrupción·.. · · tofalmenté diezma.da. Hai uriha orga-

.:; · -· nizació"n estatal chamada 'Fundación · 

sión como esixéncia para a entrada 
no Mercado Comun; evidentemente, 
os países industrializados queren 
comprar ii!OS países :que non o son a 
matéria prima. O país ten que se fa-

uHai unha for~a 
·_ cult.ur~I" ,,inflixe".la 

moi im·portánte na 
literatura brasi-leira, 
pero apenas · eso". 

cer unha pergunta: Qué paga máis a . 
pena para o ·seu povó? Unha política 
de Reconversión Industrial· que tria 
desemprego, ou únha mellara do sec
tor primário, ·de tal forma que a ven
da de matéria prima poda ser talvez 
mellor que. o desemprego da recon- Referénd~hos m'áis concretamente 
versión. A Reconversión é uriha faca aos di.reitos· humanos', ,a muller, ~por 
de duas puntas: Españ.a e un pals exemplo, está moi desprot~xida; os . 
cunha déveda externa moi pequena, · prisioneiros comuns receben maos 
con vários pa(ses ·con balanza supera-· tratos. Pero para · min o fundamental 
vitária, : mais logo · da reconversión . é 0 direiio ao trabal lo, ,pois hai moita 
non creo que isto poda seguir senda xente pasancio fame e pedindo nas 
asi; vaise precisai:. un diñeiro para ruas. Q. saládo mínimo é de .o'ito mil 
mercar tecnoloxia noutros paises, e pesetas é máis da metade d.a masa ac-
até as mesmas máquinas. ~h Brasil tiva cobra menos deses cartas; 
agora estamos loitando co FMI, que Hai unhas sepianas saltou ás ·paxi: 
xa non reclama do proceso anticuado 

·da nosa indústr.ia, agora reclama a dé- nas da prensa mundia_I o caso.do cha-
ma mento a Roma do brasileiro Leo- ' 

beda, que é outro, ponto da história. nardo Botf, acusado polé! ·cúpula da ,_ 

Naci"onal o Indio'. ·que eh vez de de- . 
tender o ímJ.io, ainda o · perxudica 
máis. O's Indios so.n hoxe-unha cama
da moi peq·uena da povoación brasi
leira, que está recuando. para ·o oeste, 
cara a· serra amazónica e a cordilleira 
dos Andrés. As suas terras son deco
rnisadas por intereses económicos e 
por iso son_ 'asasinados moitas veces. 
O índio non tiña leis escritas, pero 
baseábase no respeito mútuo; podia 
ser _indo-len:te moitas véces, pero tiña 
un carácter nobre, hoxe a pureza dos 
íNdios. está senda to"talmente arrasa
da polos intereses .predatórios do ho
me branca, que que r:.. con verter esas 

, ter~as en expl~tacións. ·· · 

.. A corrupción 
administr~tiva· é o· 
mal' máis grande do 
Brasil actual". 

Brasil é hoxe un país de alto risco, lgrexa de ter utilizado análises mar-
po~qye debe' moito, pois se Brasil_ xistas na situación dos , católicos.. p0- 1 As camadas má'ls 'esclarecidas: da 
de1xase de pagar · hoxe o que debe, . d f · ch d 

hres dQ. mun o, o que 01 ama o povoación teñen unha mentalidade poderia incluso, comportar o fecha- "T 1 · d L"b _, " C'I 
eo ox1a a 1 erac1on "' a e o de pr_otección, mais -eu vexo difícil ·mento dal~un gran banco int~rnacio- d 1 

E · d contexto no que se esenvo ven eses qUe nas condicións do mundo a_ctual nal. u gostaria e que se cric¡se esa d ? -
nóvos pastores- a l.gr.exa. " cultura- ind. í.xena· se pod_a ·mante. r,· dif iculdade. Nunha entrevista que me " 

O Brasil ten unha inflación do 230 
por cen anua·!, o que significa o 20 . 
por cen ao mes, istQ é, as causas pa
san a valer ·un vinte por cento máis 
unha vez ao mes e o traballador só ve 
aumentado o seu salário unha vez ao 
ano. Nos últimos meses clo ano, o po
der adquisitivo é case nulo; asi non se 
pode .-pagar o aluguer dunh'a casa, nen 
as obrigacións primárias· de comida, 
coléxio ... é, por tanto unha crise per
manente que estamos a sofrer hai 
moitbs ,anos: Ao mesmo tempo, a dé-· 
beda externa é hoxe de cen mil mi
llóns de dó lares, o précio que nos 
custou a Reconversión Ind ustrial. Os· 
nasos chamados. "amigos" económi-

fixeron hai pouco en Suécia, dixen Hai duas .zonas agrár ias ben deli - v.exo con pesimismo o futuro do ín-
1 que a saída para a débeda externa era mjtadas .no Brasil:· O campo do Sul ·e dio no Brasil; ·hai unha gran.forza cul-

.moi sinxela: non pagar, deixal¡:¡ para · o campo do Norde. No Sul-· existen tura! do índio na vida . literária do 
da.qui a dez anos,' porque non ·hai . máis méios de produción, un clima Brasil, pero apenas isb. · · · 
xustícia que o pobre teña que morrer mellar e u.nha vida un ta.nto máis fá ;: ., _· -. Xa para pór_ ponto final·, poder(a, 
de fame para p.agarlle ao rico. ffrasil cil que no N0rde> aqui hai t1nha es- nos dar a sua impresión sobre a Gali-
agora non 'está en condición de pagar · cravituae-;· un sistema de dependén- za. Vostede petisa'que está todo feito 
~ iso teñen que comprendelb o~ 'paí- cia, sobretodo .nós cultivós de exten- en canto 'á relación cultúral existente 
ses ric9s. Xa pagará cando puder·. sión -;-'caña, cacau e outros- os do- entre_ os dous países? _ . -

nos da terra · son lati.fun.diários e os ·. 

1
·
1 A situación no · -

campo . brasil~iro··~é 
de aúténtica . · 
escr.avitude". 

traballadores · han· traballar por d'ia · Hai" unha ignoránda moi brande 
qu·ince horas a cuarenta grados á sobre -a Galiza , porque o's que debe-
sombra. Cada unha dás .fincas onde · ron fomentar a aproximacióri GUltu -

. as· famllias trab.allan; ten t¡:)nda pró- ral, non o fixeron. Vexo que Galiza, 
ptia, onde venden os ~rodutos aos non só poi a 1 f ngua, senón polo espí-
m~s_mos traballa<;:lores a uR· ptééio 'ta) · rito 'do ·POVO, foi onde eu sentin 

, que estes fican' presos por ·non poder maior identidáde digamos ... emocio-
pagar; pois normalmente deben na fa- nal._ !\cho que. os xóve~es, o_:; .artistas 

. cenda tres ou catro salários. Se non . e o~ intelectua1s ~a Gal_iza ~enen gran
pagan pasari a ser ladróns e denuncia- - de interes~ polo 1nt_ercamb10 cultural. 

·Mio<lowicz, 
novo presidente 
dos sindicatos 

_·. po_lacos. 
O Si.nd icato "So.lidaridade" 
polaco está totalmente. Hlado, 
xa ne11 seq'uer sai nos . meibs 
de comunicación ocidentais. 

. Outras accióf1s propagandísticas · 
. intentan combéiter ao réx.ime . 
poi'aco, tais como .a _',.guerra dos 
cruci'fixos". Por qué se produce 
o declive de Solidaíidade? 

·Analii-ar o "boom" de Solidaridade e 
o seu eclipsamento; é unha cuestión -
bastant"e complexa, pero hai alguns 
elementos que poden dar unha idea 
do que está a .acorrer no movimento 
sindical polaco. . 

Recentemente, os sindicatos pola
cos, · agás claro está, "solidaridade", 
reuníronse na cidad_e· obrei ra de -By
ton nun Encontr_o Nacional no ·que 
participaron delegados de case cfnco 
millóns de obreiros. 

Nestes encontros fundouse ' uñlÍa· 
1 .nóva platato"rma· sindical que os agru-

pa nó "Convénio Nacional de Sindi
_catos", elixindo os membros executi
vos e criando Únha representación ·na
cional e aprobando o programa ideo- . · 
lóxico-polúico clixo lema é ''Socialis
mo si, deformacións non'·', eh claro 
enfrentámento con ideolóxÍaS•COmO !l}J 

a representada por "Solidaridade". 
Este Cónvénio Nacio.nal de Sindi

catos ven sup~r a entr~da núnha n6va 
etapa .do desenrolo do movimento 
sindical polac·o, tan descoñecido na 
s'ua dimensión real . . 

Neste encentro fíxose un chama
mento a todos os traballad_ores e sin
dicalistas do mundo pola paz,· repro-. 
bando a inxeréncia das forzas impe-

. cos, dician qt1e a nosa indústria só se
fia .competitiva se se actualizaba: 
houbo unha grande inversión de .di.- · 
ñeiro er:nprestado do exterior . para 
modernizar a indústria, e a indústria 
foi modernizada. Máis tarde, os nasos 
amigos .comezaron a -esix ir grande 
cantidade de requisitos en forma de 
impostas entre nacións, que nos foi 
imposíbel negos;iar: por exemp lb 
nos USA crfaron barre iras alfan9egá
rias: e o produto brasileíro ali conti·_·. 
nua sen ser c9mpetitivo. ·Nós caímos 
nesa trampa da Reconversión lrn;ius-. 
tria!. que sempre .teti que· proporció.
nar desf,!mprego, pois coa remodela- · 
ciór:i <;las maquinas sobran homes. No 
Brasil non ·fun9ionou nen un pouco, 
pois C\>ntamos cunha grande masa 
de desempregados · e un comércio ex
terior deficiente; d.e .ser .un país con 
poucos recurs.os industr·iais, pasou a 
selo con moitos recursos·, pero con 

d ' ¡· · A · d b d Eu suxerm unha ·Idea que non ten os .a po 1c1a. s1 non po en a an o- . . . . . d · 
nar .a facenda, cousa inút~I o. i.r para mp1to de utep1a,', est1ven f.alan, o co~ 

rialistas nos asuntos. internos dos es~ ' 
tados e pavos. 

._ Falaba ··antes dos torturados, dos 
· morfos · pola represión · ~os . .militanres 
. no poder . . Cómo- se, pode·· e·nfocar o ' 
tema hoxe -tan· de actualidaé:le nos · 
países latiooamérir.anos- no Brasil? , 

No pasado, este ·ef:a un grave pro-
~ blema. Agora xa vái . indo máis satisfa

tório ·a como ia antes. Hoxe, localí
zanse m~ú's nos presídios, pero eo tor
turas en .martes. non ·hai moito pro- 1 

blema. Ainda existe ·o escuadrón ·da 
;· morte, un famoso grupo parapolicial 
autor de vários crimes, contra os que 
a Xustícia· e ineficiente. Os militares . 
comprenderon que non saben gober
nar; nunca se corrompí u tanto no 

-outra suporia a mesma escraviWde. A xente. da A.C. .Alexantjre B~_y~da 
Teoloxia da Liberación non é difusa, para t_ent~r levar un nay10 con. 1nte-
está concentrada nalguns sectores. . lectua1s ,galegas~ non ~ - nivel de gober-
Boff é posterior ao nio-Virnento da n_o, senon part1cu_l~r, eu c~mprome.~ 
lgrexa brasileira nese sentido; en Bra- ti _nm~ a facer xes~~ons para que- daq~1 
sil ternos· alguns bispos que se mani - ª . un ano. se ~rgan1~e u~ha gran com1-
f.estan corttra ·a misé ria, contra a pro- t1vayara . un 1n,te~cam?10 ,cu,tu;al de-
beza e contra .a explotac ión do capi- · ~e t.ipo_. Non so e,P.o.s1be_I, ser;i.on que . 
ta-1 monopolista. Es.te movimento ·es- ·e relat1vament_e fa~_il, seria unha gran-
tá tan asumido polo conxunto da de conf_ratern1zac10.n que os galegas 
!grexa brasileira que cando Boff foi .~~scob .risen gue ha1 un povo ; a? ~ul 
prestar decJaración, non foi el só, se- do _Ecuador, 1menso'. con 1_30 m1llons· 

'nón acompañado,polas meirandes au- . de persoas, ond~ ha1 unha cultura es-
toridades ecl.esiásticas do B'rasil, onde pectacular ao alcance dos galegqs. 
Xoán Pablo 11 esta considerado c0mo 
un dos Papas .máis reac.cionár'io,s qye L. MENDEZ 

Por outra banda, dicer que o Pre
sidente eleito do Convenio Nacional --« 
foi Alfred Miodowi·cz -entrevis_tado 

. hai. algun tempo por A NOSA TE
_RRA.:_ quen ocupa o cargo de Presi
dente da Federación ·_do Sindicato 
dos F.undidOres, por i;náis que nasce
ra nunha familia de intelectuais .. E 
tamén', desde 1959, membro do 
.POUP (Partido Obreiro.Unificado Pq
lacd)' membro dos sindicatos desde 
.1948 sendo 'unha das figuras sindicais 
máis coñecidas dos pa(ses 'socialistas, 
que o· distingulron con v_árias conde
coracións. 
r d~I. 262).311 pE X.4.NiE:lR_Qj 1,985 ~ 
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· :a.a~ ' 'bb do anúnsio feito· por Alfonso ,~Guerra~? . A XE~lJS VEGA 

.Quen a~-isa non . é traidor. P-or se non coñe . ..-
cíamos · o alcance preciso dos · acordos toma
dos n-o . último Congreso do PSOE, · o presi
dente da Telefónica, Luís Solana ven de ser 
moi· e~pl ícito: "A política ' bási~a non hai' 
por qué._mudala. E necesárió, non obs~ante, 
mel lorar a linguaxe d·os gobernantes actuais: 
empaquetar a sua política con papei'de· rega
IQ e. boga'rlle colónia para que non cheire. 

---do Cft_ .~ .... Q1 ~. • • história da.ati·tude dp PSOE ne.sta cue·stién . - u.--------------------·---~· . é r~veladora: · naS-tres.ocásións nas que se de: . 

Vendedol-es 
. E un--labeí- ingrato. R'equire un certo do- tasa de ,desemprego. Non todo fa ser a' re~on-

minio das técnicas que se imparten nas esco- - · versión esixida polos ,futuros ·sóéios comuni- .: 
las de · ~rte Dramática. lmaxínense o que ti- tários. . : . 
.vo que ser. para o ministro d·e Trnballo dicer Polo demais, a proP<>sta de A.lmuni-acori-
publi(:amente que . o número ·de' parados vai xihará unt)a curiosa liorta eleitoral. sobre~ ck . 

-descend'er ·nun millón e médio de peisoas du- fra· real de· paro . .Coas polémica_s técr;ticas e 
rante o presente ano. Valoren a capacidade · coa desculpa da "economía s4merxída", o · 
de autodómínio demostrada polo señor Al- · goberno tencionará relativizar o incumprl-
munia cando procedeu a· con-cretar -cunha mento dos prometidos 800.000 em¡;>regos . .E 
cara mói ·séria- os motivos de 'semellante re- . ~por qué 'non?-' proclamará qu_e, grácias á' 
dución: os maiores de .55' anos non deben ser sua. xestión, "o paro xa non é ·o que -era". · 
catalogados como parados senon como pre- ·Cuestión d~ -linguaxe; . . - ' . 
xubilados; a mocidade que remata a carreira -- Dempois de Almunia, apareceu. Alfonso · 
universitária e que non atopa traballo debe Guerra no mostrador e vendeu a promesa do 
.ser considerada como povoación -estudantil... reingreso dos militares da UMD oa presente 
E así até rebáixar 1.500.000 r:ias estadísticas. ie~isl.atura. Claro que. en asuntos de vendas,' . 

. E, por suposto, as "amas de casa" non deben Narcís Sen:a está · m~llor. situado. Experto AO 

·in.creberse nas oficinas do 1 NEM porque nun- comércio de armas, sabe que O trro máis ·- pe~ -
ca poderán ser consideradas traballadoras pa- rigoso é o que sai pola-culata. E por iso mati-· 

. ' 
Militares da u·.M.D. 

bateron leis_· ...,.-élaboradas por . U.CD-- que · 
afectaban aos miJitares da UMD, ós· parla

. tnentários sociaHstas apoiaron co seu. voto as , 
teses .contrárias .. ao reingr'eso dos .milit~res ex- ' 

· pu:lsados . .o-xesto e'le,itoralista do vicepresi
dente do gobérno pode ser., ao cabo, a· última 

. -promesa vendida . a . préciQ -de saldo ·nun mer.~ 
. ~ado · que;'• xa nbn se ffa da calidáde·da's ofer-
tas que recebe. -

"Aprender:' ~ vender mel lor as cousas" re
clama Luís Solana. O problema é cando tiai 
''cousas" · que ·non se poden "vender" O 
mesmo .señor ·~ola_na, po~ exemplo, non quer - · 
saber nada dos homes. e mulleres que traba
Han eri lntelsa porque non seria ·capaz de 

· "vehder" a necesidade do peche da factoría · 
coruñesa. E quén "vende" a represália políti
ca sofrida por Mª .Teresa Navaza? Oú ·as prá 
ticas neofranquistas dUn ·ditador ch-amado 
Manoel Soto? · 

radas. Segundo parece, o goberno quer hq- za·: "A UMD é un tema doloroso e difíCil. .. 
mo1ogar os sistemas co

1

ntábeis aos que están Existen formas alternativas de entender a so- . 
vixentes ·na ·cEE. demostrando, de paso, que lución correcta e deberá fiarse tnói fino na 
a "euroP.eización'~ da economia· e.spañoJa decisión final". Está pensando' o minístro de. -
provoca , un efeito euase-milagreiro sobre á . . Defelilsa ·nun indulto .si~ultáneo aos ~mplica- ·, 

dos · no 23-F pésie a que os militares .demó
cratas teñen manifestado a sua total oposi
ción a calq1.,1er -tipó' de plantexamento "com
pensatório"? Qué fara o goberno perante a 
opinió~ contrári~ e_xiste~te nos cuárte'is ver-

Coas e.leicións. galegas ao remate deste 
ano, re~oñezo que non é doado o la,bor que · 
lles espera aos "vendedores" da · "imaxe so
cialista"; Cómo demostrar que o partido de 
Rodríguez e , Antolín é unha alternativa de 
esquerdas á actual Xunta de AP? Cómo ex- · 
plicar que Paco Vázquez é diferente a Fer
nández Albor? De qué xeito se pode oonven
cer....aos obreiros de ASTANO e de ASCON? 
Os "vendedores", dende lago, van ter moito 
trabal lo. 

