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l- . l\.fanifestación de traballadores de Ascon no 1978. Desde aquela '6 anos de _incertidumes e c~nstantes moviliza,cións e·o COflS_eguinte quebranto. 

J . Vicent-MarqUés 
.. º sexo, é unha das co.usas máis 

, importantes .que nos pasan, , 
cando nos pasan" . (Páxina.s 8 e 9) 

f:olldas ·· 
irnplic~cións 
. politi~as · n_~ ·. 
có.nf l'ito · de 
s Enctlousa. 

O .próximo dia 2.4 vaise celebrar 
u'nha manifestación ·á que, en 
círculos· nacio,nali·stas, se · lle 
dá gran importáncia. _Paralela
mente · a isto descúbrense. novas 
implicacións.. ,,, . (Páx. 7) 

Conversas .· 
, .. 

para .. criar 
· .. ~ .. unha · 
;co81iCión. 

. . . . 

d·a . -8squ~rda . 
·· galega 

· p · · · · , · · · · · · · · · · . Estanse a celebrar conv~rsas para 
· resos pol1tiCO$ alem$ns en folga- de fame ... ' a. criación ,dunha coalición que 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ · awuµe a · par~dmspersanal~• · 

en inverno 
des da esquerda galega con vis

(Páx. 15) . , tas .ás ~leicióris autonómicas. 
· (páx.5) 

. i. _ 

Segundo senténcia xudicial 
" 

Facer ·xurar _ · · , 
a Canstitudón-vulnera 
os direitos ~a persoa . 
A Audiéncia ·de A Coruña sentenciou que os concellais non teñen por c:¡ué xu
rar acatamento ·á Constitución para ocupar os seus cargos. Unha .senténcia im
portante que entra· tamén no · fondo da cuestión dp xurarnento, baseándose 

. nas resolucións do Tribunal Constitucional aoque, de feíto, rebate. . (Páx. 5) 

',Mu·l-fe_r >.de '73 anos denúncia . . 

q~e foi golpeada polá · 
Garda --Civil de sáéla 

· Unha muller de Sada, de· 73 anos, denunciou no xulgado de Betanzos, a agre
-sión sofrida no Cuarteliño da Garda Civil, a causa da cal_sofriu diversas .feridas 
e perdeu o coñecimento. . 

O Alcalde de S·ada, Ramón F. Ares, tra_tou de, silenciar o caso, segundo 
.. acusª a golpeada, Carme López Barral. (Páx. 3) 

Segundo dados· oficiais 

nza Galiza aporta m8is á,$i ..... · a...111, ... 
.. . ,~ . 

, Social. do que recebi · ~ : .1 . 
. 1 ~ • 9't_l ; 

Viuse decindo que ·Galiza recibía moito máis que q¡for :aja á Se ti za Social. 
Os números oficiais demostran agora_ o conti-ário. :~ ·-{Ortc.3' (Páx. 6) 
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·cartas 
/' 

SOBRE o 1 ENCONTRO cada.: '"'Á ·frase.--en cuestión é '~Pero cia na c1d~de' dá ~oruña 'dun centro 
houbo ademais outras inovacións., co- · de enslno estatal 'de natur~za sexis-

DE ESCRITORES ino a· aprdbadón du:nfia p0néncia on- ta, discriminatório para a ·muller, CO-

'LUSO-GALAICQS .' ·' . -~ , de ~e ~de: ~ desrfoclea~i·~a~ió_i:t.· ~des- ~º~ 6, Instituto ~~ ~acha:~lato "Eu-
. mihtaniacmn do territorio .. g~lego. s~b10 ~a Guarda . , s1tuac1on que de-

·.•.· .·. Esti .maclo -Sr.~ Direqtor.:~1 ._ .. , "' "'"' • ,~í~iips' '·sus'ffü:á . ~ ;_i ~~~o q~rácter ' ~unc'i~,~~-s ~G.q e,,,~~ seguira~_s feitos : · 

ll· Xornadas 
1 . 

. ·-d~LLíogua ·Galega,J10 · E·n·si1:1~: 
- - As linhas que seguem tentam es- -'W11icionalista que . "e,stalfa toman.do o. ~- 1 :7 A ex1~tenc1a d1;1~ cen~ro de en-

A dirección xeral de PoHticft Lingü fstica da· Conselleria de Educaci.ón e clarecer umha infornia<;om aparecida . /' éongreso necesitaron· que lles aclara- · sino .non .. m1xto,Jemmmo, mcumpre . 
no jornal .da sua digna .dire~~6r:n .~0 - . 'sen. ,que a' de·sm1·1.1·tariza_;ción se reféria ,'mesmo .a:. leg' alidad,e es_ta_b, elecida des-. Cultura ven de convocar as llªs xornadas da Liíngua Galqga no Ensino. · -- ,,1 E · - d E · l · -

· · · - "' IJre a~· ·ncontro e · sentares u- ·:aos exércitos _éstranxeiros, non aos ae · a "Ley Ge. neral de Educa'c.ión" de· Na folla. '1nformat1'va que remite, áfirma: · .-...... · · G 1· • " " 1 b d · M 1 -
so- a ateos , ce e ra o em e ga<;o e · españois". · A ponéncia de .. liña -políti- 1970, conforme á cal todos os cén-

. "3. Sendo de obrig~do cumprimento qu.e as mesmas . (as comuni~aCións Mon<;ao (ou Monc;om) durante -os ca, aprobada por .unanimidade, reco- tras de ensino estatais serian mixtos 
que se envien) se axusten á Normativa vixente ~probada polo Decreto .dias 25 (tarde), 26 e 27 (manhá) de lle no seu primeiro ?!Partado a visión ou irian conv'erténdqse paulatinam~n-
173/82, 11 ·de novembro". . ·. · . ' · .' : Janeiro. · · - . que o/-élrti~o G~le~uista tén ?,a n<;>sa te en ta is. . . , . " . 

· · Referé--se á 'infor.ma«i;om aó expre- Terra,·· nel d1se textualmente: Gahza 2.-Tal s1tuac1on ilegal leva a este 
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Tivemos a oportunidac;le de cómenfar con· vários "Profesores, por outra d. · b , f "R · d" 
ssa . o so o ep1gra e · eintegra ,10- é ··unha ·nación",. para pasar inais centro a rozar a sua privatización, da- ' 

parte fervorosos "oficialistas" da normativa, qué grau de sectari·smo su- nismo". Di-se nela: "Sen dúbida, o ·adia.nte a definfr 0 território desa na- ·do que semella que se quer mante ~ ... _ ..,.. 
_ pón a restrición devandita . Expresicih de intoleráf!cia, mesqu_indadEl e fal- tema r:nais ·debatido neste encontro ción coas .seguirites palabras:. "O .te- .uh espácio reservado~ para unha ed u-
ta de visión . Trátase de mellorar o ensino do galego, de .normalizar o gale- foi o do r;.eintegracionismó que . pro· rritório da na.ción galega ·comprende- cación feminina, discriminatória por-

. go nas aulas, nengunha co.rtap isa ten razón, e mesmo, estaba .pedindo o duciu · na madrugadá do sáb.apo ao rá 0 da actual Comunidade Autóno- tanto, · anti-natural e anti-social, por- . 
s.entido comun que nesas xornadas se chegase a acordos para evitar os domingo unha acalorada discusi.ón ma, mantendo eri vi.xéncia 0 pcm!o _ que . ... 
cambios tan pouco faailítadores de entusiasmo dos. alunos. entre galegos e, portugueses, ao deba- cuarto do programa do Partido Gale- 3.-E aproveitada para criar un cli -

. Queda, pois, patente, o ideoloxismo 'da postura orícia.lista,. o seu em· terses~ o galego e o portugués era ou gt:Jista, - aprob~do na . sua fun~ación, · ma de"¿;umisión, aborregamento e te· 
peño de dialectalisar o galego sen posíbeis ·avances. Cando, en 1980, se non a mesma línglla". Déi:X-are'i 0 res- '. que· ~i: 'lneorJi)oraciór:i .a _Gahza das mor qu,~ - ~onyerte as alunas ~n per-
deron unhas normas pola ASPG, de claro i.ntento concili.ador, cando exis- to por impertinente e cingirei-me ao terras ·colindantes que · tenen · comu- soas ma1s factlmente controlabe1s e 

, ,. tninscrito: ·n1·,,,1ade e't·n· 1·ca·, h.1.stórica ou lingüísfi- dominadas. ten praxes diferentes no ensino, a .postura de Paz Lamela e do-ma1s cru . N , S D' u 
1.- om e certo, r. 1reGtor, qu~ ca con ela ' ". Unha vez definido o 4.-Denunciamos_ claramente o sectarismo. · · d b " 1 · t 

· se e atesse- se o ga ego e o por u- t.e.rrit.o' r1·0· da · nación galega, no apar- . abuso contínuo de autoridade, as ar-J ebemos convencernos: segundo os alunos mellaran o seu galego asi h • I' ,, 
gues ~.om ou nom a mesma ingua ; tado tei-ceiro, fáfase dé que "O Par- bitrariedades (cámbios de alunas do 

se abren igualmente ao diferencialismo e comprenden 6 paralelismo co nem sequer · se originou tal tema de tido Galeguista loitará por - conque- diurno ao i:iocturno, expulsións, 
luso-brasileiro, paralelismo e igualdade so vantaxosa para todos. lmped.ir, · discussom. E digo-lho eu .que furn rir a declaración de "zona desnu- ameazas ante desaloxos ou paros ... ), 
logo , os avances de aproximación ao portugués tanto r:wléxico como na o último em falar, ás quatro da· ma- clarizada"· para a nación galega, coi- as represálias que .están a producirse, 
normativa, é un signo claro de renúncia a identidade ·do país, de entre- drugada, qUando voce havia fá .tempo · dando q·ue é 0 seu deber evitar cal- baseadas unicamente nesta prepot~n-
g1 smo á destrución do idioma. Non son razóns científicas, son ideoloxias " qu~ nom se éncontrava na sala er:n· · quer asentamento · estranxeiro de ca-. cia e neste clima de temor. 
de antigaleguismo, as que se agachan detrás destas mesquiñas restriciór:is. que se expuxérom as comunica<;ons rácter bélico dentro das fronteiras de 5.-Denunciamos tamén desde 

Eses· templos-de paredes rot~ladas 
Segu.en observándose listas de mortos da guerra civi'I nas paredes de moi
t os templos galegas. De mor'tos dun só dos.bandos:· Por -qué? 

En 194() tomouse a decisión, contestada nalguns·lugare·s, de sacralizar 
O S cidadáns mortos nos combates OU noutrás formas míseras da :;jUerra ci·
vil. Un dos quemáis se opu.xeron foi o cardeal Segura, motivando uri pro
blema de Estado. Xa en 1940, o mesmQ Gomá aqvertia as fallas daquela 
alfanza p~éte ndidamente monolítica da lgresa e o.Estado autoritário. · 

Algu ns ben-intencionados conseguiron retirar tais listas e GOlocar no 
camposanto as nomes de todos os mortos na contendá. Despors do 75, 
a lgu ns concellos como o de Vigo, dedicaron monumentos funerários 
"Aos mortos na g.uerra ciyil". . . 

Cando algu n grupo se acerca ao cu·ra dalgunhasparróquias, este re ,mí
tese ao b

1

ispo; o bispo lamenta esta conduta do crego e pede non "reme-. 
xer" as causas. A qué se debe tanta cobardía en 'abordar un tema inviá-
be l? . 

As tres razóns que te rnos comprobado en várias ocasions Priineiró, á 
existéncia de núc leos cler icais de mentalidade bélica: par~ eles a "Cruza ~ ~ 
da" é algo permane nte . Os bispos ·non · queren encolerizar ·estas mentes 
doentes. Segund o, outros son máis transixentes pero reúsan criticar nen , 
mínimamente os antecesores, prefiren_ que apodrezan listas e pedras. Ou
tros quererian modifica r esta situación, mais temen os grupos .'~de carác ~ 
ter militar ou pare llo" q.ue t eñen inda forza na parrc?qúia. A sua ve'z e hie 
rarqu ía rexeita toda med ida de cámbio :. o cámbio é para 'ela, sempre _peri
goso , pref!re, i g t.¡_a+m~.nte , q l!l e apodreza todo antes que remove r as á~uas 
por fedorentas ql.!!e·se~an. . : 

· Pero éste · problémá non é só un problema clerical, ten relación con to
qo o pavo :. Os templos .son~ mo it os, mónumentos históricos visitadós t a- · 
mén por turrs:tas : nas su9s pareces no rí pode .seguir o bochornoso espectá· . 
cu lo dunha gue'rrn frat ric id a. E hora de que ós bispos fagan algo máis que 
declarac ióris almibaradas ante as real idades deste pa-ís. Cando eses nomes · 
están presididos por fundadores de sistemas' fascistas e os seus signos, o 

. i"nsu lto ·ao cid adán é beli xerante. Non caben- retrasos 'na limpeza des~s 
muros. 

dos que éstavam presentes. Gal iza". Esta afirmación repi'tese no agora calq uer manobra tendente a de-
2 .- Nem sequer foi tema de discu- ponto quinto do chamamento final morar ou a impedir a conversión des-. 

ssom o · reintegracionismo propria-. . do ':IV Congreso" no que ·se reafir- te l.B. "Eusébio-da Guarda" nun cen-
mente dito. Pudem observar nesse ce- ma a vontade do partido de conque- tro mixto, tipo "referendo" entre 
nário q que observei noutros qenários rir a "Declaración do território na- pais/alunas/claustro ou calquer outra, 
nom galegos: Os que aqui som antilu- cional como zona desnuclearizada e 0 que non seria máis ca unha farsa 
sistas, e praticam como ta is,· no "es- zona sen asentamen~os bélicos e~- que pretenderia disfarzar unha ilega-
trangeiro" (Melga<;o, Mon<;om, Getxo tranx~iros". As devan-d itas frases coi- lidade manifesta e unha situación re-
ou . Barcelon¡:i, é igual) confessam do que. ~on n~cesit_an nengl:'n ~ipo de presiva e discriminatór ia ben elocuen-
acendradamente que nom som antilu- acrarac.1on, po1s tenen un s1gn1f1ca~o te 
sisfas. Diolos béndiga! ! ! evidente. e no congreso ninguén fixo · 
. 3. - A discussom foi precisamente unha- delimitación de cáis eran os Colectivo de Mulleres Ensinantes 
sobre gaJego algo anterior a reinte- exércitos estranxeiros, porque iso foi, en pro da Co~ucación. 
·gracionismo ou antirreintegraciónis- en todo mómento, evidente. 
mo (por certo, qüe nom é isso da Tamén quereria clarexar que a in-
normalizaeom, que nem se- precisa tención do Partido Galeguista non é, 
nem parece que ·se tente precisar), xustamente, a de. chegar, a Linha coa-

A COR UÑ A 

quer c;!izer, os c-r iterios ou pautas de . licióo eleitoral,_ senón que o seu an_- RESPOST A 
estandardiza.;om das línguas,. . tam- ceio é o de, como paso primário, es- · Sr. Director de· A Nosa Terra: . 
bém ·da galega. tabelecer unha unidade de acción dos ·Enviofle as seguintes liñas, esta vez 

4. - Em síntese, a 'discussQm entre partidos nacionali 'stas galegos á hora si que lle ·rogo a sua pub licación, a 
galegos (os portuguéses som nisto de enfrentarse con determinadós pro- modo de contestación ás pontualiza-
nor·mais e -nom' discutem a évidencia) ble mas. Coidamos que hai .unha ne ce- c lóns( ?) que- X. M. Fojo Pedr fa i en A 
era s.e a estandardizai;:om dás- línguas s1clade imperiosa de criar unha con- NOSA TERRA do 17-1-85 á miña 
se fixo a modo de umha média arit- ciéncia naciona l' no noso povo, e iso cart a de 20-12-84. 
mé\ i Ga ~ entre dialectos ou fa l'as, ou nop se pode afrontar máis ca facendo Felic ítate amigo Fojo, Goebbels 
simplesrhente coa imposi<;om, mais causa comun na lo ita escontra os ini - ou McCarthy non creo que o fixese n 
ou menos .matizada, da 1 íngua corte· m igos da nasa terra . Ese é, hoxe por mel lor, non creó que pudesen utilizar 
sá. ' hoxe, o naso primeiro ob~ectivo, e mell or a técn'ica da insinuación, da 

. 5.-Eu defend im esta ú ltima posi- nel estamos traballando. Adiantar a supos ición. A t ua carta é digna du n 
com, que é a avaliada po la história posibi lidade de pactos eleitorais se- experto de altura. En fin, é unha pe-
élas línguas. Lembre, Sr . Director, _ ria como intentar su bir ao seg undo na, menos mal que nos coñecemos 
aquelas ·duas frases lapidárias de dous · pisó sen pasar polo primeiro . Hai que todos, non somente ti e má is eu, que 
ren.acentistas: . . lle dar tempo ao tempo, pois a prensa isa é o de menos, todos. 

. 1ª. "S iempre la lengua fue compa- sempre foi má conselle ira, e nós , os Amigo Fojo, a ver se un día toma· 
, ñera del imperio (Po9er)", de Lebr i- .partidos nacional.istas, non nós xoga- mas uns viños e discutimos sobre 
xa. . , mos o noso porvir senón o porvir de aqu ilo que d ixo alguén de que " A 
· 2ª: As líng.uas de ·Gáliza e Portu - Galiza. . verdade é sempre revolucionária". 

gal "ambas eram antigamente quase. Sen máis, agradecerlle o interés XOSE GUERREIRO PENA 
ua mesma, nas palavras e nos diton- que o xornal que d irixe se tomou con Traballador de Enfersa 
gos e pro,nunciac;:ám que as outras ocasión do naso "V Congreso" e pre - AS PO NTES 
partes de Espanha nám tém. Da qua.I garlle complete a· información dada 
língua galega a portuguesa se avanta- coas aclaracións devandit as . 

. · jou tanto ( . .'.) O que causou por em Unha aperta : . 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, Portu~I hav~ reis e oorteqooéa 

A l'OSA-· . . DBBA·· . - . . . . oficina onde os vocábulos .se forjam 
F. Xabier González Sotelo 
· Vicese.cretário Primeiro 

e pulem e donde manam para os o u- · 
·tÍ'Qs homens, O qwe. nunca houve em 
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"Rosa lía, por sus libros de versos 
gallegos, es un astro de pribmera 
magnitud en los vastos horizontes del 
arte es.pañol" (assi acaba), -e princi
palmeflte o Rapport Grégoíre, que 
ve.m sendo o •tratado . mais -preciso e 
menos cínico de Filo logia .Románjca. 
Mas deste tema falarei qué;lndo rrie 
permita discrepar o.utra vez. 

António Gil Hernández 
-A CORUÑA 

~ PUNTUALIZACIONS DO .. I ' 

PARTIDO GALEGUISTA 

Benquérido amigo : _· · · 
O motivo d.a presente está relacio

nado coa publicación ·no xornal q!.le 
vostede dirixe dunha reportaxe ·rela
tiva ao "V Congreso dci Partido Gale
guista". No devandito congreso fun b · 
ponente encarregado da liña po lítica 
e é precisamente unha das suas partes 
a ·que coido non está en consanáncia 
cunha 'das ·frases· eta · re~.o'i'taxe publi-

SO LIDARIDADE CO NAVAL 
DESDE ALEMAÑA . 
Estimado señor Director.: Agr;adece
ríamosll~· . que publicase no xornal 
que, dir ixe ·o . .textb do telegrama que 
lle enviámos a· Xunta de Galiza e á 

• Presidéricia do Governo español, 
apoiandó a loita dos traballadores ga 
legas por ·un traballo digno ná terra: 
;,b~ galégos de Hamburgo e Co_lónia 
protestan contra a destrución masiva 
de postos de traballo no sector naval, 
e solidarí2anse coa loita dos traball.a
dores galegas e da INTG en contra da 
chamada reconversión nava.! por con-. 
siderala unha agresión ceAÚalista. 
contra a economía galega, tamén 
.;imeazada gravemente polos 'plans ·do 
Goberno español de entrar a toda 
costa no mercado comun europeu ." 

• J .r 
•' 

Grupo 6 ltutal Galego de COLONIA 
Asociación Gal~a de HAl\llBUR.GO 

COLEXIO ESTATAL SEXISTA 

O co lect~vp de Mulleres Ensinantes 
e'n-· pro· da Coeducadón qt.ier deriun, 

··ciar, at'ravés dest'e . escrito, a existéR.-

A 
ANT 
' P!'ensa libre 

OUTRO PRODUTO GALEGO ~OUE 
SE EXPORTA ' 

O ~ASTOR fl.ECTRICO , 
APARTAbb 32.L NAÓ EL/C( LUG O) 
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Ainda que a notícia non tivo moito eco nos meios de 
comunicación, a Asamblea de Mulleres de A Coruña informaba 
o pasado mes de Xaneiro dos golpes recebidos por 
unha muller de Meirás, Carme López Barral, de 73 anos, no 
cuart eliño da Garda Civil de Sada, a causa dos cais perdeu 
o coñecimento. A muller pretendía apresentar denuncia contra un 
sobriño seu , que, non foi recollida. Segundo declaracións da 
própria Carme L. Barral, o alcalde de Sada, Ramón R. Ares, 
avisado pola Garda Civil, tratou de que o tema quedase silenciado. 
Despois de múltiples impedimentos conseguiu apresentar denúncia 
perante o xulgado de Betanzos. 

Para o concellal de Esquerda Galega 
de Sada, a agresión, que en princípio 
poderia resultar algo estraña, non o é, 
sabendo que non era a primeira vez 
que Carmen L, Barral visitaba o cuar
tel da Garda Civil, coa intención de 
facer unha denúncia contra un fami
liar seu . Carme pasou 37 anos na Ar
xentina, de onde veu hai cinco. Nes
te último periodo tiv0 diversas dife
rér:icias por cuestións económicas cun 
irmán e cun sobriño. O rimán é un 
coñecido militante de AP na zona e 
con· fortes relacións con vários núme
ros da Garda Civil, ante a cal ela pre
tendía apresentar a de_nuncia . 

Segµndo nos explicou o concellal 
antes mencionado, a agresión e golpe 
debeuse producir ao insistir a muller 
en apresentar a denúncia, -insistén
cia á que estarian pouco acostumados 
os gardas- estes tomarían entón a de
terminación de saca la poia - forza, 
producíndose así os golpes, · un dos 
cais daría coa muller no chan até per
der esta o coñecimento. Parece ser 
que houbo intercámbio de insultos e 
dalgun golpe, o ál non serve para 
deixar de recoñecer a desigualdade da 
Pelexa entre unha muller de 73 anos 
e v.ários números da 'Garda Civil. Na 
Residéncia, onde foi recoñecida a 
agredida, certificaron a existérrcia de 
mazaduras. e posíbel traumatismo 
craneal. Segundo vários coñecidos a 
vítima estivo a ponto de perder ~n 
ollo, e ,ainda que os golpes foron un 
ve.nres, este~ non deixaron de ser per· 
fe1tamente recoñecíbeis para o foren-

se que fixo a observación ·ao mérco
res seguinte . 

Con posteioridade aos feitos, un 
mando da Benemérita, chegado de 
fóra, estivo realizando unha investiga
ción. Alguns números parece ser que 
trataron de argumentar que .tora o so· 
briño o causante da agresión e qu-e a 
muller levaba unha navalla. 

O alcalde trata de silenciar o asunto 
A .continuación reproducimos unhá 
declaración firmada de Carme López 
Barral na que relata os feítos sucedi
dos a partir da agresión e nos que to· 
mou parte o alcalde de Sada, Ramón 
Rodríguez Ares, membro de-AP. 

"O alcalde, comeza· decindo Car.
me, falou comigo por teléfono sobre 
as 3 e média da tarde -retírese ao 5 
de Xaneiro- despois de recuperar o 

· coñecimenfo polo golpe que recebera . 
ao cair a causa do empuxón dun gar
da, e d íxome que me mandaba a am 
buláncia para que me fqse para a casa 
e que xa me _mandaría un médico. 

6'1 negueime queria aprese.ntar de
nuncia contra os maos tratos recebi 
dos, ou que me mandase a ambulán 
cia para ir á residéncia .. Veu a ambu-
lár:icia cos gardas municipais, pero eu 
negueima a ir porque non querian le
varme á Residéncia. Despois volveú 
máis tarde cun sobriño meu co que 
eu non desexaba ir. Aproximadamen
te ás seis e média ou sete, veu un e.ur· 
mán meu que, nun coche da Garda 
Civil, me lévou á Casa do Mar, onde 
me atendeu -un médico, pero ainda 

da Garda Civil 
que en princi'pio dixo que necesitaba 
ir á Residéncia para sacar unh.as ra
diografías, ao pedirlle o volante, por
que non teño Seguranza Social, se
nón cartilla de pobre, saiu a falar por 

López. Na Seguranza Social diagnos· 
ticaríanlle lesións por agresións xera
lizad~s por todo o carpo. 

Concomitáncias pol.íticas 
A muller ápresentouse tamén no Go
berno Civil, pretendendo falar co Go
bernador. Non o consegui.u, e o seu 
secretário remitiuna á Comisaria, de 
onde saiu acompañada por un policia 

· nacional cara a capitanía da Garda Ci· 
vil·, onde lle colleron os dados, pero 

· non a denúncia '. 
Por último, apresenta a denúncia 

ante o Xulgádo de Betanzos, (xuiz 
~ Miguel Herrero de Padura), -onde de: 

clara e é revisada polo forense. 
Ante estés feítos, a Asamblea de 

Mulleres de A Coruña iniciou unha 
campaña de información pública m·e· 
diante carteis, sendo solicitado un 
pleno extraortjinário para tratar o te· 
ma. A real ización deste pleno non foi 
admitida pala maioria aliancista do 
concell.o. O venres, dia 25 de Xanef
ro, no pleno ordinário, foi apresenta· 
do. p tema por un concel lal de Es· 
querda . Galega, pedfndo ao ' alcalde 
clarexamento sobre a sua participa
ción nos feitos. O alcalde negouse ·a 
dar nengun tipo de explicacións e ne-

. gou, asimesmo, a palabra a várias mu· 
lleres da. Asamblea · asistentes ao ple· 
no, ameazándoas coa expulsión do 
mesmo. 

Condenados por abusos 
· desónestos seguen exerc·endo 
os seus cargos públicos 
Os policías municipais compostelanos 
condenados por abusos desonestos 
seguen a exercer as suas funcións sen 
que en nengun momento fosen desti
tu(dos nen sancionados. 

lsto 'é o que afirmaron a A NOSA 
TERRA, as portavoces da Asociación 
Galega da Nh ller que expresan a sua 
máis enérxica protesta por este feito; 
perguntándose "Qué garantias pode-

. mas ter nós, as mulleres; indicando 
que se asi son tratados violadores ca· 
ñecidos con ·. nomes e apelidos polo 
goberno da cidade, "tamén poden 
existir violadores 'anónimos' onde 
menos se pense, mesmo entre a·s que 
nos gobernan ?", inquire esta organi· 
zación feminista. 

A AGM tamén culpa ao · Alcalde . 
de Compostela, Xerardo Estévez, 
quen nunha entrevista antes de,coñe
cerse a senténcia manifestoulles· "que 
ainda non tiña coñecimento concreto 
dos temas, polo que nen-el nen a Cor-

~ solicitouse unha entrevista ca Ins
tituto da Muller para denunciar o te
ma, en relación á campaña que este 
lnstituto-~fixo co .Jema "mujer: la po
licia a tu serv-icio": 

Viciños de Sada informaron que 
as concomitáncias po líticas entre un 
familiar da agredida - ao cal esta tra
taba de denunciar-, o alcalde de AP, 
Ramón R. Ares, e a Garda Civil, son 
manifestas. Así, é coñecido en todo o 
povo cómo a Benemérita xa tiña pro
texido ao alcalde en várias ocasións, 
caso da extracción de area da praia, 
e xuntos tiñan brindado con abun
dantes bebidas o triunfo eleitoral. 

O concellal de EG no município 
comentar ía a este periódico a inten· 
ción de determi·nadas persoas de cali
ficar de "tolau á Carme L. Barral, en
gadindo que " iso é moi comprensí
bel, dado que hai moi poucas persoas 
que se atrevan a insistir e a dar a cara 
desa mane ira en casos semel !antes". 

En relación co que vimos de rese· 
f}ar, te rnos notícia doutro caso vio
lento na mesma zona, protagonizado 
esta vez por un brigada, quen rompeu 
unha costela a un viciño. 

M.V. 

poración podían levar a cabo ne ngun
ha acción concreta rr. 

AGM man ifesta tamén q ue Esté
vez se comprometeu a "ler deti da
mente a senténcia e act uar con firme
za en cant o teña coñecimento ofici al 
da mesma". 

En Xuño do 84, a Audiéncia Pro
vincial da .Co ru ña d tta senténcia con· 
denatória sobre os po lic ías: catro 
anos, dous meses e un d ía de pr isión 
menor para Alfonso Seoane e un ano 
de prisión menor para Xan Carlos Ló
pez, ambos os d ous por . "abusos 
desonest os violentos" . 

Segundo a AGM, todo seguiu o 
mesmo, e o Alcalde non cu mpriu a 
sua promesa. Hai que t~r en conta ta
mén-que durante os dous anos longos 
que tardou en coñecerse a senténcia 
os dous policías municipais permane: 
ceron no servicio como se nada tivese 
acontecido. 
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·Terrorismo · 
':'' 

·a· ma·ns cheas· 

LOIS OIEGUEZ 

Practicamer:ite todos os médios ~nformativos de Galiza. achacaron de te-· 
· rrorismo a destrución da cada dun sindicalista da füGT de Ferrol. Algun 

deles destacaba en grandes titulares de pr.imeira páxina: "~l~ga el terror 
al sector naval". A cousa, de non ser polo seu dramatismo, faríanos rir. · 
Resulta que non :ten importáncia o que . milleiros de home$ e mulleres 
queden na rua su peta mente porque asi · o· deQi,de o Goberno, español: en . 
función dos intereses da burguesía para 'entrar no. Me·rcado Comun. Asta·
no, Asc6rí·, agora as minas de Santa ·oo~ba, ·ax:ffia Alúrriin·a-Atumínio, e 
un longo. etc:, que representan a máis importante riqw.ezá que tiñamos no 
noso País, bórrase dun plumazo sen alternativa alguiiha. , _-

Non preocupa aos· gobernantes do Estado o futuro de tantísim.os gale
gas e galegas. Non preocupa o futuro ·desta nosa nación aldraxada, excp'lo-

. tada e sometida arreo a intereses alleos. Ao· fin e ao caho. somos o~s de 
sempre, os probes gale·guiño's que aturan todo sen ·piar. ' .E veleiquLque · 
cando piamos -e ·non é poucás ·veces por moito ·que ·repitan o do ·hoso 
conformismo secular- pasamos. du'nha sentada·,e ~ngrosar o libro reserva-
do con teimosia para o terrorismo. · · 

Máis non é terrorismo, señores meus, o sacar ,o pan a toda a xente que . 
até agora vivia da in9ustrialización d~ _máis peso criada na nasa Terra?. 
lQuén é máis terrorista, o que nega .o traballo.e ·á vida óu o que, en l'oita 
lexítima para non ó permitir, canso xa de berrar, explícar; aclarar, mani
festarse ... 1 pon un petardo deses nacasa dun dos representantes dos que 
non tra~n esta desgrácia? 

lNor. é terrorismo deixar o suicídio e a desesperación como saída ex
clusiva?. ¿Non o é ficar impasíbel ante eses máis de cen que· teñen que vi
sitar o siquiatra porque chegaron xa ao límite do que humanamente se 
pode aturar? 

'Pero son traballadores e traballadoras, claro, e isto non inqueda a eses 
soialistas de plástico nen a esas "populares" do pau e tente teso. Eles non 
sofren porque non teñen fillos nesta situación. Eles non saben o que é 
dignidade colectiva nen son sensíbeis aos direitos das .nacións as'oballadas. 
Nas suas cantas co imperialismo acaban por sacrificalas ou 'vendelas por 
tres cadelas. lsto é o que están a facer coa nasa Terra : E Terra significa 
homes e mulleres, riqueza, traballo, cultura, idioma ... 