Nqvas detención~ de independent.istas 

·XIV COngfeso de EsquQrra·· Republicana: 
a búsqueda da· iridentidade~ -
O Congreso de Esquerra Republicana dé Cataluña rematou o _. 

r :<~20 de Xaneiro coa eleición de Heribert Barr.era como primeir:o 
secretário. Barrera criticoCJ ao rei Juan Carlos por tomar partido "a 
favor da integración de España na ·OTAN". O Congreso ·de _E R 
rexeitóu unha proposta para que se fixasen condicións 
á permanénc,ia deste partido no goberno ca~alán. · 

Unha das notas máis destacadas deste 
congreso é, sen dúbida, a crítica que 
f ixo Barrera a respeito das declara
cións do rei "a f~vor da integración 
de' España na OTAN". O secretário 
de Esquerra Republicana recordou o 
discurso pronun,ciado por Juan Car
los o c;fia da Páscua Militar no que di-
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xo que "o illamento e rieutralidade . 
de España seria un suicídio": 'O diri: 

· x~nte republicano considera que, 'pé
_sie a q.ue o rei non -citou o tratado no· 
seu discúrso, ''.tomou partido pol·o in
greso de .Enpa·~a na OTAN", antes de 
que . os .españors se prónunciaran 

1

So-' 
bre ·O téll'!ª·. ,,. · · 

Heribért Barrera pensa qwe "isto é 
unha demostración de que unha de- · 
niocrácia poi ítica no ·Estado espaf'í-ol -
só' pode ·instalarse o día en que haxa 
unha República" .' . · · 

Por outra banda, Barrela fixó .alu- -
sión · ao federalis'mo ·que defende o 
seu partjdo, e anunciou que E R ofe
recerá "un modelo federal estatal que 
coñeza a realidade plurinacional e 
permita a · defensa dos direitos ·dos . 
Rovos". 

continuidade do Consell Executiu se 
este. se pronunciaba en cpntra do re

- feréndun sobre a OTAN e pola per
manéncia na Alianza Atlántica. 

- A -candidatura de Bárrera __ acadou 
o apoio de 594 militantes, a inda que · 
se -viu castigado con 202- votos en 
br-anco pola sua negativa a discutir no 
congreso .a reforma dos estatutos e a . 
per.manéncia de E R no goberno cata
lán. 

O pleno do congreso rechazou un- . 
ha eníenda na que .. se pedia que o par
tido considerase a sua partícipación 
no goberno da 

1

Generalitat. Na emen-
.da _ped íase que . o partido estuc;tase a 

Detencións de presuntos militantes 
de "Terra Lliure" 
Ao tempo que remataba o congreso 
de Esquerra Republicana comenza
ban as primeiras detencións, por par
te da policia, de vários independentis
tas cataláns que se continuarian ªº 
longo da semana. -

Estas detencións están provocan- · 
do certo nervosismo que consideran 
que a policía, con esta actuación, dá 
"novaménte paus· de cego para rema
tar co Índependéntismo" en Catalu: 
ña. O secretário xeral de ER, Heri
bert Barrera, recollendo en parte esta 
opini.ón, declarou que "até que as de
tencións non sexan confirmadas xu-

) diialmente tomarér11olas por inxusti
• ficadas". 

· 'O dirixente republicano dixo que 
"dadas as circunstáncias deste tipo 
de asuntos, o noso partido pasou de 
pensar que cando a policía detén a al-

·guén é culpábel, a :pensar que cando 
se detén a un independentista ac_usa
do d_e est~r implicago en organiza
cióas como "Terra Lliure'~, as posibi-

- lidades m~is grandes é que non sexa 
certo-". · 

' 
A actuación da Generalitat peran-

te as detencións é 9bx.ec~o de críticas . 
· polos sectores independentistas. Con
sideran que non exerceu á sua a~tori
dadé dial:ite deste problema. 

Os cinco presuntos militantes de · 
"Ter-ra Lliu_re" for:_ori intefrogados na 
xefatura 'superior de .Barcelona polo 
xuíz. e a fiscal do x-ulgado de 'instru
ción qué estaban de garda o dia da 
detención. O militante de "Terra 
Lliure" detido en Perpignan ' ingresará 
en prisión por orde do xu íz a esa 

1 

lo-
ca·l idade. · ' 

Con motivo destas detencións ce
l~bráronse o pasádo f fn de semana di
ferentes manifestacións pqr toda Ca-
taluña. - · 

CARMEN PRADO _ 
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Uf, cóm.o pode ppr as cóus'as un c,~sa~ · 
mento, tan só un. contra~o ,marital 
p~.de armar u.ns· revo,ltjxps no mundo 
do espectáeulo deportivo que poden _ 
provocar ' enfrentamentos, ci~mas e ·' 

utras cousas polo · e~ilo ~ue.non dei- · -0 ¡_ - "'~lb ;:, 17n Qh Rli! Rli"': r, p. 1t cit:> . n o n 2Y 
xen . ir 'á oon por'tu u a ompe 1c1on 
que cada .ano. parece máis chafa_da. __ 

Agora éstamos· c·o· ·caso - 'f rümbo, :i 

antes tdi ' Blf-iukóv, os iarbí'tros, 'tañ'to:' ' 
teÁ _ Non se · aclaran. F a'n normas que , 
van contra as hormas máis ·elementais 
e que rexen os designios do Estado, 
co'mo · a própria Constitución. , Pero o 
caso é que fan o que queren estes.se-

dres do espee;táculo deportivo. - A 
eles non hai quen 1 les djga nada. Po
bre calquer .doutro ninguen que xa -
non trasgreda esa Constjtución que 
tef.íen sacralizada como se fose a mes
ma Democrácia en persoa, nen tan se
quer se pode pór en dúbida o seu 
"benefactor ma11to cubridor". Polo 
que parece iso, con "Lei de Defensa" 
e para todos, menos para o deporte 
e ... algun outro estamento, para os de
mais nen sequer se pode ter a negáti-

'. va a xurarlle pleitesía.. . · 
Ao que íamos. Como o espectácu

lo deportivo "pasa de leis" e o Go
berno lle deixa pasar, os problema•
agora xurden como toxos en monte 
cavado, . tan pronto como a cálquera 
lle dea por confrontar as leis que o 
rexen coas comuns para todos os ci
dadans. 

Como xa dixemos ao comezo, 
agora ·estalqu o "Caso Trumbo". Un 

estranxeiro que ven de con
seguir a nacionalidade ) española por 
mor do seu casamento cunha valliso
letana. 

Trumbo, un dos mellores xogado
res daJiga .de baloncesto xa non oc1;1-, 
pará a~í praza de estranxeiro e o Bar
celona tén xa a fichaxe apalabráda 
entre o cabreo de · Fórum Filatélico 
de Valladolid, o seu actual .equipo e 
dos outros clubes · ql!e ven como o 
Barcelona ten asi á catre "estranxei
ros" os dous permitidos por cl~be, 

,. Sibílió, que está . nacionalizado e 
Trumbo. Pero , como ven moi difícil 
pór as mesmas -pegas que a Biriulsor-, 
o ·que tratan é de facer unha reguta
mentación que dispoña de cáda equi~ -
po non pode ter .tampouco nÍáis~que , i 
un nacionali·zado: 

Atrás qued~~ ~s alabanzas ás no
vas medidas que permit.en máis ex
tranxeiros e os · benefícios para a 
competición. Age_ra vencer o medo a 
que todos se casen. Ate pode haber 
algun ra<?lsmo ... - · 

.,.:; . ,; ., ·_.?:íj: :·¡!..,~ ~ ·:1:""¿ .;·.; ~ ... \f.:..,::.;·· t. 4 ·:~~{-- ..... ~' ~ .. ~ 
o Ban;:a é o novo cam-- ' in_~ó!'.)nita, Archibald outra -e os de-

: peó.n de Lugo· non ·e -unha previ- mals_ xa"s_e .. sabia qi.¿e. podían facer 
" sión . . Cáseque é .. un , axioma. Des- ·., o mesmo d_~ sempre: o índi.o. 

pois· de Maradona e -MeflOtti tive- · - Pero na primeira xornad~ ·un-
ron que chegar Arnhibald e Vena- _ . 0-3: no Bernabeu -trocou todas as - , 
bles para fa'eer do Ban;:a .un equip0; predici.óns.. Despois . ¡ Madrid ' e 
coerente-, forte. e con.bons resulta- 'Athletic puxeron .. as plumas na-tes-
dos. .. ta e ternos· un novo campeón . .- , 

Nas últimas tempadas Real So-· A superioridade é évidente pe-
ciedad, Atlétic e. Madrid déronlle ro ten .duas contrapartidas n'etati-
rpoitísima ernqci~m á liga- ainda vas: A primeira é a falta de .emo-
que pouca 'calidade. Nesta o Ban;:a ción. A segunda unhas recauda-
está a facer todo o contrário. dóns rid(cutás que agravan airida 

· · Porén, os xogadores blaugranas 
son o~ mésmos de sempre. Archi
bald por Mí;!radona é-a única dife
rénda, pero resultou moito máis · · 
importante- do que se podia pen
sar. ' Xa non se xoga para o Pe 1 usa · 
é, ademais, o escocés fala moito 
"rrrériós.~ :! :- "i:... · .¡.; .. 

O Bar:.ca comé~ou a Liga cun : 
e-qu1po case ~ experimental, nen ""se
quer se estaba na · abriga de conse
guir o título. - Venables era- unha · · 

máis a fotal ruína económica dos 
clubes. , 

E ben sabido que o futbol ac
tual non-ten calidade. Se ademais . 
1 le tiramos a emoción, todo rema
ta en vi'nt.edous señores correndo 
detrás dunha sandia branca. 

'_- -- N~s\a"S-CondÍciÓns pódese, &cer · 
c¡ue esta . Liga está m0rta. fncluso 
mi'r~ce q~e xa c,hejr,~,. 

RICARDO RIVER~ 
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Notas sobre . o .moderno. 

ANTON BAAMOl\IDE 

1.~lnversión de valores, riit']ilismo, 
"Deus coa nación, a revolución non 
existe. Todo está permitido". Nietz
che é o propriamente post-moder
no, A crise dos grandes relatos é 
-segue send_o- a ·crise de Deus, do 
Esprito Absoluto, do lucacsiano 
"proletariado que . se ,realiza na his
tória" ... ou de calquer totalidade · 
postulada, ; incluindo a identidade 
nacional. · . 

Escepticismo acerca · do suxeto 
'crítico' colectiv.o, escepticismo acer
ca · saberes unificadores, escepticis
mo acerca da esixéncia -moderna 
de organizar racionalmente a vida: 
o ideário post-moderno é produfo 
da derrota dunha .. guerra ,que xamais 
tivo lugar. O crepúsculo dun dia 
que non naceu. Fidalgos, dandys, 
post-modernos . e outros teñen en 
comun esto: a sua experiéncia do 
mundo é predominantemente esté
tica. 

2.-Para o post-moderno a espe
ranza radtca no átomo. Tal confian- · 
za, poren, é, sob.retodo, un modo 
invertido de pesimismo. A revo~u-
ción -razona o post-moderno-, 
non produciría máis que un reaxüs
te interno do sistema, un aumento 
da sua eficácia preformativa. Lyo
ttard escrebe: "A única alternativa 
a ese aperfeicionamento de actua
ción é a entropía, é dicer, a deca-
déncia". ' 

Escapar á 6mnipoténcia da ma
quinária. Escapar en c·alquer direi
ción. Facer de todas as sendas un 

· destino iguaJmente probabel para a 
monada. lntroc;lucir o abscrrdo no . 
mundo telemático. Deseñar unha 
estratéxia fatal do dis.ema na era da 
administración total. Opoñerse á 
reificación, ás almas-mercancía. Tal 
é o _único sono diurno que nos é 
permitido: gozar da decadéncla. 

Verdadeiramente o · império da · 
razón instrumental e da sua civiliza
ción é. certamente tem1bel. A ilus
tración 'e a supresión dos antagonis- · 
mos universais, ·as duas tarefas que 
aquela razón prometia cumplir se
guen a ser. mera aspirai;;ión. Mais, 
entre tanto, a magnificación· do seu 
poder reifica a ese ir.npério. Decreta
do inamovibel. "E é preferibel 
aquel ·que ten saudade de Deus que 
o verme que· retqza nos pequenos 
placeres" (Nietzche) 

3.-0 problema ·é: como xustifi
carse teoricamente a construcción 
dunha· identidade emancipatória (a 
oación, o probletariado, as mulle
res ... ) nun mundo no que unha tal 
idea (a dunha dialéctica suxeto-ob
xecto ·tendencialmente dirix,ida á 
consecución dunha totalidade -es
tado-) está desacredliada (no occi
dente satisfeito) polo que realmente 
ocurre u. 

O que realmente ocorreu foi o 
capitalismo realmente existente e o' 
socialismo realmente existente . De
valuaron toda moral a pura eficácia, 

_ a puro critério funcional. A secula
ri~ación foi un salto contra os mi-

. tos, contra os re.gresivos mais tamén 
contra os ,qUe constituen· a forza 
teo'lóxica ·da revolucivon. Produceu 
un rebaixamento do horizonte dos 
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homes. Unidimensional foi chama
do; entón, o .áto·mo. Non é esta-das 
menores razóns para desconfiar del. 

4:- En calquer caso: a inexisten
cia de identidades irlternativas santi -. 
fica, naturaliZa, a identidade do 
existente. Urxe o que se ten chama
do reencantament'o secúlar . A Uto
pia, como guia du1:1 program¡ de in: 
vestigación e acción, ha ser efeitiva
mente quen nos salve coa sua forza 
numinosá. ' · 

Mais o mito debe, ademáis, criti- · 
carse tanto como_ produc.irse. Non 
debemos lanzarnos irreflexivameme 
a un mund_o platónico despreciando 
o que ternos máis inmediato. Nos 
dou.s . é que debemos habitar e nos 
dous crlticamente. 

Esto supon aseverar o dado: en
tre ·o naso conocimento' e a nosa ac
ción non hai vencellos i.nternos, in
manentes. No final, en aquelo a que 
aspir:~n teoria e práctica, é que ·esta 
o vencello . . 

5.-f\lacionalismo galega: a ver
dádeira Pátria . está no futuro. ·o ga; 
leguismo de pre-guerra non minteu 
mais era tendencialidade unilateral. 
Cando Castelao escrebeu que "a tra
dición é aquelo que endexamáis nos 
treicionou .e sempre foi treiciona 
.do" . Tiña razón na · sua reivindica- · 
cióJl do oprimido, mais a saudade 
non debe ser ur.iicamente da Terra 

-(da parte . do pasado que hai que 
conservar) senón sobretodo da Te

. rra Prometida. A verdadeira pátria 

.. _ 

está no final, non ao princ1p10. A 
Galiza auténtiéa está por criar. 

O conceit o da sua · ·ident idade 
defíoése poÍ. oposición á domina-

. ción. totalitária do mercado español ¡ · 
e a sua esixéncia de erradicar a dife- 1 

réncia... Frente a esa esixéncia e, 
precisamentf:l., lexltimo preguntarse · 
pola sua ide·ntidade. Tamé n · polo 
respeto que merece a sua existéncia: 
Mais convén non desatender · a cha
mada contra. ós périgos duriha iden- 1 

tidade . cousificada'. ldentidade que 
treicionaria, ademáis,' a complexida
de do país que pretender,ta. repre
sel'ltar. A identidade g~lega é, ela 
_mesma, ún xógo de identidades e 

· diferéncias e non debe contrapofÍer
se como eséncia -á índa que ela rion 
deb~ ser _proscrita- aos procesos 
reais de producción e reproducción , 
social. 