Coido que o PSOE está indo lonxe demáis con isto do Mercado Co
mun. O PSOE meteu aos traballadores e traballadoras ~alegas nunha leira 
e púxolles un préc io de risa. Valorou máis aos vascos ou andaluces e pu
xou por eles diante dun bon fato de competidores. A nós non, a nós dei
xounos ali . e dixo: "A estes que os coma o demo, total, non nos votan ... 
E como xa están afeitas a aturar ... " - · 

Pero non é só o PSOE, queridos hom.es e mulleres de Ferrol, Vigo, 
Santa Comba, A Coruña, San Ciprián ... Están tamén eses da Xunta que 
queren lavar a cara e din que van contra a reconversión. ¿Non os vistes 
como nos zoypaban na última folga xeral? Mesmo os· seus alcaldes utiliza
ron a policia municipal contra os folguistas, negando así o direito defini
do nesa sacrosantísima constitución.J a é hora de que deixen de latricar 
en Fonseca ou Madrid e digan claramente que iso da reconversión tamé'n 
lle vai ben a eles e aos que defenden. · 

¿creredes aínda nos Albores, Fragas, Barre iros óu outros ao seu com
pango? E Fraga, neste tema da desfeita xeneralizada, non o faria mellar 
ou pior. Faríao igual, non vos engañeqes, porque ten o mesmo amo e se
ñor : o tío Sam. Lembrade aquilo de Isabel e Fernando, tanto monta, -
monta tanto. · 

O maior terrorista é aquel que sen matar físicamente no momento 
anula, destraga e esnaquiza non a un, dous ou tres, senón a milleiros, ~ 
unha povoación, a un .País. lsto é o que nos deberian aclarar eses médios 
·informativos que nen tan sequer chistan diante da masacre xeneralizada. 
Se o fan . porque o senten quer d icer que son coma eles. E se ó fan porque · 
1 les mandan, volven ser coma eles . . Entado caso sempre estaremos frente 
aos que sacrifican aos máis febles, que son a maioria, desgraciad~mente. E 
os máis febles poden ser os máis fortes se eles queren. Esta é a mellar lec
~ión a aprender nestes escurísimos tempos. 

1 ,. 

,Fraga manda~ . .>_ ... : -· .-., 

segundo ca;rreño· .' -
Segundoo-C.onse{l~irq ._de_ grdenaciÓn ,q:u·· .. 'e·- .. -.. ~m· ata .. :- "'_n 
do Territórfo da Xunta de G~Jiza, · . ., . 
Anxel Carreño, líder deAP: ."aa.ldea : - .. '· - -.· 
.de Vis_IJña, por. ;:9rqe expré_s~,,,de . .Oqn,. ... - ---
Manuel 'F ra_ga 1 ~ifiarne-, estará ":"eléctri- : " 
:ficada, terá teléfono e·, at\femais ...:.en"'- ~ 
·gadiú d ,Con-seUelrp nuntia.'_ ro9a-:--d_e 
prensa- todas estas , obras terán que 
estar , rematadas para uso e 'disfrohé ,.. 
no ~mes . de, Out_ubro· do .-presente . ·. 
ano". . .· 

A aldeá de Visuñ'a .perténce -- ao 
concello de Folgosá do ·.caurel e, eo
mo -moitos outros da man.tafia Jugue- . 
. sa, non cantan euns s~·rvíci'Os mí ni- ·. 

-:.1.. mos. ... .... 1 ~ -

Qué é· b que lle fixo tomananto -
, interés a Mánuel Fraga por 'esta al·-· 
dea? ·(h é comprómisos ten ·ali que a 
pdviléxian ·sobre ouirás?, é que a~ a~~ ~ - .- . . . 
máis non necesitan estes sehí'ciOs? e; ·~ -~_f;Uver:a Arnoso~· alcalde de Fene 

adema?_is, _ cfµt\ ca~ge7 t~n·.· ~rag~ , n~ Señorei, seica·_ non-s~ pocfe discre~a,r. 
Gobern() autonom1p. En cant.~ ad~ . lsto é o que intentan o PSOE e AP; o 
ta d~. rem~tf~ ~-as ofüa,s, tampouco -~e- que entendén eles por democracia. 
mo~ nad~ o 1c,1al, _fQmO noo .s~x_a, el~- . -~ .Fago esta reflexión despois de des-
r<:> •.. q~e· ~.espo1s, de_ Outubr.o venen ~s ; ~· tripa( ·dous : fei~os: significativos ocu-
ele1c1ons autonom1cas,_ e... ._ . - rridos a _semana pasada. 

__ ; . . Consideren vostedes se é gratuita. 
Pqr un lado ternos o procesam.en-

O bisno ·n·ég· ase"'a .. - to do .. Alcalde. de ~ene e dun wiente 
· ... -- - . 9". . ~ . : ·. _ · . , de--Alcalde do m,esmo concello, am-

.. ;retirar as ·inscriCiÓrtS· - bos pertencente~ao BNG . . Prodúcese 
· . · · · · - · · o pr,eceso por ter chamado ao povo a 
, .dos .. Mártires .. -.. -manife.starse contra a chamada recon-

- · · -· versión. Acúsannos de seres causantes 
da Cruzada"·· ' - , .. , das desordes. At~ aqui .ainda poderia 

O bispo da _dióceses de Tui-Vigo, 
Monseñor Cerviño, négase á retirar as 
inscricións que na igrex~ de ?antiago 
de Redondela recordan aos "mártires· 

- da Gloriosa Cruzad.a r\fac;ional". 
. A retirada destas inscripcións foi
lle solicitada por ·dous concellais des
te axuntamento no curso dunha en
trevista "calificada de "tensa". 

Redondela non é un caso único, " 
xa que en toda Galiza ainda poden 
verse láp·idas, como se só houbese 
mortos de "un lado", e sen ter en 
canta xa a vella· terminoloxia e sím
bolos, ambos os dous contrários á le
gaiidade e proibidos expresamente 
polas leis españolas. · 

Até o de agori" viñéronse sopor
tando estas inscricións que estaban si
tuadas en lugares considerados como 
sagrados por moita ·xente. Pola parti
cularidade da sua situación, fo_i polo 
que en mo'itos casos, _até nas comar
cas .tradicionalmente -. republicanas, 
prio". -

Non firman actas _ 
por iren en galega 
Os concellais de AP e· PSOE do-muni
cípio de Soutómaior negáronse a fir
mar a acta ·da sesión anterior do ple
no. O motivo da negativa foi, segun
do fixeron constar, "Ó estar redacta-

. da eh galega", indicando que firma- · 
rian dita acta sempre e cando estiv~se 
redactada en español. _ 

Con tal decisión, tais membros do 
concello, incumplen a actual Lei ,de 
Normalización Lingüística. 

entenderse algo. Pero o proceso en 
cuestión prodúcese a instáncias nén 

. máis nen menos que ·do Gobernador 
CLvil da Coruña, -un home do PSOE 

- que algunha vez tamén ten chamado 
a folgas e a protestas. Pois ben, agora 
G- PSOE quer acalar todo intento de 
porse aos seus plans de desmantela
mento industrial .de _Galiza. Pouco 
importa que sexa lexítima, democrá
tico,-ió,xico, ou como queiran adxeti
valo. Tanto ten. Oponse aos seus 
plans. lgsto é o que importa para iles. 

- Xa sabemos a terminoloxia e os crité
rios que seguiron para calificar as tai
gas habidas en Galiza, o que nunca 
pensamos é que con eses critérios in

. toxidadores fosen até os tribunais de 
xustícia. 

Pero ademais só emprenden ac
cións contra duas persoas, por má is 
que os chamamentos os fixesen todos 
os alcaldes e ooncellais de Ferrol-te
rra, agás, claro, os do PSOE. Alcaldes 
e concellais, con excepcións manifes
-tas, que nun escrito peden ser acusa-
dos do mesmo que os seus compañei
ros, pois que eles tamén son respon
sábeis do chamamento. 

Caberia perguntarse por qué b Go
. bernador, Domingo Ferreiro, non 

emprendeu accións tamén contra os 
outros .alcaldes e conc.ellais, qué pen
sa facer neutras folgas e protestas e 
un longo etcétera de inquéritos que 
se contestarían por si sós, polo que 
irnos aforrar a sua enumeración. 

O outro fe'ito veu-propiciado por 
AP, ·coneretamente polo Alcalde de 
Lugo. Outro militante do BNG foi 
xul·gado· por- asubiarlle ao Afualde e 
ao Cons~~léiro de Cultura, cando su-

· -'"".· . 

biron á tarima do esceário, durante. 
. un festival público . . 

A denúncia esta vez partiu da Po
liciá Municipal, per9 o Alcalde ne
gouse a retírala. Menos mal que, cele
brado o proceso, o fiscal pede a libr-e 
absolución. 

Pero o fe ito en si demostra tamén 
que non aturan as discrepáncias e 
que tentan apresentar a todo aquel 
qu_e discrepe como responsábel de 
desórdes públicos. 

Agora, por esta regra de tres que 
seguen PSOE e AP, nen sequer vai 
quedar o último recurso, o recurso ao 
pataleo, ao abucheo. Consideran que, 
por estar no poder, son intocábeis. 
Estaríache bon que agora a cada xo
gador, .árbitro, ou pres1dente (a can-· 
tos presidentes de clubes deportivos 
se lles pon na picota por milleiros de 
inchas cada xornada!) se sentisen mo
lestos e denunciasen por "desordes 
públicos", aos que mostrasen desta 
forma a sua discrepáncia. Calquer di
rector de orquestra, cantante, artista 

- en- xeral, home público en definitiva, 
poderia escuadrarse. nos abucheos 
provenientes da sua "má xestión", 
para acusar, aos que lles expresan o 
rechazo, de d.esordes públicas. Vaiche 
boa. 

Ademáis, a que subiron ao escená
rio? Só a receber os parabéns. Qué 
bonito! Se non gostan das críticas 
que se retiren, ou polo menos que 
non aparezan en público. 

Habia unha "pobre" que andaba 
pedindo pelas portas, "A Careca", 
hoxe internada nun asilo de Lugo, 
que cando le asubiabas, se te podía 
pillar, pegábache un pau. Un dia pa
saba por diante dunha escola nomo
mento que un mestre cun chiflo lles 
indicaba aos rapaces que se acabara o 
"recreo". "A Careca", sentiuse ofen
dida e, dun pau, rompeulle a cabe-za. 

Hai outros que resolven as discre
páncias doutra maneira. Como o ... Al
calde de Vigo, Manoel Soto, que se 
nega a readmitir a Paulina Trabazos, 
e desde o Caribe desautorizou as xes
tións do Alcalde accidental, Sánchez 
Penas, para que Trabazos voltase ao 
traballo. Soto taínpouco aceita a dis-

, crepáncia. ' 
A. EYRE 
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1 mportante s,e.~ténqi.a_,, ... ;,, . 
. " ." ._ 1" . ii''.'.. 

CoDStliüción VUlíie·ra~·, únl.la coalición eleitoral 
, : · ,. ·· · ,_--. -->·T~,;1~5 : . ..1ft.~_ p .... ·-

8
· _ rs·

0
.· ·a· · da esquerda galega 

. r 

facer xurar .~ 
()S-dir-eitQ ' ·~ .UQ ..... . -~ -/ 1 

~<. ~~- "· ·. · · · · .·· . - · " Líderes políticos da esquerda en Ga- Esta converxéncia é a propiciada po- ~ 
liza veñen sostendo nos últimos dias lo. PCE .a nivel estataJ, _e que. xa ié .. ñen
cGmversas para a constitución dunha énl rmir.Cha én:Anclafii0Ta·;~é<Íí-t;r,,ó!nma- ,, 
plataforma eleitoral cara as eleicións ción de Julio Anguita para competir 

. autbnómicas. - cara · a présidéncia da .Xunta de Anda-

o 
e 

Esta plataforma eleitoral v~n Rro;¿. · >iµc.iá . . -·~. :,,~ . . ~ i- ·., ~~ . _'- 7: .: 
1 J: 

piCiada en gran parte palo secfür "ge-- " .-. .- En ': Gal iza~ ' o se_étor "gér'ardfsta'', 
ra}dista" do PCG liderado por Anxo está en minoria ·dentro do PCG que J·-

GÚerreiro. ' aprobou apresentarse baixo estas si-
Ademais des.te sector do PCG, glas ás eleicións, contravindo as direc- "' 

asistiron ás ·conv.ersas sindicalistas da trices do PCE. Anxo Gi erreiro, ·que 
1 NTG: ·sob retódo ós procedentes da 1 idera este sector, intenta asi levar a 
antiga CTG, e alguns ex .membros do · cabo as directrices do PCE, o quepo
B~G de Lugo·e Vigo, a·si corno aigun- de SUROr ·. uñha verdadeira ruptu_ra f' 

hq:s persoas do PSG-EG, e outros .in- dént;o .. cio P~~tido' Comuni~ta di{Gali- , 
dépeñdeñtes t::oh10 é o caso·de conce- z~. . . . . 
lláis de ó'leiros' e N'~f!ón. "·'.:;_'" . . . ... ;_ Por 'outr'a . 'banda, nesté r,Yroxect'.0 

-~ s ·egi.Jndo' m'anifi:íharon' persaas que ·, non están _ integrados todos aquel~s 
asÍstiÍÓri '"a · Uriha. xurita~za . rio ' Hotel sectóres da INTG cóntrário~ a9 BNG', I 

Cúmpostela 'de Santiá.gb, í··~ind~ no.n ', ner(tatlípouc9 ,pSG-E!3, t~rt _tjecié:Udo 
hai nada ·crar"ó .nen concreto", Según- apqt~r es~a ' pla!aformá;'-p9·r ínáis que 
d~ ésia·s fdrites~ · ,,o''· p"róbl~a.)ti_a).s _ ·argurís· :rn¡1harJtes_- ~si~tis~n : a -_e.stas 
gr:ande que hai é ci .dos persohalis-' ; 'x0ntªhzas; ' '. . . . ,.,.: -.· e - : • '· 

m'os". . ·.~ ·.; · . " .,;. -· , . ·. '., Por "'outra'· oand~,- Ramón' t ama- t 
· Esta · plataforma ele_itoral tentaría ·. mes anda tentando montar outra pla

unir ·cara ás eleicións a ·todos os par- · tafor.rna· eleLtoral, estando algunhas 
tidos 'políticos á esquer.da do PSOE e~ destas perso_a~ _implkada_s . nos .dous 
a ·sectores· 'sindic·ais do nacionalismo. intentos. 

) : ,- ."! -De esquerda a direita, Loi-s Diégeue·z, ~lau~io López Garrido e-. Bªutista _1:\lvareh,dep~tados expulsados, no seu_~m~e~to;:.sf~:~árlarne~· f j r---......;:;.----'--"---------
to Galego,. po.r se .negar a xura.r. a Const1.tuc1on e o Es-~tutoA.e. ~~tonQ~1a. ,, :; · · ,. ·. : ., · · . , .. ; . ·<;; ... .......,. ___ ~~-....,...---.,...---~~ 

. .., . - ' \- -;- ~· ~ ~·"·: .. -:(" . ,, - ~· ·~;· ,,; . . 1-~ 

Aos ·¿oncellais noñ .s~ lles'po
1

de impof' .á'esixe~cia q~ 'próm~t~f.p!J ·,,;·:' senón que senta xur"lspruClénéla, e'ri- . JAN'~ ('._;·~·.· 
xurar acatar.nento·a-ConstituGión, porqúe ist9 v.ulneq:i_o~ , ~- ,· . ·;, :-: ' -- tran.do-. asema1-s -no fondo' da cues- -. ., ~- .. ·:1::-' , "' 

. direito.s funnamentais ·das Qersoas. ls.t9 foi Q -que; ,9eGid~u a~ Sal(l dor. tion·: ··vulné.(asé · ou non os direitt>s .... 

•• ,.. ...... •• ' 1 l 

....----.~------------......... ---------- .. , 

Contencioso-administrativo que. xulgou~ o caso dun concellal-do furídariféntaís estabelecidos na consti'- --------...------r----
tución áó obr~ar ~ ~e~ar x~rá~e~- ~~-~~--,~-~-- ~~-----~~~~~-~~~~-~~~~ 

BNG do Grove. E esta unha senténcia ·importante pois que senta to? · ·s b · 1 b ·" .. 
xur_isprudéncia nun caso novo, entrando no fondo da cuestión. A Sala, no seu razonamento, con- u scre ase 
Ao privarlle a un coocellal do direito 
ás suas funcións · por negarse ·a xurar 
ou prometer acatamente ;á Gonstitu
ción, vulnéranse os seus direitos fun·_~ ' 
damentais, porque non e~iste na·. le
xislaci.ón vixente nengunha norma 
con rango de lei qu.e esixa explicita- • 
mente o · xuramento ou promesa de-. 
acatar a Constitución á hora de ,con
formar as corppracións locais. 

lsto é o razonamento que f•ixo a 
Audiéncia Territorial de A Coruña 
cando fallou o recurso interposto po
lo Concellal do BNG Xosé Manuel 
Mascato B~a, a quen o Alcalde de O 
Grove· se negaba a 9arlle posesión, . 
afirmando que non tiña adquirido a 

• 1 

sidera qué a Constitución di que GS 
condición de con.cella! .por non ,ter ·~ cidadáns 'é bs: poderes públicos están 
prestado acatamen.ro áGonstitución.=· suxeitos á CE>nstítución e -ao re.sfó do".° 

Segundo "a se'nfé11cia· ditaoa, · ist.6 .·, ordenáme·nto· xurídico. Sobr-e·este "as
vuln~ra · o áFtíéulo ·23 da Gonsiiti.f:' '. pecto~ · a "A'.1;1dié"nda ·reffrese a éfuas 
ción; · no s~Ú pó~to 2, ·e:iue; ªfirma>9-. ser'fféncias· do rribunal ' Co'nstitucio~· . 
tritiünal, ~o~ e !Tláis qüe"a conheci~n . naFn_as-qué se sin.ala-que. o aceso awl .. 
do artículo 14 da 'r:-r·1esma lei qufi.~s.r cargó' púl;>lfcó 'irnplka Üh deber'pos i- .:. 
refire ~o ptincípio ae igua'ldaae'.ehtre _' .. tivo . de ·actamelí'to', entendidó como ' 
"todos o~ españoles" concl"étada ao . respeito a Constitución,' p~ro qué· isto 
ámbito da actuación política e ao , non supón necesariamente unha ade
exerdcio das funcións públicas. sión ideolóxica, nen unha conformi-

Unha causa é estar suxeitos 
a Constitución e outra 
unha adBsión ideolóxica · · 
A importáncia desta sentencia non se -
circunscrebe a. ~st~ "c~so par~icular, 

dade co seu total contido. · · 

O caso dos ,parlamentários 

Os regúlame~tos ·e_· 1 •• 

Apesar _di.sto, · a· ~S~la_ ··~n1fridé q'u~ a ~ • 
doutriria das· senténcias do Tribunal 
Constitúdonal, antes citádás, .non é ,'· 
aplicábel ao casó examinado, pasto ~ · 
qué · os regú'larñe.ntbs pafliimentáriós ~ 
(no que se amparou o Tribuna.! Cons
titucional ·~par.a ;·r.a'tif iá1r: a expulsión ·':. 
.dos .Parlamentários do BNG-PSG) ao _ 
emanar dos próprios órgaos le.xislati
vos, ten un v;;ilor material d_e Leí, ain-os prin~ípios . fundarnentais 
da que limitado aos parlamentár,iQs. 

A senténcia dictada pola Audiencia r.egulamentos de instituc.ións, ou 
Ouas senténcias de A Coruña ten capital importán- simples leis. 

,. . '· BULETl"l~--OE ·suBSCRl'CIOl\1 A'A NOSA tERRA 
(P~ra remitir a A:l\JQSA tERRA un,ha. ~ez Cl,.lb~·rt~ e~ ·MA1YjscULAS) 

Nom~ ... .' ... : ..... ~ ..... .............. ~ . : ................. , ... ·:· ... _ ....... : ..... : ... , .. , ................... ·.: ........ ;:. 
Ap.el idos .......................... ... _ ................. .......... , ....................... .......................... .. 
Domici'lio : ................ : ................. : . .' .............. ..... ............... ......... ........... · ..... . 
Povoación ......................................... : ........... .-........ : ....... D. postal .............. .. 
Província .............................. .. .' .. : ..... ............... ............... Teléfono .............. . 

SubscÍébese ae periódico A NOS-A TER RA por un ano ao précio de 
-2.500 pta. (Est'ado ·es.páñol), ' 3.500 pta (Europa). 4.'500 pta. (resto do' · 
mundo). · ·. · - ' : .. ·· ' ' ~ _ · -· .' . · · ~ · . ; 

1 _! _;;-

·FO R lvJA bE PÁGO ' ... -, . \_ _,.. ,-

a) Su~s~i.~óns J>a~,ª- ~ Esta~o espaíiol: . 
- . - . - . 

8Talón bancário adxu.nto ' 
Reembolso (máis 80 pta.) . 

. ¡ · 

/. 

• •. 1 

b) Para o resto do mundo: 

8Ch~qúe bancá~io ~dxu~to · 
Xiro internacional a nome de 

A- NOSA TERRA, apdo 1371-
Vigo. 

cia para o nacionalismo xa que de- . t A, senténcia. da Audién_cia, ao Dias antes, a Audiéncia Territorial de 
tén os .intenfos de nor:i dar lle pose- , apo(arse precisamente na resolución. A Cor-uña ditata bufro·veredicfo refe- . ' Pago dornidliado, Nest~ caso,.cobr~r · 
sí,ón . aos ,conce.llais do . BNG. Este do . Tribunal Constitucional, ~en bo- rente tameñ a -O Grave. Por está.' sen- '-!· i:os Qé!qos . ~o b9letin .apxunto~ .· -., _ .. · 
fu~6. ·que · ~on ~~&ucorreu : en ·o · urp~rterra~~~s~--~us~rgJ~ep- · · ~ncia obr~aba ao AlcaWe Bea Gon - ··. ~. ~-~~~~.~. ~.~-~-~.~~ ~---. -~~~-~-----~-~-~~· 
Grove, senón, que ademais se deu . tos, . por máis que -non o i:>r~:tenda :· .. dar · a convocar án pleno;.- como lió 
noutros concellos como Car.bailo, : ou O. faga . v_eladarnent~, den.o~and9 : ' peden os 'concellais,'. -pata --tratar {f:c¡j· •. 

San~a ~omba etc., e ademái~~~enta que~ Tdb!:mal Gonstituci~na~ dito.u .. -: seu cese. -! ·"· 

xurispr.udéncia cara outras confron- unha senténcia poi ítica e que, se- Bea Gondar, gobernando en_ mino-
tacións eleitorais, onde os· intentos - guindo o :f.io d-as: suas· .argumer-ita\. ' · ria; e s·én'"·'con"\io-Car plenó"S· ·por -- esta" 
de dei~ar fór.a aps concellais nacio- cións, non se podía chegar a outr9 cuestión, e,ncóntrase asi con duas sen-· 
nalistas se ian repetir con máis vi- lado que ngn _fo~e ~o · d_erqgamentc;> téncias que botan totalmente abaixo 
rulencia veu ao mesmo tempo bo.tar désas tláusufa·s restrithias -como se as suas .posicións. Ainda asi, despois 
por terra os argumentos doutro tri- deduce da senténcia- para os direi- de chegar da. A.rxenti~a, afirma que 
bunal, máis político, como é, o Tri- tos fundamenta is da persoa. isto non vai cambiar en nada a sua 
bunal Constitucional. · · · Xa o saben , os alcaldes, os polí- postura e que vai recorrer ao Tribu-

Ao afirmar ·a senténcia que facer ficos, pero deben de sabela, _sobre- . nal Supremo, querendo dilatar o~máis 
xurar a Constitución "Vulenra os todo os parlamentários galegas: "es- posíbel a situación . . 
qireitos fundamentais das persoas", , tán violando os direitos fundamen- Falta agora . por saber se ten que " 
amparándose no· próprio· texto ta is das persoas"; aqu(e agqr.a, por · cümprir as sentencias ou non, ainda 
Constitucional. Ainda que a resolu- se .tiñan alg,yriha dúbida. que ·é¡lpele, pois que entre os xuristas 
i:ión se basee naquela senténcia, a Pero temémonbs que todo sexa consultados hai discrepáncias, ainda 
respeito da expu_lsión dos ·par lamen-· igual e que estes "demócratas", se- que a maioria afirma que 'si ten _que 
tários cfo Bloque-PSG, non se en: xan cap.aces, se os seus intereses o cumprilas "dado que de non facelo 
tende que un regulamento, por máis requiren, de ;violar . moitos outros está perxudicando a terceiros". 
que teña carácter de lei, como di a principios, como xa violaron os do , Mentres tanto, en O Grove séguen-
senténcia da Audiéncia, poda vLilne- Movimento, que ·alguns xuraron . e se a facer obras ilegais, e a contratar 
rar os "direitos fundamentais da que non eran outra causa que a vio- no Axuntamento até a persoas recla-
persoa". lación de· todos os direitos da per- macias pola xustícia por contraban-

Cabe pergunfarse, pois, se estes soa. do, como no. caso dun ex~militante 
direitos son "cambiábeis", segundo A. E. do PSOE, ·que se pasou ao bando de 

Bea. 

• Bancc¡/.~~ixa .de Af~r~9s ... ;·: .. , .... -..•. ,.:.7 .: .-·· .. . , • . c .. :,. .. , .. : .:. _,.,. .Cq_n~a)i;jbJej:a ... .. ... : •.. " ..... ~ 
litu lar--cO:nta ou .libreta ... .. ......... ........ .... ... ... '. .... . . .' ..... ~ ... ... · .......... : .. ... . , ..... : .. _. ....... . ····· ·' 

-~:~~:~';~~ ~~ -~~.:.~~~-'~. ·~ -- ~-.· .... ·.· .............. ·.·.·.·. "·.·.·.·.:_ .. _·_· :-,·.~.·.-. =.: ·.·.·_·p·;~·~-i~·¿·¡~': . ::.:: :<:: :: : : . : : :: : :::: ::: : ;: :: 

- - -- - - - - - - - - - - - - ·- - - - ---
oOLETIN DE DOi~dCILIACION 

Banc9/Caixa de Aforras ....... : ............. ; .......................................... : ......... ... .... . 

Domici'lio da sucursal ............................................ ; .... : . .... : .......... : ............... . 
. ' 

Númer9 de canta oú libreta ......................................................................... . 

Povoación .... ~ ....................................................... Prov (nica ......................... . 

TitÚlar canta ou libreta .......................................... : ... : .. ............................... . 

Sétvanse tomar nota de atender até novo aviso, e corrcargo á miña canta, 
os recibos que ao meu nome lles sexan apresentados por Promocións Cultu 
rais Galegas S.A. (A NOSA TERRA) 

Atentamente (firma) 

Data ........................ ... ........ ; ................... . 

N. 263 j 14 DE FEBREIRO / 1985 



-

_socIEDAD~------------------------------
trabano 

A NOSA TERRA / 6 

.·qs dados ofi.ciais asi o afirman Festival de solidaridade- con Astano 
·y 

.Galitia _aporta máis .De -nada . va.len 
- ~ - .. Segurama .. SociatdiUl~ebe~º as~conv.ersa·s . 

. I 

Desde sempre viuse afirmando non só pala d.ireita e o Goberno 
. serJóh tamén po:la ésquerda española, que·Gali·za recebe"moitas . 
máis· P.r.estacións que as que aporta á Seguranza Social. O~ . 

za 106:5.04.324 pesetas. As conv·ersas mantidas entre a administración autonómica 
e"a central para tratar.·da ·reconversión non aclararon nada~ Pala sua 
banda, o· PSOE, que tamén di .estar a tratar o tema en Madrid, 

dados oficiais do l.N.S.S. desmiríten totalmente estas·afirmacións. 

· :· lsto·· representa o h,474 do total 
dos ingresos a nivel do Estado duran
.te 1983, señdo a · nosa afiliación .o non di ·nada novo. 

IV!entres tanto os obreiros segueri coas accións de protesta nas que, 
como o domingq., receberon a solidaridade de milleiro~de galegas, En GaÚ;a hai un pensionista po~ cada 

2,23 traballadores ocupados, frente· 
aos- 2,057 no· Estado español;· segun~ 
do estadísticas do Instit uto Nacional 
da Seguranza Social~ e~ dados re~olli
dos.no ano 1983. 

As prestacións económicas do 
INSS en Galiza neste mesmo ano fo. 
ron 127.635.433.658 · pesetas total 
estatal, representando a povqación de . 
Gal iza . o 7 ,5 por cento da do Estado, 
e sobre unha povoación ocupada de 
9 ,°673 po~ cento ( 1.006. 700 persoas 
ocupadas en Galiza sobre 10.407.100 
no Estado). 

En G~tliza hai 727.359 traballado· 
·res afiliados. 

· Alén disto, as pensións en ·Galiza 
son máÍs paixas e.orno. média: 21.391 
pesetas en .Gal iza frente a 23.01.0 no 
Estado. 

O número de· altas inferior · 
ao de traballadores activos 
Oébese . s~li~ntar . que o número d~ · 
altas· na Seguranza Social en Galiza é 

·inferior ao dé traballadores activos 
(727.359 ,frente a 1.172.700)., men
tre"s que no Estado esta diferéncia re
dúcese no .tabelmente (11.236.636 
frente a 13 ~210.100). 

Ate tal ponto hai moitos traballa
dores. sen estar de alta na Seguranza 
Social que estas són menos que os 
traballadores ocupados; pola contra,. 

6,47 por é:ento da do E;stado. _ . 
·os ingresos por .cotizacións son 

má.is ba.ixés, dado que un _sector iin
po~tante .dos afiliados son traballado

. nur:i acto musical, cultural e reivindicativo. 

res.· · agrários, que · tiñan · cotizacións Se habia alguén que esperase que Al
má'is bab{as que o réxime x_eral e q\!e - bor ·traeria un cámbio de atitude, ain-
fQron ·aumentadas nos. áltimos an'ós da -que fose mi'nimo, por parte do 
moito, criando unha situación difícil Goberno central no asunto da recon- · 
n.este sector depauperado, que repre- versiór~, quedouse como estaba. Xa 
sentan en Galiza un tércio dos afili-a- 'd~ "antemán se Sábia que p PSOI:: non 
dos. lle ia pór en bandexa, eleicións á yis-

A emigración ·de man de obra ao ta, un tanto. na ponta da bota de AP. 
resto do í::.stado provoca que ·mille.i.- - . O ~q'1e se esperaba con interés ePa 
ros de traballadores volten ao xubi- · non tanto a contestación de Gonzá-
lárense ... ou _qo aquec:;taren inválidos, lez, como ' a postura que ia tomar a · 

· aumentando portante o capíticulo de - Xunta. 
gastos tanto en pensións eomo en . Afina!, a'S duas foron as esperadas. 
atencíóns médiCas e farm~ia. Felipe González, ainda que sen 

O lóxico é que óu se reduza o que moita "acritude", que deixou para ' 
representar;i en gastos estes traballa- conselleiro e ministro, na sua entre-

. dores, ou se aumenten .os'ingresos na / ' vista, díxolle que ·de Astano nen fa
cuan:tia en que o fanos tr¡:iballadores · lar, que o asunto estaba totalmente 
emigrados. zanxado. 

Fer.nández Albor laiouse "da in-0 aumento de cotizacións no Estado son 800 mil trabaUadores comprensión". Polo demais, a· Xunta 
máis·os aseguq1dos que os ocupados. . Os aumentos de cotizacións á S.S. que saibamos·, non tamou nengunha · 

. Asi as ·coi.Jsas, oHamos cómo en durante - 1985, a partir dos .criterios med.ida máis. Nen acción de apoio¡ 
G.aliza un de cada tres traballadores fixados ño AES, son realmente nega- ·reivindicativa ou non... quedouse 
non e·stá .dado de .alta. ti vos, e ' non só para os .asalariados, . laiando. Non se ~speraba \.menos: so

Adémais, .o número de traballado- sen·on'tam"éri inclusi·ve_ para- un .colee- ~ bretoclo en círculos si.ndicais. 
res <;fo réxfme- xeral. da Seguranza so·- , tivrf tan _amplo comó o dos traballa" En .canto a· Ascón, "o optimismo 
cial, sumados aos demais r~ximesí ,é ~ · élores por -canta pó;pria ne:> agro. . · é moderado", por' máis que non se di-

de Protección van cobra~. A pergunta 
é qué vai pasar con aqueles que non 
se anotaron. Aquí pode estar o verda
geiro Ctetonante da situación. As ver
dadeiras accións de forza e até, pode 
que o enfrentamento entre os mes
mos obreiros. 

in.ferior ao número de .asalariados . . · · Para' os tr~balladores a¡alariados . xese· moho nóvo. Díxose que, se ha-
.. redúcese () .. seu salário nun b,28 por , bia quen. S;e . fixese cargo da empresa, Un artefacto ñun i:omércio · 

Os ingresas na S .• S. ._ _ _ ; ,: c:entQ,_J~ p~r~ os .traballadores do ágro~ . -:o .Goberno - ~'deixaria". que f.unciona- propriedade dun membro da UGT 
Os ingresos por·cotizacións na Tesou-.. por. oop~a_. própri.a aµméntase ~,- cet~-. se,· e . até perdonaria algunhasdas suas Hai veces que as cousas se disparan . 