. O espíritu ha s~r, ~ntre nós, sen
síbel tanto ás perdas no"sLdiJ,stancial
mente humano que provoca a racio
nalización capitalista canto á esi~ 
xéncia dun progreso autodeter'mina
do. A e·sa dob'le determinación aten
dia Otero Pedrayo cando, despois 
de declarar que a modernidade vai 

~ I 

no ·Senso do programa do galeguis
mo, escrebia que "a salvación virá ¡ 
cando os galegbs podamos pornos 1 

diante a verdade ceibe do noso ·es
píritu" e daquela. '!a galáxia nova- , 
'!lenge acesa, toda lui d,a alb-a nos r. 
nosos montes, nengun remorso en - Í 
treos nosos irmáns". 

-1, 
C~LROS R. SILVAR 
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Feíta polo MiniStro de Edu~ciÓn portugués Ílo C~ngreso de Escritores Luso~Galaico -

Pro pOstit de · ésC61ariiar aos' Párvulos .en galego'. ~- portugués. 
aos -dous lados da fronteira 
O Iº Encontro de Escritores 
Luso-Galaicos serviu para que 
o Ministro cie Cultura 

-Portugués fixese importantes .. 
anúneios. · 
Resaltar · tamén as 

· . conclusións a que se 
chegaron nestes tres días, por 
roáis que nalguns momentos 
faltase a discÚsión e os 
presentes se dedicasen roáis 
áo turismo e a dar a coñecer 
as suas "obras" que a 
abrir camiños,.entre as duas 
nación s. 
O Ministro de . Educación de Por
tugal J .A. Seabra, anuncio u na 
clausura do Iº Encoritro de Escri
tores Luso-Galaicos, celebrados do 
·25 ao 27 de Xaneiro en Monyao e 
Melga90, ·que 0 Góberno portu
gués xa tiña aprobada a proposta 
de que en escolas galegas e portu
guesas -do ciclo primeiro ·se estuda
se a língua galega e filáis a portu
guesa. Referiuse o Ministro a que 
isto non era unha mera experi
mentación e que algo parecidó xa 
o estaban facendo no protectora
do portugués de _Macau co chino. 

En manif estacións para A NO
·sA TERRA afirmou qu.e isto no.Ii 
era de nengunha maneira un anún
cio gratuíto, senón que "o Gober
no portugués tiña esta decisión e 
que intentarían levala . adiante, se 
cantan coa colaboración tanto do 
Goberno autónomo gal~go como 
do Gobernb central español, xa 
-que hai que respeitar a soberanía 
política". 

Pero non foi este o único anún
cio importante que fixo o Minis
tro Seabra en Monc;:ao; afirmou ta
mén que implantarían en Portugal 
a asignatura de língua e literatura 
galegas á mesma altura que o espa
ñol. Tamén se referiu no acto de 
clausura á intención de que se 
críen centros de _investj_gación .co- . 
muns en determinadas áreas tais 
como históricas, antropolóxicas, 
literárias, etc. 

Pero non remataron aquí a·s no
tícias reveladas polo Ministro. por
tugués, senón que anunciou o es
tabelecimento de cooperación en
tre as Urtiversidades do Norde de 
Portugal-Galiz.a, Norde de España, 
Euskádi, até chegar a Aquisgrán. 

· Importantes conclusións 
Pero se · importantes foron as no-

.. vas oferecidas por Seabra,; e as 
suas rnanifestacións d·e que .non 
ian ser meras palabras, cara un au
ditório onde estában mo-itos ami
gos seus dun e outro lado da fron
teira, 'tam'én tiveron grande rele
váncia as conclusións <lestes pri
meiros ericontro~. 

Así, entre outras .causas, pediu
se a supresión de todos os trámites 
burocráticos que .impeden que li
bros e xornais galegas se impriman 
a0 outr·o lado da fronteira, a po
tenciación dos intercám bias entre 

·as duas nacións, cromo iniciativas 
cultu:rais, empres~.s editoriais con
xuntas-, revistas, xornais e cadei
ras. Pediuse tamén a supresión de. 
fronteiras; demandouse a cancela
ción do decreto de normaliz"a.ción 

· lingüístiq, e que o galega se ensi
nase nas universidades españolas e -
nas da á'rea cultural luso-brasileira
africana. Despois ·de facer f incapé 
en que de ben garantirse as liberda-

Os participantes no Ericontro· adicarori unha boa parte do seu temp0 a vi$itas culturais. e pol:íticas. Vémolos aqui no Castro 
de Laboreiro. 
des f íxose un voto pola continua
ción destas .iniciativas. 

O Gobenío español 
e a Xunta, 
non moi conformes 
As iniciativas parecen non gustar-

, lle moito ao Goberno espáñol e á. 
Xunta de Galiza. Concretamente, 
desta institución non asistiu :rien
gun representante, por máis que 
foron invitados. 

Quen si asistiu foi un delegado 
do Goberno civil de Pontevedra, 
que estivo presente 0s dous pri-

meiios dias. No acto · de clausura, 
non estivo, surprehdentemente. 
En círQulos portugueses comentá- . 
banse chamadas da embaixada es
pañola en Lisboa ao Ministro Sea
bra para que non asistise a .esta . 
clausura. Afirmaba algun xornalis
ta ·portugués ben inteirado que se 
reciberan chamadas da Delegación 
do G_o9erno en Galiza neste sentí~ _ 
do.-. · 

De certo; son~ben sabid9s os re~ 
ceios que ten o Gobernó español, 
e mesmo .o portugués, coas rela-

cións Galiza-Portugal. Tratan de 
asumilas, p~ro _no fondo intentan 
boicotealas, o primeirn por causas 
ben evidentes, o segundo, por que 
po, Norde de portugaL se está a 
producir un forte movimento au~ 
tónomiSta que non é visto con 
bons olios en Lisboa. A interven
ción na clausura do -P_residente da 
Cámara de Monc;:ao, foi ben elo-
. cuente, pedindo autonomia, des- _ 
centralización, · acusando a Lisboa, 
e pedindo múltiples mellaras. N ol1 
foi o único', xa que esta reivindica
ción au tonómista . estivo presente 

O. Seminario de Estudos Galegos en Londrés 
Nom longe da sede do Centro 
Galega, no oeste de Londres, 
vem funcionando todos os sá
bados o Seminário de estudos 
Galegas d.e Lc~ndres, fruto da 
cola bo:rac;:om l anglo-galega. 

-Além da Comissom Cultural 
do Centro Galego, colaborarri 
no Seminário as Irmandades 
da Fala, a Asso~iayom Galega 
da Língua, a Inner London 
Education .Authority (atrav~s 
da Peña ' Cultural Española 
que funciona no H.ammers
mith and North Kensington 
Adult Eduéation ·1nstitute, da 
Ca.mara Municipal do Gram 
Londres), e pessoas· inglesas e 
galegas que trabalham pala 
compreensom dos pavos', den
tro dum- marco internaciona-
lista; · · · · 

Cada aula é um seminário 
dedicado a um aspeito da pro
bleri1ática galega. Por exem
plo a pergunta: porque emi
gramos?, plantej.ada ao come- ." 
90 da aula, é respondida por 
cada um dos presentes segun
do . as suas experiencias, das 
q.uais -se vai extraindo dum 
jeito prático todó o fio do 
submetimento de Galiza, a 
coloniza9om cultural, , a histó
ria, etc. O Semirtário dispoe 
duma biblioteca de te.mas ga
legos, tanto em ,galega como . 

em ingles. Alguns exemplos: ·, 
Dialéctica do desenvolvimen
to: nár;:om, lingua, classes sa
ciais, do -professor R:-'Lopes
Suevos; o Prontuário ortográ
fico da lingua galega-portu
guesa, das Irmandades da Fa
la; livró's do pro f.. R, Carv alho 
Calero ; urna tese escrita · em 
ingles sobre o processo auto-
nómico galega, etc. . _ 
. Nas aulas podem-se v.er ga
lego_s e galegas de diversas ida'-
des, ingleses que vestem ao es
tilo "punk" (e entendem o 
galega), galegas da G.aliza 
nom administrativa (por · 
exemplo do Byrz.o) que nos 
dam lic;:oes de fidelidadé a lín
gua h_istórica (por exemplo na 

. terminac;:om -r;:om, em lugar 
de -ción), etc. O temário é 
amplo, e ·vai senda tratado 
por parcelas: o atraso econó
mico, a emigra9orn, a história . 
desmitificada de Galiza, o fe
minismo. .galego, a au tonomia, 
língua, literatura, arte, hu
mor. 

O semanário A Nossa Te
rra é utilizado nos seminários 
para fornecer ·material a de
bater. Utiliza-se tam bém ma
terial p·olítico e artíst~co de 
Castelao. Compara-se, para os · 
ingleses, o caso galega co es
coces, irlandes e gales (por 

certo, . ó partido naciohalista 
gales Plaid Cymru está a pu
blicar material informativo 
sobre o conflicto lingüístico 
entre o castrapo e o galego, 
no seu jornal em · língua gale
sa). · 

Um problema que se avre
senta rios semináriós · é. a esco
lha de .textos galegos nom 
alheados, que tenharn urna 
m.ensagern universal, ·que di
garn algo aos ingleses (que po~ 
dém proceder de comunida
des diversas: antilhana, índiá, 
etc.), que nom esteJam escri
tos é·m s~miespanhol ou em 
castrapo. 

. Mas em gera:l os seminários 
trariscorrem sem ou tras pro
blemas, e com o máximo inte· 
resse, apesar do mau tempo 
que recentemente rebaixou 
alg.o a assitencia semanal. 
CU:mpre dizer q.Úe os gastos 
do local, 'electricidade, cale
facc;:om, guarc;laria, etc.,. . co'
rrem por conta do município 
ingles, ao que a comunidade 
galega emigrante contribuí 
com os seus impostos munic¡
pais, como todas as demais 
comunidades, inglesas ou es
trangeiras, que vivem e traba
lham na capital británica. 

Carlos Duram 

nos tres dias -deste encentro na in
tervención doutros · congresistas, 
ou doutras· personalidades como o 
Presidente da Cámara de Melgac;:o. ' 
Até o Ministro Seabra tivp que re- · 
coller estas reivin.dicacións, salien
tando ao ánimo desc.entralizador 

·do goberno. 

.Protestas dos_galegos .. · 
As imposicións do Goberno espa

. ñof chegan ao ·extremo de afirmar 

. que a non presencia da bandeira 
española presidindo xunt0 · coa 
portuguesa e a galega o considera
rian como inxeréncia de Portugal 

, nos asunt,os internos do Estado es-
pañol. . 

Ao ' comezo <lestes encontros, 
· unha del~gación gálega enttevis'- _ 
touse co comité organizador e co 
presidenty das Cámaras de Melga
y.o para expresar a protesta pqla -
preséncia da bandeira española, así 
como por ter un al,ldiovisual turís
tico en español. Os galegos expli-

. carori lago a sua posición a todos 
os presentes, disculpándose os res
ponsibeis da organización. 

Ade·mais,' nalguns mdmentos 
vários congresistas ausentáronse 
do lugar da comunicación por ha
·ber quen utilizou o ifüoma espa
ñol. 

Por outra banda Maria do <;ar
mo Enríquez Salido, fixo fincapé ·· 
nunha cuestión, que xa fara posta . 

' de manifesto anteriormente ·por 
vários dos presentes, ao referirse a 
Galiza como España por parte dal
gu_ns oradores portug_ueses. Enrí
quez Salido, subiu ao estrado e 
afirmou en tono contundente que 
"xa -6 hora de que se inteiren de , 
que Galiza non é España. En GaH:. 
za só ~xisten, os nacionalistas e os 
imperialistas". 

O reintegracionisino 
Ser. dúbida, o tema máis debatido 
neste encontro foi o do reintegra
cionismo que produ9iu na madru- . 
gada do 'sábado ao domingo unha 
acalorada discusión .entre galegas e 
portugueses, ao debaterse se· o .ga
lego e o portugués era ou non a _ 
mesma }íngua. ' 

Foron os partidários desta ten
déncia reintegracionista en Galiza, 
que abo.gan por unha grafía portu
gµesa, case os únicos que estiveron 
presentes heste "encentro", xa 
que faltaron outras personalidades 
que tiñan anunciada a sua presén
cia. Dicer que había tamén algun--_ 
has ou tras persoas ·que viven en 
Gal.iza, e que nestes ertcontros. fa':. . 
laban o espafiol como língua ha.bi
tual. 

A resaltar tamé.n a preséncia do 
Profes'or Carballo Calero, que foi " 
obxecto dunha homenaxe con en
trega de regalos, senda a auténtica 
"vedette" <lestes tres dias. Foi este 
profesor, re~oñecido internacio
nalmente e cada vez máis ataQado 
polos que ostentan o poder en Ga
liza, quen fixo de portavoz dos ga
legos presentes no. acto de clausu-
ra. 

Asi e todo, estes "encontros"·, 
tiveron erras, recoñecidos., pala 

. 1 própria organización, xa que en 
momentos se lle deu moita máiS 
importáncia ás visitas . turísticas, 
.por máis que a-zona non se poda 
máis que admirala, que as ponén
cias e comunicacións. 
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-.A unll~- certa distáncla -neces4rÍa no témpo, azarosa ~o~~ 
espácio-:-, pero con emotividade, o autor do artigo fai balance 
·e valoración dunha escolma das perdas cult.urais intemado11ais 
do 84. E dirixíndose lúdica e supostamente ao autor de 
Animal Farm< oferece un novo e diferente comento ·sobre o 

. fenómeno Or~elie o seu 1984. , · 

HERNAN NAVAL 

As derradeiras semaÍ{as de 1983 
. non agoiraban un 84 de felicida
des e progresos culturais :P.recisa
mente. · Un non é superticioso en 
absoluto; conste, péro o fí1ito de 
que dous estúpidos · e sucesiv<?s . 
acidentes ·de circulación aérea lle 
tirasen a vida a algunha xente -da 
que - amamos, · como dirían _os do 
Liberación , .crian mm unha inque
danza que non se esvai coa· facili.
dade do · fume dun Montecristo, 
nen moitó menos. · 
· Daquela; dous pianistas · xe- · 

niais, dos que lem bro o son das 
suas mans e dos seus no mes, ··mais 
non a escrita destes últimos, polo 
que non me arrisco a reproducila, · 
perderon · as mans ·-e a vida- es
trellándose contra os suxos cam
pos madrileftos. E con eles Rosa 

. S.abater, colega tamén, coñecida 
do ouvinte e leitor de xornais. gale
gas polo seu recoñecido maxisté
rió nos anuais e fraudulentos C\lr
sos de Música en Compostela. 
Fraudulentos os curs0s, non a Sa
bater, musicalµiente allea. 

:' ¿Orwell tenía razón?", per
guntábase postumamente en El 
País o escritor peruano M;anuel 
Scorza, desaparecido tamén nun 
dos referidos accidentes -en Bara
jas. Sintomático? 

Os cronópios nunca marren, é 
ben certo, mais non hai dúbida de 
que a desaparición física de Co;rtá
zar hai logo un ano constitue unha 
vitória circunstancial , dos famas . 
Pero venceremos nós, Julio. 

A nómina de superviventes de -
xeración literária española do 27 
viuse .novamente reconvertid a e · 
regulada cos pasamentos do "Cer
vantes" Guillén (Xurxo), prímei
ro, e do' "Nobel" Aleixandre hai 
poucas semanas. . · 

Sen J o;;n Miró, o Mediterráneo 
.é máis pequeno e está máis suxo, 
o mundo inteiro é mfü·-ruin. Que 
te leve o demo , Big Brother, por 

. levarté ao Miró agora que xa lle tí
ñamos perdoado que pintase ·un 
cartel tan fermoso -para ·algo tan 

. ,horríbel e ' hortera · como o Espa- · 
ña'82 . . 

"O pene é a King-Kong o que 
fil'\ á _literatura nordeamericana". 

F oí a sangue frio, como a el lle . 
gostaria, como el palicaba· de se
gl!lido sen · Cínicas m~uras e .con 
nua, cr.ua e extrovertida honesti
ª-ade intelectual, como . o verán do 
84 derramou para se_mpre a pluma 
de Truman ·capote. Por algun 

amor comp'~r'tido - ·por Marylin, 
polo cinema-, pola saúde literária ' 
internacional, a ti, Tmman, bóto~ · 
che este ·capote de admiración; pa · . 
ra ti esta lembranza emocionada. 
(Nota a El ·País, .La voz ... e ás 
axéncias de prensa_ todas: se Capo
te era homosexual e drogadito, a 
min tenme sen coidado. Fin á in-
f ' ~ - ') amia. . . . . . 

Pro ducíronse ou tras desapari
cións -eludo tristes conotacións 
da palabra- de-imerecida ·falta de 
trascendéncia nos ma~ media, 
aparte da de , Tomás. Salvadq,r, .J?o:r: 
exemplo. Por exemplo~ por citaLa 
primeira que acude á miña non es-· 
forzada memória, a de Carlos Qui-

·jano, o que fora diredor daquel · 
seique entrañábel semanário uru
guio, de unanimeinente recoñeci
da combatividade · política e ho
nesta ·mfütáncia cul.tural, chainqdo 
Marcha,. clausurado pola ditadura 

· militar ao ano d.o pau. do 73, ante 
a sua obstinación democrática e 
anti-imperialista. T.eño o t 'ostume, 
coido que san, de non faiar do que 

1 

. non sei, pois córrese o risco de 
desbarrar indiscriminadamente e 
de facer o ridículo. Por iso, aos 
novos inquedanzados polo asunto 
motivador deste párrafo do artigo, · 
remítoos ao maxistral texto de 

· Mário Benedetti, cplaborador de · 
Marcha, .compatriota de Quijano', 
intelectual 'puramente exemplar e 
éomprbmetido até a médula, pu
blicado o pasado 25 de Xi ño do 
1984 no diário 'El País (Madrid, of 
course): "Requiero por Carlos 
·QUijano" .. , . · 

· 1984 'case se carga a DálL to-
maduras do cabelo aparte,_ un xé
nio ;. a Espriu: escritor catalán · e 
non ."escritor español en catalán'',. 
como. dixo TVE ... E desculpénse
rn.e os seguros esquec;imentos ne
cro óxicos ou convalecentes . 

Apesar de todo , aprécianse sín- · 
tomas, ainda que débeis, de certa 
saide cultural ou, ·polo menos, de 
evolución favorábel, por continuar 
co símil médico:· Sábato recebe, 
moi meritoriamente, o prémio 
"Cervantei¡" das lieü;as ·latinas. El · 
túnel é l!.lnha da dúcia de nóvelas 
que ternos lido sen repouso , sen 
erguer á ollada do papel, sen pau
sar nen pechar o volurne, de come
zo a fin. Descoñezo tanto a reali
dade social arxentina como o coo-· 
tido do recente pero xa célebre In-

. ÍOJ.'.me Sábato sobre desaparecidos, 
unha vez que ainda non se ten ac
ceso por :estes pagos á edicion po~ 
pular que del se ten realizado hai 

\. 

o " • - . . meu ~pr1me1ro 

·libro· de· .BASIC 

poucas, sen:ianas._ Con todo, .uii -'con-
, fia en -:Ernestq _ Sab'ato, na sua ho
nestidade intelectµal, na -su,a inde
pendéncia . e nos seus firmes .crité
rios e .eonviccións democráticas. 
Daí esta apoloxia e non r~xeita-
m.ento. ., 

Admirado Orwell: . . . 
. Sempre neguei as posibilidades 

orwellianas do 1984. Ainda asi, 
vinme na obriga de aturar algun
has fundadas dú bidas ante a suce
sión de calamidades descrita enri~ 
ba, ªº advertir . cómo a _relación de 
despropósitos , do destino ·era irre- · 
mediabelmente engrosada e temer 

· un irreversíbel paso atrás no con-
unto da máis lib-re criativida<le 

mundial. .Mais agora, pésie ao- 'éxi
to de Ronald Reagan no -~urral de 
co.médias das eleicións ~ánquis, si
go firmemente . convencido: esta
bas de qoñá, George ,- nonsi? Por
que a revolución nicaragüerise ·- sai-

. rá adiante; porque pésie aos esfor
zos · de Kohl, da Thatcher, de Ba
·nionuevo por achegarse cada·. dia 
máis ao Estado Policial por ti lu
éidaqiente imaxinado seguim:os re- · 
sistindo; porque as masas -ocupan 
novamente as ruas'; e,_ modesta- , 
mente, porque ' ANT cumpre sete 
ános .. _,. e os que lle fican. Por iso, 
como_ · optimista ·natural, quera 
crer qu_e e~tabas, repito, de coña. 
Eres un . xenial, lúdico e lúcid_o 
provocador social. Conqueriche 
que a flor e a nata da intelectuali
dade de todo o mundo - da lexiti
ma e da impostora- se ocupasen 
de ti, da tua novela, dos teus pre
supostos ;igoiros. Milleiros de to
neJadas .e máis tonelad·as de papel 
empregáronse para escreber e im
primir comentos_ sobre 1984, so
bre o teu 'singular 198?. E eu, a 
verdade, case conto cunha só-man 

. os textc;>s ~ao respeito que rrie te-
ñan aproveitado' de todos aos que 
teño tido acceso: o referido artigo 
de Manu.el Scor~a, o .prólogo de 
V~zquez Montalbán .a unha das in
numerabeis edicións da tua .nove
la, o besexo do 4-mán querido de · 

· Henrich Boll, a releitura de 19·84 
feita por Cortázar -e recollida- no 
Nicarágua tan violentamente dóce 
e, por suposto , as desventuras de 
Winston Smith. ·Pergúntaseme po
lo · demais? E que non soporto nen 
a pe-dapt_ari~ nen a gazmo'ñaria e, 
sobretodo, non soporto a preten
sión, consciente ou. inconsciente, 
de transcendéncia literária. A tua 
cunta alguén qÚixo ·pasar á poste-

~ ríoridade, pe~o afortunadamente 
cagoulle ·o dem_o no- camifio. Por 
iso agardo, George_, que e¡¡ta miña 
misiva non sir-va para. nada. Non 
está esÚita sob presupostos de uti
lidade. Non é·pretensión riüña for
mar nas filas desa 'secta que Julio 
Cortázar, enormísim.o. cronópio 
ªº que nunca ·me cansarei de citar, 
chamaba escribas: Disculpa a in-
transcendéncia manifesta. j 

Porque o Grande· Irmán está ce
go , para erriude'celo, recebe· o meu, 
o noso saúdo ceibe. 

XOAOUIN AGULLA PIZCUETA' . 

Desde o solsticio de· decembro ata 
o equinO:ccio de marzo, o sol da 

. en couce e medra . ata iguala-los 
días e as noites nun afán de equi- · 
dade. Devalan as· temperaturas, · 
enrízase o mar, alponzanse os 
ventas, algúns -organismos· entran 
en proceso de hibernación, e ato:. 
pámon_os de súpeto no inverno.. . .. 
· Este proceso, do · que partlc1- · 
pan os vermes da seda,. ·consiste en 
padece-la · frirus:e para comeza-lo 

. desenvolvemento dos seus em
brións, aillados do mundo e de'to
do interés social. Mais, 4que terá 
que ver todo isto coa.politica eco 
noso goberno ·autonómicc;>? -

, Como. fór.a hai un tem~o que 
degruma os beizos, o maxm bule 
-e de bulla. na súa . caixa as ideás, 
para ver de ·tirar paralelismos ou
concomitancias. 
. O antropólogo Lewis H. Mar
gan, def inia como · organización 
política a aquel goberno que-ope-

. raba nun Estado ou Nación. Posto 
que Galicia non ten recoñecido 
ese status político, haberá que su
poñer que o goberno autonómico 
non é tal antropolóxicamente fa
lando e botando man doutros an
tropólogos, definilo como -un go- · 
berno sen Estado. Recuando na 
máquina · d.o Tem.po de George 
Wells,· atopámonos con xeitos de 
organizacion política sen Estado, 
éontrariamente á tese de Morgan. 

-Parecémohos ás comunidades· de. 
relació~ f,ersoal (Íac~-to-face co-

, mmumty , ou o que e o mesmo, a 
sociedades con organización ba-

· seada na parentela e na amistade. 
Galicia, que é 'Chusca pera pequ-e
na, que ten o sustrato psicolóxico 
do .. caciquismo, cunha profunda 
nucleaiización familiar, é moi 
axeitada para este tipo de estruc-
tura social.· PoF -ou'tra banda o no
madismo d_a poboación, que du
rante séculas e estes anos anterio
res ff"C'rise, foi práctica común por 
estes lares, contribuiu a avantar es- . 
te sistema.- Tan recentes son as 
coalicións políticas 9nde os cu
mios da organización éstaban rexi
dqs por lazos de/sanguei que sobra 
pormenorizar nelo. Alguns coñeci
dos axitado:p~s de dereita· contro-

A. BASIC é unha ·lingu~xe inventada 
"" polos informáticos para dicirlle ó 

ordenador o que debe-facer, 
nóutras verbas, para escribi-los . 
"progr~mas" 

O autor transformouno 
· nuh gran x-ogo apaixonánte. e divertido. , 

Un programa BAS IC vén ser como 
o "xogo da oca" ónde se poden recorrer ' . 
itinerarios totuosos ol( astutos ' · 
atallos, ida~ e vicias extenuantes 
voando por riba , · 
de noxentas trampulladas 
(as. famosos 'bug' 
ou erros de programación). 

·· Traducción: .Xenaro García Suárez 

lan e coaccionan zonas do agro co
mo se fosen xefes magnánimos de 
dereita controlan e coaccionan zo
nas do· agro como se fosen xefes 
magnánimos dunha tribo. Mesmo _ 
ó contrabando,. economía e poder 
submerxido1,.,ooedece a este mode
lo social. Nas institucións que 
noutrora dependían do poder cen
tral ·e agora do goberno autonómi
co seguen a manda-las mesmas 
persoas, coincidindo nos mesmos, 
mdividuos dunha mesma unidade 

· familiar. Co histriónico 23 de fe
breiro fíxose público quen organi
zara acá o cotarro autonómico. 
Vevimos, mellar <lito , padecemos 
unha hibernación secular, durante 
a cal, certos ·organismos pluricelu
lares acocharon os seus embrións 
para agramar este presente. O no~ 
madismo do 'pobo levedou pode-: 
res de galeguidade paralelos, aí es
tán as Casas de Galicia espalladas 
polo .mundo achante. No mterior, 
o pobo caeu nun letargo- histórico . 
Esta palabra de orixe grega, empa
rentada co inverno , procede de le
the (escremento) e de argos (inac
tivo) ,. que favoreceu á clase polí
tica dominante. 

A importancia dalgunhas orga
nizacións nacionalistas ficou no 
seu labor de espreguizamento e 
lembranza do .pasado histórico e 
só unha excesiva ideolixación- e 
premura esnaquizou uns resulta
dos máis sobranceiros na desfenes
tración da tradicional invernía. 
Das súas loitas proceden as conce
sións simbólicas que a dereita veu 
de cortceder tiara perpetua-las súas 
condipións b10lóxicas: aillamento, 
retardo e desenvolvimento. · 

Nestes momentos, o poder sen 
Estado está a levar unha política 
encarrilada a incirrar ó mimetis
mo, ó acrequeñamento, sobre to
do naquelas asociacións de esquer
da que teñen uh selo cultural ou 
artístico. A censura, a dirixismo, 
o amiguismo, comeza a ser prática 
c·otián nelas, co gallo de alimentar 
mellor ós. seus embrións, gracias ás 
esmolas institucionais. 
. Algún día chegará o devalo des- . 

te _inverno, e a variedade política e 
cultural imperase a través de alter
nativas e de liberdade, asistinclo ó 
derradeiro velatorio dun poder an
cestral e antropolóxico: 

··Q9 
edicións 
.xerais 

· ~egalicia 
li" . 
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andlndo a terra -. 
• 4 ' .. ' 

O señor 
Blusas 
Atrévome a escribir que o señor 

. Xohán o Blusas era o de_.eano dos . 
taberneiros ae Galicia. Morreu ós 
noventa e cinco-anos cando o·viau . 
comenzaba, a esmorecer ·e ·a anun 
ciarse o maravilloso 01 tono que . 

.poidemos gozar este.ano pasado. 
A súa taberna -oxe pechada, . 

cecáis pra sempre, pra non abrirse 
nunca máis- era fermosísima. Es
taba ·en Monforte de, Lemos, no · 
cruce da estrada d·e Chantada coa 
de 01 rense . mesmo onde se 'vai 
pró Campo 'de San Antonio. Tiña 
me~as e bancos de madeira ó xeito 
vello. Na traseira había un curro -
co seu pozo no que o señor Blusas 
poñía ,a refre¡;car o viño no temoo 
das calores. O pé do pozo fixera 
un sentadoiro cumpridó e unha 
mesa de cemento. cubertos por 
unha enredadeira ben fmndosa e 

· tupida: Nas serans do vrau estába 
se alí divinamente . benbendo o bó 

. viñiño de Espasantes, das terras 
ubérrimas de Pantón e falando. O 
señor Xohán non usaba nin vendía 
outra clás de viño E facía moi 
ben. 

A esta taberna ternos levado a 
algunhos amigos bretós que. hai 
anos viñan visitarnos. Estaban co
mo aluados. A taberna do señor 
Blusas lembráballes as tabernas 
populares do seu país. N ela matou, 
as súas sedes o director de teatro 
vasco Eugenio Arozena. E o gran
de escritor Anxel Fole, que que
dou moi gustoso da visita e incru
so escribiu un fermoso artigó ti
tuado El paladar tiene memoria, 
pul;llicado nun semanario de Lugo. 
E moitos I_Iláis amigos nosos de to- -
da Galicia, entre eles os ourensáns 
Rivero, Feixóo e Antón da Ponte. 

O señor Xohán o Blusas era un 
home magro, de_ olios azuis, cara 
redonda e movimentos áxiles e 
nerviosos. Nos derradeiros anos 
comenzou · a cangarse un pouco. 
Vestía calzós de pana, unha blusa 
cór barro de maragato e cubríase 
cunha boina que e·ndexamáis tira
ba da cabeza, No vrau gastaba .al
pargatas de esparto con fitas pra 
atar e de inverno unhas pantuflas 
moi · abrigosiñas. Fumaba sempre · 
celtas. Invariablemente merendaba 
sobor das oito da tarde. ·nespóis 
da merenda agasállabase a sí mes
mo con dous vasiños de tinto de 
Espasantes, que despachaba en 
media ducia de grolos ~ cumpri
dos. 01 a-so de vidro que tiña pró 
seu escrusivo uso persoal levaba 

·un litro. Os seus noventa~ e tres 
irnos aínda o ollaÍnos tan campañ- ' 
.te re'tellando a súa casa. Contan 
que tivo amores deica pouco antes 
do seu pasamento. 

Nos derradeiros anos · da tSÚa vi
da facía a seguinte operación, moi · 
frecuentemente: mandaba á súa fi-

• \• 

eme 

, París, _Texas 
O argumento d-e case o cento por 
cento dos filmes é, dun ou outro 
xeito, m:lha história de amor. Pa-

. rís, Texas, o ' último . traballo de 
Win Wen_ders na A'mérléa3_ é tamén · 
-unha história de amor. Uñha fer
mosísima l).istória de ~mor que 
ar;ranca nas largacias1 Ghairas arden
tes e desérticas de Texas, escená
rio de . epopeia con cow-boys e 
evocador dos . soñadores, ambicio
sos, párias, comerciantes e crimi
nais da vella Europa á busca··dun 1 

paraíso, a gran A,mérica, paraisQ 
que para Travis-Staton céntrase 
nunha propriedade que nun~a viu 
comprada por correio, o paraíso 
prometido foto-referéncia, o re
torno á nai-Paris-Texas: E a histó= 
ria que comeza en Texas, cun pri- · 
meiro pláno de Ttavis-Stanton · 
dun descritivismo tan alucinante 

· que vale por outros filmes intei
ros, compiétase en Los Angeles, 

/ 

_ M .. HORTAS VILANOVA 

lla · Francisca ó forno da Rufina 
pra qu'e lle encargara unha empa
nada de carne dun quilo de masa. 
Traguíanlla sobor das once da ma- -· 
ñá. Tallaba un an~co pra probala e 
asegurarse si era campe.tente · é es- . 
taban ben. A proba iba acompaña
·da, · naturalmente, do seu viniño. 
correspondente. O resto da empa--

-nada quedaba reservada prá . me
renda. El soíño encarregábase de 
papalá. ~ 

Entre os clientes do señor Blu
sas había dous moi fideles a taber
na e ó faberneiro: o Xesús do Ra

-xo, morto hai unhos anos, soltei.: 
rón, copropietario dun café e ho
me dunha cortesía anterga e re-

, quintada. E O· señor Xohán Arias, 
ún dos primeiros e mellares mecá
nicos da cidade de Monforte de 
Lemos que leva anos retirado. 
Desta ~rioloxía é o único supervi-

. viente e desexainos o sexa por 
moitos anos. 

Gardamos unha lembranza fon
da e apaixoada da taberna e da 
persoa do señor Xohán o Blusas .e 
da calidade dos seus viñas,. que 
agora, desgraciadamente, xa non 
se usa. Evocámolo cunha xarra de 
louza · branca na . mau, poñendoa 
debaixo da billa dunha barricada 
ou dun bocoi .. Escoitamos a ·doce 

. música namorada, hinó de libera

. ción, do viño ó caer do bocoi áxa
rra. E percibimos o grato recendo 
do viño amante e xeneroso: un 
fermoso e vello rito que sempre 
nos conmove. O séñor Xohán o 
Blusas era, pra nós, o seu meiran
de oficiente. Había ·que ollar. con 
qué' · tenrura, delicadeza e ·cortesía 
manexaba a xarra. E co'R qué fon
da amistade e respeto . trataba ó 
viño. 

Dá mágoa ollar pechada a ta
berna do señor Blusas, unha das 
máis propias e ilustres do país ga
lega. No pozo pudriranse as follas 
de enredadeira e máis a auga es
tancada. O vello local iranse en
chendo pouco a pouco de arañei
ras. As táboas das mesas e_ dos 
bancos serán manxar das couzas. 
Os barriles, barricas e boéois iran
se desfacendo irremisiblemente. 
Onde denantes había ún viñifio 
nobre e sabedor aniñarán os rafas: 
Dá arrepío cavilar nestas tristuras. 
Non hai que lle facer. Nós irnos 
envellecendo tamén. Pro ninguén 
nos pode tirar a lembranza dos an
tergos viñas, nin as nbstalxas das 
ve1las tabernas. Unhas tabernas 
humanas e perfectas. 

libros 

Crime en Compostela 
. _,,. 