, raria da .Seguranza Social son en Gali· ·· . ._zación·nun 24,8 porcento. · ·_ · - ·-. débedas . . Non· .se ·ésperaba menos, - Sindicalistas ugetistas de Astano, an-
, '- pois· que, hoxe· por hoxe, do que non dan escapádos, alguns en Madrid. Son 

-------~-~--.... ...-lllÍlllm..-... -.-. ........ ----.-. ... -.-...------...--..-.--.----....-. ten-capacidade o Goberno do PSO&é os dirixentes, aos que alguns obreiros 

Para acochar ·os baixos salários e as más condicións de traballo · 
... .. 1 • ' • "" • • • ' 

de pechar empresas privadas, e Ascon non lles perdoan o que para eles é 
polo rrromento, ai.nda o é. -. - "entreguismo e traición" .. 

Adeinai-S, -con_ esta ·postura, naaa ~- E; un diá, o · comercio da muller 

.lnténtase pechar 
· ~ a - mi·na de ·Sta.,.-·Comba '\..~ . i ·.. . 

A multinacional fra-ncesa 
Coparex, pretende·pechar as"· 
mi'rias de Santa Comba 
aducindo falta de reritábilidade, 
o·que é negado polos · 
traballadores, qu_e elabora.~on 
un plan de viabilidade 
da empresa. 
A empresa Coparex· quer lograr o ex
p.ediente de extinción de contrato 
aos douscentos quince traballadores 
das · minas de Volfrámio de Santa 
Comba. Aduce a dirección que non .é 
rendábela explotación, dada a baixa· 
do précio: do mineral e as perdas acu-
muladas. ' . · 

Pola sua baoda., os traballadores si
nalan que os balances non son. reais e 
que o control dos précios exérceno as 

~ multinacionais de ,mútuo acordo; 
. Pensa ·o comité- de.. empresa que ·se::_ 

- trata de · pechar temporalmente para 
voltala abrir cando lle con·veña, 1(- . 
brándose asi da pos1bel acusación de 
que se pagan salários de 'miséria .e de 
que as Qondición~ de trabt;1llo son in-

. fra-humanas. · · 
Engaden os inembros do ;comité 

que existe má xestión e despilfar-ro · 
de materiais. · 

Aducen tamén como posíbel cau
sa deste peche as necesidades de vol
framio que xeraria a entrada na 
OTAN e a conseguinte instalación 
dunha base militar no· Ferro l. -

Qué papel t<oga Sodiga?~-

Por outra banda, ó corriité de empr.e-

e; real, 46 VIGO 
N. 263 / 14 DE FEBREIRO / 1985 

.. : .• 

. ~· •' 

no'la, por outi::a parte, que.ria dar un- dun dirixente sindical de UGT en As
h_a imaxe de .concórdia. e "afahilida- tan~ sofreu os efectos dun "cóctel 
de" ... Pero is~_si, recalcado que_os tra- .mol~to". Declarouse un pequeno in

.· ~all~~o~es . tlnan . q~e P~~r, dunha cé~~io . q.u.~ foi aproveitado · PQlos 
vez, ao fondo de promoc1on de em- meios de comunicación e polo gober-

sa non. entende o ·com~tid~ de. Sodi- . 
-ga, que ten inv~rtido :perto de cinco
centos rñiUóns _de pesetas para con- -
_trotar , as evoluci'Óns flnancekas da 
em·presa. · · ~ 

'Oagu~las aseguróusélies que a ~ro
. dución seria 'óptima até 1992, están-. 

dose a incrementar a extracción de 
ano en ano nui"J 50 por cento. 

Os traballadq.res teñen apre·senta
do un plan de viabilidade tanto dian
te de Sodiga . como da Delegación de 
Traball9: 

Por outra banda hai qúe recordar 
aqui o e.ncerro na mina protagoniza
do 'polos traballádores qúe protesta
ban polas condicións de ' traballo e 
polos salários, · a- metade máis baixos 
que no rest~ do Estado. 

~~CA 

praza de San Agustín, 10 
Telf. 22 67 43 

a coruña 

prego. . ~ no para botar impropérios sobre os 
Ao mesmo tempo lanzábase a hi- traballadores de Astano. 

póte.se d~ q_ue había empresá_rios- que . As outras notícias, a de que un 
~stab~~ interesad~s en Ascon. Todo . ., .obreiro de Ascon se quitaba la vida, 
. camino de rosas. , pensaba~ alguns: por culpa da "reconvers.ión", de que 
o Goberno que q1 que se ha1 quen se habia moitos obreiros e familiares en 
f~ga .cargo no~ :cerra, ~ _un emp~esá- 'grave estado mental, quedaron mini - ' 

· no que apare~e na somtlra, so n.a mizadas. A verdade é que o terroris
s~mbr,a, porque U!"~ª semana despo1s ·mo de guante branca sempre tivo me
nmguen sabe .nada a~nda. . . llor prensa que as accións que se pro

Mentres tanto ate o comité de em- ducen, algunhas veces, como respos
presa se mostra esperanzado. A un la- ta 
do quedan as re"ivindicacións de na- 'Sindicalistas sobretodo da UGT · e 
cionalización. Calquer saída que po- xornais, chegar~n a culpar case dir~c
da haber empé,zase a tomar como v;i- . tamente á 1 NTG e ao seu secretário 
lida. Pero a saída aincla non· se albisc..a xeral, de ser a indútor·a do feito. Ten
p·or _nengures: 1 S_? . ·~i, · t~?º -isto se·rvi~ taban por todos os meios de despres
para frear as mov1hzac1ons dos obre1- tixiar· a · loita obreira. O incéndio do 
ros. comércib foi o ·de menos, por máis 

·, · que fose unha acción indicativa de 
Astan.o éada dia máis 
Ao tempb-:en Astano a ºtensión sube 
dia. a dia. Ar:,·cmciasé que "non .nos . 
van quitar do · estaleiro, só. que sexa 
cos pés por .d iante" ... . · ' 

· 'De momento as protestas para pe
. charse xa, dunha vez, no estaleirÓ son 
derrotadas nas asambleas. . . 

Paralelamerite a isto as manifesta
cións son cada dia máis numerosas. 
O at>oio de Baz.án _ernpézase a sentir 
con máis forza; xa q1.,1e por un fado 
están ·a negociar o . ·s~ü ... ~an·vénio, ·e 
por .oufro ·cada étia son niáis os bbrei
ros desta factoría que se dan c0nta de 
que, finiquitado Astano, · éles. son o 
segundo branco.-.Xa se fala da perda 

· de perto de dous rhil pastos de tra
ballo tanién en Baián. 

Ferrolterra cáda.:dia está rriáis cris
pada, máis concienciada, a crise déi
x ase notar. 

Nestes días as cousas poden subir 
ainda ·moito máis de tono, porq4e 
aqueles que se apontaron aos Fondos 

até onde poden chegar as causas se 
non se atallan buscando unha solu
ción axeitada. 
~. Pero o Goberno pensa que gober

nar é ncm ceder, non voltarse atrás
a inda que se vaia por camiño equivo
cado. O PSOE está aplicando esta 
prática como ninguén, e non só en 
Madrid, senón que a aplican en . 
Axuntamentos, sendo un mestre 
Francisco Vázquez . en A Coruña e 
agora Manuel .Soto en Vig0, que coa 
sua intransixéncia pode levar a un 
traballador da liinpéza a situacións 
fatais. Un obreiro que como único 
delito ten ' o non -pregarse ás atitudes , 
sindicais do PSOE, ou, participar nas 
folgas xerais, . desouvindo as coac
cións do Gobern·o Municipal que os 
cominou ~ ir traballar. Paulino Traba
z9s é unha vítima máis da prepotén
cia e· da intransixéncia do PSOE, que 

· pode levar a situaciñns 1 ímites. ·o in
céndio de Ferrol ou: a.situación críti
ca de Trabazos só son duas·mostras. 
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RNANDEZ ROUPAR ';@td~~1~~Pa~~~'~;~1r~~o:ite~a ~iri~ 's~oret qtÍ~ CastriM6 ,. ~ 
, avallan, e un deles, · Xaime Meilán .escrúpulos en toda 

IÍai catro meses a_pre:p.sa.e as.ráqios _· Gil, néOu~as ~~t~~acdións á P!e~sad·.di . máis lonxe, acostu 
, de . GaÍiza '- e , España comunicaban -· .. ser . . ~ropne ano o nego~10 e . ·en ,todo tipo de os 

f ente 0 caso das Enchou- ·- 1 Castrillon,_ se ben desmat;caRdose nos .que perde nuns 
pro usam d d ' li . , f" h sas cando unha compañía da Garda as suas ._van a cas ~cc1ons .. e a rr- e_ste · orne protexi 
Ci~il asaltaba· uJJb,a casa a . ba.se d,o.. ~~doº. seu desexo _de arr~nxcµ: cos roáis importañtes 
lanzamento .de bombas de fume_ e .... v1cmos_ af~ct~dos. D

1
este X'e1Ato cerrda- nomearon e ,agora 

dotas de goma, ond~ resistia' unha - ~ se ~ opera~1on .. ·po a-- q~e man o présidencia da USA 
família de muperes. e nenos. O re- Rc:>rne~o ;Paga aos Colrperr0 pert9. de dos f.mpresários cae 
sultado daquela a.cción foi a destm- 35 millons, de pesetas por unh~s ao que pertenceil de 