Xa está aqui, xa chegou a pri.nieira 
novela· policial galega. E ven da 
maJ:! . dún aval: Primeiro Prémio 
Xerais de Novela. A cousa non é 
notícia, todo aquel que ·le algun · 
dos xomais que se editan· na nosa 
nación sabe tal cousa. E mesmo 

· terá lido reseñas antes de que se 
editara, por iso nos toca a nós fa
tar agora dela, por iso -porque xa 
se publicou- irnos nós falar <leste 

. Crime en Compostela de· Carlos G. 
~Reigosa ( L). E vou falar porque un 
.é un amante da .novela poHcial (e 
en xeral ·da novela de xénern); {a
lemos, . xa que logo, desta ' novela 
facendo fincapé sobre alguns dos 
pontos característicos da novela 

. policial. · . _ 
a) ·o xénero: ·dentro da clásica 

clasificación. da novéla .pÓlicial pq
demos ~ituar a novela de Reigosa 

. dentro 'do· apartado da novela de 
crimes, quer dicer da novela na 
que o herói adopta á' ser un··detec-· 
tive privado '.ou Uiilia persoaxe que 
se ve metida no embrollo: é· a tha
mada "novela negra" ('.~). Aquí o · 
prntag9nísta _é un dete.ctive priva-
do. · · 

b) a pers.onaxe: o detective. 
Como que na sociedade galega 
no'n se pode dar con verosimilitu
de a figura dÓ det€1Ctive (3), O na- . 

· rrador chama na sua axuda a un 
burdo artilfo~:io: o· detective, ainda 
que galegó, perterice a ·unha axén
cia internacional, nordeamericana. 
E é chamado por un ex-compañei
ro de seminário que agora exerc.e 
de xornalista. Se a figura do priva
te eye é po,uco críbel e_n Galiza, os · 

· antecedentes que lle apón o narra
dor pertencen case á literatura 
fantástica: ao remate o detective 
(Nivardo Castro) ven ser unha e·s-.
pécie de super~home: ex-lexioná~ 
rio, sabe artes inarciais, ioga {?), 
seguiu clases de detecdón, etc. Ou 
sexa, o noso herói é un duro como 
compre. Do detective un POUCO 

cobarde, qúe non sabe cáseq~,e loi
tar (pelexar), rriasoquista-polas so
bas que recebe, aquí non queda 
nada: é superman. Por non · falar 
do detective cínico e amoral que 
nos debuxa Hammett, aquí nada 
dis.o: un gañador desde a primeiia 
liña. En canto ás personaxes se
cundárias, o Celes, o amigo xorna
lista, a dona que lle paga a investi
ga'ción, os· posíbeis asasinos_, son 
elementos completamente desde
buxados e como ·perdidos ña pa
rración: Son personaxes que arro
dean ªº herói, e iso que está narra
·da en terceira persoa. / 

c) A trama: todos· sabemos· -e 
cando digo todos·· ref írome aos 
amantes da novela policial~ que a 
trama das novelas negras é pouco 
'rigorosa, mesmo inexacta (até en . 
·ver9adefras obras mestras do xéne-
ro, as novela-s de Chandler agás O 
imen.so adeus, por exemplo). O 
que co.nta son outias causas: ac
ción vertixinosa, ainda ,que ás ve-

· ces ao ralenti -a rnalleira-que rele- · 
va· o protagonista de Colleita ver
mel~, 'se máis· non-, diálogos, 
áxei~, vivos, irónicos, etc. E aquí . 
tamen nos falla abondo o galego :
a acción é lenta ...:...compostela é 
culpábel?- os diálogos demasiado 
longos e pesados moitas veces a 

·irania non asoma por · parte n~n-
gunha, e a trama, a trama · meu 
deus falla flagranteme_nte; un lei
tor de nóvelas policiais, cando sai 
por primeira vez o asasino, xa sabe 
quén é e intue os _motivos. Por 
non falar da explicación-final que 
máis pareé·e dedic;ada a un coiéxio 
de monxas que ser un remate dig
. no de n9vela negra, , 

d) a p<:>~tic'a: unha da.s grandes 
da . novela policial, da boa novela 
policial, . é ~ sua poética, é a poéti
ca _da novela negra é a poética da 
cidade, da vila, das · esplendorosas 
vilas das· que nos fala Rimbaud. A 
.novela policial ten elevado a cida
de ás rnáis altas cotas de pbesia an
tes de que os narradores "sérios" 
fixe·sen sua esta poética. De Conan 
Doyle -oh! a atmosfera do Lon= 
dres fin de siecle- a J erorne Cha~ 
ryh pasando por todos os mesttes, 
por non fafar dos franceses desco
ñecidos fóra do seu país: Vautrin, 
Málet, Bialot, etc . Reigosa·sabe is
to . _E como o sabe intenta, plasma~ 
la na sua novela. E intenta a po~
tica dunha cidade, da cidaae-onde 
se desenvolve a sua novela: Com
postela. Santi:}go, a nosa .cidade 
máis . universal, corno albisca o · 

-protagonista. E está lonxe de a.ca
dala. E está lonxe de acadala por
que confundiu a poética da cidade 
coa _guia turística. Quer dice!, Rei
g<Jsa limítast: a bordar sobre algun
ha gu'ía turística e e:p. vez c;le ama
sarnos a cidade dunxeito intuitivo · 
limitase á plasmación"'turístico-re- . 
creativa. Unha cid·ade ·non. semos
tra po:r citar o nome das suas ruas 
e dos seus monumentos, non di- · 
ciñdo que aquí viveu· este ou vive 
aqueloutro; p~sa un que un sim- . 
ples moniento, unha· simples iina-

. xe da água caíndo sobre_ a Quinta- -

~segundo deserto-planura de luces e 
casiñas, reencontro coa família-

. realidade, pasado, e .o amor dún fi
llo á rec_onquistar tras de catro 
anos de ausénda, catro anos, .mé
dia vida. E de novo a fuga, sempre 

·entre o paraíso-infern_o pasado é o ) 
descoñecido paraíso futuro, ince
sante busca-achádego. Fuga con fi
lio atrás do rasto da esposa-nai lo
calizada en ~ousto:p., nunha Hous
ton de edifícios frios, presente, · 
masas imensas fotografiadas case 
como un decorado de anticipación 
nun anúncio de superautomóvil de 
luxe. Vidro e metal por ondequer. 
Gáma gris entre a que está a fro:i:J.
taria-deseñ9 da pequena ·casa, -es·· 
traño prostíbulo, na que traballá a 
esposa-nai falando con homes soli-

·· tários que fjcan no ai:ionimato da 
sombra. separados ambos tamén 
por un vidro en imposíbel · contac;~ 
to-comezo-re c;[omezp. Tempo ·de. 
comunicación comprada nun · 
mundo de siléncio e · metál entre -

. masas imensas que esmagan. E ali 

~· 

na pode ·dar.nos · unha visión ma1s 
fonda e poética que tqda a verbo~ 
rrea eruoito-artística con que nos 
agasalla o _narrador deste Crime ... , 

. ·Non é a presente -como dixo 
- certo crítico abando despistado

un paso máis cara a grancle novefa 
de Comp0stela, máis ben ¿·un cla
!º exemplo de como non ~se de be 
.facer unha novela urbana. Para se-

. guir sentindo compostela lonxe 
dela, e me,smo' desde <;lentro, te
rnos que voltar, de mome:nto, un
ha e outra vez a Otero Pe·dr~yo e o 
seu O espello na serán. 

"ij:ai moitos,-máis defoctos nesta 
entrega (o absurdo. de repetir e re
petir os rexoubeos dos protagonis
tas, cousa ~e toman os ·rnaos no
velista~ poJj.ciaís .de Vázquez ;rvfon- ' 
talbán, un mal narrador policial) 
que nc)n irnos enum_erar polo miú
do pois seria aborrir ao leitor. Con 
todo, é unha novela que se le con 
agrado, talvez porque non nos .de
leita con psicoloxias, ainda que se
xa unha noveia escrita cun a priori 
erróneo: que Galquera pode facer 
urtha novela poUcial,. o cal non é 
certo. Escreber unha nov.ela poli
cial é cousa difícil. E é .difícil por 
duas causas: compre ter en canta 

, a verosimilitude , e o autor· _sabe· 
que non lle darán paso nos ma
nuais de literatura n·en será tido 
como escritor, o que demostra 
unha completa falla de am bicións 
nos novelistas policiais. · 

Releo o que teño escrito e pen
so que fun algo duro. Talvez," rnais 
un pensa que ullha novela que ga
ña un prémi6 debe ter unha cali
dade da que a presente carece: En 
próximas entregas González Rei
gos~ · pode mellor xa que, polo 
menos, góstalle contar; tal vez lle 
sobre precipitación. Penso , xa que 
logo, que os leitor~s galegos debe
mos, apesar de todo, felicitarnos. 
O pasado ano 1984 déronnos pou
cas 0e frouxas novelas (agás de Xa 
vai o griffon no vento) mais os na
rradores . galegos atrevéronse con 
x~neros novos: A.L. Baranga & 
J .A.M. cunha nov,ela de aventuras, 
Carlos G. Reigosa con esta poli
cial, que recomendo apesar de e 
polos seus fallos. · 

xesus ·GaNzAcez GoMei 

1) Edicions Xerais. Vigo 1984. 
2) Sobre a di.visión da novela poli

cial pódese ver .HiStoria del relato poli
ciai de J. Symons, e a miña reseñá en A 

. NOSA T.ERRA n. 210. 
3) Nun artigo publicado nestas pá

xinas, no ano 1982 n. 196-197, titula
do "Por unha novela policial ·galega" 
u-n es·crebia o segu inte : "Na novela po
licial española cairon no erro de criar 
detectives privados o.u pólicias con ca
risma, pero tanto os uns como os ou- · 
tros non son ·críbeis (. .. ) Só resultan 
críbeis as novelas narradas desde o pon
to de vista do delincuente. Ouér dicer, 
só expresándo~e desde o ponto de vi-sta 
do delincuente pode nascer unha nove
la galega policial' (que é causa que espe-

.ra un)". Non hai moito Manolo Rivas 
avisaba da onda de detectives que po
dian encher a novela galega e viña dicer · 
o que eu expresaba enriba sobre a posí-
bel novela _pol i.cial galega. 1 

J.A:M• 

o amor, presente en todo o filme, 
o ·,amo-explicación-palabra, a recu
peración da lernbra.nza-paraíso-in
ferno do amor que un dia se per
deu por ser amor. E a história que 
se interrumpe no reencontro nai
filJo, Houston, c;un Travis disposto 
a seguir percorrendo camiños, a vi
da, en busca do soño-paraíso-nai-

. París-Texas. 
lrreprochabelmente interpreta

da, magníficamente fotografiada , 
ben escrita e qiesmo cunha músi-. 
ca que acompaña o preciso ás ima
xes, pode que Paris, Texas , Pa]lJla _ 
de Ouro en Can.ne·s-84· e Prémio 
Internacional ·da Crítica, non sexa 
unha obra mestra, pero, indubida
belrnente, é un gran gran .filme: · 

Pa.ris, Texas (franco-alemana, 1984) .
Preciosa história · de amor. Dir. : · Wim 
Wenders. Diál.: - L.M. Kit Carson . 
Guión: Sam Shepard. Mús: Ry Cooder. 
.Fot: Roboy Muller. lnt. : Harry Dean 
Stanton, Nastassja K insk i, DeQn Stock 
w.el I, Aurore Clément. Para todos. 
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os _nomes dos 1:ugares· 

O, -Salnés: 
unha" rázón . económica 
para un nome 
O Salnés; así é chamada a p.e~in
sula que se estende entre as rias de 
Arousa e -de Pontevedra, onde h.o- . 

· xe raCtican os concellos de Vilagar
cia, Vllanova, Cam badós, Sansen
xo, Meaño e Meis '. 

Te.rras baixas, inzadas de viñas 
onde; madura · o viño · albariño, te
rras ere 'pazO-s e xardins, de igrexas 
románicas e de fermosas praias. 

Qué ben o expresa Ramón Ca
banillas! 

Terras do Val do Salnés 
Terra sagra de Sansenxo 
onde pala vez primeira 
trementes cara o mistério, 
viran _por~e o sol na'S águas 
os varudos abós céltigos .. :I 

Estas águas mariñas, onde na 
1 

mú~icos . de galiza 

Frai José .· 
de 
Vaquedano 
Puente La Reina, 1642 - Santiago 
de Compostela, 17-Il-1711). Me~
tre a.e Capela da Catedral d_e San
tiago (1661-1710). 

Estudou con Simori de Huarte 
Arrizabalaga na ·sua vila natal e lo- · 
go con Matías Ruíz en Madrid, ci
dade á que se trasladou no 1663. 
Cando se fai cargo da vacante 
compostelan~, sucedendo a Diego 
Verdugo, era mestre do Convento 
da Encarnación de Madrid. Perma
necería en Santiago trinta e un 
anos e representa o cúmio-, mus~caJ 
dá historia da Catedral xunto cp 
Codex Calistinus. 

O seu catálogo consta de cinco 
Misas, 18 Salmos e M agnificats, 19 
Motetes, oito Lamenta~ións, 46 
Vilancicos -aos que cómpre e_nga~ 
dir tres conservados na Catedral 
de Burgos- e unha Sonata a 3, en 

·cinco movimentos. 
.López-Calp ven · -trabal~ando 

- neste autor desde Xullo do 1955 
do que escrebe en "La M.úsica en . 
Galicia": "Vaquedano cultivou to
dos os xéneros próprios do perío
do cuine da arte barroca ' musical 
na-que-!le tocou viver: A-plicorali
dade -várias das misas e salmos 
son a 12 voces e catro coros e· ou
tro a 16 voces en 5 coros-;' as 
obras cor~is a poucas voces, ·para 
soµstas, con cori.traponto •e harmo
nia audaces; as obras solí~ticas, 
con melodías do máis puro ''b~l 
cantó", que quizá non teñan _pa- , 

galeria de artistas· 

_O pintot · Xesus· 
Corred o ira 
O lugués Xesus Corred.oira é o expo
ñente máis'· cualificado da· estetica ga
lega que se aproximou aos presupos-

-.- tos _ defendidos liteÍariamente pala 
xeración do 98. Home éuxa proxec
cion artística vai ter fonda resonáncia 
no devir da npsa terra, a pintura de 
Corredoíra é como un acordeón en 
que se distáncia, ou aproxima da esté-

' tica nonotista- na medida. tamén en 
q'l!l"e os seús temas se recrien na vida. 
do noso país, onde o home como 
protagonista do traballo e da inxustí
cia acade o protagonismo que nunca 
alcanzara até ~gora. 
· Corredoira nasceu en Lugo no ano 
1889 tr'!sladándose de moi novo a 

· créncia dos nosos devanceiros, o 
sol facia ferver a água no seu sol
por, foron desde a antigu_edade, ri

. cas nun produto que era impres
. cindíbel :ría economía daquel tem-

. po , trátase~do· sal; ese bTan·co .mines;&c 
ral sen o cal era imposíbeñ, nas te-

. rras mont~ñesas, da conservación · 
da carne., e do peixe e da indústria 
do salazón nas costas-galegas: _ 
, Este produto x:ogou tan impor~ 
tan te papel' na história da Humani- · 
dade, que mesn;io a palabra Salário 
procede dun antigo pago en .sal, 
lembranza d0- seu µso como moe-
da. - 1 ' 

Strabon cita como entre os Ka- _ 
llaikoi o s'eu sal é purpureo, mais . · 
faise branco ao modelo . 

Na ldade Média, ás veces os reis 
tiñan o monopólio ·do comercio 
do sal e ·as suas próprias salinas. 

Os conventos galegas, tanto 
Oseira como Acibe'iro, Sobrado .ou 
Samos, mantiñan · como factorias 
imp0rtantes as su as salinas na .bei
ra~mar. 

Asi consta en vellos· documen
tos do ·corrvent.o de Armenteira:. 
" ... hereditatem meam q_uam ha: 

·ran_gón en riertgun outro composi-
. tor cto seu tempo~ amplo uso dos 
instrumentos, nos máis' v4riados 
estilos; e até unha "S;.:mata a 3'.', 
só representación .que, por agora, 
se .coñece en España <leste xénero 
tan típico do barroco en Itália e ' 

· outras nacións·. Vaquedano é un 
actor de tal talla, que él só basta
ría pra honrar a música nunha_ ca
tedral". 
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1 -. 
· beo in loco. quod dicitur Sali
nas ... ,,. 
e , ainda no ano 1.19 5 ". .. vendi
tionis de nostris ~linis quas habe- · 
mus in Sancto Laurentio ... " 

Es;te •Hiterés é·~onómiGo polo sa1 -
ten o seu reflexo na toponí'rniá,'"' 
pois ·;ao .l9ngo d.as costas,· galegas . 
tanto por Arousa., Vigo ou Camo
ta surde de cándo en vez ·o noñú~ 
de Saíñas como designación .de 
moitas praias. galegas: 

En ·Cangas d'e.sde onde escrebe
m_os esfe trabaJlo, ternos o Rio das 
Saíñas que· morre na praia de Ro
deira, oil. a Laxe do Sal, qu~ o '!llar 
deixa envolta no · branca mineral . 
na babea da maré. 

Saíñas é sel). élúbidá nengunha 
unha lineal evolución da palabra 
latina Salinas. 

A xurisdición do Salnés, nome · 
que hoxe nos ocupa, d·enominada · 
nos escritos medievais Terra Salí-

, nensis, deperia poi~ o seµ nome a 
seren' estas terras a bondosas en sal; . 
ainda que_ Gar:cja de La ·Riega 
queira relacionar o nome coa 
"mansio Aq¡u'is Celenis da via ro
mana per loca martitima". · 

, · 
XQAl\I M. CARREIRA · 

(D ie Musik in Geschichte und Gegen
wartl, "Catálogo Musical del Archivo · 

. de la Santa Iglesia Catedral de Santia" 
go" (Cuenca, 1972) "Fray José de Va
quedario, sumo representante del Ba
rroco Musical Español" (Musicaste 
197Q . . Eusko-lkáskuntza, Mú-sica-1. . z:a
rautz, 1983). "La Música en .Galicia" 
(Galicia . Etern·a, Vol. .V. Barcelona; 

' 1981 ). "Historia de la Música Españo
la. ·siglo XVII" .(Alianza Música. Ma
':frid, 1983). 

Carlos . ViHanueva.- ''Las lamentaci9-
nes de ·Semana Santa de Fray José de 
Vaquedano (1642-171 f)_ Maestro de 
Capilla de la Catedral de Santiago" 

· (Compostellanum, '1978) "La Capilla 
de Música de la Catedral de Santiago en 
tiempos de José de Vaquedano M 680-
17·11) (Revista de Musicologla. Vol. 11, ·. 
·1979. En ga le§o en · "Bonaval" n° O}. 
"La apoteosis del Bariroco. José de 13a
quedano (rn42-171.1)" (Ritmo nº 257, 
X 1-1982). "La música en la catedral de . 
Santiago de C0mpostela ( 1666-1822)" 

' (No disco "Mestres de G:apela Compos
teláns") "Motetes: "Adjuva nos, Deus" · 
e "O crux," ave" (Po)ifonla Sacra galega 
l. Sacia, 1982), 

F.J. Sánctlez Cantón.- "Noticias del 
Maestro dé Capilla de la catedral de 
Santiago, Fray, José de · Baquedano 
(171 ·1)" (El "Múseo de P.ontevedra, 
XVI. 1962). . / · 

Bartan· Hudson: "Vaquedano" (The 
New Grave Dictionary of Music 9nd 
Musicians} , · 

Fermín Bouza-Brev:. "La casa donde 
trabajó en Compóste'i.a el Padre Vaque
dano, maestro de ~ Capilla en el siglo 
XV.11'.' (Compostelahum 3, 1958L · 

- Santiag·o Tafali.- ."La· capilla de musi· 
ca de la catedral de Sa.ntiago. Natas h is- · 
tóricas" (Boletln de R.A.G. n° 229 a 
234, 1931) 
Fonografía.- "Méstres de Capela Com
posteláns. Sécu-los XVII e XVIII". Coc 
ro "Ars Musicae" e instrumentos. Otra. 
.Margarita · Guerra. R-uada R-113-0. · 
Contén a "Lamentadórí: Manum ·suam 
Misit Hostis". (A.c;oruña, 1980). 

Rá de Veiga 
Pertence · esta Rá ·a unha família 
rnói · primitiva, atoJ?ándose f óseis 

. moi antigos. E por isto que son es
pécies moi pouco especializadas, 
semellándose ,unhas a sap<;>s e ou-
tras a rás.· ' 

Cbñécese tanién co nome de 
Sapiño pintoxo ou apincharrado., 
e científicamente como Discoglo-
,sus pictus. . 

A Rá da Veiga, xa o seu nome 
o indica; parécese mpito_,.as rás tí
picas, como a rá vet~e, ·coa que 
convive moitas veces. Diferénciase 
pola sua pupila redonda ou trian
gular pero non horizontal. Teñen 
adeniais, e ·isto caracteriza á famí
lia e dalle nome, a língua en forma 
de disco, por iso se lles chama Dis
coglósidos, · por ~esta razón teñen 
Q,Ue cazar empregan.do as mandí
bulas e non a língua que non pode 

· proxectarse cdma nas outras rás. 
A sua alimentación e preferente
·mente a base de insectos e vermes. 

Ten . unha coloración moi va
riábel, predominando as motas 
pardas sobre un fondo grisáceo. 

Os machos diferéncianse sem
pre das fémias pola preséncia dun
ha memt>rana interdixital. 
- E moi coro.un en Galiza, poden
do dicirse qu~ é o Anfíbio galega 
máis ..abondoso, pois podémolo
atopar en gran cantidade de habi
tats distintos, desde perto do mar 
deica os sao· m. de altitude. Non 
se encentra na _alta .montaña, pois 

· precisa estar -perto da água, que
dándose asi en altitudes médias e 
baixas. Como dicimos vive prefe
rentémente cerca da água ainda 
que estas deben ser poucG profun-

. · das, e tranquilas o.u ben correntes, 
como na.s beiras dos rios, cerca de 
fontes, charcas, ervazais húmedos, 
escoro breiras, e.te. · 

E activo tanto de dia como de 
noite, eseondéndose na - ve~e.ta- . -

· ción, e podendo . velo en calquer 
época .. do an,o. E bastante sil~ncio-
so, cun canto moi lene. . 

Reprodúcese várias veces ao 
ano, aproveitando calquer peque
na .charca para criar e realiza ·a me
tamorfose en moi pouco tempo. · 

· Distribúese. por toda Galiza, ' 
agás de alta montaña, escaseando 
nas zonas máis secas do país, ~o-
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mo é o suleste da província de OU
rense. 

Son várias as razóns polas que é 
mqi abondoso · e que xa menciona
mos, co'mo a sua falta de' especiali
zación, o que se aparee várias ve
ces o ano, que lle serva calquer 
char·ca para reproducirse e que te
ña unha metamorfose moi rápida. 
Pedro Galán fixo un experimento 
no que conseguiu que nun acµário 
as larvas completasen a sua meta
morfose en 22 dias, cando nomal
mente tardan mes e médio. 

Ademais de ser abundante en 
Galiza, tamén o é no país viciño, 
Asturias, segundo nos canta Alfre-

- do Noval, estudoso da N-aturaleza 
desta província, na sua "Fauna 
Salvaje de Asturias", o que é acha
cábel á semellanza climática . de 
ambas. 

Nas nasas saídas ao campo, 
tennos chamado moito a atención 
atapar indivíduos desta espécie 
aos que lles falta algun anaco de 
brazo ou unha .extremidade intei
ra. lsto é debido a que algunhas 
veces son mutilados po,r rata·s de 
água, que intentan atrapalos e que 
comparten coh eles o habitat en 

zonas de brañas e lameiros asula-
gados. E ademais moi chamativo 
o feito de que estes indivíduos 
con extremidades amputadas po
dan sobrevivier, ainda que o nadar 
en canles de auga non controlen 
de todo ben os seus mQvimentos, 
senda sempre surprendentemente 
indivíduos que acadan gran gama-
ño e desenrolo. · 

Como curiosidade, dicer que 
. Hipólito . de Sá Bravo no seu libro 
"BotiCas monacales y , medicina 
naturista en Galicia" fai referencia 
ao emprego de anfíbios como o 
que estamos a falar hoxe como 
medicamentos . de orixe animal, 
a.inda que son raros nas boticas 
_dos mosteiros. As rás empregában
se con mercúrio xunto con outros 
produtos tan . antram bilicados co
mo esperma de balea, manteiga de 
elefante, de:pte de xabarin, 'esterco 
de lagarto oU oJlos de cangrexo. 

Para rematar, recordar que este 
é tamén un anfíbio protexidp pola 
lexilación . vixent~, así coma a 
maioria deles, aos que hai que res
peitar e non ultraxar; como é cos
tume con m,oitos dos nosos anfí .' 
,bios e reptis sobre os que ahondan 
histórias e tradicións que n.ada te
ñen qúe ver coa realidade. · 

Madrid · onde rece·beu as leccións de 
Cecílio Pla na académia de San Fer
nando. Nestes príineiros pasas vai ser 
o levantino Joaquín Sorolla quen d.e
finira o estilo do noso .xoven ·artista 
·que se sinte- motivado polos fortes . 
contrastes tonais que definen o lu
mi.Ílismo do artista valenciano. No 
museu de Lugó gárdase un cadro 
cuarteado e oscurecido tituládo 1'Re- · 
hato de rapaz" que se situa nesta li
ña e que xa nos adivma o 'futuro duñ. 
Corredoira tenebrist;t; técnica que 
utilizara en retratos e composiciqns 
variadas até o éxtase. 

lugués. Ao marqués de Riestra retrá- movimento · das personaxes. Imprime patriota. 
_ tao no seu pazo de A Gaeira co fondo deste xeito ao rexiqnalismo unha di- En liñas xerais, 'toda"".·-a ,eru-ga tre'-

,de Pontevedra como proxección.-0s meilsión metafísica desGoñecida até ,· mendista que introduce na· nosa pin
primeiro$ tonos son e·scuros, onde. se daquela· e que tant0 vai influir nos· tura está delimitada por µns métod0s 
recorta a silueta· luminos.a do rosto, pintores ·ñacionalistas ppsteriores. O · que fan da pintura de c;oiredoiia alga
alongado, quixolesc·o, emanante da rito, a le.nqa: · nol) só apareee requin- ;.:i;no.i particular, claramente identifi-. 
no breza _que -impuxera El .Greto, no · tada poia ~m0ci6n . descriptiva senón , c:'ábel. •A sua cót é 0 hegi:o, con trapos!... 
seu "Caballero de la mano en el pe- animada pala parga~ literária e pola to _ a carmins e tonos pálidos que con. 
cho". Como ascendente do século ora~ó;i_a; reo.u~~rasé ~~rih_~ · !e-hiátic~ verdes .acrescentan .os ambientes dou:·, ' 
XVII o imorrente século- de ouro; os tabtt pa' ñosa- pmtur~ como e o mun- radas de rostos e temas, (as capas de' · 
retratos tipcf de -Córr_edoira non olvi- .do marxinal onde se agudizan patetis- Santa rsabel,:Museu· de A Coruña): A 
dan sig~os como a cruz de Santiago; mo e· drama introduciqo·s·na sua pale- . influéncia cie El Greco, o "tran·sfondci' 

Como retratista, a fama de Corre
doira alcanzou cota~ xamais· igualadas 
por ·artista galega algun: parte o noso 
pintor do esquema velazql,leño que· 
potenciaba nas altas esferas l:iisp:;mas 
Ignacio Zuloaga, e póde-se afirmar 
que non fosé retratado polo artista 

;,. 

a paisaxe chea de grandeza arquitec- ta pola "inesma referéncia des retra- v·eiazqueño e o moralismo de Murillo 
tónica, e o sentido grandilocüente da tos, a vbcéncia dos ·artistas do século asoma entre a lingu.axe pHn;ti.ca dun 
composición vela.zqueña en forma de de ouro. As figuras de · aleixados, pintqr que gallopa entre. o relixi9so ·e 
L. · mendiños e· esmolantes, son recupera- .. o profano.. ' 

Na produción de te.mas, o carácter das. a "partir das interpretacións Cie Corredoira morreu no final da 
ascétic"o de Romero de Torres e Zu- Ribera "il spagnoleto'~, por outro la- guerra civil, no ano 1939. Tras 'el fica 
loaga transformase en esperpentismo do este vai ser o ponto de arranque toda µnha actividal'le que serviu co
agudizado polo carácter tráxico que da temática .que despois desenvolverá mo ponte -entre duas xeracións, aquel 
lle imprime o tenebrismo e os contar- Castelao, de cuxa · amizade conserva- rexionalismo folclóricó e ese re-alisma 
nos negros que definen a forma e o mos o único retrato ao óleo donoso que serviu vitalmente á nosa terra. 

' ,~ 

. 
' . 
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verbas cruzadas 
HORIZONTA IS:. - . 
1 -Duas palabras, apelidos do '--¡........,--+--+--

· a~tor da obra narrativa titula-
dá,- "Memórias· ?u~ Neno L~- ·t....._..L.,..~--+--
brego". 2.-As femias dos Urs1.- , 
dos. X:eito de goberno." 3. -E~ 3 
abre.viatura, unidade da. vel~c1- . 1-----1--
dade angular. _A'? reves, ril la . 4 
cos dentes. Reltxiosa. 4.-Fala, ...... -4--

expón, comunica. ?acar pont~ ¡ · 
aos instrumentos ae _corte. Si
glas comerciai~ .. 5.-1 em~o de G 
vida. conxunc1or:i. Abrev1atur~ _ 
do ponto cardinal d~ ~n h~m- 'i 
2Jontal. 6.-0s espano1s d~~o 1 
cando van aos . tou ros. Un 10~ 
da preposición "con" .e o art1- '11-----1f--
go "a". 7.-Duodécin:ia letm. 
do abecedário. En inglés, ~r- '1 
ganización dos Estados Afnca- 1-----"f---+-
nos. Dez veces ciez. 8 .. -Matrí- /o 
cula galega. lmaxina, dá por 1-----"f---+--+--+-
sentado algo. Cidade da antiga // 
Caldea. 9.-Cadris, rexión re- "'---''----&.--i..-..i.--
nal.· Consoanté triplicada. Animal se- 80" é para e r:ion ... 7.-Estación clima-
mellante ao bisonte. 10.-Agrupa en tolóxica do ano. O sangue é da ... ver--
montóns, fai mareas. Adxectivo grama- · mella. Mil. 8.-Nove para os romanos. 
tical que expresa o conxunto de duas Dise dos ·cativos de cuita idade. Nota 
cousas. 11.-Paga, salário. De cor escu- musical. 9.-Flor heráldica. Negación. 

.ra , que case é negro. Vogal triplicáda. 10.-Donos, señores. 
Soportar, tolerar con paciéncia. 11.-. 

VERT ICAIS: O tempo entre o anoitecer e a hora de 
1.-Un. dos catro pontos cardinais. Plu- deitarse. Marisco, espécie de ameixa .. 
rá l, a mullér do filio a respeito dos país 
defue. 2.-Dise dalguén sen roupa. Util 
con xeito de pá "para mover as embarca
cións. 3.-Ao . revÁs, proxenitorn. Ad
vérbio de lugar e tempo. Astro reí. 4.
Abreviatura de Real Servi'cio. Locución 
adverbial dita ao despedirse. Real De
creto , abreviado. 5.-Vogal primeira. 
Axéncia de notícias española. De ouro, 
dourado. 6.-Nome dun xenio lrman
diño . Segundo as normas da "ASPG-

1. d4/Cf6. 2.-c4/e6. 3.-Ct3/b6. O .1tra 
volta a defensa India de dona. 4.-Cc3/ 
Bb7. 5.-a3/d5. Variante Petrossian. 6.
c:d5/C :d5. 7.- Dc2 . Un descobrimento 
de Kasparov no torneio interzonal de 
Moscu-82. 7 .-... Cd7?!. Dubidosa. Des
coñecida para o que escrebe. Tíñase 
xogado 7 •.. c58.e4/C:c39.b:c3/Cd7!10. 
Bd3/Dc7 11.Db1 (11.Dt12/g6 12.0-0/ 
Bg7 13.Ta2/0-0 14.Te2, l~ra vantaxe 
branc;a segundo o grande mestre checo 
Hort, partida Hort-Miles mesma-olim
piada. 8.-C :d5/e :d5. 8 •.. B:d59.e4/Bd7 
10.Bf4/c5 11.Td1 vantaxe branca. 9.
Bg5/f6. 9 ... Cf6 10.B; f6 ou 10.e3 coa 
ameaza 11 ,Bb5 dan vantaxe ·ciara ás 
brancas; 9 ... Be7 10.B:e7 e ten que co
mer co rei para non perder o peón de ' 
c7. 10.-Bf4/c5. 11.-g3/g6. ll ... Be7 12. 
Bf3 vantaxe branca. 12.-h4. Kasparov 
ao ataque!. 12 ... De7. 13.Bg2/Bg7. 13.
Bg2/Bg7. 14.-h5/f5. 15.-0d2/Bf6. 16.
Tcl. Encetando unha curiosa manobra. 
16.-... Tc8. 17.-Tc3/Tc6. 18.-Te3/Te6. 
19.-T :e6/D:e6. 20.-Cg5/De7. 21.-d:c5/ 
C;c5. 22.-h :g6/d4. 22 .... h:g6 23.T:hB 
24.B:d5/B:d/5 25.D:d5/B:2 26.DaS(x) 
Dd8 27.D:a7 vantaxe branca. 23.-g7. 
Horrfbel 23.B:b7/D:b7 24.T:h7/T:h7 
25.g:h7/Dh1 mate!'. 23.-... Coa xogada 
ele Kasparov fican isolados tres peóns 
do campeón. Moi boa sem.ella a varian
te indicada por Torán_, 23.B:b7. i:;>:b7 
24.f3/h:g6 25.T:h8/B:h8· 26.b4/Cd7 

SO LUCIO NS AO VERBAS · 
CRUZAPAS N. 261 

Horizontais: 1.-Terra. Brava. 2.-Enes. 
Premei-. 3 .. - lsa., Ceo. Oar. 4.-Mi.· Bo
las. Se. 5.-Anta. A. Os. O 6.-0rfo . 
Agro . 7.-P. 11. A. Rabo. 8.-01. Outro. 
RI. 9. - Rie. Neo. Sil. 10.-Remata. To
ga. 11.-Anaco. Furar. 