·, n da vivenda· feridos e deteil- 600 Has e a sua vez vende a terce1- como Morán e EiríS, 
~~~ns, . con proc~samento nas per- ra part~ 'delas a LIMEISA .. (Ligni~~s do · unha vez disoltas 
soas dun rapaz de dezasete anos e . de M.errama, S:A) que as ad~uma des, co obxecto de to 
unha señora, mentres no _bispado do _- prra mstalar n,elas aos. expr~pnados ras Agrárias, coino aSi;f 
Ferrol vários viciños, con membros das Encrobas,. cousa que logo nen 78, onde puxerort aoft. 
das CC.LL., permanecían- encerra- se levou __ a e~e1!_?· Esta em~r~sa pa~ ' Blap.~o ·_ Rajo y? . ant~~o :oc.al 
d s en prntesta por estes lariZamen- gou, P?r IS? ma1s .de 80 millons .. O SA; esté' home semian , ~b 
t 0 - n~g~c10 fo1 .redonao;· porque o c:is- que entende moi ben a ·' · 
os. trillan, amaIS de· non •darlle· un cen- cártos-.·nunha · socieda 

A história das Enchousas. come- - timo ao eoproprietário, ainda lle que compra a quen se 
zara vários anos antés, concreta- quedaban as duas terceiras partes qi311te, que atemoriza .. 
mente no 77, cando ¿\mando .Ro- das terras para_ seguir especulando pode comprar,_ que é cap 
mero Castrillón, natural de San Sa- - no- nome da sua ".sociedade'', e iso biar o curso .dup. rio par 
dumiño-Ferrol e". caseiro;·, aupado foi o que fixo. - . · suas .fincas; botar das terr 
pola direita caciquil ligada ao antigo Estas propriedades' estaban sar as casas· duns labregos _ 
sindicato vertical, como . Co~o Dié- arrendadas a uns lahregos cuxa de· ron e traba1laron se·mpre 
guez, Blanco Rajoy, etc., decidiu sinformación, má información, á non teñen a9nde ir, así com 
facer unha operación especulativa vez que as falcatruadas do Amando, tafar ao seu próprio sócio na . 
perfeita. Tratábase de-mercas as te- · impediron que a maioria foran ao de compra destas fincas, co 
rras ·que en Somozas e Moeche po- retracto -ao que tiñan direito- n0 - derase qué se grata dun .ele 
suia a família Colmeiro, herqeiros capaz de tod.o. . 
da Marquesa de CavalcaJ1ti e Conde- Prazo estipulado, e deste· xeito,_ le- E hai que paralO, hai que p . 
sa de Pardo. Bazán, e revendelas a galmente, aplicando a transitória da como sexa. o prestíxio do ,n:aéi 
un précio moi superior. Para iso , o Lei de Arrendamentos--pola' que -iros · lismo cara q pQvo está en xogo.3 
Romero cria un· "Grupo Sindical de 21 -anos as térras -pasan ao proprie- qu.e ·xa ñon se hatá dunhá lolta 
Colonización"' agora denominado tário, os -vkiñ.os ' quedan ;IJaS ·man:!l rarii ente~- sihciical -onde u·ns . ese 

- "S:ociedade. Ag1:árfa de Transforma- .do Romero, que ameaza. ;GÜ· desaú-. · labregos .. -duilha- altlea : ·déternl. .. 
ción" (SAT) Go :obxe.cto de obter cío -.se non atenden -as -sua:s esixén-· loita-n- :corrtra·:· unñ-a persóa·· q 
e:x:enci~ms . fiscai.s e~ de ~erQar - para cias. Esta-s . ~ran.: . d~~ar-Úe . ~~, casa ;e opr-ime.r, '. _, '':'" :; =-· ·: ·: . -.;~, 
unha sociedade s~n irnplicane el __ dous .ferrá<;lós a pr~cfos que él_m.ar- -A .cuest-ion . adqumu c•c 
persoalmente. Sociedade composta caba. Isto -foi aceitado por" fámíiias políticos con esc:µras · 
por. el mesmo ,_.a sua mullere un pa- xubiladas e que tiñan os fillos traba- que _ seria interesant 
rente. A .interventora -a. sua mu- llando fóra, pero era inaceitábel pa:.. Efectivamente, quén · 
lle.r cede ªº pi:e.sident~ _:_º~ se'u ~o- ra óufras -famíli-as ·que vivian da te-- meto capaz de .qµ· 
me.::... ··tdáos os podet'éi da "efuprésa ·ria.-+e tiñán-íillós :n0vbs e· forén:.e~' Xu:ii.ta-' 'de AP.·'·c..= 

~gandeira'~, para-:-fiteer_ s;>:-que-:.quefra .tas- últim~~ ''preciS·am:ehte' : a".i 1Jédra _ d·és¡füis .dF te 
e con_ e)a·. 1..0 ~esp~q.i;la_@ qq ~~~rillón , que- Amrua:d0 ~,-R.omer.-0 --<..atopoa';;.:rió ~ das Encho 

. - fai, ~nt_ón, ~&Q, ,JY;~.eptY¡;{!l,*is. cu- - s,~m ·camilo d,e .rosa~;e~a_ ~\ r_i.g"1:1;-e2;;4-._ · · · de vid 
;,. P~~o, _ c~!?l?~ar ~J_etr~~ ,sen _ c~IJos. ~ :,(J?~te _: ·:!i<?!ll.e,.J,-;\~.9,~-·· ~~!0~{Q r 

.: .,. - • 1 

Pala disminución de subyencións ao-Coléxio Daniel -Castelao 

.":,· .. 

... -- .-"!-..~r 

-::._-.": .... ~:;,; 
.-"''\·:-·?'.>'- ' ::'>"·;"'• )~-,)! ':'"'·" ~ 

.-:. ~2,- ~ - :· -

Cinco:~entos .,,~•~m.11_º~,;de FP poden: queaar 2Sen :éScOl8ri·zár .. , 
.. ric .••. ~1-- ,··· ..:·-\.J~ .• - .;._ ·.; -~r ·, ... ·:.- - · • ;• - .~ ,. · - .. 

O· pasado~d ia 5 ·<:Je. F·eb:re i ro, ~lunos, ·paife prc:r{es'óre's'·ao--eelé-xra~·; -,'1 . ,_/•e;: :, , _. -¡~ . ¡,'.',;."' .: ~, :y:s.:;"":: :,~:'. , t_~ :;;;, : '>;'.>n :::l,1 .::i;r¡,: .>:;,.._;i.'' , • FP-2 da P.ro~ ír;t_c;1a. i ~~i, : :rn,e.r;t!re~ .ao 
"Daniel Castelao"''deY'- lgo ocupabarí:'a· Consellaria de'"'- ' - ,- .. -' 1 • '., • .;:;_, _-:. • As~-:.culpa;s ·,~ -º · r§qor;te ,, cl~.~ suhven.~ t' pr,ópr·i;o .;:_atQalde, ,.poj,s . .t~<;ia . e~tv~r Danie_L-Ca:stelao lle . rnd .1.,1_!=~n a ,~u,bven- -
Edllcación'da Xunta : i .. ,,._ ,,.. . r'f:• . '-'"•-·.: :; ·, ~¡f¡ ., ... ,,~>,. -hGÍÓn.;S. e..¡ 0;. ~µrn:ent.Q .aQS;~O)~'XiQ~d~~¡. aQs-:a:lunoHWf•tJr:iha. ,pon.a. ·,~ ásí\IUr > .. '- ción rít.in ' 42~ por é'ento,~aO:. fV1oñte~.éi~ . 
Nos d ias seg u intes seguirón ·outras at'.dóns é ~.Óutrbs-"pécb~§. ~Ágo1r~-..' < ~ ~; Or;n::1s .. :>~~ae:r:i sobtE; ¡_Anitóni€> P:!3.!e·1~ _nas Rñho.u~~a,-'e faci:éu:t~ue .e~:tas Y?~~_,('. telo .(centrc{ -afin ' ªº -o~~-5 ;;:Del) :au: . 

· · - · ... h.·' '· ' · ·-- .. V, ·.-,, ·u teirn, o coordenador provinp:i~lt P0. :J s~m ,.,N_estJda~s-~de®nteme[\lte'~ ,.qu~r;;:., :. m~ritahll~ · nun
13b por--cento: aBMo/( 

reaJi:zarL.'a!u r'o,s: pfo!n.,sqre~~:~· país; u.n. ~ folga .~~; tame._ ro~a~prip t' : , ! FP . de Pontevedra, por máis que dice(:, POfl:fald;ás tong~s.~ _- te Aloia nun 9 -púr:. éenfo, ·ao"-teeém' 
d i.aríte da Delega'ci9ri ae EéN·cación pe Vigo. Ch.Em,an- a e_§ta,_.. , .: ,: ... ,~ ., 'tiai"q\Hin i-.errs·a' q. u~ 5·e"deb'é.;ihniia-, . '· _.;~ -: . '

1 
' . nun 3'0,6 por= cen"fo-;e. -ao Fogaf San. 

situación despois de qüe os traballadores leven catro meses-sen- - pblÍti~á ~;1o'ha1 / ~éF(iu'é' -: 6ali'ffoan :-) ,: coH-tan- · tamén''com6~- Xa"sendo '-· Roque nun J ·por -centti-s - .. -.:_- · -
b d · d t t d V' 0 t- ~ · ' Coordenador Provincial, visháfüfo ·· co rar e e que o epa.r amen o e azquez r:-.or 9mene anunciase como "fiel servidor". 

que ia restrinxir a subvención en máis dun 40. por cento. António Peleteiro. ten tras de si 0 Instituto do Meixueir_o, onde te-- Problema político e non técnico 

Cincocentos alunos da parte Sul de 
Galiza .. poden quedar sen escolarizar 

. ao restrin>.<-ffsel le a.subyención ao Co- · 
léxi9, Dari f~l ~ast~Íao d_eN.igÓ, 'no. que 
e~tutj .an -a ,m~ta.de ~ps ~tuno.s .aa F,P-2 
n?n e·st,qtal' ae· Gali~~ .. ,e et úrijco que ·. 
n,esta z9ha ensina . especi.al,ida~d~s co-
m.91/Gpnt~,l;>·el ~ 1 .nfópjiá-~ica. , · 

· ~~ta, r'est~ición c~e1ga · despbJs de 
que o Coordériador de FP 'parac·.Pon
tevedra, António Peleteiro, el·ab'orase 
un informe sobre o centro. 

Segundo .L!nha ~ota feitá · p(ll)licp . 
Pola c·ons.el laria de Educación; "~sta 
restrición -débese · a que o Coléxio en 

. cuestión só ten autorización para 400 . 
pp~to~;;_ esci;>(ar'~s e ~ que ,_ n.ur:i. , e~pácio .. 
a~eit~do _para .57~ · p~r:__soas :estudan '· 
1.111_: .. t?li~ma 5~,mfo ºa Cpr:isel laria1. 
nesta nota ' que e,o centro q.l,le rnaio-·_ 
re~ su9v.encións r~ce~e en GaUza, fa.
lah~·o tam~nde. qu.e a$ ~a'xudas ·conie·- : 
láronse desde~ arío ·a2. .}1 r •· 

Alimentarlle).s slibvenií6ns ao·tlpus 
Pps'tos á fal~ ~ c~(Jil~~~yGc~.~ · ,do ;'Da- , 

Afirman tamén que no~ · so.n 1.111 
os alunas, senóri 1.121, e que hai que 
mat[zar q.u.e -OS ,a,lunos .e~t.án c:li~:tr-ibµ.L .. 
dos, ~n: 600 diu~nqs, 2~0J:t:<il-.G~Ur'n<)~ . e, .¡ . 
280 rnUn ,_n0\1.0 centro .. ded.icadO ' SÉ> :·á 
especialidade de, Informática .. ~ - -.;:~_;-: 

Sobre a alusió9 a , gl!~E'. .es~~Aem.r,~ .~~ 
o que maior subvenciori recebe, 'alir'
mal'l' -que .''~e. lóxrco, :xa·cfue p'd'stíimof" 
a nietade dó:alunaao de ·FP-2 .rion-pú·'· 
blico de toda Galiza". . . 

Replican á Co.nsel laria rio toe.ante"" 
á corixefaciórr das sµbvencións aó re 
ferirse ao publicado eri 1'Comunidade 
·Escolar", que di que as suvencións se 
inctemeotaron . 'nun 7 ppr. é:entq .. en. 

• • ~ < ' • ·' ~l ... \ • ., ... 

. n.1eL.Ca,stelao", declararon Que os-400 , 

. postas auto_r,i~ad.0s '_ r,~ft'r·ens~ .áo ano - ~ 
1976, e que en .todos estes anos foi ~ 
subi ndo o número d~ aÚrnos autor- 1i 
gán~plle as subvenG.ión~· sen q

1

~e hou- ~ 
bese.- problemc¡s1 ~té: que se Hxo J:argo : ·~ 
do posto·de coorde'ñaddr' Pe1eteiro~ - X 

-, 

unha IÓnga história · académica e, ñe.n ·m~'ltipl€(s problemas, deu_t~e.s 
sets minutos para expor as que1-

. dio q_s_ que 0 c~~~~e~~m, de repre- xas, · ao cabo dos cais, e cando se-
sión. guían talando, seri .. ni.áis levantouse 

Asi, antigos alunos seus cantan - e>marchc51:.1. . . ... ·;:! -- ... _ .• , •· 

.cpmo,, o~ndo-..i ~ra-. sL,JIDd in~~!oi: .. ,-no - - ~ -- .. , .. , - · • 
'- Coléx,i<i>~-:Pelewiro i- era .sobr:iño d0. Nou.tro , pe'~tt~',''d~~ ·~i?.~~·~- Vigo; ,,_- ·. 

..:~~Q~O;:, :.GP.ci~~:~a_seÜ~ .... G0~: a-lc.~_,~é~· -: comentan que queixándose a di-

Para 'os ··portavoces do Daniel Caste
lao,_ "o p'roblema non é técnico, pois 
estes critérios ·non son nunca 0s defi
nitórié>s da~'decisións. Sabemos q4e o 
nosá"doléx'icf bate~'cos pres~rms-tos ·do . 
partrdó'-no 'podé~ ·efr , Ga'!íza~·- ·ppí·~ a 
sua estrutura de corte. cooperativá>o 
séü raélicaf faicismo e incfút:fldabel ga
legÚislno, ·ilon :·e·ncáixar\" co ''aparélro ., 
da-cón:s~l'!aiia de· Edl!cación"'. ._, ~~- , 

,, de : ~~fªr:l .1b~~" ;·.'. '.per,eh~$!', ~~j _co[Il,o l~ rección dos problemas que tiñan 
.,~ .;":ti·[<é;l ·n.o"" J~Qta ; sya ~e·ir:na :d.e_: pe; ~ os aluno_s coas·'llfáE1u'inci'5; 1que ?por·-;,:! 
gar~le ao.s alu,-ip$.·, ::: .. _.,e'; .• ~ .. , 1 . ~· e~_ta! -.~o .. :rnaJ:: es:t~d«>. f~rlanps, múl- " i 

' Sendo drrector QO Instituto de tiples veces .. .. .. acónsélloulles que 
FP de M.oaña; tivo _que interv.i.r-o.-.. ~_ "c_omprasen ua hotiquir~(. Asi, os princípios deste coléxio, 

-- ··laico e- galegülsta~ ~nó -que as~ ciases-se 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- dan en ga~~~ chocan en redondo 
·f P-1 e nun 16 por cento en FP-2, 
afirmando tamén que é fal·so que re
cebe-ran · comUnicación algunha en . 
rylaio, .senón en Se~embro, cando es- . 

taban xa todas as matrlcülas-·regliza
das. 

Frente_ -a isto barállañse os dados 
de subvencións_ éi ' outros centros ~de 

: -. fv· .' . 

" cos intereses da- lgrexa, pero sobre to-
. do có do Opus, de quen se di está 
cerca· o novó coordenador António 
Peleteiro: .~ · 
l~'2?{ :\ ... ~- ' • ... ;¡ '° ~ •{.• / 

"' . t~e!.~ c?-:~flitos ke~:~:~,as s~'~uci?~~,,~~-
~~- -~~Jeai _sif:~ªSi.é.ri~ J~v~ a _ tre.s _ 9~~fAitos: 

.Perda' <:!'~ .Eioe· pastos escol~res;.perda 
~"ae· 4ó ~~:iisr0s~ de trabail 0-;.:e-·un-'"duro 

o: • '~ -l·-~~; .. - ~' ?·~-- -:.:: ..,__ ....... 

golpe ;pa'f a Jl,?~éon~ m ias~p0pll!a'res. ~ ' 
, Frente·?aj sto, propó.;lense"-duas so
lucións. Unlia, "rrí9_nter~a-'subvención 
para a totalidade &1 a·lunado", e ·ou
tra, segunda "o paso dó centro á re
~e de centros públicos" . 

· Para , conseguir estas . solucións, 
país, all.fnos e profesores d'o centro 
están levando a cabo diversas accións 

. -~.~nxuntªs CUJl ~7_!:1la: _"f>eleteiro dimi
,.., s10n. Opus, .non: -:· :, -_., 
Ñ."263/1~fbí: F.l:BREIRO (1985 



"O · sexo . é · unhá' da·s· CdfJsas ~rfYái~: ·interesantes que nos· Pasa 
• !• !Ttl • • ' ' - ...... ~ .¡/ '- ~ .. •'- !.•:;•.:... ~'I- ·-~" '.• r'°' ;,.- • • \ ~~~~ ~-'"-• J( ~~.. • ~~ ~·, ' ' ' 

- !. Val enciá, profesor <Ú socio lox ia Como· concl~sión, pensó que· ~ l~i : · { _,_ .- ~'. ,, , .. .-. . ¿alauer i eutr~ ,:;.~pe·ito;.,' Peh:»":cando ,,·~ct~oe~~ ;~}t~}Y.YlJl_:~iA~ J~~~t~~fra eer-
, · ers·idade Supera nun ta contra o discurso social deforma·- ., 11 . . - - ) . ' }Hó'n1' rr.JPséHi:fm~ñtos 'p))SftíváS': e .. n'on · ~ ta- aprena1zaxe 1d'a n;iJn·a'\í1tla desp-bis 
' na univ · , · dore' a Q"· e. perm1·te _a afie· rac·10' r) dun~ . . Os h(>· mes g_ ueren · ·-- · · · f · · · d , - 1 'd · 

Par, -os coarenta anos·. Vive só; _ "' _ _ 1 digo necesariaménte a. ecto, nen mo1- e· ter _con e u 1 a unha etapa senti-
. e _ha i.dentidade sexual p~ro · que ·not\. -. ~ · ' -, _ ·.,, .;- , .. ·. 1.,. , _ to· meh'OS enamoramérit'O, Cará ' unha rri.é.nta1. ~ .. 9Ól)10 _O ~Ífia du_nha mat:teira 

~i,f)Qp- q-ll~ beri-~or.nun.icado._·, ,._,. r,a deblam6s entender esta ñ'unca-~duríha· ' ·casar '·malS ' _,. _, '' ir(üller; hai ó :contrátió',· q'üer di«~er, 'que Yiün ·1soara' a' farolaaa::.?''El} sen-
u nha das firmas que máis maneira ríxida, como que témós un- · ' , - , sentimentos· negativos. A idea da· re- · tinme impl:icado nes.a evolución, 0·fa. 
se deixaba ver na desaparecida ha forma ·nosa. · Tampouco estóu de ' qu~ ·as mulleres" -· lación sexual en e$tadd-purn penso lar :sobre o sexo forma parte do meu . 
revist_a "El Vie1·0 Topo". Agora acordo coa versión "progre." d~ que que é_ iinposíbel. Proba d.iso é·a atitu- proceso de aclararme, d~ axustar con-

._ escrebe, habitualmente', sobre , .. isto seria como unha carreira~ na·que · · · e - -- - • i,, .. _··-··~---,;.':~ ' de· tradicional de desprécio ·cara a ·· tasco que me· dixeron de pequeniño 
- unha persoa quitándose prexuícios plicadas globalme~·ef,;:c'(~~ -~f{c?,~.o sa- muller. -coa ·que enéoritraron facilida- _e có que estivera ouv.indo aos amigo-

. sexualidade e·relacións -· chegaria_a ampliar a sua gama de ma- ben,· e o único que'lá!f'i.( pó.r:Jm con- ' de~ inesp·eradas-para: ·a ~ctividade se- tes cando era novo. A miña posición 
pér-soné)is, ho dominical'dun.· \--~:: ,~ ~. ;.f::.:· ,.- .. , dpoderi~1 .ser hodmo11o~ada, non

1 
~orno a 

diário madrileño. O seu Hbro · ·::: . _ un m11tante a 01ta sexua, pero si 
m,áis coñecido é "Qué hace · · , · · ·' · ' como ~ d1,mha persoa que fratou de 

J -v· , -__ t. _ .·· M. - . . .. -. contribuir, durante un pon período 

~'~~~s;,~i:·~~~~~!~rof~~~ª • ·, l t _., C.:; e. n ?.· ••. ~.' .; ~-·-· a_ .. · rq U .. .. es . ~~¡~~.~~;~~ :i:I1~:zi~~:~~~~;:~ 
volta fa lar da lo ita de clases, " · _ - . - coas mulleres, .este é o meu discurso . 

_ - ,., •: · · · · · · Eü teño móito coidado de fa lar das 
esta vez relacionada coa cóusas que m'e resultan moi'to má is 
1 iberación_ nacional no Pais exteriores ás miñas pró_prias vivencias 
Valenciá: Afirma que a el non. e ·á miña própria prática. Por exem-
lle chegou o 'desencanto, quizais plo, nos artigas de El País, eu falei de 

' d homosexualidade masculina unha 
porque nunca creea, ao pe a . vez, e de lesbicrnismo outra, estricta-
letra, nos man uais .. Abusa mente para situar as condicións de 
das palabras "discurso" respéito e de feíto c;ieses casos non fa. 
e "v"arón"; a sua lingoa é o leí dos homosexuais nen das lesbia-
catalán e, moi finamente, di nas, senón de cómo eren os heterose-

' xuais que son os homosexuais. Eu 
sempre "Estado españo l' · Non tratei sempre de non fa lar en nome 
1 le preocupa a morte e pensa dos demais. Entón a miña posición é 
que é necesar io erot izair a vida. a de varón heterosexual que vive só , 
cot idián. Sabe ser irón ico e e iso non lle supón- a renúncia ao se-
discreto, e resulta xo. Aparte diso, teño unha profisión 

qu~ serve un pouco para todo.que é a tremendamente seductor,. tanto .de sociólogo. 
cando escrebe,. como c;antj o dá 
conferencias ou concede . · 
entrevistas~ A nosa conversa, 
momentos anges da 
inauguración das "' Xornadas 
para a Re111ovaci1ón,da 
Edu cación Sexual", foii moi· 
agrndabel, a inda que oonfesou 
qu e un forte catarro lle· t iña, 
aqu,el d ia, notabelmente 
mermadas as faculdad es. 

ANT.-Qué tren o seXJo para que sem
pre estexa de moda? 

- Pois que é un1h a das cou sas máis 
,interesantes que nos pasa'n, cando 
nos pasan . O que s,i 

1
pairece haber é un 

exoeso de oomentários sobre o sexo. 
O tipo d,e sociedade na que vivi mos 
reprime o sexo, pero ao mesmo tem
po estimula á xente a ta lar del , pe ro 
non a fal1ar publicamente senón en 
te1rmos do que. eu chamo "d iscurso 
borde", de taberna , dos chistes ver
des, discu rso que ás veces se expre
sa 00111 cotoveladas, con sorrisos . . Is
to último é o que sucede todo o tem· 
po en que of,ici~lmente non se falaba , 
'de sexo. Entón,-a situac ión de repre
sión e desinformación sexual xerou 
que q xente, ainda car.ido teñ a~ unha 
vida sexua ' - normalmente bastante 
pobre- , emprégue moito tempo en 
fa l1alf sobre o s.exo do vic i-ño. 
ANT.- Onde situa a confluéncia en
tre falar socialmente e ta lar indivi
dualmente do sexo? · 

- Todo individ uo . re cebe ' unha 
gran cairga ideo lóx ica culpab il izadora 
e defo rmadora sobre o sexo, po r iso, 
quizá , as persoas pasen a vida t ra tan
do de .adaptar se a alguri des modelos 
sexuais socia lmente recoñecidos. 
Có.mpre entón fa cer unha especie de 
contra"d iscurso sociaf qu'e permita 
ne utralizar' isto, para que cada un po
da viver a sua ind ivid ua lldade como 
própria. 

Agora, se existe unha identidade 
sexual de cada persoa, isa non o sei. 
' Penso que sempre. que haxa unha h is
tória persoal, isto fai que o individuo 
se transforme e-se .. eridque:Za. Pero fa
lar ' de identi'dade sE!xual ·en termos 
dunha 'persoa que·;.'por_ éxernplo,\ ém
pre f ixera .. o ·amqr"da rñesrria_ for_ma, 
seria algo bastante terríbei'. lsto preo
cúpame, dadu que moita~ · persoas 
noo ' temes hisfótía sexual e dedícá
monos ai'... repeti>f • mecanicaniente, qui
zá, -as ·fóúnulas que nos sairoñ'.ben, 
ou. ás ·que ;estamos aGo-stumados. Un
ha causa que . parece _u'iiha perogul la
da, pero. que"nunca ·lla lin a ninguén, 
é ·que ·se non talamos da: mesma ma
neira con persoas diferentes, coas que 
estamos a gosto, por qué ter(arnos 
que facer o amor da mesma maneira? 

nifostácións:. seiuais, ·e a:aiCer: :pois 
ao -principio 'só ·me gustaban ·as per.
sóas do :outro · se-xo e agora xa ·podo 
ser bisexual, etc. ,- non se. trata-de am
pliar; senó'n de réstableéer o 'feifo de 
cju'e, ·de todas maneiras, éando duas 
persoas fan o amor, se coñezan pou
co ou moito, estexan casados ou aca
ben de encontrarse nun bar ,- están im-

·~tacto : a. sura técni.ca· de fácei: ó amor, 
pois f!>Í'©r.: , : · -·· .. · _.,.: . 

Á1.N.~T).~ 1\foo - .de lqgc>' n~nha rél~ción 
s~xual "~n ~siiitfo' ·puro, q u.er ,d~~r, á 

'· marxe . do~ af~~o, ou _' dos. senti'ínen-
tos? · · 

-Dase por sentado que o varón é 
. o máis capacitado p~ra ¡¡fastar o se
·xo, non' xa da áfectiviaade ~· simón ~e 

.. To~o o que nunha 
-sociedade se 
consideraba 
imP,ortante · _ 
adxudic~.baselle áos 
va'róns; se notitra 

- - ·) ,_· . ·. ·' ' 

sociedade 
o importante era 
o 'contrário, tamén 
se lle adxudicaba 
ao$ varóns" 

1 Pero non defendo a teoria de que 
ha.i que probar as causas antes de dar 
con sellos, eu non dou con sel los nen 
fago terápias. Dalgúnha maneira eu 
tamén estou defendendo os meus in
tereses, que son os dun suxeito que 
pensa que para relacionarse máis li 
bremente necesitaria non somente 
dunha sociedade máis libre senón 
que, por exemplo, as mulleres tamén 
fosen libres; isto está moi conectado 
coa miña ubicación antipatriarcal. Eu 
non teño má conciéncia de ser varón , 
nen a m-áis mlnima, teño a miña icfen
tidade sexual. f;ra unha das duas po
sibilidades, e está moi ben . A out ra 
tamén está moi ben: pero eu pod0 es
tar mel lor nunha sociedade menos 
patr¡arcal que esta._ 
A.N.T.- Pensa que son asimilábeis os 
conceitos de· mas·culi·no a varQ_n e fe-

. menino a muller? · 
-En- eséncia nón hai nada que s~ 

,xa rn.asculino nen nada qi.Je sexa ·te
_min'iro, todas as cualidades son ne_u
tras. · O que acorre é que os varóns 
históricamente parece que nos reser.f 
vamos certas cualidades e dixemos 
qu·e as OLitras erat:l fe'mjninas. L)nha 
-cousa· é a imaxe · que se deu sodal -

~. merite . de có'rrio éra .. mbs , os ·v.aróns, 
. qué non se correspoñde coa nosa bio
~ lo xi.a e· que igu_al se ' p.oderfa ·ter gito 
' qas ~ull_eres,, e·' outra, cousa é: como 

somos r"ealmehte. Ofiéialmente, ·o va- · 
rón é ·activo ' e agres.ivo; pero cántos 

... _ ~' . v.ar_óns_ son· activcis e agre1sivós? ~ófró 
xoa_I. ._- ' .. ' . ' - ··1 : sabemos, b 'que si' sal:lemos''é qLié '·'to-
ANT . .:..:.De qué 'máneiril -a idenfüJade do va'rón ' se sinté ·forzado· én cer'to 

- . sexual cío. que i.nfo.rma so~re º · sexo modo a fiiÍ'xir 'que o é> .. '. , .. ·~ 
Cóndi ciona a Sua mensaxe? '. 1 ~ Por outra . band·á, cando ~afguén , fa-

;' .' -·-A min .' i;i~recerne .1an .cJaro_ ~ ·_de · · la de qüe debemos ·lmir u mas~ulino 
que somente se fala desde determina~ e o feminino o do ying e o yang, bu 
da posición, que cando e$crebin ter unha parte masculi-na e unha par
"Ou~ hace el poder en tu cama?", · te feminina a min isto paréceme 
empecei o libro dicindO' por que o es- '.- poucá·' rlgo.rdso;'dime 'O-:qtl'e ti diS:C:fae 
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9 /A NOS~ TER.AA 

- . ' ' ., ' 
ando· nos,. pasan ,_ .... 
~ . ro1,.1•Íer ,ten ~ue a"sum·r. ;do ·mas.c41i-

tb~ "'· 1't:r 1tt::i o1 . ~~h '"' a'·· "'·1• _, "h", .bd" . no·'e poaere1c e 1cer _que_ ou_ o n_a 
históriá .milleiros de, mu!l.e~es q~e t1~ 
ñan ~sumido is9. Porque_en re~hdade 
nen as . mul'leres nen os liom,es foron 
nunca co·ino O· estereo~ipo que. s~ ten 
·producido deles. Por exemplq, a 1.ma
xe de forza do varón é a imax~ de dar . 
a cara, como .forza, suponse que _non 
pode ser feble, pero_ non pode ser f~--
ble fóra de casa, dentro de casa pode· 
darlle unhá lata tremenda á mul_ler 
quéixánpose sempre do x~fe _per?.~en 

· ¡;¡treverse a tomar nengunt)a de'c1s1on. 
Sobre a capacidade de decisión · atri
bu ída tradicionalmente _aos hom.es, 
pois valai están os exemplos, ben evi
dentes das mulleres que teñen que le
var a ca5a cando o marido está em
barcado. E moi arriscado talar de 
mascülino e feminino. Calquer cousa 
se a fai unha muller lese como femi
nino e se a fai un home como mascu
lino. O que é certo é que tocio o que 
unh·a sociedade consideraba impor
tante adxudicábaselle aos varóns, se 
noutra sociedade o importante era o 
contrário, tamén se lle aaxudicaba 
aos varóns. A sodedade actual tende 
a ser máis mixta. · 

A.N.T.-Hai algun tempo veu o de
sencánto pola política de masas e o 
encanto pola política da vida cotidia
na, cómo estamos agora? 

-Eu debo ser unha espécie de es
traño "progre", resistente ao cámbio, 
por aquilo da miña cronoloxia per
soal, eu síntome vencellado á miña 
xeracfón, que seria a da xente que 
ten' entre 25 e 40 anos, como xera
ción ampliábel até 45 con pequenas 
minorías. A min cústame entender os 
desencantos bruscos da xente, quizá 
porque nunca estiven encantado di
rectamente. o feíto de que candQ eu . 
militaba politicamente non o facia en 
nengunha ortodóxia concreta e, ao 

. mesmo té mpo, o tipo de trabal lo po
lítico no que estaba incluía a loita 
contra o capitalismo en temas como 
a publicidade, o consumo, etc., a mio . 
persoalmente ~vacunoume . a respeito 
dos grandes desencantos. Creo que o 

. . 

. ..9~rSfa1Jd9 , ~!) _ RºP<tº . ~s. Jorm~s: .'2~~. 
-l_sto de paga·r u_n doble tributo a •!1st1-
tu.cionalización do amor, só se. expli- -~ 
e.a en qu~ hai persoa~ que_q4er~'1 vol
tar a l:m .utero1 neste caso·-ccm video, 
a pa.rella;-a casa. ,E alto: que non· es
tou criticando á ': parellaí sehón o . ro
deárse de tanto aparato protector. _ 
Unha persoa que viveu máis libre- ' 
mente e' agora está. vivindo dunh¿¡¡ ma-

' neira parecida {i como O faci~n QS 

séus pais, ou p~n nunca cret;1 naquilo 
ou está págando un custe ps1colóxico 
de aotoenganq. _ - ~ , 

A inda . que t.amén é certo un con
texto que eu non saberia explicar. O 
gran enjgma do Estado español é có
mo_ pasa, non a nivel maioritário, pe
ro si a nivel dúnha imensa minoría, 
nos anos 70 dundos momentos máis 
progresistas, quizá de toda a história,· 
e de súpeto entra nun proceso_ de 
conservadurización. 

Por qué? Unha hipótese seria a de 
que cando non talaba ninguén, aos 
que o facíamos dábano~ a sensación 
de que todo o ·mundo era coma nós, 
e que os demais non o m¡;m ifestaban 
p·orque _non había liberdade. E>espois 
moita xenté descobriu, ao mellor, 
que non éramos tantos. 

A.N.T.-Deixando a pol_ítica, pensa 
que a xente está preocupada polo 
amor? 

-Creo que si. Concretamente, as 
mulleres si que saben que o do amQr 
é importante; sábeno. e sobre-sábeno, 
porque foron-bombardeadas coa idea 
de que_p1Jmor tiña que se.ro m_áis im
portaote das suas vidas. O .que ·é 'un 
pouco curioso é que os varóns ternos · 
a tendéncia a pensar, en princípio, -
que o amor é algo tjue ten que· estar _ 
aí e que _non-se ve. ·os var{ms aparen
temente só estamos preocupados po
fas ootizacións de bolsa,poJos~onflt: 
tos internacionais, polo ascenso ou ~ 
descens_o_ profisional, porque- se su
pón que- o ilmór t_émolo aí, que al
guén nos quer, que nos ten o xantar á 
mediodía, e non se -Ue dá-importán~ 
cia. Por iso,..cando se produce.a sepa
ración, dunha parellá, normalmente, 
en 13rincípio quen·pior o pasa é a mu-

halo negro da xeración e.dos progres ller, pero logo cando a muller saiu 
é o grau no que asumiron todo con adiante; entón é cando se dá de con-
excesivo dogmatismo e coa esperanza ta o tio de que a parella ·lle estaba fa. 
de resultados a cmto prazo. Eu creo · cendo falta~ Pór iso penso que os ho-
que ninguén pode ser tan antimarxis- mes queréff casar máis que as mulle- - · 
ta como aquel que non é que fose res. 
marxista, senón que se creia ~o pé da A.N.T.::..E.· qué opinas da~ separa-
letra e rixidamente o manual de mar- ción-s? · · · · 
xismo que lle recomendara o partid.o; 
ser,ión non ·pode enfadarse un tanto. - -Eu propoño que as pare.llas se se-

,LJ.nha co_usa é _volver os ollos aos par.en antes~ de, que se acabe· a cousa. 
aspe1tos que foran descoidados da vi- Porque cando se acapq4 é cando se 
da cotidiana e .oútra é .. dicer: agora está completamente cheo de r,,encor. _ 
apóntome á vida cotidian.a esperando S~ . agardas até que .. non podes máis,_ 
que che dé -un -montón · de 'satisfac- -:.. entón· está- _claro ·que a sensación de. 
cións. Q _que si é certo ~que houbo . alívio - ~ moi forte, pero tamén é po-. 
un proceso de conservadurización síbel _que estropeases a relación coa 
nesta xeración que a min resultáme outr-a 13ersoa, que ao mellor pagou a 

· doloroso. Hai· cousas que e.u podo ,. pena ·no seu mome.nto, e sobret9do,· 
respeitar pero que me cust-a enten- de eara os fil los, é Linha faena, por- · 

- der, como por exempl.o os segundos qae o que ~ealmente necesita un cati-
matrimónios de xente que toda a vi- vo é que Q pai lle devolva unha Ima-
da estivo dicrndo ·que ·non creia nas xe positiva da nai e viceversa, e claro, 
institucións; sobre este plus de con· se ~ parella está c~breada, vivan xun-
servadurismo excesivo pedíamos di- tos ou separados, 1so .non se produce. 
cer que se pode abu~guesar ~n, pero M.V ./M, F.B. 

-C~nvo«;atória ~e pra~s. de M.l.R .• 

Urlha n~~Ciórí dO Cámbio .: 
,,...:•re C~l""J.r'tt4_,..-' ~h$"·-... .;~,~'n' ~'-1-'1 

, - Segundo.os có-lectivós· má.is progresistas da sanidade galega, 
. a convocatria-d.as prazas_de M 1 R hip9teca g .. h.ecesário cámbio~ . · 

sanitário e non se diferencia.nada das ~nteriorés:· Neste trapaltO:o 
Sindicato G~lego da Sanidade·dá asua-visión.doque representa -

Se realmente-o Gobern~ PSOE es
tá · disposto a ·millorar a .atención 
primáiia coa ·cri'aeión dos ·Gentros 
básicos e estructuras básicas ·de 
saude, as· praza~ . rnl;dicas. deses 
·céntros ·teñen que ser cobertas · a 'convocatória 

máis . tecnocráticos da mesma. Pe
ro debido á "laxitude" buroeráti
ca, a incorporación este· ano será 
rnáis tarde que nunca. . 

O sistema MIR é o sistema de for-. -
mación postgraduada recoñecido 
mundialmente como o máis axei- _ 
tado para a formación de Especia
listas médicos. Pero o feíto de que · 
o número de prazas anualmente 
convocadas sexa moi babeo (este -
ano non é unha excepción), amós- · 
tranos que o direito á educación · .. 
(neste caso formación médica im- · 

· prescihoíDeI) recoñecido na Cons- · 
titución. é vulnerado . na prática, 
transformándose o sistema MIR 
nun novo método de · selectivida-

O número _total de prazas ofer- · 
tadas este ano é 2.607 (veremos 
lo~o - que o número de prazas a co
bra é moito máis babeo, en total 
1962). Gost.aríanps ·saber en qué 
fraballo....s están baseada:s- estas ci-

de que cria por unha banda·post
graduados, privilexiados e pola ou
tra postgraduados condenados ao . 
paro e ·ao traballo ptovisório e·non 
satisfatório. " · 

A convocatória actual é, nova
rnente, unha oposición médica du
rísima que impón aos postgra~lua

- dos a loita polos post os a ·co bnr. 

Convocatória MIR actual 
(BOE: 4-1-85): 
unha cciñvocatória 
sen cá'mbiq. ·, 
A famoSá teoria da "racionaliza
ción" na Administración pú.bliéa 
tampouco foi · efectiva neste caso 
pois a convocatória fíxose moi 
tarde, o- exam.e retrasárase e a in
corpor_ación dós MIR selecciona
dos será efectiva . en Marzo_ ou 
Abril. Quén son OS' responsábeis 
deste retraso? Por qué se desprécia . 

•olímpicamente a milleiros .de aspi
rantes que están esperando a con · 
vocatória desde ha1 me_ses? A efi
cácia da Administración móstrase 
tamén mellorando os aspectos 

rua do olhomol 

fras. Polo- que -respeita a Galiza 
non coñ.ecemos .. un estu.do rigoro
-s-0 .que poña de mañif esto as ne
ce~i~ades · r~ais ~ eje - ~specialistas 
medicas .na · nosa soc1edade. E o 
máis importante traballo do Minis-

·- tério de Sanidade sobre o tema x e- · 
. ral dos médicos especialistas ho 

Estado español puña de manifesto 
as suas próprias · limitacións, en 
canto_ non se dispoñailunha infor
mación · completa sobre o tema. 
Quer dicer, ternos.que-pensar que 
o número de .prazas ofertadas é 
ínáis produto ._do ~iar que dun es
tudo sério das necesidades. 

Queremos destacar aqui dous 
aspectos especialmente relevantes. 
: Un é a p.osíbel aplicación da L-ei 
de Incompatibilidades médicas. Se 
realmente o Ministério ten a von
tade · de aplicala será preciso con
tar con vários mil.le.iros de Especia
listas para cobrir os ocos dos mé
dicos .. plurieinpleados. ·De ónde, 
cabe perguntarse_, vart sair? Todos 
sabemos 9ue hoxe o paro no sec
tor de medicas especialistás é mí
nimo (os 20.000 médicos en paro 
son basicamente postgraduados 
non especializados). 

O outro aspecto é o relativo á 
reforma da "Atención Primária". 

fundamentalmente con Especialis
tas en Medicina Familiar e Cdmu
nitária. Pensa o Ministério ·que con 
378 prazas convocadas _este ano 
pódense cobrir as necesidades bá-

. sicas .dunha asisténcia primária te~ 
novada? ~ nós a cifra _parécenos 
tifücul~ e . pon de manif esto as 
contradicións do Goberno PSOE 
que teoriza a refoÍ'ml!- e non refor-
ma nada. · ' · 

· Prazas ofertadas e prazas 
a cobrir 
Como xa dixemos antes, o núme
ro total de pra.zas acreditadas é de 
2.607. Afmal serán -cobertas 
1. 262. A conclusión rnáis imediata 
é qu.e este ano moitos hospita,is' 
voltarán quedar sen MIR. 

Lo?Cicamentei o.s postgraduados 
seleccionados elixrran os mellares 
centros do Estado para facer a slia 
especialidaµe. A desigualdade ño 
nivel asistencial, docente e de in
vestigación,_ é real e condieionada 
por vários feítos de todos coñeci
aos e que non irnos analizar aquí. 
Pero o que non se pode seguir to
lerando é que as desigualdades in:. 
ter-hospitalárias se perpetuen. · 

O ministério ten que tomar me-
didas encamiñadas a igualar as 
condicións xerais de traballo nos 

_ .P,ospitais (plª-ntillas, meios técni
cos...) ·Entre esas medidas está a 
dotación·. de MIR para os centros 
con acreditación docente. Todos 
coñecemos a gran importá:pcia que 
teñen os MIR para o nivel asisten
cial, _ docente e de investigación. 
Deixar sen MIR a un hospital é hi
potecar o seu futuro. Galiza sofri
rá tamén este ano as consecuén
cias dunha política científica cega 
que vai destmada a manter e incre
mentar o subdesenvolvimento sa .. 
nitário das zonas periféricas. · 

En definitiva: O valoramos moi 
negativamente a actual convocató
ria MIR que -padece os mesmos 

· erros de anos anteriores e que non 
está na necesária liña dunha refor
ma · sanitária progresista. Polo de
mais, non nos colle de surpresa 
pois o Ministério de Sanidade está 
amostrándose incapaz de dar solu
cións aos problemas do sector, 
mantendo unha política chamada 
"racionalizadora' e que na ,prática 
é uriha polltica "restritiva' enca
miñada exclusivamente ao aforro, 
cuxas consecuéncias imediatas son 
a sobree_xplotacións dos traballa-

- dores samtários e a decepción da 
povoación que non ve cám bio sa
nitário por nengures. 

SINDICATO GAL EGO 
- DA SANIDAD E (SGS) 

Plácido segUnda, ter(:.a, quarta,.-.. 
PH ILP ~ANZANERA -

Nom tenho nada, absolutamente 
·nada em contra del.' Aseguro-o. 
Pobrinho; .el que culpa tem?. 11 ' 
mio. cou~e e uno zíngaro. 

Pero o que nc:Í·m_entendo> nem 
acabarei nunca de entender é por 
que. · nom · o aproveitam . má-is. 
Spain é um pais- onde riunca 'sabe
mos· utilizar corno se merecem e 
como seria assaz necesário a .cada 
um dos n°.ssos grandes inve,ntos. , 

Porque,~ se . é verdade· que ~ o 
champagne ·de . San· Sadur:ni 
d' Anoia entra con .el moito -mer
hor; se até um está desejando mer- , 
car um smoking branca, camisa de 

. x "cafre" ~ sapatos bran·co-acharo
lados para bailar "Muñequita li.n
da"; qué menos que utilizar ao no
_sso último descobrimento para .a 
estabilizacom democrática -sem
pre pendente- das nossas cousas 
mais íntimas? 

Pensemos: num momento co
mo o actual pode acontecer que 

mais de um parade que joga a lo
taria OU as ~Ui'ñielas como último 
recurso:· ém vénao que o Madrid 
igualou·~na casa ·~.c<;> .. Múrcia ou em 
vendo que · ·o seu número é o 
56.768 e ganhou o 56.769, decidi- . 
damente, cometer algumha barba
ridade e provocar o corresponde 
artigo de Tótota ·Armesto, com 
pergunta _ao governo incluida. A 
melhor solui;:om? Plácido.Teri;:a. A 
Voce nom lhe "tocará" a lotaria, 
pero na vez de escuitar os nenas ~ 
de S. 1 ldefonsó eri plam monóto
no, escuitará a Plácido Terca. Polo .
menos será um regalo ·para o ouvi
do, ja que nom para o peto! -

Pensemos: Se em vez de nos 
anunciar ·o lobo-Boyer,,..como aqui
lo de "El ordenador lo sabe". po
nhemos a Plácido Quinta- cantan
do aquilo _de "Es tiempo de vivir 
en paz, es tiempo de declarar. Ha
cienda trae su colaboración, yo 
traigo mi canción", quantas amas
de-casa nom decidirám -elas que 
sempre decidem- os seus mari
dos/esposos a declarar? 

Pensemos: na vez ·de deixar os 
vermelhos isso da Otam, _por que 
nom sacamos a Plácido Sexta com 
uniforme e missil?. '~La marcha de 
los voluntarios" ou "Soldadito de 
la Otan, el' orgullo del c:om fue be-

. sarte ... " por Plácido St:xta decidi
ría a mais de um disidente da epo-
peia soldadesca. · 

E é que precis;:i.rnente neste 
tempo, onde fai falta a .imagina
c;om, o aforro, a inversom e todo 
isso... que demostra o noss.o go
verno? Que nom se inteira, logica
mente. Se em vez de 1 brán·, po-

- mós a Plácido Segunda ém Bruxe
las~ a cousa é pam comido!. 

Plácido, Julius, La Norma ... 
maravilha~ .que nom som intelei- . 
gentemente usadas na nossa políti
ca interior-exterior como deviam. 

O dita e concluo:. por que so
mente do.mingo?. Mas nom: Pláci
do Segunda, Teri;:a, Quarta, Quin
ta, Sexta e Sábado (e se far preci
so também luns, martes, mérco
res ... ) e mesmo os días santos para 
nom descansar! 
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Non,hai· acordo 
Ernesto C~rden __ a . ..,_,...l~,,.,,'"""""""""'-~-·~ParaaeXtracción na ~ua~foz 
FRANCISCO CARBALLO 

Para Ernesto Cardenal de novo so.
pran ventas, tornados destrutores, 
que non atopan descoidado ao 
poeta. Está acostumada a velas vir. 

Hai a.lgun leitor que. descoñeza 
a Ernesto Cardenal? Nascido en 
1925 en Nicarágua, xa en 1954 
participa en sublevacións contra 
os Somoza. A árbore abaneada re
s isti u; Ernesto busca a soedade no 
Trapa de kentucky á sombra de 
Tomás Merton: dous poetas xun
tan as mans e ambos deciden que 
Ernesto debe voltar a Nicarágua. 
Sacerdote, proclama na búxola de 
todos os cadrantes o seu amor vol
cánico aos homes, e de entrada 
aos ameríndios, cos Salmos 
( 1964). Cántos cregos conciliares 
berraron a sua raiba pola liberdade 
coas oracións de Ernesto Carde
nal! Nelas zoan os ventas furaca
nados do Caribe e as irtas melan
colías dos Indios maias. Cardenal 
cos Salmos entra definitivamente 
na glória dos máis altos poetas re 
lixiosos qe Latinoamérica. 

Fundou comunidades cristiás 
nas ilras de Solentiname, no lago 
de Nicarágua, até que ali chegaron 
os bárbaros somocistas a botar por 
terra un trabal lo bíblico. Cardenal 
acabou a 1 istándose nas mil í cias an
tisomocistas, cóbado con cóbado 
cos sandinistas. Asi tivo que cola
borar no ministério de Cultura. 
A nha obra admirábel e difícil de 
explicar: surxen obradoiros de' 
poesía, de canto, de teatro ; un po-

vo que se pon en marcha criando 
arte, literatura, canción. Na suas 
obras Homenaje e En Cuba quer 
honrar os índios e a obra de Fidél 
Castro (1972) .. 

Lego das eleicións nicaragüen· 
ses de 1984, Cardenal prosegue 
como ministro de Cultura e pr_ovo
ca as iras da Cúria romana. Famo
sa é a fotografía do seu saúdo a 
Xoan Paulo na visita deste á na
ción sandin'ista, A repetida ameaza 
de medidas disciplinares f íxose 
realidade: Ernesto Cardenal .ten 
que soportar a decisión de Roma,· 
de Xoá·n Paulo 11, de apartarse da 
presidéncia litúrxica dos · cultos; 
moi "axustada a Direito'', " moi 
lonxe da esperanza. Ernestó ·sat:>e 
que os profetas están sempre ante. 
opcións diflceis. El opta: 

ucontiauarei o meu sacerdócio 
co povo, xa qÚe o sacer,dócio é un 
servício, e iso é canto ·estamos a 