!..ARROSA VILA _ 

27 .Da2/Cf8 28.Dg8/Dg7 29.Dd5/Dd7 
30.Da8(x)/Re7 31·.C:h7 32.Dd8/Cf8 
33.Bg5(x)Rf7 34.Df6(x)/Re8 35~Bh6 
con grande vantaxe branca. 23.-... Bg7. 
24.-B:b7/0 :b7. 25.-f3/Dd5. O segredo
do campeón: por-qué sacrifica o peón? 
Non é doado topar compen5ación logo 
do sacrificio. Ademais de que logo de 
25 ... h&· 26.Ch3/Dd5 27.Cf2/h5·a posi
ción branca parece mello!, mais npn se 
ve unha liña vitoriosa clara. 26.-T:·h7/ 
T:h7. ·27 .-C:h7/Db3. 28.-Bd6/Ce6. · 
28 ... d3 29.B:c5/b:c5 30.D;d3/D :b2 
31.-D:f5 vantaxe branca. 29.-Cg5/Bh6. 
30.-Bf4/B:g5. 31.-B :g5/C:g5. 31 ... d3 
32.Bf6!. 32.-D :g5/D :b2. 33.-0:f5/Dc1 
( x). 34.-Rf2/De3(x). 35.Rf-1 /Dc1 (x). 
36.-Rg2/0 :a3. 37.-Dh5i(x) . 37.De5 má 
por 37 ... De7. 37 ... Rd7. 38.Dg4(x)/ 
Rc6. 39.-0 :d4/b5. 40.~g4/b4. Adiada e 
rendida' no adiament.o polo campeón. 
Con efeito, os peóns brancos son tan 
rápidos como os negros, e ·logo de co
roar o rei negro -despratexido- fica·. 
no paredón de afusilamento. Por exem- . 
plo: 41.g5/b3 42.g6/b2(42 ... De7 43. 
Da4!) 47.g7/b1-D 48.gS-D e non hai 
xogada satisfactória para defender ao 
rei branca. -

BECAS PARA TECNICOS 
EN ENERXIA SOLAR ~ 

,Convocado polo Centro de Estudos da 
Enerxia.Solar (CENSO LAR) (N. de Re
xisto do MEC 41010046) preséntanse 
unhas becas para cursar, durante o ano. 

· 1985, e en réxime de ensino a distán
ciá, os estudos conducentes á obten

. ción do Diploma de Proxectista-1 nsta
lador de Enerxia Solar (autorizado PO.-
lo MEC, O.M. 26:3.82),. . 

Os requ isitcis que se ""esi xen son: 
ter cumplido os 16 anos (sen límite de 
idadeL e posuir, como mi'nimo, estudos , 
a nivel de Bachiller Swperiar·, Fbrma
ción Profisionai ou equivalente . .., 
CENSO LAR, (Avda. Répú blica Arg'en-· 
tina, 1 .- 41011 '-SEVILLA), indicando ·· 
as suas circu nstáncias persona is, situa
ción económica e· motivo polo que se 

, interesan polo tema da Enerx ia.'S61ar, 
denantes do 30 de abril do presente · 

' a.no. 

libros 
Homenaxe a Antón Losada Dié. 
guez; VV.AA. Excm. Concello de 
O Carballi.ño: 126 Páx . . 
Homenaxe ~ Losadi;I no seu centen~rio. 
Máis interesant-e o presente volume 
coordinado por Lu•ís G. Tosarpola par-
t(i! · i cQnogr áfi<;;a q J,J e; .por_ ou tra cou sa. 
Con todo compre subliñar a áportación 
de J.G. Beramendi ·e Ramón Piñelro, e, 
sobretodo, ·ó póer;na "Inadaptados" de 
R,amiro Fonte. a ter e·n conta a bela , 
edición. Dén:ios, xa tj_ue logo, grácias ao · 
concello do Carballino é. que vaian co
.p iando outros concellos. · · 

· Grangre!'e, por Emmanuel ·Errer.. 
Sérrie Noire n. 1978. 'Gallimard. : 
P~ris. 182 páx_~ 16. FF . . 
Novela que se desenvolve nunha peque
na vila industrial francesa. Un alegato 
contra~ patronos que dominan, e aso
ballan, as cidades provinciána,s. Un ale
gato contra - certos sindicatos, ou ele
m:entos dos sindic9tps, irresponsábeis e 

·que xcogan cos obreims. Unha ,novela · 
dura onde a surpresa salta duas veces: 
unha oañdo se deséobre quén é o pai da , 
nena secuestrada: outra o final. Un ho
me da novela policial que sob seudóni- , 
mo (Jean Mazar in) leva escrito máis de 
50 novelas eco seu riome unhas 1Ó. Un 
·c.Jásico xa. . ~ 

LA ROBOTICA 
Editorial Revolución · 
Benjamih ·cariat, autor francés d~ pre~ 
sente libro, desenro la os conceitos bási
cos da robótica. Temas como o concel
to de robar e as suás diferentes defini
eións, a exproRriación do ' saber obrei
ro, os 1 ( m ites actuáis da robó ti éa e as 
suas posí-beis liñas de desenrolo, "o do
mínio dos mercados da robótica, a ro
,bótica e o paro... - · , 

Un material importante pqra coñe
cer o papel dos robots da nova etapa qe 
acumulación de capital no. meio dá cri
sis m~is profunda da história do capita
lismo. 

NARRATIVA COMPLETA 
Ricardo Carballo Calero . 
Ed : do Castro 

.... 

Con este volume a editorial de Sada , 
completa a publicación toda a obra de 
criación literária do profesor ferrolan9 . 

Carbal!o Calero , unha das figuras 
máis impG>rtantes no panorama int~l..ec
tual galegQ, ten aportadotextosJunda
mentais para a nálise da criación -literá
ria do país 'e da suá realidade 1 ingü ísti-

. ca. Carballo Calero suma o seu grau de 
\ área ao que fora labor anaHtico, con . 
esta "entrega que recolle sete diferentes 

· relatos.-·~ ' 

LO QUE AUN NO LE HAN 
CONTADOSOBR~ELCANCER 
Ediciones lntegral ' ,. r , 
Con linguax·e didáctica e bon-·nivel 
científico, esta obra tenta divulgar a in
formación proscribida sobre o cancer 
que • poido recoller o autor, Alfredo· 
Embid. 

OUTRO PRODUTO GALEGO QUE 
. . SE EXPORTA1 . 

''· 

O .PASTOR l;LECTR ICO 
APARTADO 322 NADELA (LUGO) . 

' ~ · 

·Lettres a Gafa, por Paul Eluard. 
Gallimard, París, 1984. 518 páx. 
1"50 FF. 
Ca~rtas que o poeta.Paul _Elu.ard dir-ixiu 
a Gala., primeiro a sua doria. e logG a de 
Dalí, dwrante.2.4 ·anos: de 1924 a 1948. -. 
Gala•-e"f Paul vfanse de vez ·en cañdo pa: 
ra amarse. Uri volume que nos descrebe 
un amor fofte, tolo e voluptuoso. Un 
vblume aue nos descobre intimidad·es 

. de dous seres -:-e doútros. Un vólume 
que destro1 as teorias de Gala como 
mu ller dura e..reflex iva que non oára en 
r:iada para. acadar o que qtrer.- L,Jn volu
me· destinado a todos aqueles que son 
amantes do amor. 

Mitteleuropa, · por Vicente Risco. 
Editorial Galaxia, Vigo, 1984. 322 
páx. 950. pta. 
Un soado volume do poli'grafo oúren
sán do que se remata de cefebrar n cen
tenário do seu nascimento. Trata das ' 
notas da sua estánda na Alema.ña, no 
áno 1930. O leitor de hoxe ollará con 
abraio cómo Risco non entende nada 
de nada do marxismo, do freudismo 
n·in crló nazismo, aoque louvará. Curio
so, aparece un tal F,F. Armesto como 
brutal dogmático marxista. Ao remate 
un volum'e ond·e Risco · sistematiza ·O 
s.eu pensamento proto~fascista ,, racista 

" Da sorpresa ·ao identificar como 
.canceri'xenas moitas sustáncias có
inuns, o lector pasará ao interés ·polo 
éoñecemento dalgunhas térápias marxi-

·nadas póla med,iciña. · 
Pódese pedir a INTEGRAL. P. Ma-

ragall 371. 08032 Barcelona. . · 

A MI MAD~E ·'-:_A MAFr 
Un ·precioso libro de comics e dibuxos 
editados pa la ~ditoria l Oebate, na sua 
Biblioteca ,Verde, e elaborado por 
G reenpeaee. . · 

O libro está feíto p'or 76 ilustrado
res de todo o· mundo e aínda que teña 
u·n coste e[evádo de edición pagaria a 
pena que algl!nha· editorial ou institu
ción se animase a editalo en galego. Un 
canto de amor á mar e á na fu reza -en 
xeral. 

IÁHVE E O NOS REI 
Xosé Chao Rego 
Terceira entregá das,sete que compoñe

. rán toda a obra de.sta coleición bi'blica 

e '-en suma- _anti-ga-lego. Un libro a ler 
para .liberar ao ·nacionalismo galego de
toda raiceir.a.:_gue tivese poaido coi:iter 

. de fascismo. compre lembrar que Risco 
foi considerado o Pai do nacionalismo-
dos anos 30. Contodo ; a prática políti
ea do PG antes do 37 e os fusiJamentos · 
de móttos dos seus mert:bros -P~Q.ar9n 
con creces a débeda -se e que a t1 nan-
eara Risco. \. 

.Í.J. Rousseau.' La profesión de fe . 
det filósofo,' por J.M. Bermudo. _. , 
Antologla y crítica. Ed. Montesi
nos. Barcelona, 1984. 160 páx. 
J.J. Rousseau, o filósofo da liberdade. 
Unha edición anotada da fam.osa Profe~ 
sión de fé do Vicária Saboiano, que e_ 
un fragmentq .. do Emílio, feitá por un 
profesor que adoita, a .escurecer canto 
tema toca (vd. os·seus libros sobre mar
'xismo). Contado, sálvase o lj bro, R~u
sseau é moito Rousseau e a Profes1on 
de fé... é demasiado texto. para que o 
mat~n un má,ngado ·de notas. C~m~ 
que o E'mílio é de leitura cáseque ind1-
xesta, agradécese esta esée>lmq dun_ tex
to clave no pensamento roussoniano, 
un escritor, un pensador que amamos 
porque sempre procurou a fel ii;:idade . . 

X.G.G. 

que sae baixo o rubro xeral .de :'His16-
rica do povo de Xesús". A "obra queré 
facer· unha leitura cri'tica e á vez erente 
da< ti istór ia de Israel, fe ita desde Gal iza, 

· de~de ''.as própr ias raices .. culturais gale
.gas, coa co~respon.dente actualización 
da mensaxe bíblica:· , en verbas do au
t or. 

DE AMOR E DESAMOR 
Vários autores -
Ediciós do Castro 

·sae agora a segunda edición deste libro 
cole.ctivG dalguns dos millor-es. poetas 

·-eta nova xeneración afincados na Coru
ña .. Esgotada en poucos meses a primei
ra, amostra o interés pala poesía dÜn 
amplo seitor de público. Libro que ade
máis sofr ira, qenant_es de se editar; pre
sións na editorial que se fai cargo del 
po lo distinto uso da m>rmativa que _em-

·pregan os ~tores: Lino Bnp<e, Devesa, 
. Fernán Vello, Nato Fonélo, Rilar Pallá
res, Pereiro, M. Rivas, Paco Salinas, Xa

. vier Seoane e Valcarceil. 

Fallo do co~curso · 
de tráballos -scolar.- · 

• - ·• 1 . 

' 1 - ' - . . . 
Este ·mes. o prémio na primeira categoria (6 a 10 anos) corr~ponde:u a 

· Rosa M. López l:lodiígtiez de 9ito ~os e que estuda no Coléxio San An-· 
tón de Monforte de Lemos. Noraboa e axiña·r eCibirás o pequeno lote de 
libros , agasallo de Edicións Xerais. , , 

O prémio da segunda categoria (11 a 14 a,nos) quedou deserto. 
O próximo tema x~ sabedes qe:u é "A Televisión" e o plazo de entrega 

o mes de Febreiro. Animo e aler moito. · , · 

AS CANCIONS QUE MAIS ME GOSTAN . 

Hai moi~o ' tem.po, cando tiña ttes, -1catro,.· cinco · e s~.i~ a~os gostá~~mé 
moifo as cancións que cantaban grupos de nenas. Agora gostame mais as 
cancións que cantan os maiores coma Migµel.Bosé; Xoan Pardo., o grupo 
Pimpiriela .o grupo Mocedades e moitos máis., Hai unha canción de 
Miguel Bo'sé que me gasta moito, titúlase "Sevilla". • · . 

Dó grupo "Pimpinela" góstame a éanción "Tu me prom_etiste volver". 
Do grupo "Mocedades" góstanme moitas cancióhs. -

. Tamen ·me gasta .unha canción moi bon1ta que se titula '~A emigra-
ción" non sei quen a canta pero a letra é de Rosalia de Castro. 

"" , · -Rosa M.López 
- (8 anos) 

MONFORTE.DE LEMOS 



.·- "Eurek'a" dixéron ·en Cabo Cañav-ercile a 
mañán d~ ··30 de xaneiro. Q satélite-espía 
situado ·en órbita . esp'a9ial polo .t.ransb.or- ~ 
dador. "Discovery" , ·co obx·ectivo de -cap
tar as t:ransmisións militares e diplomáti 
cas da U RSS, anunciapa no_ term.ina1 d~ 
esil:acfón o~ seu primeiro ,contacto. ' . 
, o sof isticado aparello, pioneiro según 
os soviéticos · na "guerra · da·s ga'laxias", 
e ~tá dotado de capáeidade para detectar 
sinai's de r.ádio, . radar, microondas é--·au~ro· 
flpo de sinais eleét:ró.nicas, o que p~rr:n1te 

- · aos se[vicios de intel·ixencia .. usámericar;ios 
é'ontar con iñformacióñ sobre .u11h~ even.< 
tual alerta' da URSS prévia a un ata~t,1emJ· . 
clear. , ' 

John Ears, director dos servicios de re-. 
cepciórí da NASA achegouse co.n ansied~pe 
á pantallc;i. Tqdo e'staba previ~to. O ordena· 
·dor iría trélucinao simultánéámente as 
mensaxes . ihtervid¡:is \e: se fara ·ne·cesario, 
descod ifi caría· calq·uer clave secreta, arique 
esti v'era concebida pola· mente 'laberínt ica 

· do axedrecista Karpov. , . ~· 
Según os prirneirns dato~ , ~ axente s.o.

viético sorprend id'o polo , satélite espacial 
estaba . a transmitir desde 'ª .área "NTP N
. OF" (l\Jortrop ica lprériórdica·Oeste de FI~~ 
rida). A delim itacióh foi.se tacend o en m.1-

, lésimas de segundo máis precisa e a panta: 
lla ·esc·rib iu un triángulo erítre Lisboa, Ma· 
drid e· Londres. Logo· o mdenador fo i enu· 

· merando as ·caracterlsticas da zo'na c;Jesd.e 
·onde se emitía a perigosa mensaxe: :Grani
to-Producc ión H idroelé,ctrica-Vacu no-Ro
mán ico e outras claves de dificil comp'ren
sión inic.ial como "tíralle do aire,", "manda . 

. cara lla" "que che den bertorella detrás da 
orella", 

1

e "ti' tranquilo como Amancio". A 
expresión reite.ra'da de ,.,m_anda Ghover na 
Habana" fixo que Ears extremara a sué:I. 
atención. · _ 

De súpeto, tal se' fora: o satélite unha 
forte l-1:1pa microscópica., na_ P.antal la apare· 
ceu enfocada unha azotea da Coruña. Un 
' indivíduo con aparienda de ,Pita_gori'.n fede· ' 
llabá nun transmisor de_qu.inoe vatios t~ans~~ . 
formado ~on inxeni~,oméstic~ nunha po
tente emisora capaz de atravesar ·todas as 

· estepas. Ears · puxo ' os cinco. . sentid,9S· ria 
pantalla. O individuo da azotea sarria .ago_ra '. 
cara á cámara~ berrou en inglés: ."Ears, es; 
coitasme?, soh Xavier. Alcalá. Tíralle do ··., 
aire". 

Estou· vendo nos últimos días .flª prensa uns 
ánúncios da Xunta, dir.ixidos ' aos. meios de 
comunicación . nos que di "Contamos \con . 
tod~s os meios par,a fa lar galego". 

Non 
1

sei se 'é ·a mellor man-eira de norma-
1.izaf a l {ngua,. pero paréoeme :ben a lnteh- · 
ción. •· . , 

Q que 'non entendo é logo ·por qué Rá" ' 
dio Noroeste que ·foi feíta coa ' metade do 
capi.:tal da\/ unta, só utiliza o galega nun 10 
por cento da' sua programa~ió.n. , ·1_ 

Aql!i todos din _defender o g~lego, pero 
é de pi.co para f©ra'. Con todo o .que-se fála 

"de ~ 'normalización", eu veso que os que 
·' utilizan;ios,.:o g,alego ., fóra .dos_ l!Jgares habi.

tuais da fam(Jia, ou do bar, seguen a mir~r'" 
nos como se fÓsemos marcianos oLi . mem
bros du'n _partjdo extremista. E non .é de es- · 
traRar c~ndo a própria X~nta, que tanto 
eoiqa as apariénCias,_ está a ut ilizar de , cote 
~o castellano nas .suas emisoras. E logo f~m . 
antlncios! ! 

carios G.' Riva~ (_F'.ontev~ra) 

.• <Ol~bo:::\::~ .. ::~~~:: ::··:~~~:·:~ ~~-~:::~:'. ' .::~~::::~::l :·~ 
',,- ::,:'~:~:~\~.::.::~·::~~:, :~.':~::. ··::~:~~:.:l~:¡;;;=:,::., , -

· ~:~~:z:::~~:n;e~~=:: :::::d':n~l:: :;:::: i_::;:;: , ~~~::: p::- ': 
ti;ocinndn ~or lo::i· int e r ese e

1

, r eaccionnr iot' .del . "e;alleeuizmro" sin 

~~~ - 1 ~ • • 

, Po.?"t\ combatir oOt.i burdo. tcr.tctiva d-efo!:::apt_e que protendt'~ _ trru1CJ- · 

for.anr ni. castelao en el ~buen ,Junnlto" "de lA gnll epíidad , es. ~r¡.ci-, 

·~~~~~~:?~~~~~~~tiii~~~~~ .. ;: 
~-~:::~:;~:n:•· 1 ~::~~~;:~:n:;::~a:~n m:~~:~:: , :::º q:~ora'; Son ~
~:r::o; ::r:::~:: ·~:í:: ·::::·::,::~:·)n:::~~: ~;,~,::::,!'¡ , ' , 
c i plli'prll d e- tend i eron .,.!clo f'cnd i mo~,,.· el ~e~eho ~~fércncinl s ,ollcgo y ' s u 

de r echo ' p; la 1:1 utad l• te"rmínn c1dn. t •. - ' 

. , ." ~:.:~;~~~:;~~~~~~:~~;' 2~:~f ~;~i;:~;~f~~~:~:~:~~~~:;:~::_ ;. 
::cas telno er-a ~ nncion:!l f s tn ,tTevolucionn:1~ · '! ':1e conoc!F:1. 'fl!Xl~uñ~d·!l:... -, 

mtq~te un1 hecho muy si111plt1 : q\t11 l o l1be r a ci6n .J e, lo::i pullblo t:1 opi;-iltl-

' . ' ::::::~;~~.;~:;~?~:~:;~;~(~~;: 
zas d ~ci.pivae: el mundo de l os , ex;plo.tudo a ~~o~es 1 ~u~~lo s>) Y e l 

o pr_esente ¡-néd.ito 'de Cel·so Em.Íl i~ , _'" 
Ferréiro foi escrito para ~er inserto en 
19l8 nu,nha revisfa. de d ifü~ió.ri estata.f; , 
cu,;h·a part~e deaicada a_Qa'ii za; .,,. ' 
que non chegbu a. pühlitarse. Desde'ese · 
ano o inédito está en poper de Francjsco 
Fernáhd~z Rei, prnfes-or de Lin'gu ísti~a ' 
Románica da ·Univers.idáde Galega ., 

'. ';CELSO EMU.I~ FE.RREIRO . 

o p'ior:1que podemo~ facer arred9r ·"da mert¡ó(ia . - . 
de ca·stelao e colaborar con aqueles que téñfan · 
canoniza lo con~erténdoo nunha e;tátua ·ae ce-

. ra pata o ~u:seu de figJra~ ilQstres, politica·merí- . · 
· te híbr'ida;. Este inténtodeliiber"n~ciónbeatífi-
ca comezou' a'.reálizarse, ha·i alguÁs anos, .nas e9-
lectivi~:lades ·galegas de Amérf~a~-Latina ~ a'gorél 
chegou á: própr.ia · Gali.cja, ,serripre; ,. patro,c.ina.~a 
polos ,i~tereses teacciof.iár;ios· do ·Sgale.guisn:10" 
sen face. ·, .. , ,, . •. ' ··. ' , ' .. , ..... , , 1 

• • 

Para comb~t~r e·sta ~burda 'tentati~a defor--_~ . 
" , . . . . x · 

rtlante que preterid e transformar a Cqstelao ·no ·~ 
. . - . ' X 

·. '
1buen Juanito~ da-galeguictad.e, é. preciso ~mpe~ · 

' - . ' 
de l os .exp1Q,,t " doree . tQU~ custelRo no tomó pe rt'ido por lo e explotll.; 

~~:~~::=:;{:~::~::~:::;::::.;~::~:::-:::~::·::::!:"~:~·~-=· . 
~e m a ca pitelista" . "El Prol,e ttiX.Í.>1do ~dice tMbiin- de~ inco·rpor11~.:ie 
al· .mo"Vhlie nto reiYind,iCutivo de lp. B n9-cioruil id~dea para dP_:r-ri be.r· ~a 

";!~~~:·y~=:~:~~:::: fno:Htor ?··=iÓn intrnmdonol do, loo ' 
Sólo...lu lllfop! ft r é\e.cciona rifl , se.r:vidñ po~ l os (IUe Un a111u.no llnm;i ~a 

·:::;::·::·: ! :,:" ::n c~:::~::~:::.:~::;~:::n~::r: ,~:.::::'~::._ . ' 
tEOnilla, dice~ "Ln ;ios1c1dn doctrinnl de

1
l i ~olv1dnble Qu.irlt~lln . 

:::m:~c-:~ 8~~:::~ c:~,:_u~u::'l:::~:J~: :~::::t;;; ~:.e0~::d:::~:::,:;: 1 

lit1ta ~ Más .!ddi;mte,al. ~in:i l dn s u dtii do libro,el o.utor inei!Ste en 

_ ::::::::: ~::~ ::~:r::~:::º ;~:·~,;:;~: '::~~~:, :<~,:_":.:º ·~ 
. -~ .:~ .:.:~::::·:::~::::: :::~:: :. ':~:~":::; .. :::;~:.:::; ::··~:~··-

,. ,,~ _ ~ .... ouantlO hilce alusid.n n la : !eliT. coimt,1denc i a entre el ciovii:bl~ nto 
, · _ g::tlleguie t a. y el p,nsn111ien~·o soefoliatn inten mdonnL•? "El :Par-

, • ~ido Go~leguista -~Í ce- decl.Rrd al n'.i;.cer, como Pfi'nc i ~io invnria tile , 

. · i ñ ~ive;snlid~" de '1.n pa trio. gnlleg11, e bognndo por el f e d ere'l.l_pmo 

~-~=:::~~~ :!, ~::::~~::~ª:.'.'~.:::~~:::·~ 1 ~n~~::::::;::~ • 
eoD~rddii::c,idn aigunO: de fo!3do entTe ~n e1:1~onom;.n ~lle&t' Y e l verdo.-

. :::-,:~::c:::::u;~:~: ;..:::~~e :nf'~• pors~"'"" un fin Pº"""' l~ ~on- , 
' r:;1~i:o a y .otros conceptee es1rnrc'ido3 a'· lo le.rae de Scmpn en Gáli-

. ::~~~~:~-~~=~•~ ~::::~,::r:~:::~o:•::~~;;~ ":::·~:¡:1,:- , 
\_pl i c:ltns ,pe T'O t"81llbién ill'lp1:!citas on al r ea to del .libro, si: eabemoa 

~e'"C rlo c.;rt bont.1de z inte1ectual y 1sobre r:fodo , sin .~lo condenci 11 . 

Ln -e xpl l éación _de:. ". nifa-~o " Ca~tel:to ', prono"rldo por 1011 r eacciona

rio o que ae o.utodcfi nen gp.lleguistlls , hny <1 Uc buscarle. en eu car.en

, c'1n de lideres ve.laderos , en l a n acasidud de conta r con 
1
un:t místi ca 

de 're~nldo ".r , oo'~re todo, en .e l .hecho d e que Castelso e stli muei;:to , · , 

; 10' 11 m~c:n::to 1J no ' Gu~i,en ropli !?nr ' o ',lO e cjue 
1
pr .. ~cnden 'rnld~Cic ar; . 

· ow biogr:iLí~ si cos tels.o 1 vivi ~11 c~ no , sólc¡ii no' nt1 cérfo el mito frau~-

' "' ., ::::!::::~. :::.:~¡~::;~::~:=~'~::·:::~~:~::~'.:~::::;: ; 
d e Espnf1a". Ul,trse qu e Crat e l o.o ct111,fic"d - y c1ao1.fic6-=- al. de cir 

" ',~~~::•: •::~:::•!:A:n:::«:~:o ;::;~: ::::·:::~~::,:~::~:~:· P~•· 
b1o tmbnlj ndor". y todnv:fn dice ,re f'iri éndo o 11 ain dudn a epton 111i~ 

0

111oa eepLl n't11p<l-j n ro o :"Ho t'lllc110 1~n huid oiei.pre de foo ton teo. Ilo oo 

::::~~~ o~~o:0· :::~: .. : uodo n hurt~.º algo do vUOotrn rnz6n~ y . 

¡\unN\• lo::J t onio& y' las cuco ~ Q.Uiernn ente rrm-lo,pnI'Jl no ... eo troa 

Caetel~o .utd v.,iv o . _ YJI. :._. ,~ ""\? . &.~,.,¡... 

·~· ·~~~-· -

zar 'por. unha c'larif-i:tación p~évia: Cast~lao non .bre as ru-ínas dós Estados imperialistas e .coa ambos perseguen un fin cornun: a concórdia de 
· era .un 'simples· ga .legui~ta _ ab ~~o, senón _u~ ria- pré'via aboJieión do ''sistema capitalista".,''Q pro- · toas as pátrias". . · _ 

cic;rnalista galego, .que e ~ousa ~~stante d1st1.nta .. - ietariado _..:.di · tamén- depe incorporarse ao _mo· Este_s e outros.1conce1tos espare?<1dos ao l~n · 
Doutra banda, a palabn;i galeguismo., que rioutro virriento 'feivindicativo das .nacioña,lidades para' '. gd do Semp~e en Galiza, constitu~n a verdade1ra 

· tempo tiv9 unha con.ótacjón moi concr_e,ta, t.en de~rnbar a pol(tíca · ímperfalista -e facilitar ·: a. aportación dci.utrinal de Castelao ao _nacionalis.
agor~ - a semántica un ta~to variada pol_c;i uso líl-·-··uni6n 1internadonal dos -obreiros e _ca~pesiños". , mo galega desta .hora. Doutrina e.,ideoloxia que 
debido e o abuso frú oio. E., cand,o meno~, eq.uí: · '· . · . _ .: · , están explícitas, pero tamén implícitas no resto 
voca. Para' confirmafo chegue _co.n ,observar c{>- · -_Só a

1 
miopía reaccioná.ria, ~erv1da p~los .que - do libro, se sabemos lelo ·coo honradez intelec

mo ·"agora'; son :galegljistas, e ainda ~tonomis· L,Jna,muno chamaba '.'analfabetos. qu~ sabe~ tual e, -sobretodo: sen má corciéncia. 
tas, moitos do's ,que, dou~ · anos .atrás, ,fí ánlle ~ ler'':, ¡:lode prete~der ' ignorar~ -~erdad_e.1ra po~I _. - A explicaciÓh · do . "mito" Castelaó', promovi
declarada _a guerra a· morte (e i _s~o de gue~ra e de ción ' p ·orític~ de ·C~ste~a~, ~~en,. r.e:e.r_1nd0se ª?- ~do polos reaccibnárj_os qu~ se au.toae~inen gal~
morte no'né ·nengun-eufemismo) .!:odos os qu.e.;, ~;eputa1d_~ Qui~t~nill~,. ~1: ·. ': ~o~icion ~ doutri - : ··gu i ~tas, nai c;:¡ue a ,ptomar::ar na .sua carén~i.~ de 11-
desde sempre defenderori -_defe1Jd1mos~ o fe1- ·i:ial · do 1.nesquec1be.I· Oumtan1lla ·-tan bon g~le- deres va ledeiro$:, n,a nece·si~ade de contar cunha 
to diferencial :gal'ego 'e o se~ direito á au:t.ode~er- 'go com,6 :b'on i;narx:ista- demostra ~qw,e as- aspir~- ·~ística de ~espald9 e, sbbtet<?do,' ~o feíto de 1 

minaceón. , " cióhs ' max.imas de. G;;¡Jiz~ aoJlen· folgadamente- qué ·castelad esta . morto .e os .mortos non soen 
Cas~~laG era, repj~o, .un ,JÍacionalista, quer~i· _'cj·entro , da ortodó~ia 1s'odalis,ta "J . Má t~ -.adiante; replicar'. aos que pretend~n falsificar as- s~as bio-

, cer; un ·ha.me que tiña .ide.as m9i .claras Et pensa~ ao ~ii'ilal _d'o :se~ libr~'. o -~~tEr,}n·~i~te r;i'? .s~1:1 P_º.n: _gra! i·as. Se paste.láo vivi,se non s_ó n~n : nas~er ia o . 
~ m~ntos moi coerentes da sua militánci,a gale§a'. to de vista revoluc1onar10. - O 1nterna~1of!al1s - mito ffaudtJlentd, senon que seria ak~mado, 
Partía do leito nacional e Gali.za era para el un .mo e~icaz non, d.~.serta das ~áir_ias·, , se í19~ ei,~e ;~s · p.olos ~~smos que agora quer~n san.ti'fic,alo, .con 
povo c~n i qdi·scutíb~I · direitÓ' a rexer os· seus tr~nsform? en o~ga~s 9unha ~o~.a ,~uman~pao~ · -.- alglÚ'.ls dos vari_ados ep1~et0s· que os u.ltras: l3rn-
destinos. Ainda máis: .Gastefao ,era un naciona- · . · ' , . . ; , '<. , ' .. ~-, '.:-_.: p.rega.ron .. cJÚra11;té cuár~ ·nta anos "contréflos :.ene-
fi sta revolucionário, que' coñecia

1 prof~ndame~- O _ acerf.~m~n~o '~~e __ yast~ 1.~º. ª 0~ ~o~oeitos :·' migos de'!' r,égirn'en · Y; de -·.Esp_aih(~; ' Ul:tras qu~ 
te .un feíto moi. s_imples: que . a libera.~iófi dos básicos do ~o.ei~lismo, non se ~º~.e ?1scut1r, Pº.r: ·castel ~·0 · califieou -e clasi,ficou- ao · diéer que 
pov0s oprimido~ ape.nas· (nada s_e no·n .lev,a pare- qué_~ ó~~lº' . Qué_ q.~~r, dj~er, s~nGl1, ~a~do f~ ·I "estes e~pc;i _ntf!Ück ~eran .. na o~~e~ióñ .de He cti~ · 
lla a liberación .do hpme das cad.~c~s estru~ura~ · ~lusw~· ª ' f~ll ~ coinci?eneia:e~tr~, 0 ~eyimen:t? rnaí,márxistas a cantos·defenden as x ~stas r~1.' 
sócio-económicasque lfe 'oprfmen. gafogwsJa ~o ~ensarneht?. ~ocial~sta ll1ternacio,- vind'icacións do pÓMO' traballa€lc:>r'". E . ~inda di, 
, Por engadido, Cqstelao sabiá moi beil que· no· nal1'? !''O Partid? G,al_eg~1~ta ~di- .decl~rou . ª? referíndose se'n .dúbida a estes m,esmos' espanta: 
mom~nto actual esta.se.desenvolver.ido' un proce- .. nascer, co.mo pnnc1P10 inyarialD~I, ·ª unJ~.er ~a.li- · llbs: "l~máns: '' tux·icte sempre dós parvos.. Non 
so dramático nÓ que pel·~xan duas forzas decisi- dade .da pátria galega, abog.and.9 .. P01~ :~qerqli~-- · Xíes ai"rim~es a el~s p,or,qüé poden fÚrtarvo~ al
vas: u .mundo dos explotC)dos (hon:es e pavos) e·. n:1º . i~;.emacio.n~I, _o,,antiimpen~ ~smo e o· pa::~, '9~ da v~slLra,zon e t rnnsm'itirvos a suq parv('c ie". 
o dos explotadores. Que Castelao .non tom9u . f, ismo ·· E engade, . confraternizamos cos P - Ainda que os parvos e os cucos quérano en· 
partidq polo.s explotadores é evidente. No seu tjdos de· clase na. Galiza" .e "non.atopa.mQs co~ ~ terrar, para nós yc,istel~o está ~:hio. • · · 
libro "Sempre en .G.aliza'~ afirma que "o federa- tradición algunha de fondo , ent re a: a.utohom1.a ,, , , . . .. _. :.: · ' _ A . 

' ' · - r1 d · · ' · I' m ' porque Traduc1ondo espano1: A NOSA TERR fismo internacional semente pode reaHzarse so- 9alega e O v.e~ya ~lro mternac10~.a IS Q, , . ·' . . 
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