facer na Re.vo/ución '~ Non vou re
nunciar ao cargo (de Ministro de · 
Cultura) cando o pavo é agredido, 
seria unha traición'~. 

Para quen vexa unha postu·ra .1 í
m ite na actuación de Cardenal, 
cómpre dicer que· a situacióri d_e . 
Nicaragua é 1 ím ite e que por enri
ba da disciplina, está. a f.idelidade 
á liberación de Deus. O tempo di
rá quén se move por máis depura
dos sentimentos, quén obedece ao 
espírito, quén expresa unha 1 grexa 
fiel Os Salmos de Ernesto Carde
nal senda plegária nos beizos de 
moitos cristiáns, no. corazón do 
pavo que camiña á liberdade. 

·Desde o pasado 25 de 
Decembro até ago.ra, volta de 
novo á parestra o yél.lo tema das 
areeiras dorio Miño. 
Hai .uns quince anqs, os 
pescadores galegas e ~. 
portugueses que trallan nu ria, 
decatáronse de que as areeiras 
estaban matando a riqueza 
pisc(cola domáis gr'aride dos 
nasos. rios. . 
Os pescados ~s comez·aroñ a faéer pa
tentes . as su as queixas cóntando . co 
apoio da Asociación pra Defensa 
Ecolóxica de Gal iza (ADEG,A), sina-. 
lando a nece$idade de proibir a ex
tracción de -ár'idos nas bisbarras do 
Condado e parte do .Baixo Miño, sen
da preciso !impar e · tramo final do 

· rio ao seu paso por Camposancos. 
Parte da campaña de ADEGA 

"Salv.emos o Miño", foi encamiñada 
nese senso, aspecto no cal a Consella
ria de Ordenación do" Terr itório, pa-

.,...rece que tamén ten unha coincidén
cia: facer navegábel o Miño desde a 
"bapa" até O Pasaxe, coa intención 
de chegar a ponstruir un porto flu
vial con participación ga~ego-portu
guesa. 

Re_cómeza _un_ .contencioso. 
A fin a is do mes de Xaneiro. pasado, 
Ricardo 1.'.. ixo Figueira ""oomezou . a 
montar as instalacións para a extrac
ción de area .r.io esteiro do Miño, con-

' tando coas autorizacións da Xefatu
ra de Portas e Costas de Pontevedra, 
Comandáncia de· Mariña de .Vigo, Co-

. mandante do "Cabo Fradera";de Tui, -
Goberno Civil de Pontevedra, etc. 

A concesión - ten unha duración 
inicial dun ano e o adxudicatário fir
mou un contrato de arrendo dun ana
co de zona marítimo-terrestre no lu
gar de A Armona, coa Entidade Lo

. cal Menor de Camposancos e o seu 
Alcalde Pedáneo, Xosé Luís Pereira 
Díaz. Enfrente ao peirao da Armona 
atÓpase ün conxunto residencial, cu
xos proprietários séntense perxud ice(. 
dos polas labores de_. ex.tracción, ar
macenamento -e transporte da area, 
nese lugar, que previamente fora siña
lado como idóñeo pola Comisión de 
Pescadores. 

Doutra banda, cortes capos areei
ros non gostan da P-reséncia do señor 
Lixo Figueira, polo que comeza unha 
guerra de presións a diferentes niveis, 
cuxos resultados non podemos, polo 
momento, enumerar. 

Extraccións controladas 
Nl n debate radiado, onde participa
ron membros da Comisión de Pesca
dores do Rio Miño, de ADEGA, da 
Sección ecolóxica da Agrupación 
Cultural Guardesa, o presidente da 
Entida'de Local Menor de Camposan-. 
cos, concellais do grupo gobernante 
do concello de A Guarda e membros 
do primeiro grupo da oposición, asi 
como .os empresários Cividanes Mar
tínez, proprietá.rios da urbanización 
"A Armona". Ficou claro pra todos 
--agás da S,.E . . da,A.C.G.- a necesi-
dade de dragar o leito do rio Miño, 
co fin de que os peixes migratórios · 
podan entrar no rio, especialmente 

O .Q-alego -no~ me~os de comunicación 

Se se escribe en galega nos .medios de 
comunicación, facilitase o corjecemento 
da lingua, a cultura e .as tradicións de ~ali- ~ 

. . 
cia. 
Conseguir unha xeneralización no uso da 
nosa lingua · é un obxectivo que só se 
poderá acadar s~ se conta coa colabora:: 
ción de tódolos medios de comunicación. 

A prensa, coa súa capacidade de penetra
ción informativa na nosa · comunidade, 
pode facer un extraordinario labor 
mediante as súas editoriais, crónicas, 
reporlaxes, entrevistas, etc., en galega, 
para logra-la normalización. da rrosa lingua · 
e vivifica-la nosa cultura. 
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o sable, salmón, me1xon e lamprea. t _, 
Adema is, semel la ql:le coas arreiras 
haberá unha fonté de ingresos para a 
parróquia de Camposancos, ruinmen-

1 
te marxinada polo Cancel lo guardés. 
O concesionario Lixo Figueira terá 
que abonar cada mes 75.000 pesetas 
en conceito de -arrendamento de te
rrenos do Coto. 

En cama á ubicación das tolvas de 
area, non está sinalado definitivam en
te o emprazamento axeitado. Os pro
prietáriós da devandita urbanizac ión 
dixeron que "despois dos esta leiros 
do Minxos, ou nas illas Canosa ou 
Morraceira, onde cnetralizar todas". 

Para ADEGA, primeiro "é preciso 
coñecer cántas areeiras van traba llar 
nesas zonas do río así como cántos 
metros queren". A parür diso, pode
ríase sinalar o emprazamento axeita
do. 

Para a Comisión de Pescadores 
"xa existen unhas instalacións, non 
·existindo razóns pra trocar a ubica· 
ción dos depósitos da area. Se o 
Axuntamento de A Guarda, se sinte 
molesto, debe oferecer unha alterna
tiva". 

Para o Axuntamento de A Guar
da, -de maioria de AP-, as aree iras 
deben estar perto do destacamento 
de Mariña de O Pasaxe. 

Para o primeiro grupo da oposi 
ción, por cuestión de solidaridade , 
deberán situarse onde menos perxu
diquen. 

Para a Sección Ecolóxica da 
A.C.G. "non fai falta sinalar lugares 
para depositar a area, pois estamos 
contra a extracción dela no esteiro 
do Miño". 
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A ponto de rematara proceso estatutário da:Universidade 

Co.11Senso da direita:e ·~renovación" 
' . ' . . . .- ... . . . ' · · . ·" - '.. ;~;;:.{'_¡!¡. . :i°j, :,_ . ' . .:i .,, "" ~--..i- . -- '~,, -

A elaboradón dos estatq_tos da Umver.s1daae truxo consigo un gran 
rebúmb'io, pois se furtou a discusión e non se realizou unha 
votación secreta, que despois deu resultados surprendentes . 
comparada coa -anterior. Agora os. estudantes pretenden que os · 
estatutos sexan aprobados ou_ r:~hazados ·nun~ r~ferendo, . 

.. O mar:tes dia 5 de Febreiro iniciáron- mantí~as para ~rt,Ículoli que "tiñan 
se as sesións do claustro, coas que se emendas, · por máis que noutros ~ue 
rematou o proceso est~tutário. non as tiñan,· votábase en secreto.' 

Este ·periodo de sesións ven. mar- Estas medidas adoptadas po'la 
cado por: un traballo en comisión maioria· da· mesa, ente~ndia .o sector 
que serviu de filtro para o paso de nacionalista que ian dir-ixidas a impe-

, emendas e p0la cercanía do final do dir o debate e a coaccionar o voto, 
prazó para entregar os estatutos (28 . 'polo que o grupo dos CAF apresen~-
de Febreiro), qüe ia abrigar a traba- tou unha moción. O intento de fa lar 
llar co acelerador a fondo. r por parte do represeritánte dos CAF 

Baixo estes· dous aspeitos contérn- foi cqrtado pola dkeita e-al9uns "re- · 
pfase a homoxeneidade lograda entre novadores", con berros de "que se 
"renovación" e a direita no pro~eso calle; no tiene-derecho a haMar~ ... -y 
de estatutos e as présas do proceso, sí lo tiene se lo quito", e causas polo 
présas ademais agudizadas polo retra- esti~o. . 
so nos prazos da comisión que tiña Despois, Dario Díaz defendeu o, 
que entregar' os seus traballos na me- proxecto ' oficial e Xosé Manuel Be.i-- . 
sa do Claustro odia 1 de Decembro e ras defende a emenda, nunha inter-
fíxoo a finais de Xaneíro. Encontrá- vención que foi caHficada de bril·lante 
monos pois cun debate desnaturaliza- até por alguns dos seus opositorns. · 
do en canto ás emendas parciais, non 
asi no debate na totalidade, dado que 
o grupo nacionalista logrou pasar a 
sua emenda á totalidade. 

Poste~iorrnente, a mesa do Claus
tro decidiu por maioria, e apoiándose 
nun Regulamento de funéionamento 
ijterno, denunciado no seu mornen
t basearse nunhas normas de debate 

As vo.tacións 
Ao chegar a ·votación, a man alzada, 
segundo as normas da mesa, aquilo 
foi unha verdadeira feira ~ o es.cánda-

· e Íifü:adas de kafkianas. Segundo es
ta~, pasar íase a apresentar por un 
membro da Comisión ·O proxecto ofi
cial durante 60 minutos e - logo as _ 
emendas á totalidade duranté a rneta
de do tempo. Non háberia debate, 
pasándose de irnediato á votación_, 
que seria a man alzada. Este sistema 

lo escoitábase fóra-do claustro, e era 
case ~mposíbel contar desde a. mesa, -
como pretendía Oario Villanueva. · 
Así as cousas, o Presidente da Mesa e 
Rector chámalle a atención a un 
claustral por ter duas tarxetas erguei
tas. Así · e todo, a rnaioria da mesa, 
ainda ~evidenciando que o sistema 
non serve, - manteñse . na~ postu·ra --de 
que a votación é válida. 

para a ponéncia oficial, 87 para a 
emenda·entre berros e abucheos. 

Danse os result(\dos: 197 votos 

1 mediatamente iniciase de·. xeito 
esPe>ntán~eo . entre o·s -ciaustrias unha 
reco.llida de famas pará impugna'r as 
votaC:ións. 

'\ 

·-·· o galego nos medios 'de comunic'ación 
~ ' - , .. • •• .. • 4 ;. ~ 

.. 
:;~ ~. 1~~." -~- ~_: 
.. ' _,;¡; 

Se.fo le en gal ego, log;;re~os ga-i1í~ {ri9sa :· 
· · lingua·o catácterde instrumer:iti;moimald~ - _ 

comu.ni_cación, recoñecido pala léi .de/ 
normalización lingüist{ca, e va/vela ó pos~ 
to, que lle corresponde de:itro de tódalas 
actividades da nosa comunidade. 

1 ~un~--d~,Galici.a,.<agr~~ec;~ pri nsa espi~ , 
ta :'tódolos -e-sforzos' reafliatlos .. :ata"'hóxe.: e -. ·. 

'anímaa ;q~~ co~iiiiüe eh,taif.mé;it~riés.ia~' 
bor, porque unha lingua jmpresa ·é .únha 
lingua viva. · <"·':: -

Por fin, despois un "follón" que 
marcará época na Universidade e' 
apresentada a implignación, a presi.
déncia "vese: obrigaga a ceder, e toma 
a decis•ón de ·votar en secreto. Seria 
xa pola tarde : 

C'ONSEU.ERtA DA PRE8tDENCIA 
DllllCCtON HllAL DI MIDIOI D• COMUNICACION IOCIAL. 

Resu~tados -tiistinto$ l. 

O. 'resultado -da votación, foi'sorpren
dente pois a ponéncia ofl'cial tivo 208 · 
votos, méntras qÚe a e menda acadaba , 
os 124, o que-lle-s levo1,.1 a afirmar ·aos 
nacionalistas que .,;tíñ.amos razón 
para pedi r a votación secreta, pára asi 
evitar a coacción e os medos, -_cómo 
quedou demostrado nos_ resultados".. -

1 

O sector - nacionalista · valora ade-
. mais nioi positívamente os resuJtados 
'_'pols ademais de positivos potas ci
fras en· si;-son indicativos do progresi- · 

· vo -deterioro da 'renovación' " .. · 
Hai que constatar ademais nesta 

. v.otaciÓn o vofo en bl<;>co da direita 
co proxecto -ofidal, o que para .os 
-CAF ci>nfüma que "direita e reoova
dón s·on o mesmo mogollón". ' . 

Outras in~idéncias 
Ademais distas hai que destacar ou
tras ~ncidéncias- como o ·abandono do 
profesor- Masa (decano 'de Matemáti-

, cas) e' un reducido grup-o de claustrá
be~s destas sesió1u, por entender ·que 
''neste claustro nen hai nada· que fa-
cer". · 

Ese mesmo dia os CAF · autocon
vocanse en a~mblea de distrito, onde 
discuten o te.ina do abandono.na me
dida que afecta a claustrábeis dos 

· CAF Hgados a MC e f>C. A asámblea 
adoptou a decisión de permanecer no 
claustro, abrindo máis can.les de in
formación car:a os c'entros, enfüando 
unha m'aior · actividade c~ra o claus
tro, di-rixindo o proceso á obtención 
dun referendo das normas estatutá- . 
rias, e se o equipo ºgobernante non 
aceitase, cousa máis que probábel, -
realizalo eles mesmos. 



~INFOBME'------~----....,._..----

O 31 de Xaneiro suicidábase en Vigo<:> trapall~dor de Asean 
Cándido Otero Collazo. Outros dezao1t~ obre1.ros1 ,da. . 
mesma factoria foron asistidos no hospital ps1qu1atnco · 
O Rebullón. "sef)timento de frustracion" e "desi:noralizacióñ" son 
algunhas das consecuéncias do paro, segundo u:n mt~resant~ . . 
inq~érito reali~a~q P?lo, Depart~mento de Soc1oloxia d~ e .antas, 
reahzade no barr--10 Vt§ues de Goia ·· ...l - . · " ·':' ~ .. _ 

.O .paro 
non i:nata pero~~~ · 
Na prensa chégouse a falar. de 200 
traballadores qe Ascon con. fortes 
problemas psíquicos. Quizá non se
xan tantos. Os dados que pudemos 
averiguar indican: dezaoito asistidos 
no HebulJón, dous deles · con fortes 
desequilíbrios e catro ou cinéo casos 
de ·separación matrimonial. 

Fálase do forte complexo que cau
sa a alguns ter que viver da muller 
(complexo que, por certo, nesta so
ciedade patriarcal, rara vez sent~n as _ 
mulleres). Houbo ·até un caso de se
paración-, protagonizado por un 
membro da ·plantilla de Asean, qué se 
resolveu ·despois duntia liorta coa mu
ller a puñetazo limpo. Un membró . 
do c·om ité de empresa relatáQanos có
mo era palpábel o aumento do alcoo
lismo e do consumo de tabaco entre 
os ~ompañeiros; "algJ, - h~i que fac_er, 
non pode estar un sempre na casa, 
coméndose o coco", comentounos 
i 1 ustrativamente. 

"Moito falar en Madrid, moito ta
lar al unta, pero a nós ninguén nos 

· soluciona isto", pare·ce que comentan 
alguns traballadores. A desilusión e o 
desencanto parecen un dos resultados 
da falta de alternativas, sinala. o infor
me elaborado por Caritas, no polígo
no de Coi a. "A xente ·asiste· interesa
da ás asambleas, especialmente cando 
se vai fa lar de c;,¡rtos", indican, non 

. obstante, membros do comité de em-. 
presa do estaleiro vigués. Mais, parece 
que ihevitabelmente o camiño cara o 
paro é o camiño cara a marxinación e así co.mo o "estar desilusionado ou 
a insolidaridade. Difícil papeleta para desencantado". 
os .sindicatos, cando os poderes eco- SÓbre a institución familiar o 'paro 
nómicos e políticos fan todo o pos(- ·afectaría provocando '¡desequiltbrios 
bel por fraccicmar calquer dinámica e e tensións", ·~sentimento de inseguri- . 
por ·convencer ao país de que nos en- · dade e- angúria" ,~ "detrimento d~s 
contramos ante un conxunto de pro- ' condicións de vida" e "desavenéncias 
blemas individuais. afectivas e división fa,miliar". . 

Non 'cabe, desde .lago, dicer que Como efeitos sociais os sondeos 
unh~ determinada política do gober-. destacan a· "situación de inxustíciá 
no é ~ a causante de suicídios ou de . social", as ·"c9r.iductas _desviadas: al-. 
crises matrimoniais. Non se suicida co"olismó, drogá; r;riendicidade, pros-
unha persoa que non ten algun dese- titµción, 9elincuéncia .. :'' Ta:mén sa-
quilibrio 

1
prévio, polo menos nalgun- lientan a "crise económica e de con-

ha ·medida; nen se separa un ma;tri- vivéncia",, a· ('insolidaridade", '.'dife-
mónio que se leve p·erfeitamente (no .:réncias('. etc. ., . . ... · 
infor..me de Coia fálase incluso de ma- As consecue·nc1as ps1co-persona1s, 
.trimóñios que se unen mais). Pero é segundo .o informe, ·teñen un maior · , 
claro que o paro ou a ameaza de des- valor -o 58 por cento- que as con-
pido crian inseguridade e tenden a secúéncias -sócio.-económicas -o 35 
desequilibrar todo o conxunto. d~ re- · -por cento-:. - · , 
lacións n.as que o indi\dduo participa. , Nas conclusións· do estudo ·siná!a- . 
O paro non mata pero é un bon em- se que "non abonda co cámbi.0 de 1es-

. puxón cara o precipi'cic~_. . tructuras económicas e solucións téc-
nicas da crise que estamos padecendo 

lnqüerito sobre o_problema ·e· que. é, non só estructural, i;enón de 
do· paro en Coia (Vigo) . formas de vida, de modelo de -' home 
Os resultados do inquérito sinalan en- e, polo tanto, de ·modelo de socieda-. 

_tre as consecuéncias principais do pa- de"· 
-ro a '' angúria_ que padece o parado" 

/ 

\. 
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A inc~rporación d~ psicoloxia, psi: 
quiatria e ciéncia~- s~ciais ·ao estudo 
dos trastornos ps1qu1cos dp proleta
riado teri ;xa unha longa -história. 

·Entre · os anos 1927 e 1932, El-
1on Mayo e os seus co!aboradores 
estudaron aos traballadores de 
Hawthorne (montaxe de relé para 
teléfonos) a . pedido .da patronal, 
que se queixaba do baixo rendimen
to laboral dos obreir:.os. A partir das "" 
conciusións ás que se chegaron nese 
estudo; cámbiarpn substancia~men• 
te as estratéxias do capital cara o 
problema do absentismo, falta de 
rendimento e axitación obreíra. Su
puxo o ·comezo da introdución _das 
relacións humanas, ~orno n·ovo ele
mento de racionalización ~ia explo
tación· - na moderna sociedade in- · 
dustriál e a decadéncia do tayloris
.nio como sistema de· control da p.ro
dutividade. Representaba, unha 
nova análise do status ·.e r.ol do 
obreiro 'no cóntexto das reJacións 
de produción da gran indústria. 
·. Se~gundo as normas do tayloris

\ mo, para que medrase o nivel de 
produción...dos traballadores, e polo 
tanto a sua explotación, era nece
sário criar na empresa un ambiente 
qüe -evitase as relacións emocionais 
e tode áquilo que nén estivese diri-
xido á.s funcións prodt,Jtivas, (des~ 
prazé!mentos, tempos ñ'lbrtos, e!C·~· . 
Traducido aos transto·rnos ps1qu1-
cos-que estaba a. padecer, xa haquel 

· intre histórico, a clase obreira, sig-
. nific·aba un achegamento aos mes: 

mos dun xeito mecanicista ("o corp_o 
como máquina). Os transtorno:s psí
quicos se ~asociaron co esgotament? 
ou desacougo que...estaba- a producir . 
o ritmo de pfodución. Os "sínto: 
mas'' desta neurose obreira eran 
fundamentalmente de tres · .. tipos: 
por unha banda, queímor no estó
mágo, formigueos pa
restésicos nos-membros, 

. fatigab'ilidade a peque
nos esforzos e sensación 
de d~bilidade. Outras 
veces - consistían en 
transtorno~ · qu.e pode
ríamos denominar ex

·dusivamente psicolóxi-
cos, (transtorhos do so- . 
no; desacougo, irritabi
lidade, alteracións do 
estado de ánimo, etc.) 
A terceira categoría de 
"síntomas" estaba refe
rida á vida de relacións · 

. cotidianas dos afecta~ 
dos (problemas da pare
lla, sexuai-s; medre signi-

1 ·flcativo do ·consumo de 
.'alcool· e tabaco,agresivid~de nas re
lacións familiares e saciáis). , · 

Ne.ste famoso estudo de -Elton 
Mayo demóstrase que o ·al.icerce do 
n iv~I de .produ· ~" .--
~v~ade obre~a ~' ~ : 
é, sobretodo, · .lfll!ll' • 
a motivación ' ' .. 
·para o traba" 

· 110~ que se realiza dir~,ctame~te c<?as 
relac:ións de produc1on no interior 
da fábrica. A subxectividade do 
obreiro, o xeito de relacionarse co 

· seu 'traballo' .concreto pasou a -ser 
motivo de análise n¡:is empresas ca
pitalistas·. Na prática, supuxo rem.a
tar c<is vellos esquemas do taylorts
mo e -cos 'íncer;itivos ·salari.ais que se 
amasaban ineficaces para facer fren
te ao malestar obreiro, absentis~o 
por · transtornos neuróticos, · confli-

: tividade, etc. Co~o dernostran- os 
traba11os de F. N-ovara e A. ·Volto
lín a fatiga fi'sica· e/ou psicolóx!ca 
no' traba'llo ·non é unha condición 
"sine qua non" que xustjfique o ab- , . 
sentismo. Ainda qlJe o traballo .se 
realice en oondicións penosas, so
pórtase en determinadas situacións 
históricas e en relación co nivel de 
participación e con~rol d~s obrei~?s 
do procesó produt1vo. Amda ma1s, 
estes a-útores chegan á conclusión 
cos transtornos· psíquicos e o absen.-

. tism"o serian xeitos de autodefensa 
obreira contra a explotación capita-
1 ista. · 

Os traballos levados a .cabo por 

polo mesmo, da 'neurose) , Pasa ·n 
cesariamente, pola análise e t~m 
de conciéncia do obreiro das cond\ 
cións de explotación e por unha d¡ 
'fi.nición política ante as mesrnass·· 
guida dunha P.rática -:Ci':Je, segunct' 
os autores, ·serta ·consecuenternent 
revolucionária. · · . . , 
. Evidentemente, a introdució 
dos saberes da psiquiatría, psicor 
xia e ciéncias sociais foron pastos 
disposición da empresa industri 
capitalista e. deixaron o fenó.rne 
da- neurose do traoallador reducid 
ás conc;Jicións "neurotizantes1' d 
posto de traballo. O conflito neur' 
tico seria ·o resultado da falta 0 
adaptación ou .axuste da p~rsonal 

, dade global, referindo á esfera ina 
vidual e ingrapsíquica a base·do m· 
testar. Deste xeitó se produce a~ 
quiatrización da · proble mátio 
obreira: a sua conduta e sínto111 
son calificados como "neuróticos 
e explicados en función das disti( 
tas orientacións do saber psiqui · 
co, clasificados como unha ent¡ 
.de nosolóxica (clínica) máis . 

)tos, en· 
difícil 
te que 
son si1 
situaci< 
obxect 
miradc 
un pa~ 

neuros1 
nado, 
:over), 1 

illadam 

Esta nóva interpretación A d 
transtornos psíquicos da el facer fr 
obreira industrial agacha, poi ~lóx1c 
mixtifica as causas reáis dos qe coh• 
mos e evita a toma de co ciénc· tica fre 
traballador, aoque se lle ofere e pensábl 
mo única alternativa o dfognóstic chgar ª 

· ., · nal -cur 
tratarnento ps1qu1atr1co.. relaciór 

Como ternos constatado dabo ba~adél 
do cantos trabal lamo no eido 'l actan 
psiquiatría, e tivemos pportunida 
de· tratar directamente os transt 

G. Jervis na rexión italiana de Re
ggio Emilia cfosde 1969 a 1975 con 
obre iros industria is ' son conclu(n
tes, no sentido de que a neurose do 
proletariado é o resultado danha 
doble contradición non resolta: Por 
unha banda a ·derivada de ter que 
aturar ·a explotación por necesidade 
de supervivéncia, e a tqma de con
ciéncia de clase resultado da análi
se da· situación obxectiva própria 
da condición-obreira. Por outra par
te estaría a contradición entre a ati
tude de clase do proletariado frente 
ao modelo de vida burgués co cal 
tende a identificarse ou reproducir. 
A resolución destas contradicións (e 

....- nos neuróticos do proletariado, 
tratamentos psiquiátricos (quími 
ou psicotérápicos) actuan fixand 

Rela.ción de autore·s c:Ornentados: 

Elton Mayo: En March et Simon.
"Les Organisatiqns: Problemes psycho
so'ciologjques". Préface de M. Crozier, 
Col!. '"Organisations et Sciences humaí
nes". París, Ounod PUF, 1964., 

G. Jervis: "Conelizione operaria e n~~ 
vrosi". De·" lnchiesta", 3( 1 O). abril-xuñn 

os "síntomas" e rior:i facé ndoos d 
saparecer, en tanto en ~anto. o !rª. 
me_nto non é neste caso et1olox1 

· · 1973; PP 5~ rn: . . . 
11
, 

F. Novar:a: ""Aspettl psi'colog1 ~~ de 
assenteismo e ·del turnover" En Rass. 
di Medicina dei Laboranti". n. 5, 1971. 
5. . - . . ·e 
, A ." Voltonin: !'Salu_tte favor.~ e soc~l 

tá". En "Psico\ogia e ;\avaro , 21,( 
1972, pp. 11-40. 



:dos : trabal ladores 
) , Pasa, ·n 
1se e tom 
1 das cond\ 
:>r unha d¡ 
.mesmass¡ 
e, segund 
ientement 

(non remata coas causas) senón . 
máis ben, pola con_tra, fan _medrar 
05 niveis de irisegur~da~e da pe~_soa, 
xeran unha ·de~ende11c1a regresiva e 
morbosa co terape';'ta e t~a~amen-

)tos, entrando nur:i c'lrculo v1c1oso de 
difícil saída. Cdmprobam~~ .a deco
il:e que os síntomas neurot~co~ non . 

introduci' on sinxel1ament~ con,~cuenc1a de 
·ia , psicol ituacións labora1s ma1s ou menos . 
on pastos obxectivábeis (ai'nda que en deter- ,,, 
1 industri minadas circu nstánci'as p~dan ter 

fe nó.me un· papel importante na xenese d~ 
x reducia neurose). Os ruídos, o ~r contam1-
zantes" 0 nado, a ratina, os ritmos (turn 
fli to neur' 0 ver), non son nengun deles de seu, 
fa falta ' illadamente, suficiente~ pata deter- -
a p~rsonal mihar a neurose obreira. As con
esfe ra ina rontacións dos estudos de c~s~s, 
)ase·dam 'ndividualmente, e de grupos de d1s
)duce a pi cusión _con obre iros afectados, de- · 
roblemátió mostran que a característica e temá-
e síntorn ica central da neurose é a fábrica. 
1euróticos if oda ela, nó seu con~unto chega a 
1 das distif olar izar as_ enerxías p~icolóxicas 
r psiqui'· o -t raballador até transformarse na 

do dabo 
10 eido 
1ortu nida 
>S transt 
:tariado, 

t mática central da sua vida cotidia-
na e subxecti vidade. 

A defensa do traballador para 
facer frente ao seu padecimento psi

olóxico vai depender do seu nivel 
dé conciéncia e da sua atitude pol{
Üca· frente á emprnsa . Resulta im
pensábef' que o traballador poda 
chgar a un ha identificación emocio
nal . cun posto de traballo e unhas 
relacións de produción que están 
baseadas exclusivamente na especu
lación coa sua forza de traballo e 
nunca na procura dunha auténtica 
re lación dia léctica do home co pro- -
duto. A pretendida identifiGación 
do obreiro ·co seu trabal lo concreto 
e máis coa ·empresa resulta ser un 

sentido que sirva para clarex'ar -as 
coñtradicións subxectivas e de ·clase · 
do proletariado. Neste sentido, a in
tervención psiquiátrica ten un signi
ficado poi ítico e a "terapéutica" es
tá artellada nu-nha prática revolucio-

> (qu ími 
an fi xand 
:éndoos d 
nto o tra 
1 etiolóxi 

ecanismo de defensa neurótico 
ante a falta de alternativas á subver
, ión ·do ordenámento capitalista in
dustrial. A psiquiatría somente terá 
xustificad;;i a sua intervención no 

- nár'ia. · · 
Pero a resposta do capitalismo 

para racionalizar e psiquiatrizar o 
malestar · obreiro non remata aqui . 
Atopámonos ante' a ·aparición . de 
novas xeitos de fenómenos neuróti
cos no proletariado producidos po
lo resultado final das contradicións 
do próprio sistema. O paro obreir9 
nas suas duas facianas (como ·feito 
consumado e· como expeétativa) 
abrigan a facer unha ·nova análise 
da situación de explotación e vai 
xerar novos xeitos ¿e sofrimento 
neurótico. , 

Os síntomas, neste caso, son se~ 
mellantes aos ·referidos máis enriba 
en relación co traballo activo. Ta
mén aparece o desacougo, os trans-

) 
tornos do sano, a labilidade emo

'cional e irritabilidade, etc. Pero -
# 1 

existén -duas diferéncias ftmdamen
tais que van matiz~r · _a n_eurose do 
trabállador -en paro; Por unha ban
da, a desaparició'n da fábriéa, do 
traballo activo, -repercute nas pautas 
de. vidá do obreiro social e familiar
mente. A , perda de contacto co 
mundo laboral activo transfórmao 
progresivamente nun ser iHado, 
marxinal, desvinculado das loitas, 
esquecido polos sindicatos- e despo
litizado. (lembremos -que no ano · 
1980 'foron declarados anticonstitu
cionais os si'ndi_catos· que estivesen 
compostos excll,Jsivamente por pa
rados). 

O parado, ·teimoso ante o final 
do subsídio de desemprego, infrava
lorado social e ás veces tamén pola · 
própria família, · coa ·expectativa .in
éerta nó económico e laboral, m'oi
tas veces é obxecto de transtornos 
psíquicos que o .'levan á consuJta do . 
psiquiatra. Milleiros de parados pá
·san por esta via á xubilación aotici
pada ou ser pensionístas por ~nfer
medade, en . moitos casos calificada 
como neuróti~a ou psicosomática. 
O rol de enfermo obtido .deste xeito 
desmoviliza definitivamente ao · 
obre.ira, que ten comó contraparti
da un novo status social rion conf li
tivo. As veces este proceso de neu
rotízac.ióp forzosa conleva a incapá
.cidade de facer unha análise obxec· · 
tiva.da situación. Prodúcese entón o 
derrubamento. da afeétividade, da 
autoestifoa. Surden ser:itimentos de · 
culpa e ideas de suicidio. Un _ suicí~ 
dio que políticos e· técnicos ao ser
vicio do capitalismo van manipular 
para traslada lo ao .. eido da subxecti
vidade neurótica, prnservando o sis
tema .de ' calquer. caste de implica
Ción. E todo ·isto en nome¡'da Cién- . 
cia. - - ' " 

l)l:l paso máis ad i ant~ -na espiral 
de. contradicións da econ0mia capi
talista para situarmos na realidad 
actuai. A clase obreira, pola impo
sición for·zosa do paro desde o po
der político (obxectivado nestes in
tres baixo as 'medidas de reconver
sión industrial), está a aturar ~eica a 1 

situación máis frustrante da sua his
tória. · En Galiza, nas bisbarras de 
'Ferrol e Vigo, coincídindo coas mo
viliiacións obreiras contra ·o peche 
dos estalei(os de Astanó, Ascon e 
Vulcano, prodúc'ese; unha séria de
sestabilización do . núcleo familiar 
proletário e rfláis a aparición máis 
unha ve.z) de transtornos psíquicos, 
moitos dos 'cais son tratados p~i-
quiatricamente. . 

A neurose obreira de hoxé ~upe~ 

. ra en ·complexidade ás referidas ·pa
ra o traballador industrial activo e á 
situación 9~ paro. Esta_ complexida-· 
de débese ao feito da converxéncia 

. dos seguintes elementos: · 
a) A agresión derivada da perda 

do posto de trabarlo, 
· b) A presión simultánea do' gru

po familiar e .da sociedade burguesa, 
que agudizan as contradicións de. 
clase · e actuan potenciando o con
servadurismo, e o non enfrentamen- -. 
to activo. . 

_c)Vjvéncia do·.paro e<;>m'o cues- · 
tión irremediábel. O subsídi'o de de
semprego significá' neste caso unh~ 

- auténtica chantaxe contrária á ética 
e moral do proletariado. A aceita- · 
-ción do contrato· co Estado-español 
é vivido subxectfvamente con fortes 
sentimentos de cu~pa ou traición ao 
movimento obreiro'. _ 

-d) ·lnseguridade (Galiza é-nestes 
intres o único foco de resisténcia 
obreira con'l:ra os plans ecohómicos 
do gol:Jetno español)·. As experién- '" 

·. cias c;le Sagunto _e Euskalduna fan 
dubidar os traballadores das suas 
forz·as e do ¡:fotencial revo·lucionário 
da sua prática. Dita inseg_uridadé 

- · potén.cia as tres premisas anterior~s. · 
, Estes elemeñtos .actuan' xerando 

. n'Dvos· ñiyeis de contradición e neu
rotización da élase obreira. O meca
nismo de defensa ÚtiHzado neste 
cáso vai se·r ~en _moitós e.asas a ' ' .ne- · 
gación" da problemática, fuxir de-

, la, e~udir a7 profundizai:: ión na mes-
. ma. Neste contexto constátase o 

medre no consumo de álcool e taba
co (está suficientemente demostra
do este fenómeho nas fa'ses de rece
sión económica do sistema capitalis
ta, do mesmo xeito que· a suá xéne- . 
se nas situacións de traballos cati
vos, forte control .inst itucional ou · 

· desarraigo ·como podan ser o traba- · 
IJo mariñeiro, o servício militar ou a 

· emigradón). 
· A psiquiatrización . da problenfá

tica obreira ·e· máis do núcleo fami
liar pr'oletário ven cumprir no eido 
•psicolóxico o mesmo papel anesté
. sico da lo ita de clases que o subs í-

- dio de c:Jesempregó (pactado ou 
non) no económico e social. Criase 
·un novo status para o parado. O gci
berno califica como "aeta de solid'a
ridade~' · unha · postura <;ie renúncia 
ao posto de traballo, en nome do 
"socialismo", mentres os psiquia
trás · e . psicologós tacemos ffente .a 
continuas demandas cle axuda técni
ca dos afectados palas medidas. 
Moita·s veces $On prof isiona·is pro-

. · gresistas os que, levados polo seu al
truismo, reprodurien inxenuéimente 
o rol oficial ·esperado polo sistema 
prestando, sen decatarse, un inesti
mábel servicio á "paz social" e "or- . · 
de pública". · 

Como poden os psiquiatras ins~ 
trumentaliz;ar o seu saber aprendido · 
para profundizar e pór novas bases 
teóricas ·e práticas aos. problemas 
que estamos a analizar? Seica este
mos .ainda moi lonxe para dar unha 
resposta axeitada a estas e moitas 
outras cuestións. 

Pablo Iglesias, · referíndosé ~o 
probtema do paro o'breiro, afirmaba 
en 1887: " ... O síntoma .que deixa
mos si na lado,, é pois' verdadéirameri -

. te grave pa(a a burguesía, porque 
ameaza a sua existencia como clase, 
e ·importante· e trascendental para a 
causa do socia:lismo. 01 ·ben a .bur- ' 
_guesía se decide a·quitar afame que · 
están a sofrer os obre iros sen t raba - · 
llo, ou º'Partido Socialista, dándo
lfe_ conciéncia e ~nid~de. a tc;>d'.os 
eses . fan'u~ntos, taran que se apode
ren .pala forza ·1de todo, .absoJuta
rnente de 1tc;ido canto a .eles ·e. aos de
mais traballadores lles roubaron_po
la astúcia e .violéncia os posuidores 
do capital". (Fonte' "El Socialista", 
n. 92, 9-Vll-1887.lncluido en "En
cuentros" 1-Ed. .Ayuso, . Madrid 
1975). -

Evidenternente, este home non 
teria hoxe· moito porvir polúico no 
P.S.O.E. 

Ramón Muncharaz é médico psiquiatra e 
Presidente do Consello Ga!ego da Saúde. 

~\ 

4. pretendida . 
ldentificaéión do 

:--obrei·ro co seu 
. .. ~ 

\_ -

·;; i~lélbPJJPv (;Q~.r~tP~- . ~ . 
e"_máis-coa · 
empresa resulta ser-

'. un -mecanismo de 
: d.efensa neuró.tico . 
ant~ a falta 
de alternativas 

Os ·síntomas 
de néurose obreira·· 
son: dores, fatiga~ · 
t ranstornos no _soilo, 
irritabil i~ade, · 
problemas na parella, 
alc'oolismo ... · . · 

O parado. convértesé 
ademais.en marxinal, 

d~spoli.tizado, et~.···· 

o parado, 
infravalorado até pola· 
familia, ~ofre 

~ 

transtornos · 
que moitas v~ces o 
levan ao psiquiatfa. 
Daqui ·pode pasar 
á xubilación 
antici,pada ou a. ser 
pensionista -
por enferm_edade . 

. ( :, ·~ ~ 

O pap.el de e~f.e~mo· ~ 

. psíqµico desm.oviliza 
definitivamente, 
ao obreiro e dalle un 
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Triste. é .o ·seu. Cantal'~"- .• ~9 · pátriárcado; · si ,_ 
--. ,... ...... .,_ ... 

(Sobre"o-l · Gongreso do .. Fo.l~·lore)._ ~ .. ~i- ·""';:t~ :~tli~2· cle EQcarn~. QJ:~Lº pu~li~ac;lo no· n~'!lero. anterior rep.eb.~ú . críticas de excesivarn.e~te 
· · -al5stract0: e de defficar mo1 pouco espactó ao momento áctual. N'on é de estrañar'". -
Pedimos disculpas á;~utora e- lertores por tern'os · ~'comido" -un-f-ólio· durante a confección 

Publicamos,-uR texto no que se oferece unba visión críti~a 
do que foi o ·recente ·Congreso do. Folclore da.s Comunidades e 

Nacionalidades Autónomas e, máis .concretamente, · 
do desenvolvimento da mesa redonda central da xornada, 

.cel·ebrada-0 ·pásado 26 de Xaneiro e reproducida pardaJr:nent~ . 
por TV o di~ l do· presente mes. Neste Congreso, o xef~. do staff_-· 
da alcatdia de .Lugo, XúliQ Xiz Ramil!· apresentou unha.ponéncia 
· sobre o fojclore na pren~a d iária .. Se as conclusións· 
da devandita ponéncia non foran ·tan deprimentes, quer dicer, se 

· a atitude da prensá diária cara o folclore, cara a música 
e bailado tradicionais, fos.e máis digna cuantitativa · 

e cualitativamente talando, quiza' agora non haheri~ ~ue aturar 
congresos tan inúteis e economicamente escandalosos como 

o celebrado en Compo~tela, que aqui ~ritica o noso colaborador. 

Polo que respeita ao receo arredor 
da natureza, lémbranos de lonxe 
aos esforzos que se están a reatizar 
para conservar uns aventurados 
traxes populares. O que é ·inmutá
bel frente á natureza debe procu
rarse de si mesmo. A nós corres
póndenos a sua modificación. 
Mais unha natureza que persisté 
borrosa e pesadamente e ha recear 
da luz do coñecimento brillante e 
cálido, ha ser tamén 'con razón ob
xecto de desconfianza. Nunha ar
te do humanismo real non caberá 
xa nengun. lugar para ela. ' 

Theodor W. AdÓme 
Reacción e pr~greso, ~930 

HERNAN NAVAL 

misión de- xustícia do Congreso dos· 
Deputados .de Madrid ("¿qué hace 
un muchacho corno tú en un sitio 
como éste?"), señor Pablo Castella
nos. Dixo que cando recebiu a, se..: . 
gundo el e cito de ·memória, "inme
recida invit¡ición" para participar 
no Congreso de Compostela tivo 
"miedo a tener que aportar &lgo y 
no tener nada dentro~ . Ben,. maior 
claridade e cegaríamos. Pero todos 
p'ensáhamos que a re~ccibn lióxica 
dun abogado ao receber seni.eHante 
invitación seria a sospeita dun erro 
por parte da orft.anización ou de Co
rreos ou qúizais a clonicidade no
mmai dó destinatário , 00~ algun p1er
dido músico ou imrnstiga.dor· cientí
fico do folclore, ou, coas. neuronas 
xa fervendo, a inquedanza pola pre
.sunción dun contubémio Monelloa-

Ramón Tamames, Soledad Becerril, Raxoi contrá Izquierda Socialista. 
Camilo José Cela, .Eduardo Punset, Se tentaban J?Qr· a p:rniba á YeMig:oñ.a 
Pablo Castellanos... (de Castina), do líder, é 1ev1den'te que o: cach.a:m·[!I[ 
nunha mesa redonda esbardaHando co síndrome de abstlliéncia. 
sobre o Folclore, disq'4e,_ como acto TVE en G, Panoramá de Ga:ticia., 
central do I Congreso ao Folcl9re 1 de Fe breiro do 1985. Tam:ame1s, 
das Comunidades e Nacionalidades . Becerril, Cela, Ca.steUanos, Puns1et .. . 
Aut6nómas. E Arcádio Larrea; qué? E, tras eles, Vázq1.1tez Portomeñe 
E Carreira? E Dorotbé Schubarth? sostendo e querendo avaliar un We-

Non. Tamames, Becerril Cela, l:reiro que proclama, infame: "'I 
- Castellanos, Punset e non Íembro Congreso do Folclóre das -Comuni

nen me importa quen máis. O intrü- dades e Nacionalidades Autóno
sismo financiado outravolta pola masn. Que imensa, in:,esporisábel e 
Administraci6n Puolica. Cánto co- manirrota inutilidade! Qué sarcas:::' 
braron? mo social! Porq_ue, entantd, algunha 

Como congresistas, os directores- la brega da marriia ou algun ·.arrieir~ 
as e ba.ilarins-as da Sección Femini- d'a montaña, en Carnota ou en ~eli-

~ ·na reconvertida, tamén ela, coa de, entonarán un Arrolo ou un Can-
transioión · (!gora , '''Aturuxos,, to de Folión, inconscientes 'qu,iiais, . 
'~Froitososn "Ledaiñas21 "Bágoaé mais a eles graciñas, de que rompen 
m Tratábase, quizais, da celebración as últimas lanzas pala supervivéncfa 
periférica das bodas de o~ro da fun- ·da tradición oral na música tradicio
dación da organización das "abne- nal galega; a centenária cantiga Ca-

- gadas e sacrificadas~' mulléres fa- tro vello mariñeiros voltará sair da 
lanxistas? - gorxa dalgun gmpo de. rnariñeiros 

Quen firma é un dos do non. Por recén desembarcados nalgunha ta
iso xa sospeitábamos a priori q_Ue o berna do p~ís; o ~i~ .do .patrón, «µ
anunciado Congreso ia constitun un guns-espontaneos bnncaran ao ~dro 
novo e privado fraude á. cultura. da igrexa da parróquia para beillar , 
Unha ~nsagración da necedade. eón xeito unha muriieira ao son da 
Unha canomzación da. destrución: . gaita de Ricardo Portela, ou dos Ir
º0 que é imutibel frenté á natureza máns Garceiras, ou dos Raparigos; 

-ha procu..nµse .de si mesmon. Non Dersu Uzala, o cazador do filme de 
p5)ñades as vosas suxas mans sobre Aldra Kurosaw~ seguiralle a cantar 
.Mozart.., .Sospeitabamolo !!igo, dai· as· curuxas á bena do rio; e· nas fa
o noro desinteres. Pero T~E mSiste · cianas dos bustos e retratos de Béla 
grn.b~~ .rep'°,d~ce~ intoxica~ daj a Bartók a~arecerán bágoas ás q_ue a 
no$a moViüiact~ e resposta. . ·oficialidaae e os filisteus e fanseus 

Tmnam. es~ ecoloxista de palfüito, d,a cultura no_n_ h,a:n :•topar~~e ·. ~-· usa-, 
"prop'agaitdiza dem~oxican\w.te at~ hda~ Untó ""' f "" ·-r1 B· ,, il' "'"'·m'1:..1·st,... .d .. ' . - .... p1~0~. P..,r ' av~: -~ ~as-o ro~o~._ ec~ • _ ~... .u:1 _ .... .""' tto·Sam.pedro ~ue_ a cabeza. .. ! 
<ptllt~~ S<egµe a: ouw campas·mais Taro.ames Becerril Cela Caste'-
~oo·-sabe onde tocan~ non: se decid~ llanos~ 'Púnset.:. Triste será¿ cantar . , 
a:-estud-at",., ;muller~ E.u: a Cela desti-: qu~ J'!OS · cant~rtms, · ~oSalia; rt·que . 
nula.o a Gente· Jov,a'. e . ~o .un •. d•.! . qwu1s ouµo mellar non haxa, pero .) 

. ~~ pro~as.tan.. fülcl.or1oos ·e1es.. o destes tip~s ~cáballc .. coa"mora,l a, 
co~o .. IP~Sent&dor bi-em~ga,!}o~.. calguerl.: · '. .• . ., . , ". ·, '«, · . - · · . 1 ~~-(~1ti~~~~~.a~.µ,nset h~b1a q_ue · ·P.S.: ~a u~tim,a pl•na ·do"xomal' .. ' ~ ·. 
en~~\ con . Wicter ·vttalfo10& ~a. nosa .1ma;x.mac1ón lemos ~ste gra- . 
nun.l~u1 pwuquer1a de l~xo para ea- tiftcartte"última hGra: "Atcádi.o iLa- ·~ · 
bal~tros ou. pua cabalews de luxo~ IRa declara~ de puro· obstinado~ que · 
m·üs ben. · . seguir& a beillar as foliada~ e o que 

Obiviedades aparte~ houbo un fga falta, sen vestir o uniforme ofi-
lapsus de.luddu -quizais o:unioo cil. 'NunCJ...la musica .militar. me su- . 
.tmtre tanta pimoi\aria e petulin· po a mi levantar\ din as ·más lín-
tj.a-:: Por _p~te do pr,esi4en_te da ro-- g~as-que di~on. . · - - -
""" ! - ; 6 : .. • ... · ... 

do periódico. Como única 'maneira de .rectificar o erro, publicamos outra vez· o '·fraballo, coidando 
. que ag~ra si vai 'íntegro: . ' 

· ENCARNA OTERO 

- ·.AÚo~eitando a ex~tencia en kNO-. _ 
SA .TERRA desta tribuna de debate 
ab~i:ta a ·partl!es . das: X ornadas Fe
mrmstas de :Vigo, e smalando corno 

- fundamental a necesidade que te
rnos de estudos científicos teóricos, 
como ,alicerces do noso ti:aballo po

' lítico nt(sta nosa Nación Galega, -sen 
.ánimo de rachar co-fecundodebate · 
entre Carme e máis Nanjna, quero 

· ~c·omezar a miña colaboración cun 
tema debatido, durante moitos 
arios, nos eidos da Antropoloxia, 
'desde Levi-Strauss até Godelier, etc . 
... que pecharon esta polémica histó
rieo-antropolóxicª fornrnlando. un 
axioma fundamental do cal arrin9an 
case -que · t.odas as análises sobre a'- _ 
orixe da opresión da muller: O Pa-
triárcado . . 

.Definido como: O domínfo do 
poder sempre estivo n.as rnans dos 
varóns, e polo tanto, desde sempre 
existiu, ainda que con manifesta
cións diversas, segundo os intres e 
rnáis os tipos de sociedade, unha su
botlinación das múlleres ... 

· . Nunca· existiu matriarcado, en-
tendendo por tal unq:3: ,socie~da,~e. na 
·que o poder de . declSlon e ma1s de 
goberno-estivese en. mans .. das· mulle
res. Si pode confirmarse a hipótese 

·de rnoitos antropólogos, . (Lhi-
Str<;tus_s, .Spiro; ·K ... Gough .. ) subli
ñando qu~ nas comunidades·primi
th_'as, por compar~ción .coas actuais 
.(j¡>ovos' africanos etc ... } éxistirop. so- ~ 

.. ciedades Matrilinia,is e Patrilintais. 
Nas primeiras,.. as. filiacións d·e pa
rentesco e lazos sodais estabelécen
se a partir da .nai. ·As mulleres teñen 
unha ,,,,certa autonomia'· .e dese.nvoh · 
ven ''tfn "'R'<JZ";; soeial 'Cle', hioiI<f'-rele-":. --
váncia., Segundo di-G'odelier, "Nes..:....:: 
tas sociedades ·cada sexo asumía as 
suas-tarefas e ':' tomaba as suas tleci
sións á marxe de todo contro-1 polo 
outro sexo, o tr.aballo das mulleres 
non se consideraba como unha ácti
v:idade privada, doméstica, as mulle-

' res participaban nas discusións co
lectivas e estaban presentes nos dis- , 
tintos niveis de poder". Quizá esta .. 
situación, _estµdada, observada e in
V•estiigada: . por antropólogos homes, 

· . cunba vis1bn androcéntrica, pudo 
seI- a causa de que durante o seculo 
XIX ie parte do XX, estes homes de · 
c:iénic;i.'2,1' :se. ;?osicion(!se!-1 na_ d~fensa~· _, ,:_ . , . . , ~ .. 
11.a 1re~11Sf,~n,~m~.-d°./~atr:iaro-ado, ·-pon- .,,_Neolítica, Economía cigrária e gan- . mesma a loita de liberación da mu
fü~~tiillido li~b~rdad_e .con-po~er ~, do-. . .. dt(ira) ·sujxe a familia :i;nonogámica Her, e que unha vez destruí do o ca
mJmo fem~mos. < ; .. .. -~ .. :. · ' - . ~ain,da" 'Con· grupos amJ:llos, onde o pitalismo, as mulleres poderíamos 

Na.s;so. ciedades patrilmiais, a r~u- "pater" transmite a heréncia con ver brillar a estrela da nosa libera-
1,ler est:a.,co:iµpleta:giente subom~t~da . pleria autoridade. ción, o rachamento da· nosa opre-
.a aimt~ndade . pat~rna >--~ ~0 marido _ A partir ·. deste intre é preciso sión secular. Falsa ilusión, rniraxe 
diespo~~. nu.nha situacion de icu~se controlar o · traballo reprodutor co- . enganosa, se ben é certo que só des-
,esictanb!rde,_~~n~res que n~s . socie- rilo_ repositor e perpetuador da for- truíndo, esfarelando, botando abai-
da!!es matrilimais a ~utondage e za de traballo e como xerador de xo para sempre o sistema capitalis-
mais 0 . ~ontrol1 ª ~utonda.de exerce- novos seres de man de obra para ·ta, :eoderemos' cavilar na nosa futu-
se atraves dos umans ou hos d~ m1:1- dominar a natureza .. ra liberación como sexo oprimido, 

1 Uer, º<lfª.'. esta .e a su~ ~_escen~encia Pofo .tanto, o sistema p~triarcal é tamén é certo que iso pode non ser 
' ' ou W?le. . - . ·. . anterior ao -Modo de Produción Ca- suficiente, a domi.J,lacion dun sexo 

Evtdente!Ilente, ne~tes d~us_ ,ti-. pltalista; mais asemade o. capitalis- sobre o outro é anterior ao capita-
P?S de. sociedades .e~isten diferen- mo utiliza, sistematiza, e desenvolve lismo e abranxe eidos máis amplos 
c~as en can~~ ao xelt? de exercer· 0 o patriarcado como elemento fun- que -as relacións de produzón, polo 
poder e mais a autondade" e '?, .. co~~ da:n:!,en~al .I?i.tra a sus ~UP.ervivénci~ .e tanto haberá _que que~rar a f~mília 
tro~ por parte dos homes, e 0 Ro~. conservac1on. O · cap1tali~mo e ma1s . como transmisora d'a ideoloxia do- · 

· social que .van . ~er -~s mulleres; mais 0 Patriarcado camiñan xuntos desde · minante, mudar os valores hoxe di-
aJtl bas ;as du~s. _ tenen algo e~ co- éiítún sen se poderen afastar man., vídidos por sexos en valores daper-
m~rr: . O ex.~rGic1Q do Poqer esta nas tendo riun xungulinento perfeito · so na huma-na, papaz de desenvolver 
1!1ans d~s _homes,; d,os vatons. . - ·. explotación de dase e' opresión de . ' todas as suas potencialidade.s ra-

. Metermonos, .. agora . a . clare.'xar sexfJ . .A. división sexual do traballo e char co xénero Masculino-Fenui1ino 
c~do e por_que xu~d~ est~ domma- da sociedade manifesta a división para só deixar homes e rnu11eres 
0.1º1:1. m~scqlina, sei:ia .rr alen do que · xerárquica da nosa seciedade entre -bioloxicamente diferenciados. · · 
a cie~c1a antropoloxi~a lo~ou . _!l~a- os pape_!s_.:i;ná~cu.ljno e_ ferninino. Es~ ~óde~e dicer desde_ unha visión 
dar amda .nas .• su~s ip.veshgac!ons. te. e o mecan1smQ de control para a 1 nacionalista e de .esquerdas, que as . 
ldeasi e~plicac1ons exJ1?ten, ma1s to- . c_u~tur~ .Patriarcal, .ó .tral;>allo, as ac-: m~Jl_lere.s que quer~mos un futuro 
das e as :n~n pasaron am~a .. de .serel!- hv1dades, as funcións están condi- · asi para. o 11oso povo, non atacamos 
meras h_ip,o_~eses. O que si e certo ~ donadas sexualmertte;·" A diferéncia frontal e radicaJ.me~te ao sistema 
que ª divlSiop. sex.ual do traqallo vai biolóxica .home-muller utilízase pa".' colonial, clasista e patriarcal ne gue 
leyar xa, nas sociedades de ·~cono- ra diferénciar as funcións sociais e estamos a viver nesta Galiza' tan oen 
m1a depre~adora •Uou recolectoras, . máis 0 noder indiv:idual · amada? . · 

- a unha desigualdade entre os sexos, - A ~ · · · · · · 
xetadora ·da opresión da rnuller · co- . . . ,qui e .. so ~qm, no P~~n.ar~~.qo 
rno ·sexo inférior . . , -", .. =- : · :µi~rt~d9 pe_rfe1t.am.en~e . na .socie,~a-

. Q'!liZá :porque , xerase uñ·sistema ª~ de . ~l~s~.s cap1tali~~a; ~a~~a. ago- BIBLIOGRAFIA .. .. :~ 
de;, valor~~ , distintos, .dándolle il:táis ra-'! ª d~viSion sexual· e. a d~Sigual~a- ¡ .. Patriarcado capitalista ' e ·féFri.inismo so.:' ·· 
impulso e forza ao,fráballó m._ascuJi,. de -~c;>cial home-muller e .a ºferesmn l clalim;•; Zillah R. ·-e1NSENS-TEIN ;cd. s-. : · 
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15 ¡A NO~A. TERRA 

A actual folga de fame dos presos da 
. Fracción do Exército Vermel · 
( RAF), da resisténcia antimperialista 
e alguns presos sociais que adguiriron 
conciéncia poi ítica na cadea, preten
de reanudar a loita comezada na últi
ma,folga de fame, én 1981. E todo is
to porque o Goberno Federa_! alemán 
non cumpriu os acordes que puxeron 
fin á mesma: que nengun preso per
manecese il lado. 

O silamento aplícase na RFA des
de 1970,- momento no que captura
ron os primeiros militantes da RAF. 
A medida que ia .Pasando o tempo, 
estas medidas fóronse facendo máis 
sofisticadas e duras. 

O illamento significa que a comu
nicación humana para os presos, tan
to dentro da cadea como cara fóra, 
fica limitada ao mi'nimo. Os detidos 
son postas en celdas isoladas unhas 
das~ outras e, fóra delas, non poden 
comunicarse entre si. Ainda que te
ñen direito ao pátio, sácann9s de un 
e moita·s veces nen sequer tan o paseo 
ao ar libre. 

Ademais do impedimento da co
municación existe unha lei que se de
nomina "contacto cerrado". Por me
dio dela pódese incomunicar aos pre
sos do mundo exterior: privación de 
receber visitas (incl'uída a do avoga
do), de receber cartas, libros, etc. 

Foi na primeira aplicación do 
Kontalktsperre (cauto .fechado), can
do foron asasinados na cadea de 
Stammheim Andreas Baader, G1 drun 
Enssl ím e Jan Carl Raspe, mentres 
que 1 rmgard Moller foi fer ida de gra
vidade. Máis tarde seria asasinada ta
mé.n 1 ngrid Schubert na cadea· de· 
Strabing. 

Privaci~n sensorial 
Dentro da área de máxima seguridade 
da cadea, lévase até o ·extremo a 0b
servación e o control dos prisionei
ros. Nas celdas illadas non só existen 
cámaras de video e micrófonos nos 
corredores e noutros lugares de uso 
comun, senón que cada celda está do
tada de aparatos de observación 'ópti
ca e acústica. 

Ademais da monotonía arquitec
tónica e de cores as celdas están do
tadas duns siste,y'.¡as que manteñen a 
temperatura constante e un · siléncio 
case absoluto .. Nisto consiste, predsa- . 
n:iente, a técnica da privación senso-
rial: reducir case a cero 0 .nivel de es
tlmulos e sensacións que poda perce
ber, na sua comunicación co mundo 
físico ·exterior, a persoa así pechada. 
Nen qué dicer ten que ta is · práticas 
ocasionan transtorrios gravísimos ao · 

• ,.,. -·- -- ·- - -

Presos políticos alemáns e.n f91ga de fame 
.~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__:;__~~~---

-Aler,nánia en inverno 
Desde odia 4 de Decembro de 1984, trinta e sete presos poi íticos 
alemáns encóntranse en folga de fame. Para estas alturas, · 
o estado dos folguistas é moi preocupante e alguns están 
praticamente ao borde da morte. Aos case dous meses de xexun 
hai que engadir os graves efeitos que sobre a sua resisténcia f.ísica 
teñen provocado os longos anós de cadea; e o feito de que alguns 
deles xa están na décima folga de fame. Só unha causa pode -
salvarlles a vida, que se ll'es ·permita agruparse e comunicarse, que 
podan preservar a sua identidade ·poi ítica ... 

Concentración en protesta pota política represiva do goberno alemán e en 
apoio dos folguistas de .fame. Tivo lugar en Vigo a pasada ~emana. 

Declaración -
.da foíga 

Estes son alguns fragmentos da de
claració.n da folga de fema · dos 

1 presos da RAF en.Stammheim. 
"Nós dicimos que a dialéctica· 

da loita revolucionária ten máis 
peso que a posición dura. da dou
trina imperialista" ... 

Nós loitamos agora; .coa folga 
de fa me, para con seg u ir o reagru· 
pamento en grandes grupos, c0a 
conciéncia unida como presos da 
guerrilla e da resisténcia. Esiximos 

· que se cumpran os acordos mlni
mos da convención de Xénevra. 
Esta é a nasa reivindicación polí
tica(. .. ) 

A nasa loita únese á loita dos 
prisioneiros de Fráncia, Irlanda, 
Turquia, España, ltália e na 'penín- · 
sula ocupada(. .. ) 

Como suxeitos na loita de libe
ración, ou ben loitamos coa práti
ca da resisténcia até un proceso 
autenti camente revolucionário en 
Europa ocidental ; ou ben só pode
mos, como oposición marxinal, 
comentar os crirnes do imperialis
mo e o camiño da reestructura-

, ción fascista do Estado, da Seguri-
dade do Estado. -

Unidade na loita do Frente An
ti mperial ista ! " 

Un.ha história que co~é~ou no 1970 
Desde 1970, os presos políticos 
alemáns foron submetidos á tortu
ra do isolamento. E tamén, desde 
entón, reivindicaron a supresión 
da mesma. Porén, a vía legal foi es
gotada axiñ·a e os avogados viran 
rechazados os seus recursos pala · 

· xustlcia alemana. 
- .. Os máximos tr ibunais alemáns 
subliñaron .inclusive a legalidade 
das medidas de aillamento, 

Os presos, pola sua banda, in
tentaron ' conseguir as reclama
cións através das seguintes folgas 
de fame: 

* 17 de Xaneiro ao 12 de Fe
bre iro de 1973. Cuarenta presos 
esixen a -supresión do isolamento e 

· que Ulrjke Meinhof f9se sacada da 
"ala marta" da prisión. A folga 
terminou sen conseguir isto .. últi
mo. 

* 8 de Maio ao 29 de Xu'ño de 
. 1973. ·Óitenta folguistas · peden 

igual tratamento que o que rece
ben os presos cómuns. A lo ita f i
cou de.~pois de : lograr ~ supresión 
do isa lamento de dous presos. ~ 

* 3 de Setembro de 1974 até o 
5 de Febreiro de 1975, · máis de 
cuarenta presos víronse implica
dos en contínuas loitas contra o 
i l lamento, os métodos de-reeduca
ción -verdadeiros lavados de cere-

bró-, os traslados arbitrários, as 
novas celdas de privación senso
rial, o uso de esposas nos paseos 
no pátio, os intentos de psiquiatri
zación e o uso de narcóticos, as 
confiscacións periódicas das suas 
.perténcias, as campañas difamató
rias contra os seus avogados na _ 
prensa, etc ... . Por primeira vez os 
folguistas esixen ser trasladados a 
un mesmo centro penitenciário e 
que lles se,2Ca permitida a convivén~ 
cia. 

A folga foi suspendida a peti
- ción dos seus camaradas que per

manecían en liberdade., non sen 
antes ter morto Holger Meins. 

* 29 de Marzo ao 30 de Abril 
de 1977. Cen prekos e'sixian a apli
cación das garantias mínimas da 
Convención9e Xenevra e a inves
tigación, por unha comisión inter
nacional, das mortes de Hoger, 
Hausner e Ulrike Meinhof. O xuíz 
decretou a alimentación forzada. 
Despois de que os médicos se ne
gasen a seguir aplicándoa · houbo 

· algunhas concestóns e concluiu a 
folga . . 

* 1 O de Agosto ao 2 de Setem
bro de 1977. Esta foiga debeu sus
penderse -para non facilitar as cri- · 
minais pretensións de vinganza do 
Estado, nunha conxuntura pol(ti-

ca especialmente endurecida des
pois dunha série de atentados im
portantes. 

* Marzo~Abril de 1978. Os pre
sos intentaron romper de novo o 
isolamento coa sua loita. 

* 20 de· Abril ao 26 de Xuño 
do 79, máis de setenta. presos loi
tan pala abolic~ón dos bunkers de 
aillamento, un estatuto de detidós 
políticos e a liberdade de Gunter 
Sonnenberg (que por ter recebido 
·un disparo na. cabeza non soporta
ba -as condicións de detención). 

* 2 de Febreiro ao 16 de Abril 
de 1981', coas mesmas reivindica
cións que a anterior. A folga rema
tou con moitos-: participantes en 
estado crítico, despois das prome
sas gubemamentais de que nengun ' 

- preso permanecería il lado. A con
. secuéncia da alimentación forzada 

e despois de permanecer nove días · 
en coma, morre Sigur Debus. 

O comportamento das autori
dades durante es~as folgas foi sem
pre brutal. Desde as .xa mentadas 
alimentacións forzadas á privación 
de água aos folguistas, pasando 
por impedirlles sair ao pátio e to- ' 
mando outras medidas que endu
recían ainda máis o tratamento. 

corpo e á pers<?nalldade dos prisionei
ros. 

lsto último foi confirmado por 
médicos psiquiatras como o profesor 
Rasch, director do psiquiátrico da 
Unív·ersidade de . Berlín Oeste. Este 
declarou que, durante o xulgamento 
contra Andreas Baader e 'Uer 1ke 
Meinhof, os acusados nen sequer eran 
capaces de asistir ao proceso e asumir 
a sua defensa. A reacción das autori
dades alemanas non se fixo esperar, 
ditando unha lei excepcional que per-
m itia realizar os procesos en auséncia 

. dos acusados. Esta lei foi elaborada 
mentres tiña lugar a terceira folga de 
fame, senda posta en vigor o 1 de Xa
neiro de 1975. 
' Xunto . con isto tamén se promul 

. garon medidas para excluir da defen
sa a aqueles avogados de quen ex isti
se a sospeita de .que pudesen criticar 
durante o proceso -coa conseguinte 
publicidade internacional-- as condi
cións de isolamento. 

Xa non se trata só de destruir fí
sica e psíquicamente ao preso e de lle 
negar: a posibilidade dunha defensa 
política, de acordo cos motivos polos 
que é pr:ocesado e acusado, senón 
que se chega a intentar criminalizar 
aos próprios avogados, aos familiares 
e amigos co prestexto dunha suposta 
"cooperación con banda armada". 

Asi, a lexislación establece penas 
de seis meses a cinco anos para os 
avogados que axuden a "intercambiar 
informacións entre os detidos", que 
particípen nunha "exortación para 
organizar unha folga de fame de so
lidaridade contra a detención e o il la
mento do defendido", ou que trans
mitan na cadea as perguntas dun xor
nal para que o preso conteste unha 
entrevista ... 

Solidaridade cos detidos 
En diferentes cidades alemanas estan
se a realizar reunións informativas or
·gani.zadas por familiares e amigos dos 
folguistas. Nos mitins e manifesta
cións que houbo até de agora púdose 
constatar o carácter eminentemente 
político das movilizacións de solida
ridade, frente aos motivos de tipo es
trictamente humanitário que predo
minaron en fólgas anteriores. Este fe
nómeno tamén se fi):Co patente en ac-
tos realizados noutros países. . · 

En Galiza tamén se_ deixaron sen-
tir estas mostras de solidaridade con 
conc;:entracións, panfleto~ e outras ac
cións de protesta 1.evadas a' cabo po
los . naciona.listas e partidos da esquer- · -
da estat~I. 

Angelino Alejande ( EG IN) 
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N.263./ 14 OE FEEtREIAO I 198.5 



r_.. 

- -~ J?JTIQ:AOl():.u!IJ~A .. L.__--:¡.......---_.....---.-~~~~~_...,~~~----~-~~---... ·-A-""""'"No_sA_T_eR_. R-A....;.118 
z ·, 

estado 

XESUSVEGA estado crítico 
O ·~escándalo'.' está· servido. O goberno nece· 
sitaba o feito "non ordinário" de asistir ao_ . . . 

_ pr~c~same~t_o -~~!~uns Res~~i~ps cf9 sQ<;~~iJ111.1Cfte*énci·a· 1 de be\-npensante para ter ü'nha coartada ca· · U I : ,1 
paz de neutraliza'r os cargos fórmulados pola , . 
lexión de parados e reconvertidos. 

Contl¡!mplar _a -un García de Enterría na · 
sua dimensión de suxeito acusado de práticas 
delitivas serve, seguramente, para recompor 
-diante de amplos sectores da opinión públi-

· ca- a imaxe "xusticieira" e "progresista" 
dun· goberno empeñado en ultrapasar pala 
direita · a política tradicionalmente seguida 
p-01a socialdemocrácia europea. A fuxida de 
capitais e "as auditorias de infarto" son os 
aous pés sobre os que se qu.er estabelecer a 
distáncia formal necesáíia eon Fraga e Roca 
para que o eleitorado non pense que to~Jos 
son iguais diante do señor dólar. 

Felipe CJonzález ten sorte. Ten ao seu la· 
do unha direita política educada no autorita
rismo sanguiñento cara aos seus inimigos e 
na exquisita toleráncia verbo dos delincuen· 

O problem~ par~ o presidente do goberno 
ten outra· orixe. Procede do seu ·coñecido la
bor apoloxéticó do sistema capitalista: "é o 
mellor ststen:ia dos existentes" proclama ca
da vez-que lle perguntan sobre tal' cuestión. 
Se Felipe González pensa asi -será porque 
asume como própri'a a lóxica capital'ista.\/ ·a 
que IQQO, resultará conven_iente plantexarse 
se a evasión de capitais é consubstancial a esa 
lóxica ou é algo "anormal", impróprio do 
sistema- de valor.es d9 chamada economía de 
mercado, un "escándalo" froito das apetén
cia-s circunstancia is de tal ou cal particular. 

Unha das ideas máis difundidas polos dir-i- , 
xentes .. da "CEOE -e non · desmentida póla 
prática seguida potas autoridades g4bernati
vas-- ten sido a de xustificar a falta de i.nver
sións criadoras de postas de traballo pala su
posta existéncfa de atrancos que non favore
cían a sua realtzación: elevada tasa de . infla
ción, falta de . flexibilid'ade do ... mercado de 
traballo, poucas .axudas fiscais... · 

pe~tas: e; non obstante, a inversiér:i neta bai
·xou 1 .ponto. A :conclusión e ·évide"nte: os be
n·etíeios empresaria is est~n medrando grácias 
á disminución dos sal.Jrios, ás mi>dificacióris 
introdupidas~·no ~ réxil'];'!e....,,pe con~riltación·.-tfa 
man de'"Obfa·~.:...maiores faciliaadespara o ·aes
pido e xeralización de contra:tos temporais-

- e ás vantaxes fiscais' concedidas. Hat benefí
cios p,ero non' ha.i inversi.6n. E ·mais rendábel . 
dedicar .as ganáncias a outros obxectivos. Por ·· 
exemplo: nos últimos anos arredor do 25 
por cento dos benefíc!os empfesariais son 
utilizados -~a redución das plantillas. Nunha 
situación de crise como a que estamos a vi
ve~, o ofício de rendista é mais seguro e pr:o
ve1tosQ que ·calquer nova aventura empresa
·rial. E mellor, sen dúbida, especular con dó-
lares des(Je Suíza que financiar con eles a ins-

, talacíón dunha indústria no Ferrol .. Q .primei
ro produce· un benefício máis rápido, segu_ro 
e cómodo ·que o segundo. E a tóxica fria e 
implacábel dos posuidores do capital. A de . 
onte, a de hóxe e a de mañá. Ou é que o· pre
sidente. do gobemo coñece a capitalistas que . 
actuen cunha filosofia diferente? Se fose asi 
non lles teria dito que fosen a Vigo e FerroÍ 
para poder salvar a cara di-ante dos traballa
dores que non aceitan a reconversión. 

· tes de garabata e misa diária. Unha direita 
que tenciona ser a ex.presión duns sectores 
sociais que construiron o seu domínio eco
nómico mediante o cómodo expedente da 
corrupción xeraliz~da. Por isa Fraga non po
de reprimir a tentación de reconverter o seu 
coñecido principio de que "o mellor terroris
ta é o terrorista morto" ·na oportuna reiv.in
dicación de que "o mellar evasor é o que an-

·. Pero a anál"ise dos indicadores económicos 
máis elemef)tais non permite. ratific~r sertle

. Hantes conclusi'óns. Hai uns días, a prensa re· 
flexaba o dado de .que, no ano 1984, o exce
dente empresarial medrou en dous billóns de 

• 1 

O señor González deberia estar ás duras e 
ás maduras. Se_ fixo profisión de té no capita~ 
lismo pqra ser ben recebido no clube que en
cabezan Termes e OJ evas, deberían carregar 
coas misérias que percorren o esquelete do 
sistema. O señor presidente gosta de talar de 
coeréncia. Aqui ten unha ocasión para de
mostrala. da solto". · 

JOAM FRAGA 

Francisco . Palazón, un dos prindpeis '"causa
dos, é conducido a Carabanchel. 

Hai esquemas e conceitqs que· un- _ 
ha vez impostos, ainda que e·ste
xan mal definidos, son difíceis de 
borrar, superar e substituir. Non ·· 
obstante, os erros · conceituais son 
p erigosos e pá~anse caros. Véxase 
senón o perxú1cio que ten feito o 
vello esquema que asimilaba na
cionalismo a bur~uesía , catalanis·· 
mo a conservadurismo. A este· erro 
histórico contribuiron fundamen
talmente tres elementos : A Lliga e 

Sobre -0. conceito Pa·isos .Catalans 

o LerrouxiSmo nas primeiras dé
cadas do século XX e sobretodo o 
Pseudomarxismo dos sesenta e se
tenta. Máis, incluso hoxe hai his
toriadores e sectores políticos que 
seguen sustentando esta interpre-

tación, ignorando cando menos es
tudos fundamentais de historiado-· 
res como Josep ·-Termes ou Félix 
Cucurull, que tan lui;idamente te
ñen desautorizado ' e, desacreditado 
aquela obsoleta e maniguea teoria. 

A respeito da conce1ción nacio
nal dos Pai'sos Catalans pasa algo 
similar. Inda que sexa brevemente, 
por próprias razóns de espácio, 
irnos tratar a cuestión. E un termo 
moi duramente criticado e discuti
do, ao pal sé acusa entre outras 

. cousas de ser un conc;eito ahistóri-

co, de· recente invendón, partidis::- · 
ta ·e incluso de ·"expansionista". 
Pola .- mesma liña, inda que aqui 
con . má~s - matizacións, di~e- que o 
catalán, -valenciano e mªJlorquín 

·son -tres línguas-diferentes; eviden
temente atacando a . unidade lin
güística do catalán estase dispa
rando a coluna vertebral dos Paf
sos Catalans. Pero, -como ten afir- · 
mado Badía i Margarit, ainda nin- · 
guén deu un só argumento cientí 
fico contra a unidade do catalán. - -

A desmembración das terras ca-

. talanas comeza a raiz da Guerra 
dos Segadors ( 1640). Tras o Cor

. pus de Sang, e ·ante a invasión cas
·tellana, Pau Clarís proclama a Re
·PÚ blica Catalana ( 1641 ), pero difi
culdades coa Rráncia de Luis XIII, 

_ xunto cunha terríbel Peste e o 
Exército de Felipe IV acabaron 
Goa resisténcia catalana. Como 
consecuéncia e ,Polaj>µ dos Pire
neus (1659) t>erdense os territó
rios do Rosellon, Conflent, Valles
pir e a Alta Cerdanya (excepto 
Llivia), que pasan a Fráncia. Ape-

sar das dificuldades1 as Constitu
cións catalanas sesrnrron vixentes. 
mais coa guerra de Sucesión os te
rritórios da Antiga Coroa de Ara
gón realiza, como ten dita Balcells 
a última empresa política comun 
que uniu a Catalunya, Pais Valen
cia e ás lilas, pois a derrota ante as 
tropas franco-españolas (Almansa 
1707-t BiUcelona 1714, Mallorca 
1715 J supón o final da indepen
déncia catalana e a abolición das 
suas constitucións, polos decretos 
de Nova Planta. . 

No século XIX comeza o Re
xurdirnento da Catalanidade, inda 
que esta- se acentua no Principado, 
non faltan as voces mallorquinas 
como a de Mariano Aguiló e valen-· 
cianas como a de Ferrer i Bigné 
que, por exemplo;- nun dos seus 
_poemas representa alegoricamente 
as "tres branques d'un sol arbre". 
Prat de la Riba nun artigo pu bli
cado en "La Senyera" ( 1907) fal
laba da .rrecesidade dun nome co
mun para deisgnar ás terras catala
nas, el propuña o de Catalunya 
Gran como similitude da Greater 
Britannia, porque "Tots som uns, 
tots som catalans". Pero moíto an
tes que Prat, e desde unha visión 
máis democrática e progresista 
Narcís Roca i Farreras, figura cru
cial do s. XIX ·catalán, segundo 
O. cmrull, xa falaba de Pai'sos Cata
lans; nun artigo de 1886 publica
do en "L'Arch de San Martí' ; afir
ma "Unión Nacional de les provin
cis catalanes, de tot Catalunya, 
simpatía de totos els Pafsos Cata
lans d'en~a i d'enlla dels Pirineus 
Orientals' . Pero incluso con ante
rioridade ; como ten descoberto 
Joan 'Fuster, foi un valenciano, 
Benvingut Oliver, historiador do 
direito, e nada sospeitoso de pan
catalanismo~ quen por primeira 
vez, en 18 16, empregou a acep
ción Pai"sos Catalans. Mesmo o lu
sófilo catalán Ribera i Rovira1 no 
seu libro sobre o Iberismo lque 
por outra parte mostra unha· in
comprensión cara o País Basca) 
recoñece tres nacionalidades ibéri~ 
cas: a Galaico-Portu~uesa, a Caste
·llana e a-Catalana; mcluindo aqui 

, Valéncia. e Mallorca. Podíamos· se
guir con Rov-ira i Virgili ou volver 
a,trás ~on Josep Coroleu j . J.osep 
Pella, que . en 1878 no libro "Los 
Fueros de Catall:lña", afirman: 
"La nació catalana,és la nació dels 
pobles que parleJil. l'idio'ma cata- . 

·Já!'. Non cr.eo que sexa· necesário 
· continuar. Non é un -conceito ar- . 
bitrário e, gratuito.. E~iste unha 

. ,· real tradicióp de conciéncia -de .co
munidade nacional do.s Pai"sos Ca
tafans, .certo ·que . con distintos 
gratis_ e de-sniveis, pero so bretodó á 
partir' de 196'2 con "No sal tres els 

· válenciáns" o .coneeito ;colleu un 
camiño sen retorno porque "Des 
de S·alses a Guardamar,. de Maó a 
Frae:a, som ·Un Poble: un sol Po-

. ble'"'. . ' . 

JOAM FRAGA 
é licenciado en 

História Contemporánea 
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u'! A NOSATERRA _ 

A culpa seria .dos· diri-xe.otes-.. -.:_·CO· terrapo-a-·vOltaS·· 
·o ·.ba.lo_-_ n_ e __ es_-t_ .o.- g'a. __ lego_-." . -)-.<FflCAADORIVE 1RA.-'' CalqU&apodedecatar5ea-~:'que 

,- .-, ,- ·p ·;. mo=·t.~o- ' d: · "' 't. t · a velocidade con que se baten as _ . . - ~- ara t s - epol' 1s as non exts-. - d • -. .· ten os rlvais. Non han competir · ma~ca~ nos últ~m?~. cinco an~-s ·é a 

' e..'" .. o ;,_,.IDR«it _-,.s~Jt.º "Q~;,, -- < - ___ ·-.. ~···--· ft ;r:~=~~r;~~~~~:~GU~--~ _,~;~1¡;~~~~~~~~~;-~~ld_p;,~i~~tj;u~ ; -~"'~ :.~ '>i _ 1- .- --. ~~- ~ .- · '· , -pnme1ra raatca· -na- -melJera--_¡,.,das • 
em~o·: - . -" .. ·'. -- ·~ .. , , : " - · -

. A di,mi~Jib~ d.e ~od~ : a dfrectiv:~ .do ~r~o~ári de_ Lugo, sen~ qu~ . Ventura foi moi criticado por per- - Este é o caso de atletas gañado- condic1ons tecnicas que á~~d~n -~º _ 
ex·pl_-i'°''l::J_· en.· a!ii<~á~sas~ e o - r~l _e_Y.<? de ;yentl;lra CQ_ ~~~-·'.ª_ .. ntren-acdo,r.,do _.,_ -i;nitir -est-a inxet:éncia, que non é nova res, como Edwin Mases Carl Le-.~ ~.eportts.ta. A segunda estaxelac10-

""1 ·- d 1 d d 1 b d ...J - t . . .ne·ste:-pr·es"1de· nte ne~n no- u· tros mo1'to-s w·1s . M-·1c·hae··1 -Gr·o-ss Vlad' '1m·1r· Sal·- - . riada coa ·rmpresionante exactitu--
'. ·Cles·a-'Ferro,.I pon. en e ac,t __ ua 1 a e .. o. ·ª,· _or o,s1 ~ 1 -r:1x_en es --_ .-. _ . _ - , . ,· 

..1. 1 d d atreveríamonos .a dicer ·que en mái-s nik~v, e oütros rii.áis que_ levan · de ~-os sistemas de med_ir:~ tém~~- . 
nos ~lu-.br_es galegas, e ma_ 1~ "u. n es_p_ ectac~ Q ·._,~P_.-º _rt1v~ q_ u:_·e .. _·._ -a ___ ca_, º-·' u~.= -· da metade-do"s ·cluibes-especta'c'ulo. ·. . A a os records dan . t · , · -~nps ten_ta, .. n __ do de ll_e -quita r. centé· .:. _ 9:ºr __ . _ _si:enc_en. ~s~-
nos Ultimas tempos- un a.uxe musitado. ,-.'-'- -· · -_ ·. : -~: _ ... · 0 t' . --- t 1• -- i· - - . - / mas de segundo e ate en m1les1 ... ·, .. , . : ¡-· ., _ '.:'"'" -·:.- .. •':.-;_!,!_._.~---~,_ -, _· .. ~e~nico caaan . ina .. a.s.sua~._.r_a-·" ,_ --. simas de se_gur.idoa) mhadistánci·a . --- "'--, '-. - · , -- -; · , 

- .. · ;- , -.zóns para facelo. Con esa imposi~ión _. irwariátre-1. .De -certq que calquera mas_. Evidentemente aon e o _ gie~-

O Presidente . do Breogán ·de Lugo, 
Posada J eiga, dimitiu dq seu cargo 
nos últimos días do mes de Xaneiro. 
O dia 20 de Febreiro terá lugar a 
asamblea xeral de sócios para tratar 
esta dimisión, á que se uniron outros 
ort'o .directivos, permarrec-ent;l.o - no 
cargo tan só Pascual 'Centelles; que 
foi posta pala entidade patrocinado-
ra, Caixa-Galicia. - " -

A dimisión parece que se produce 
por "causas estrit(,lmenfe per_soa is". 
Polo . men-os isto_. foi o que anunciou 
Posada J eiga / que afirma non ter -
tempo para lle dedicar á presidéncia 
do clube. 

Nada que obxectar de ser asi; o 
que non se entende moi ben é a dimi
sión dos outro oito directivos, "en 
solidar idade" . E11 solidaridade de 
qué ?, haberia que perguntarlles. Non 
ente ndemos esta postura, a non ser 
que agache unha manobra. 

Hai quen comenta que se lle subi
ron os fumes á cabeza, ao acadar pos
tas in sospeitados ao comezo da tem
pada. 

Outros · pomentan· que o que se 
pretende é tirárl le máis cartas á Caixa 
cara a próxima tempada. A entidade 
cred iticia xa confirmou que axudaria 
con 16 millóns, a cámbio, claro está, 
da pub 1 icidade con seg u inte. , 

Por outra banda outros afeizo'ados 
- afirman que, no fondo desta · dimi

sión, está ¡;¡película _ "la Vieja Músi
ca" que se vai rodar en L1 go, sendo ·o 
~reogán un dos protagonistas. Dise 

'· ~-! ;_o Presidente Pe_rnández _o que preten- · dos-_catro son homes excepciona is, . ":1~ bat~r _u~ha mar_ca por duas !111· 
'-'é:fü!. era propiciar a dimisión do técni- =· - _-·.,con físicos case perfeitos.;técnicas lesimas .. Ey_identemente non e -o 
- · co. Un técnico novo.que á metadeda - · de entreirÍameñto moi sofisticadas mesmo bater unha marca por duas. 
-, ·!afiiP_ada non podia tirar asi como 'asi _ e unhas capac.idádes físicas; -men- mil.ésir:nas que ~or duas_ décim_as. '. -

doUs :·anos· ·dé contrato e qüedarse no ta is e económicc~s -.fo'rtísimas. Todo tsto ~?sfat un pou_c;> _º n:i 1to 
. :- _paro.: lsto foi polo menos o que afir- Hai máis de ci~c9 anos que Mo- ?~ super~cton_ , . ~~r~ tarr.iep -~ª' ~--
· .. _ mou_Nentura, e _que parece totalmen- ses ~hega sempre primeiro. Lewis gunha _ ~el lora f isica _que ~~se se . 
---:;zt_e yerosímil, para aceitar unha .impo- leva . unha ' -tempada intratábel, e - p~e radica ~un.ha_ pr~~ara~ion: axet-
:, · -siéión dun ·Pres.idente que se. ultrapa- · -Michael Gr.oss _zapuxa cos -pés aos tada desde tdades moi cativas. 
·:: ' sou na -inxeréntia, non polo_ feito en rivais. Por isto-, a sua loita non bai- As_ progresións ·que se están a 

s-i; senón 'pota sua mania de aparentar · xa cos contrários senón c_o tempo. facer son asintóticas ~para unha 
e -figurar. _ _ ' Ben_ mirado, parece causa de li- - ·· marca determinada. Se as gnndi-
.. Pero · a ir:ixerénciq do Presidente, ló escornarse por lle arrebuñar un- cións técnicas rion varian, é de su-

,. por máis qwe anunciase a ."bombo y - _ has' centé·simas aos _catrbcentos ' por que existen· Uns records .I ímite _ 
platillo" "que fara a so lución despois obstáculos, c)(J aos douscentos tamén "parece evidente que a técni-
de conseguir unha vitória, non arra!) - borb-oleta, pero estes super-homes·· cá está a mellorar e con ela as mar-
xou nada, é máis, empiorou as causas nascero~ para iso. casa conquerir. De todos xeitos se 
xa que algu-ns x_ogadores non ace.ita- non houbese adiantos técnicos se-
ban os "caprichitos" de Xoán Fer- - Mentres .os iaiíquis tentan facer ria doado dar -os tempos en mil lo-
nández, tal é o caso de Taño Martín, virguerias perta das. estrelas co ' néximas_de segundo, e sempre se 
que logo foi cesado no clube polo "Disco_very", uns homes, cáseque baterian recordes, ainda que fose 
"seu baixo rendimento", encontrán- - nuos, loitas cos Omega e os L,on : 

-dose agora outra- v.ez no equipo des- - gines, para lle amos~r ao mundo 
pois da intercesión dos compañ'eiros. inteiro que ainda non ·se chegou 
As derrotas suced íanse semana tras - ao cumial das posibilidades huma-

moi paseniño. 

Ós i-e'cors limites existen, a non -
ser que os fillos de . Mase.~ n_azan 
con rodas e os de· Gróss cor! alétas. 

- _ _ .. semana e_.ao fin Ventura foi cesado, nas. 
que~ ~Miden~ ~~Mend~~on~~~ ~- ro~oca~~detüred ~ ··~ ·~ _ ~ --: L--;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

bastante giñel-.,é);'. por\rncia&:esta-~,Pe~{ ..... C>- Asi- e' todo, 1t"eert:ó q~t.1e;ste ~no --o ,_ .. ;.. =-, 

cula o clube, ainda que terian que ser Clesa Ferrol, antes OAR, tiña que as-
os xogadore-s- quen o recebesen ao pirar a tnoito máis e asi o afirmaba o .. 
que _el ~e , opón. Hai ou~ros ~feizo_ados presideote áO, co~ezo da- t~mpada 
que o que pretenden e_ que a pellcula .Gando-dtci-a que tiñan obrigación de 
se _-faga · sen J?.ér:/rp.oLtas trabqs.__.e.q-ue o qued-ar'JJ~i -cuártós-;_'pois ql6J~ "este -era o 
presi,.dente. receb;l~ pre~i_ó~s. p~ra 'Que 1¡.igar que ocup:~ba 'o s eu_· presup~sto. -
non puxese obstaculos~ · __ . - - : A -sua situadon -é:-!moi outra ,e a 

Son todas supósicióris_ _ d~smeí:lti- preten-~iÓn - de- entrár Ao "play ·off", 
das polo presidente. -... " tornouse ,en esca·panfo -descenso. De 

_Áinda asi} alga-debe-baher-,, cando n·aqa · vaJeron: os- milfón's-. ap.ortados 
dimüe tod~ _ p'nh'a -_d,irecJiyá~ _·¡:>o~isJin- por_ ~les·a, rn:~~Jj~-e o _cad-ro de xoga-
da -que se enter:ide o ao Pres1d-ente dores ,,fose : ainda millor -que··a tempa-
polos que el es¡;mxo., cómo se explica da anterior onde -tan boá campaña fi-
a "solidaridade" dos demais campo- xera. . 
nentes? Non, este ano, o certo é que o 

As causas segueR escuras, ainda Oar, o equipo, e tampouco o Clube, 
que pode que odia 20 se aclaren. se deu conxuntado esta tempada e lo-

. grar un bloca e un esquema de xogo. 
O tinglado do Cles_a-ferro.1 _ .-- - ~- ""E .perto que éJS lesi_<Jr;ts tarn~11 influi- ~~,~ 
Xairne Vent~ra; o até o de · agora_,~en:, - ronr pefo :·só ser~h. Ün~ad~sculpa :p ''_ 
trenador do Clesa-Ferrol," fo1 cesado ·· squerer . ._ carregarlles ·a ·má -sítuación de- · 
no sei:J cargo, alegando a directiva .portiva do equipo. ~ ·"-
"baixo rendimento do equipo". O . O personalismo do ~residente ten 
seu lugar pasará a ocupalo Xavier Ca-_ para moitos bastante que ver, _tanto 
sero, segundo entrenador; que xa' nos polo clima criado _entre os xagadores, 
anteriores ceses de técnicos, Figueroa como na inxeréncia nos plans· do en-
e Tim Shea, ocupou o mesmo posta . trenador. 
Ventura tiñ.a un contrato por dous Parécenos ben que a Xoán Pernán-
anos. dez lle gaste aparecer J como "facto-

0 entrenador foi destinguido o día tum" do" equipo, que saca se quer 
4 de Febreiro ainda que de feito xa o peito como presidente, pero que dei-
fora moito antes, cando o presidente - xe a entrenador e -a xogadores facer o 
Xoan Fernández, quen gasta moito .seu traballo :-dar espeo-táculo e gañar 
de aparentar que, se.l']touse no ban- se, _é- posíbel. ~oufr~: xeito ~ dentro de 
quillo como segundo entrenador, ain- dous anos, enc0ntrarase que xa n{?n 
da que ali era el quen mandaba. ten élube para -pavonearse. · -

... .., "';. .::~ 
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_.A ROSA TEIMA·_...: _. __ ..;;...__~~ ........... ----~-~-· 

. e~tampas cJo mundo elegante--.....--~-------. 
Estarripa ··de Ramón· Piñeiro a 
pr~pósito dun accidente ~e tráficQ 

XESUS CAMPOS 

Un por un, coma pingas,· van ocu
par:idO esta sección 'todos os per
soaxes que nunca dou retratado. 
Razóns de queréncia, amizade ou 
coñecimento amplo limitan sem-

_pre a carga humorística que ·un 
-pretende · óferecer corjla .. envoltó
rio. Un deles é Ramón, Don Ra
món, -Piñeiro ou ·Ramón Piñeiro, 
O intrigante patriarca na sombra, 
o ·home das . mil conexións e a 
quen ·os se·us fil los intelectuais, 
discípulos ou . contertúlios de ca
m'illa adoran cando rion recean, te
men- cando nun edipizan e renden 
culto cando non fan cola .no por
tal da sua casa. 

Coñézoo ben desde hai anos e 
creo que a miña condi'ción de es- .. ,)¡!·, . ~, . . _ r.--
pañolista impenitente libérame de · · "" .: ' · .z, f { / f~ 
~~~~~~rs ~º~:en:~e. mp· r~i:e~irn ~~~ / ~ . / v,]_:;.,1,·, \/ ;i .. <-. :·:':. /.~' ~:- ,,__,~;,,.-1,!....I 

r~ ~ _.,,, ~/ T .. , ,,. . ., .. ( 
versitário, nen ensaista nen crítico '."\ \ n .-....._ ·: ·:> .. =:, ·;:· ""< . ,,,,,_ (,,.... 1 • 

literário. Servidpr, afeito a con- '......- .. ~ ~\. /. / .-:· :': 1·,_ ·" : :, '-!'-!.' ( ( f 
templar desde a barreira os tauros r /\/\"' ., ~ ~: .· ; .... ,:: ... :·~:·": .. '~

4 

/....i -: __ , 
do nacionalismo, e en Ramón, ou »'.,... \/. '· ~\~ -.._. .... 1 __ ,.'IJ,·".·: ..... · . .' ~ -, __ ( 

1 
!_J · 

en Don Ramón, sempre confunde /'\ . ' , , \ ,, h _ --

~.~~·~·;::,~:t~, t~f:!:"oo1":~ta~~~: > '(' /)\~ '; l'i• ~ . í', C-J;-J_- f 
to de vostede, sen saber nunca ben \/ ~ \ \~\ · , ~- _':':.;./ ~ -, -,_. ~/. '1 · 
q,ué forma é a correcta. · \ \ ~ J !(,~ / ~ --4~ -

r~:~Efü~·~~~~~:g~~fül~~ vr ~~ \r f ~J .. ~., . .:J¡;?i i !1)~1: , 
ñan a rectltude da boca. 'e s.ó i)áre-r: guerra. Ese rnetodismo vital' reflé- de ·fni·IÍ', ."'dfíls(;ado; ifla- ·. obé'di~ffi'cia 
~en multiplicadas' cando a'soma o ' xasel le nó ' i~polutó . cab~lo, · firme cega á pragmáticaº~ eurocoílljjnls-
se1:1 frecuente sor riso no meio d un-

1 
de. cor e de consistente peiteado, ta... . ~' ·'. 

ha conversa, ao tempo· q1,1e as ce- ma reditude ·eléctrica 'das .cellas ' Moi hábil~ Toda u_i:ih'?1 ,:,m9Jitaxe. 
!las se lle .disparan e (la9ea ·a testa '.. disparadas: ~como .. s.ig.11ifL~ám:l,o ,.l:l,.fil.$ .~r An~ncio · d(~~,~tsJ,2~~[},a~~a?& .· · 
como disc.ulparido a l,icéncia físi.~a. i oll0'$1VÍVO.S•QUe os· grosó.S [ent-es·d;á..o.., éfe <!~C>.r . !J es9~ S~}'i_.í!:!f19U _erl p ___ -·· 
do aceno humorísti.co . . · .. ~ · .. · :,.. · forman ~ .. 1N'a 'sifoéi:rra·Ffacia~I qüe ·' · séntábel para facer frénte a AJb:ar~'- r ~ 
• 1 E;n camilla o.u en'.cé;!lquer, r.e.car.i-: · conforma .ése>1ai-: i·nqihledo '..e á ' itez-?r. Un acidente de tránsito e Piñeiro 

t!!> de .libra rt ia, parado r.ios s0por-· ·despistadó;' qUe; 'fai "·dei 'un:-'hortie ;<. ir;igresa na Ro~aleda. Comunicados 
ta is ·da Rua Nova-, 1Piñeiro é'iU'l'f.:ex- ' ord1faa'do 'ate 'no. físico,"'· ·_, i:'' J(:'•.·r.:' p~riódi!CÓS étc»;eqúi¡:>o" métfieo1}íabi? ;'!:C 
trá'ordinário cohtertúlio •que sem;- ·Póis5esulté! '.q-üe · Dpn ' j{ª,mpr\ ::~ '; · - t~al .fa'faryap ~~~JfME~-~~: ~).eBo'm=' ".· 

,, pré · se agtadece· én'frente, po_rtiü1e ; d~jráf a.~ 1's.~,a,.irócy(~f?af.i.~'néJ~ ~~:~~~~- Pf>s.i~i·~;rj ·~,~·~.s~i}f~~~~~~~:¿·;; tJP'. P19/t ¡; 
er1 ' metl.ia'. norá' d'é, 'pal1qJe rap~sás •fonte xeralmenfe ben inlorrnada ti·nazo, a estrada mol lada, o t~m- . 
desde a crise do PCE .até a penúlti- un axe,rite da CIA. Mira ti:pc)r-on: porai' ... pero non, Comezo 'agar·a_ a · 
ma c9nfidéncia real ao estamento de Bush e ·Reagan andan agora co- espabil.ar e -.explicarme· o porqué 
militar, desde a anédota de infán- mentando as confidéncias que "in- da sua idade indefinida •. do seu as-
cia en Láncara até á recepción e·n · xe'nuarñente fün -rela.tando ao ne·~ pecto · físico · imutáb·el de décáC:la 
Berlín á delegación galega nalgun.- fasto axente imperialista. Qué bo~ · en década. Periódicamente, cunha 
ha asamblea de escritbres euro- chbrrió "pensar que ós ·aitos·'segre; ou outra descpl~p} i'fjiíií_~if~ '~~dfff;: 
peus pola democrácia:·ll.~$ í~Q.qs ~s~ ~ , ~· _dos-:,qQ e9ptybér.í\iP, éq:r:JlUOis~~ ·¡í!:;, tr ao laborátoio secreto de S1xto Se
senta. o descobrimento d'Un' ci1ebu-"' ' t'ernadonál"do que' e~·-<fiin''po.fta : ~ cp para recar_reg~r\ ;a,_ b~J~i:,!ª"··1f9r.; .. -\í. 
x.orFím'é>lit·o ''de :.-.cebreir<l,,! o't'.J ünha· .:d oí<· sdn~··a9üra 1 pa'~ifrltas -,n·¿sás:'df-' '-· que Ramón Prñefrd·fu nei·an·~1a- f:>.r-"·,,;~ 
fótógr:af ia enveme{;ic'.hr en 'séphfl:fi!: ; mfq~~\~'({~eritagqn6;: .' :'· '. ~. '..,;;·;,•: ~'.: las, como tamén ·funciona ·a pilas . 
1:foñan:io~'· Roi' 'caso, ' Al~~aq~·re ·:s.o.~ ~ ·parvpjje rnh:i'.'.'g~pertár a;estas"a" ,: García s ·abel l. E J;)(~~ ·pq(qcúC0:i/. 

, · v~Eidal)aifando: u .r,i ' ból~rq nd .áMr.0-i.-: ialtut:a?.:'. tarda.r;:tantas· arios~ en'.d.é~ ':: n;io funcionaba a · pila~ Otero_ .. Pe- . 
do ponte'~e9rél,'p6los anosfri'nta. ; catan:ne)~~ ... non .s.Ód.a ~perté:rncfá .de -·, d°rayo, que Sp ·.:.Q~Í {S~* ~~plic.a>- qUe;~~ 

,, e~lquera · Silbe -.,que .·a, certas no- Piñeito:-. aos ~ servfoios iánq.t1is",': se- :- morrese con '· 5e'ls1:'entdstr'ihted'óus _¡, 

ras · se non vai botar a correspon- nón da condición de axente' da · anos cumpridos.: 
déncia a Correos -'dúcias de carta.s 'KGB ·da sua d0na Isabel, dos lazos E a inda terá -a caradura ,de 'pa-
para o mundo-.-anda pola ,Penzol, que vencellan á sua irmá ·Sara ao s·earse a Rua Nova ca brazo en co-
par Filoloxia, conferenciando en Coronel Gaddafi. .. Agora, e .qué leira, como convalecente. 
Betan.zos. .ou tomando -notas no tarde, xa o teño todo claro:. A vin- En fin, que hai Piñeiro para 
Parlameñto, discutindo os estatu- culación de Barrionuevo á Rosa le- tempo. ·E lago despois Casares,· 
tos dunha nova asociación·' résga·- ,, , .. ::_;¡~,, ';·' · .:·:.,,. .:.. · ~-~, · que ·ariéfa ·facehdo te'rde·ito'.éfo 'Ca! " 
tada da preguerra. Ese metodis- da, a correspondéncia secreta en;:.~ ~illas pÓtqú'é ~' IÍe; · 'éoriv1áfid~rC>~" ~.,·, 
mo, discutindo os estatutos-dunha ,. !tre; Ma-ria Xcs'é'- RedrfgúézfG~.ldh e ~ dous an·Q's~de Partamént-o-en'corre j 
nova asociación resgata'aa al pre'~ · rhomas' Enqers ... e eu, p~Tiarodo · ... d~r~~-:. ,. ,l •. ·"0 - '-. ;.;'·"'~' -,r·_.- ';_. 
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\ , • 

N. 263 / 14 DE FEB.REfR0/ 1985 

.-

i . . ! • - • . 

~ xa · paso!J~ algi.m: temp0 desde a aCtuación ~e AmaÜry Pére'.z, da. Nueva' Tr:ova ' 
; Cubana no n~so pa~s, pero ainda te ~s o _ re cqrdo , fies~, da pt,culia~ ·propa- · 
:.gan~~ .~ue ~e~!•xc:--. f lXense no c~r:ioso, ~ diglósieo, "viaje" a Cuba oon todos los : 
, gastps pa.gos .. , . . , . ' , ! ,,, : 
, -~·~l · ·~ ~ . ~'."'!..;'_: ·,:-,. I ''-"• i \ 

·;.. ... 
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ÓffiiílidC, _-denébOits de TinoGrandfo 
Promovido ~olo C~n~ello lugués-, · 
pércorre as vilas máIS 1mportan~es 
do país unha mos~ra · g.e , _Trno 
Grandío, un dos artista~ maIS re
presentativos da nosa. pmtura n? 
sé.culo actual. Descobndor da poe-: 
tica sombriza da Galiza interior, 
onde humidade e horizonte for
man unha mesma família, esta 
mostra bríndanos a posibilidade 
de aproximaIJlo_s a unha obra non 
demasiado -divulgada e_ incluso des
coñecida én amplos se.ctoi:es ·de 
opinión. Está repreSentada~ por se- · 
senta e duas oqras que abranxen 
-as refeténcias máis acusadas do ar
tista lugués, iniciada na década · 
dos cincuenta e rematada coa 
morte d0 pintor no ainda próximo 
ano 1977. 

Por riba dunha biografía máis 
ou menos brillante, Tino Grandío 
ten na -plástica galega un espácio 
do que ninguén máis que el é o 
responsábel. A sua obra voa· por 
riba de descobrimentoxs estabele
cios sexan estes metafísi'cos, esper
pénticos ou folclóricos, sintetizan
do como ninguén o ambiente 
chum biza das nosas ribeiras, o es
tepário chan de permanente inver
nio, sen sombra nen luz, ~mcJ.e só 
existe un fió de diáspora luminosa 
carente de definición. · 

Tiña nascido en Lousada, loca
lidade próxima a Lugo, nas saias 
·ribeirás do pai Miño o dia de fin 
ano do 1925. A sua mocidade 
transcorre en Compostelª alte·r-: 
nando os estudos de_ Filosofía coa 
prática da escultura en peara_, iñi
ciándose nas formas que tan en al
za se mantiñan desde a chamada 
estética do grañito. A Deputaéión 
de Il go concédelle unha beca e 
ábrense así <liante do inquedo ar
tista as posibilidades de deiienvol
vimento dunha actividade para a 
que aparecía especialmente. dot'
do. 

"0 cego da-zanfona", coñecido ~o de Grandio 

. A presencia ·~ · -, 
Foron os seus e.omezos ·de vibtan- . · 
te cromátismo pró.ximo ás respos- · 
tas encendidas de Carlos- Maside ... 
cuxa obra debeu .c~ñecel'. en .. Com-. 
postela. B'aixo unha terná.tica · po- . · 
pulista, cria formas ro{!lndas, de · 

A única revista do estado 
especializada en guitarra· é-galega 

. Desde o ano 1978 ven traballando 
no noso País a Agrupación Guita
rrística Galega, asociación cultural 
que, apesar da limitación semánti
ca que o seu nome conleva, ten 
posta& as suas miras na "elevación 
en Galiza do nivel musical en xe
ral". Esta teima deu lugar a canti
dade de concertos, confer~cias, 
simpósios· abertos ao diálogo antre 
músicos, artistas plásticos . e. literá
rios, e en xeral actos de todo tipo. 
O eixo central da A.G.C. consti
túeno , unha Biblioteca de partitu
ras e máis a revista de publicación 
cuatrimestral "Guitarra-Vihuela-
Laúde". · · 

A Biblioteca .está catalogada 
como a mellor da sua especialida-

.. de . en todo o Estado, especialmen
te pola sua' colec.ción de' obras · 

_para guitarra. lgtialinente, á revis
ta .é a única especializada a nl.vel 
~statal, intercambiándose en pé de 
:igualdade con ou tras pu blicacións 
monográficas como á · inglesa, 

·,"Guitar" a francesa "Guitatrothe
. ·que" ou .,a xaponesa "Guitar. Mu-

sic"_,... · . .- · · 
A internacionafülade ·da sua 

Proxección tamén se manif esta na 
procedénda dos seus. subscritores_; 
deles a metade 'residen f óra do Es-' 
tado -español (Fráncia Suíza lu
goslávia, Itália, Turquía," · etc.)., 
9entro .do · cal existen 100 abona- _ 
dos, sendo a zona de maior ·inci-

.. de!lcia Cataiuña con 40 (en Galiza 
existen 20 asociados). Por tratarse 
dunha publicación específica den
tro do ámbito musical "G V:-L" 
ten como receptor á ~n público, 
con alto nivel cualitativo (concer-

. -

tistas, profesores, _;BibJ.iotecas, 
etc.). Proximament~, "G-YL" 
curnprirá o número ?'da sua pubJk 
cación, e nel poderá.se ler uhha in
teresante entrevista sostida pola 
membr'o da Agrupación Branca 

-Lorenzo .(Secretári<r aa. mesma) .e.o 
clavecinista de renome universal 
Rafael Puyana; é de salientar esta 
reseña por tratarse dun mús'ico de 
difícil aceso periodístico á inarxe 
da ~ua categoría artística. Apesar· 

. da sua calidade, .do · aP.oio econó-· 
..( mico que ven dos su bscrifores e 

mesmo da publicidade, a révista é 
deficitária. · _ 

A "Agrupación Guitarrística 
Galega" mantén no país cinco 
centros locais (Vigo, ·Lugo, A Co
ruña, Santiago, Ourense ), amais 
dun no . extranxeiro (Basilea. en 
Suíza). Ante as suas actividades 
pOntuais destaca o "Concurso de -, 
Guitarra Cidadé de Ourense". O 
seu centro": coordenador está en 
Vigo: Gran Vía 204-5º D.,. telé
fono (986) 21 50 89. 

ferte liña e , ooiitraste · cá8eqqe. pu-~ · 
JO, á caricatura lev~meñte insinua
da e un viX~nte iprimitivismo -no , 
horror ao e~páció vatio e no con-

~ éeito inxenuista qo tema. Son_ ca
-dt:os de pequeno formato, realiza
dos ao redor de 1955 entre o_s que 

Importantes_ . · 
acórdos.da 
Asociación 
de · Escritores 
A Asociación ,de Escritores en 
Língua Galega celebrou unha . 
asamblea que se pode ~alificar de 
tensa. · 

.. =Entre as de~isións máis impor
tantes hai qúe destacar a celebra
ción dunha cea así como de diver
sos act9s dedicados a Rosalia. · 

Outro do.s a~mdos t'orrtados foi . 
reduéir a tirada da revista "Escri- . 
ta", e que sexa a directiva da Aso
ciación .quen fi:xe o ·c<mtido da pu
blicación, por máis que o deseño e 
a dirección segan en Bareelona. 

Aqui foi onde apareceron con
_trovérsias, que aumentaron cb te
¡na da -distribución dos cartas, 
pois que un núcleo de escritores 
pretendía aumentar o pr~suposto 
de financiación da revista, mentres 

·. que outros se decantaban porque. 
as diversas zonas tivesen máis fon- · 
dos. 

·Afinal, o presuposto da revista 
quedou f ixado en un millón duas
centas mil pesetas, e o de cada zo

- na en duascentas cincuenta mil · 
par~ re~liiar actividades. · 

Os asuntos económicos foron o 
eixo da reunión, en vários aspec
tos máis, .xerados pola subvención 
de tres millóns concedida pola Di
rección Xeral de Cultura, encar
gándose X. M; Beiras de realizar 
un estudo financieiro. 

se c¿ntan nesta exposición, ~'O ga
, lo e a cigarra" ou "Trolebus". 

De forte e -nervosa. inspiración, 
cando par~ce que· o seu ca,miño es
tá- ·consolidado,. aitera.. tanto a te-

.. JJiática-cómo , o trato do, cor. Re
_vó1vese '.contFa o tráballb de obra
d0iro e pr_ocur_a o tema en qirecto, 
nas esceas de cada dia. O paso car~ 
reéursos máis ·monocromos xurde 
pois da sua observación da realida! 
de c0tiá. "Arándo cedo"_ abre un 
novo xeito de concebir. a sua pin
tura, marcada pola: ut-iliiación de 
recursos fiáis monocmmos-. Tonos 
gris·es de matea.do 'contfáposto so
lar, figuras que_ sé ·trtoven traba
llando a terra, ' fundidos no seu 

. meio de supervivéncia, onde. cores 
terrosas destacan co seu trazo vi
goroso e espontáneo. Grandfo sa

. be que o iniportante é narrar a at
, mósfera e que ·toda a escea é con-
-secuéncia dela mesma deixando ao 
no me, ao ·animal e .o artefacto, re~ 
-duidos a manchas amorfas incrus
tadas no seu. espírito de traba:llo. 
Aqui non- ten cabida o pincel mi
Iiuc_ioso e peiteante senón o xesto 
.que <;lescobr_a a estructura dos pri-

. _meiros planos e a fusione coa tos
. _ca lurninosidade do horizonte. 

· :Evol~ción e epílogo 
A den$idacie el.o gris vai avanzando 
até" chegar á situación llmite da 
abstrac~ión, pero pésie a ser abs
tracción non esta deslindada da 
realidade; ·E abstracción Óu- son 
paisaxes da Terra C.há?. O ambien
te frio e desapacíbel de- "A nada" 
así nolo esplica. referindo máis a 
µnñ~ socieqade e~epfarja _e ne- · 
boenta que a un ·postulado mini- · 
malista. En "M:ariña" . aparece o 
conti~o .máis rexo,, onde . o prota-

. goilista non son as forzas naturais 
en axitado qesbordamento, senón 

·a niasa en "Si mesmo .en sosego e 
imensidade. 

Grandío deixou- de kan esta 
etapa én _que home, paisaxe, e tra
ballo fund·íanse até a ábstracción 
nun <loado cámiño. A continuida
de dó seu· plantexamento. queda li- · 
mitado polo . prexufoio. Sempre 
coa sua obra en contínua ... revision · 
remite na procura exclusiva da· es
tétka do gris. Era previsíbel. Non 
era a sua unha visión lírica bnde 
primara o sentimento e na que 
chúvia, pranto, miséria ou bufarra 
foran consecuéncia, fundidas na 

· masa. O gris en Grandío foi pre
texto, narr.ativa épiea sen máis· 
prq:xec~ión e é por iso que a fór:- 
mula que . lle d·eu identidade vai 
derivar cara o .experimentalismo 
en temas de interior cuxos efeitos 
lumínicos suxiran as mesmas ento
nacións anteriores. -E o caso das 
esceas de. sanidade ou dos seus· re
tratos . 

Precisamente unha _parte de.sa 
· pro<lución é moi apiaudiµa . Entre 
eles · o J·etrato de . Franco pintado 

, no ano 1~n5· e que aparece como 
exponeñte da decadéncia do ré
citne. Grandío conquire-un dobie 
xógo da imaxe. O espectador dia
loga co retrato ·que ten diante,.un . 
anciano decrépito e caduco. A.. 
mente .do 'espectador acude o re
cordó do retra'to ofic¡al de corte 
triunfalista, vixente nas paredes'da 
AdminiStración ou nos seles -de 
Correos.- · 

. A obra de Grandío tamén esta
ba a sinalat as 8uas últimas nota"s. 
Póuco· arttés de morrer deiXouños 
como premoniéión ·do que seria a 
transvangarda dos · 80, "A loba':' 
pintada· en 1977 que coroa todo 
os seus .tfaballos. A néboa fariñen- . 
ta pervive oonio natureza <liante 
de vales e montanas mentres un 
anim~, ·con toda ·a carga de ' auto- -
retrato, deambula na soedacle do 
Caure.l, riun xor~o _soJilóquio .. : . 

FERNANDO VILANOVA 

"Hércules· en Bijgantia ", 
na Bienal de Arte de · ~1ontpellier 
o do.ce -de Febieifo ~t'erpretajase éxito - acadado agora · é o mesmo · 
-na Bienal de Arte Co:otemporanea grupo que a estrenou o conxunto 
de M-ontpeJlier_ (Fran~ia) a ·obrá de de música ·cont.emporhtea "Solars .. 
Manolo Balboa -xoven .. eo!11pósi- . Vortic_es", d~ido por.Jean Pierre 
tor g~ego _de _ 25 anos- Hercu~es Dupont, volve mterpretala. 
en Bngantia" Opus 33, para ql,lm
teto de piano, · violín, violoncellq, · 
flauta e clarinete. 

Esta .obra foi estrertada no Ou
tono musical de ·Nimes, tamén en 
Fráncia, o 9 de Outubro e dado o · 

· ··E este u.n.-caso ~máís ·de novos 
criadores galegos esquecidos aquí 
e que triunfan nas· manifestacións 
culturais ,rnáis importantes que se 
están a celebrar no estranxeiro. 

Xo-madas . de. Língua Gaiega no Ensino 

Desaparecen comunicacions 
"nol)_.:gratas'' · · 
Recente~~íite. téñense publicado Política Lirigúís{ica omitiu ,. a po-
as ponéncias e · cornunicacións nénda apresentada por Pilar Gar-
apresentadas ás 1 Xornadas de cía Negi;o, despois de a incluir no 
LJngua Galega no Ensino, coa índice. 
omisión daquela qúe mostra diver- · Para .este ano tomaron medidas · 
xéncia .coa liña lingüística oficial. cautelares e "resérvase o direito de 
e que é da autoría de Mª. ·Pilar aceitación e publicaGión das co-
García Negro. municacións apresentadas", crité-

As 1 Xórnadas celebráranse o 5, rio que se aplica ..,...á vista dos fei-
. ._ 6 e 7 de Mario de 1983 en Com- to- con retroactividade; tamén se 

postela, organizadas pola Direc- inclue a obriga de. que os·traballos 
ción Xeral de Política Lingüística. sexan escritos na normativa oficial 
Daquela vários dos asistentes, in- ·vixente. Para -·esta última imposi-
cluída García Negro, denunciaran ción acúdese a un decreto (o 173/ 
os intentos de censura prévia que 82), que xa era vixente no mo-
se quixeran facer sobre as comuni- mento -da primeira convocatória e 
cacións feítas, e ·que eran referen- que non se empregara daquela, 
tes aos temas · plantexados nas discrecionalidade que se realza coa 
Xornadas. A presión conseguiu afirmación de "que estas xornadas 
que esta reivindicación fose adían- queren ser "ponto de eiltontro, 
te, p'ero a surpresa surxiu agora contraste e intercomunicación de 

. coa publicación dos traballos da- tódolos ensinantes de ·Galicia, tes-
queles días. · pecto da nosa lingua" . . 

Ademáis de non llas enviar aos 
participantes, a Dirección Xeral de 

. " 
X.C. 

. l "; ( j ;·. 
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' O Ronianceiro Gal~go-·é··pouco co~ ;· · 
. ñecido. ·::SQspeitamos 'qu:e non está << 
. ben ·recol-lj,da· e qué, nun país co- ; 
·m9.S:-o :iios_6 sin m~i:poria histórica,,..~ ... 
. a meirartde parte . der ·perdeusé..-:nas:~'i{I, 
1so'fubras':cto esqué':lo. O que -·sab e'::(.~l;~ 
. mps: e -q~ue está mal editado, pout,<$°;,y~~: 
. estudacfo e apenas divulgado. s e;r~_:;' 
: ría\ ürxente facer unha edición p0~ · · 
pu1ar e asequible do noso roman:. 
oeit9s. O mesmo que se fixo, al;n
da que non moi ben, cos con.tos 

~ popttlares e coas léndas. base _ái cu~ 
riosa coincidencia de que a mellor 
recolleita, de léndas traoícionáis 

· galegas, a de Leancfro· - Caitr(,~1ya
rellos, imprenta da hai anos en, f<:lt-··.,..,.: 
tugal, e · en galego, edición oxe es-"-:" 

·gota da, e que apenas. circulou enJre -
nós, estas.e, lendo en Ga_licia. nunha - . 
tradµciqn o _ castelán; a ··!'.mica qJJe .. , 
ciicula --oxe no. mercacjo. :Este feito, ,, 

, é ~orn.o, pra q11 e, . como· gale.gos, · . 
nos caiga a cara de vergoña. 

, Os roman ces galegas gue coño
cemos andan espallado-s por dive;r
sas publica.cións. Algunhos ·deles 
son fei;mosísimos, ateigados dun 
lirisn1o requintado , fondo, ·con
movedor: ·ne tódolos ronfances ·. 
nosos , se,i-\\ iqor , ·a~ntie -º~ ,!lhos ·da · 

' súa ll).f.an 9ia, - ~i;rite ~ntia ' enorme '1 

debilidade polo 'qu e él chama Ro-
. m anee· d~ .Piinc~s.a Aldin'a 'e po'lo 
Roman~e de DÓn GaÍfer~_s·; . · .-¡,· : •. 

No pnmeiro mist]'.iranse os . 
elementos máxicos da noite de 
San Xohán chea de augurios, en
gados, maxias e sortile~ios, coa 
lénda da princesa Aldina. O. .uríico. · 
qu e o romance nos conta de Aldi- · 
na e ' que é fiila do r.ei 'de:Galicia, 
qu e. está' n&inorada e que, n.9- ma
druga,qa @e San Xob.án. vai coller a 
frol da auga fría ,:. 

, - - ¿Cál será'a ·'meniña, ~ál · 
que calle a [rol da auga fna? 
--Non será dama nin.deuda 
que. será a princesa A !dina, · 
a princesa namorada 
filla do rei de Ca licia, 
Non hai outra como ela 
tan feitiña e 'tan bonita 
·co aqueles seus ollps eraras , 
do co1o"' da auga da r{a. .,-

'' ... 

1 :.' ~ 

.;..: 

~. ¡A .. pi.iric~sa .Áldin.a! . . N-qn·~. soB; .. _ 
moitos as datos. que del~ nos f9r
neoe o. rnlliaríc::~; . única biografía 

_ súa de ,gµe· c1isp9ñe.rnos. :per9 si ps · 
suficen~e~ - pra que .a nosa pantasia 
poida maxinar un reino de noso, 
cos seus príncipes e a súa cortesa- , 
nía etitjueteira -que sería -romá-' 
nica~ ,. a SÚa corte e un POYO in
ventor da vida de cada día. 

E fermoso maxinar todo un ci
clo romancesco no .que a princesa , 

' Aldin'a 'é a. pr.qtagonista. Usarí~se · 
o romancillo - d~,' arte menó(pra ,.: 

; contar os xogos,' ós medos, e as pe.- , . 
-que!1as trasnadás . -escµapafla~ 

í- t 

decimos na miña tribu- da prince
sa. E o' romanee octosí,Jaqo, o.·clá- . 
sico -pra contar· a caritar ós safou
cos de Aldina que, por fo.rza, _serí_a 
unha princesa soñador.& ' ·1'arnéh .: 
sería 0ctosíl:a.bos os .que narraran 
as súas 'aventúras. ria ' fraga; · c.an;do, 
se .'péideu nelá,''éo gallo d\rnl;ia. ca: 
zata .. A fraga ~erfa viCfosa.;,4e car~ 
ballos., castíñeiios, freixos e .abdai-. 
ras,. sonora de fontes c.ristaíñas e 
de regatos marmulantes, fgallopa
da efe' pÓrcos·':fehos e de cervós, 
xentís. ·A .fraga es.tarja_ ¡;\]¡berta .pe 
biéteñJa qÜ<='. wn. sól tépe,do e am,ci-: ,' 
roscúe.matal"ía.:por .des.fácer. Aldk 
na· t~r'{á 'á ·rev~lá~i6n" ·da"lírigpax~ ,~ 
da f.raga e, a. través,_del.a, únha'. é,alíl- • . 
cepéión pánteíSt~):íq '..:mu.n,c;lo. · m~ . ' ' 
quí. ,tería. ~al;Jidjj. _aJ~npa d~ : dpnce-. . 

' la converfidá -en éerva~ .:Un remata- ·' 
; rí~ ' po'r perderse·_ ·n_qS: __ ' ca.mbfos ·afi,·';.: 
~ chai:Dai:ia· materia'. de' Bretañ.a; cer; 

tamerite fuxidía e··.ev:anescen~,e. Al- . 
dina, 'con to.do, siría u~ha· muller. 
Como a Catuxa de Houlian. de. W. 
B . . Yeát.s. Todo estQ,. sería µnha 
muller. .Como. a Catuxa.-de ·Hou--

. lian de W.B. Yeats. Todo est:o, qu~ 
forma .parte da nosa tradÍ,ción; ·po--

, d eii ~J9rma'r ;:iJáiti da .· p.q~~ rtte:ra.~'-.. 
tur~r··.~ .1 . -.,. l· ·. " ._, .. 

' ·' t' · , ·, 1, ·- ,. .. .\rJ 1 ' ' 

A esa corte .do· rei de Galicia da 
· qu-e "'fafa .o .romance, da 'que é pr_in-' 

'r ~ J j 1 • 1 

, ces~ a _nam.orada .AJ.d¡~, c;hegarfa,~ 
nunha. ser~n-- de :máio, ;ó . mist~Tioso 
Don .Gaiferos, r9meirci a Compos
tela. ¿Onde estaría a capital dése 
reino galega'? ¿En Compos~ela, en 
Ribadavia, c_ecáis en Betanzos ou 
Mon.doñedo .. :?_ ,¿Cal)'.fos,arios tería _ 
Ald~na? ¿ Góñtaría, cec_áis o tempo,, 
por fl,ora,dós como _nps ·ver.sos de .. 
Pondal? i,A qué -fon te, r!o, regato, .. 
porn, .ría o4. mar"iría .cátar,, Ii.a,.rrla-, .. : 
ñanciña de San .X.oháií, a: fro1 da. 
auga?. ¿De qu_én ·estaría ,n.amofa
da? ¿pe Uri ~ pOt(fa-almirahte COIJlO r 

Paio 'Gom~z Chariff9? · ¿'Se-ría: · co~~-· 
sentidor dos seus amores ci rei, seu · 
país? Sabemos_ que· os Óllos de Al
dina eran claros, do color da aug·a 
da da. ¿De qué ría? ·iDunha ría . 
do Atlántico misterioso oµ do 
Cantáb.rico, bravío 'e bruador? . 
¿Qué · poet~s l~~r.ía a prjpcesa? 

' ¿Qué _verno~.' a, f a:da:p. '.s_a~oucar? 
¿Cqm9 serLa ª .rn4sica ,da SÚ'} voz¿,,, 
¿Aldina B~F_á ,.só,,un nom~;-:1¡1.unho.&.; r 
V~fSGS dun rqma.~ce? . ~ · . ,_,- .. -

· · Áftlina_ ·ésisti~ _r d'~ tér'to. ·sabé~ · -~ 
·molo '. P,orqüe _"<l' 'Paesía ~non .m~'te , -
end_~~arr,uí}s. ó s~·u te.ino (esi~ _te- - ·. 
mi ·a.mª-d'á sób~f da -qµy 'se so:ste~. 
ñen os nosos pés e que 'os nasos 
ollos contemplan con infinito 
amo.r. A princesa Aldina cecáis se- · 
xa' oxe aquela abidueira branca e 
esguía -como nos enseño!! Norie
ga Varela- que se reflexa na:¿ au
gas 1do regato d.o Cepelo, no meu, 
Ou teiro de Reí .natal.. Ou esa leve 
brétenia,: sqtil, fo'n.x:ana e' {Ú)\idía ,"' 

. que s~ ·olla sobor- ~d·o Piap.~xaio , i:ló , 
'. Xistral, da Serra Martiñá.'.. ¡Cal- . 
· queira sabe! 

·un traballo ,· 
an~IQQ.919xi9q , ... , 
sobte:;ós. labregos 

.... ;- ~ . f: • ~ :· ~ 

'A a~1~r~~ql~_xia .ct~o ~a~:p,~sfü-aµ~" ~ •. 
r a a;ntropolqxia: en .; -?Ceral;. :te.n-_:.no 

noso , país tod_o ,,:Q" camiñQ. airn;l'.a . •'. 
'por and~r e -un. vasto cam-pe pQlo · · 
_que avanzar.- Dun tempo a ~sta 
parte están i;i agramar os primeiro-s 
pa~qs deste longo_ e, ·sen dubida, 
tortµosq" haxecto. Neste _senso c,:e-, 
lébnmse ._.colóquios .t:; . ·publfoal),s:e __ : 
.un .- rriaior, _ainda :que -esca~ísimo,, . 
nú:meF.o_ de . tp~.b¡illos _. so.bre a, nosa _, 
rea,lis,i,ade ":&ocial1 ~etc . Mé!:is._ non ·se ,· 
fai ... nada, ou ,ropi pouc:o, par a.che- ·
gars~ _aps ' labregos, m·ariñeiros-: e'.' ' 
obreire1s;_ q4·e. son -os yerdadeiFos -
boxectós , d©s posos-, .estudos e ,. fa- ; 
cer con eles ~ unha antropoloxiw 
que lles serva para avanzar no-ca
miño. da sua liberación. Así, apa- -
receu· hai un tempo µn libro que 
pode darnos un pouco de luz nova 
a esta noite pecha na. que .está en- . 
volta a ciéncia antropolóxica -no 
nosp_J?~Ís._ (1 ). . . _/ ,', _,,.-, ,, , 
: Tratase ·dutiha· ,monogtaf ia, no 
s_enso clásico do termo, 'que cen- ; 
trándose~ ·1mnha · área x.eográfica 
detéfininada:, 'aíriManos os ·asp'ec7 
tos culturais; sociais e ecolóxifos 
dos, que. pJ)demos extraer. uns, mo
delos que poden ser extensíbeis a 
outras .¡.ár.eas. E_ste énfoqúe · é im
pOFtante, dado que ultimamente 
as monografías estaban un pouco 
desprestixfadas, porque a moda

. que ven de Madrid é a das grandes 
sínteses, como as-de Lisón Tolosa
na, que partindo dun aspecto con
¡;:reto da cultura o analiZlan á nivel 
dun J erritório máis ,amplo:,,Q_·au
tor da moRogr(\fiai _cwnquire asi un
ha mai0r ·. integracióri, ,no ·meio. r.e 
unha visión máis total da realidad.e 
a estlld.:ru;;; frente.· a i.es.te, ·o ·aut0t 

. . ~ r: , · ... : ·~. 
, .... -·· 

,} ~- . . ¡, ; 

'1: 
.. -. ~ 

~~$· :grandh · síht~sek :;ñmi"chega ·a 
inte.grarse no meio e percebe a rea- . 
lidade dunha m:aneira fragmentai:ia 
e discontínua: Asi · ternos, por 
exempfo;· o caso de' Lisón, qUe nen 
sequer chegou á dominar, m,edia
naniente ben, a língua.' Se non en-'' 
tendemos a língua mal podemos ' 
corr)p'render :ás persoás que a fa- · 
lan ~ · ,·: ; " - " · ' -· ;- - · : . < 1 

, ~o· .. a~t~~ ci~st~ ~~i;i~g~_afía p:;~ 
te ' dq~lia ·he.a ; xeqgráfü:a. _arredor 
do .. inosteiro . ·ae -Mop~e_ro -. E unha 
zona -de translción'·_·enfre :as Mari
ñas , ~ ; o ' in~erior, con 'd1sfinto iñ.
fluxo úroano e grandes contrastes. 
Partindo do-estudo da demografía, 
da economía e do território, anali
za as relacióris' existentes entre na
turezf .e. cultura f!t r as 'incidéncias 
quéi \i~- pq<l~; ter' no o,utro; así co- .:. 
mo:, ".1S .-pautqs sociais .qu.e xeral).. 
Partindó-9esta base, o autor paséa-' -
nos por unha marea de ·. dados _dos 
que_ nos vaLdescobrindo:~o seu~sig
nifieado: ·e a S.ua simboloxia: Nada 
fica :- á marxe; -todos. r.os elementos . 
teñert -:a . sua relación dentro do 
conxunto de valores da co~unida- · 
de. Asi, por exemplo; as mallas 
non son só unha parte do ciclo · 
produtivo, a de- maior orientación
cooperativista sen dú bida, senón 
que arredor delas xir-a toda unha 
série " de actividades lúdicas, . se~ 
xuais';- alimentícias ·e de relacións 
de .viGiñanza-' N.on se vai á malla .a 
unha · -eira ·porque· si, sen.ón palas 
relacións sociais xa 'estabelecidas1 
'recipro:c:amente;entre-casas e luga~
res. Ou se nos detemos un pouco · 
no estüdo da '"casa vem-os que non . 
só ~- µn - conxunto de construcións, 
que albergan unha série de necesi
dades, senón que funciona como 
unha unida de · éstructúrada por 
elementos complexos que xera 
unha linguaxe prógria, só percebi
da por aqueles que _coñ.ecen o seu 
signiH9ado, e cu,n mp.plo gn;tu de 
'ritua1izac1.ón e si.~b9lismo q~e eh-. 
glo,báp fu'riCió'ns ~ornó mtegraciói;i .' 
e p~iVatjzac;i(>.n,. -. · · -· , . ~..i _ ·_· . 

' · ;é0ntod«;1 'o libro ·· ten ·as suas., 
'graves . deficiéncia·~; O 4'4 tor J\On S,Q -· 

l . J •t. .... · .. , ... ·_, ' . ~ 

' ' ,::-..;. ·.; . 

¡ L . '¡ . 

A BASIC é unha linguaxe inventada 
polQS informátiéos para dicirlle ó. 

• • ·O .me.u. pr~m~1ro 
L-

· or'denador o que debe facer, .. 
noutras verbas; para escribi-los 
"programas" ' .. - 1•; •• ; 

libro de·BASIC 
'\ 

O autor transformouno 
nun gran xogo apaixonante eJliverti.do . . 
Un programa BAS IC vén ser oomo . 
o "xogo da oca"· onde se poden recorrer 
itinerarios totuosos ou astutos 
atallos, idas e vidas extenuantes· 
voando por riba · 

/ de noxentas trampulladas 
(os famosos 'bug' 
ou erras de programación). _ 
Traducción: Xenaro García Suárez 

se centra' no presente, senón que· 
recérre decote o pasado, qüe nos 
pon en - boca dos vellos da zona ' 
serripre evocado dunha · maneir~ 
idílica. A diferéncia entre este pa-

. sado, quy o ~utor chafila "Antiguo 
Sistema", e o presente non gue
dar( b:en- tná:rcádas na obra, o qu e · 
o leva a éair no ·veilo tópico an- ' 
trópolóxico das' sociedades exóti
cas~ · evitando deste x.eitó enfren~' 
tatsé · directam'enté coa realidade; 
nadá -fácil: do-·p~esertte ~ dandonos ' 
así uiiha' vl.sión deformada :da· rea'-·· 
lidade. E com'ó xa0 é costume neste 
tipo de obras, o libro está escrito 
en español. Será por aquilo de fa
cer carreira en Maqrid, ·supoño eu, 
ou tamén por~ ese afán de facer 
dun sa'ber socíal urí saber ininteli
xíbe1. 'para os· non_ especializados'. 

... . : . - . .:- -
'Tén o libro un prólogo da auto~· 

ría -dun dos CláSicós éia antrnpolo
xía, -o' señor-Lisón Tofosana. ·Relá
tanós-,este serror as sira:s primeiras 
impresi6ns de -cando chegou ao 
naso pais. Descendendo pala 
montaña do Cebreiro · atópase 
imerso nun mar de imensas cores e 
por el vai nayegando cara o azul: o 
Norde. Descobre entón, cál sur
presa; o imenso contraste entre a 
Castela, que deixara atrás, e a me
lodía topográfic'a galega. Non dei
xa esta de ser uriha ·visión idílica 
do noso ·país, máis se-ndo el un an
tropólogo. Isto · está en funCión da 
misión, que en xeral, tiveron e te
ñen a maioria dos antropólogos, 
quer decir, de seguir a mánter o 
prestíxie da cultura .dominante e 
considerando a cultura ·dominada 
como algó inferior e "raro", reser
vada para discusións de gabinete. 
Nos' temas que apropriarnos' dos 
elementos teóricos que utilizan es
tes señores e convertelos nun ele
mento revulsivo e próprio. 

-.. : · "·M>v1 LAR 
' ~ . !!'! 

(1 ):· Fc.érrlández .été Ro1a~ .J.A., "Ar'.\-". 
tropología cie 'ún'\ f¡ejo pafsaje gallego" . 
Centro de Investigaciones Sociológicas. 
Madrid , rn$4 . .- ,, . . 1 

¡ 1 ; ' L • ~ ;-; ' ·,; ! : • ' ; l 
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cine 
· - - paém_e - ~st l'acte dé l'amout de- , poeta dinos:_ -"arde -o amor xeado. 

Dese,xp· ·- .-meur.é déxir".);: penso 'que-a par- ' na's.oedade arde o desexo 'vivo nes- ·o 
. _ ~ . - tir daqui podemos ler o pre~nte ta sombra". Ao cabo o desexo se- amor 

eº. rno·· ;,.,,-,-... ·1'' , - ·~ poe-má:rio_;· inda, queparaopoetao ·.· - rá '.o-,mMs _forte, .indaqu~ocorpo I·· 1 -en ; , "-:: 'l'" . ' ' . ·. . . .- ... --'dese:ito. ·sex'a moitas· e variadas coú~ :Y • amado ,estexa lomee ~·estou na soe..: ----
- - . Sas: ._"V <_)z · arden.te VOZ: Sen pal~bra-"'· .-- · dadé ·. de non· estar: sequ.er- confi-

0 
.. : ·.m: , - --b-- ·r· a · " -. -·; . -- ::etertya; 'e vivª .:Sen ·sq,!l; '.'sá désex:9~·-; . _ ;·,cgO~-~; .fé q.u.e ·-~" Ji0eta1,_til_éitor,éu, e'. ·-S .. · "·_. . . ~ . '·. <.,!' ._-': ~ -defin!cíón. que p0de servir para-o --., ·é, e.s,- .son -~'somente. un désexo~', a -

-po.ema. ','As veces un non sabe que - ,tendéncia .que levá a tod9. ser a se 
· ¡ 9

84
) o desexo é_ un sílénci9 que· nos m,~- , _. apro_pfük doutre ser., __ dunha co!!Sa, 

· o· ~o ·pasad<Y(o orwelliano . ~ dra na boca como uiíha sede lénta · - .aun -.lugar; -o ·~de-sexo.; · medida da 
· foi .un an0t quMe. nos

1 
tArouxo Fun -- e amorosa de beixos", ou ~·o· dese.:. - j:>oténcia humana, · fixación ,.., no Literatura... > _ _ . • _ 

grande poe. a: e igµe nxo er- xo é uíiha fame de nubés_· nos.otl. os· . : poemª-, · carriiño .e ' fin_·_~ d_-a ·.revolu- · ~ · · 
V 11 · d 1 n cr'tº - - - - ·· ' Pemve no ·cfue únha-velia .po· le'm1·-nán- _e_ o, maque agu 1· 1co · .e -na boca'', "o dese~oé só luz"; _, ción; ·:iso - que-~ se está a -esquecer. · 

(prof~1onal e profesoral), nun de- - étc. ·Mais o· desex0 :pode faltar" -eü _ -~-Mig.uel Anxo Fernán-VellQ ,. danes. - ca· alentada por aquelés que· peil-
ses balanz,0s que se fan ao, remat~-.,_...- · .. rien·~ cr~o que..<;>·"__des€xo. fa'lte~ nún.:-.·~ ~, aqu_i ·a-,. ,,fprza -:&a niedida--d·o :seu de- . saií. que _un fib:pe inspirado nunha 

. do áno,,.non Jio,s Jalase nen ~el ne!'-~ - - _,, «5a;---'·se_m~re . está-p:t:eseilte inaa:-que--·~: . ·§ex9:·- a·· sua poténéia':° o<jro~ma c~ ' . ~novela . debe" s~r ~ cópiá-en imaxes-
- .de Pilar ' Palláres n,en de Xulio L. -- tnoitas veces, ·dínolo 'o · poeta ."ho- -mo . erícirtamentp ao . desexd :-. o. . -do· padrón orixinal. Non obstante' 
- ; Valcárcel, ·0 ·q_u~ .am<:>sa, ás.prim~i- - xe doe-me o . desexo!i , ="e"""doille;- -e~ -_ ---~-poemil-.oomo_de-séxo; . ao remate~ _ · desd~ 0 momento en que sé en-

ras, qu.e.o _tal crític? d_eberi:i .?edi; doinos o ·-desexo' porque. falta:· o< .·_" - _.- Podi~os falai: dautras causas: ·- ·tende -que o gufortista-diieél:or -. é 
carse á venda de . enc1cloped1a~ ~ · d - · d -- 1 · · 'h - d d f ·¡ uil criador dún xénero' fraba-Uand-o 
doltliCÍliO ÓU de l'ÓUpa-interior· nas corpo O ~el° ama O.• Q:l'.le --_y1S um..:< , ~:. O:· - ~ ama. O - ~parta, · 'O __ :onna) ª- '·Sobre ~:'Obra QUn artista tlout¡:o 
feiras~ .ao mellar aSi ·se inteira d-as I?:ramos · atr~vé~ do sql!o e ·mesmo~. · ,:.' ~op.strupi9i:i d;ós poem.~s,_ ta1r dife- .xénero, _ nada 0 abriga _a gardar. · 

D
. , _ 1984 das tebra.s, ·e mesmo na sombra ~e- _ rentes d~ Sezvas .. _. Alo a. _perfec~ máis que unha mi'nun" a fi"delidade 

cousas. 1c1amos · que nos mos Q ~orpo amado . . _ ción-erá, cáseque ..; arquitectónicit, 
trouxera un grande poeta cun · - - - - - · ._, t -mu . A· · - - l ·t ao orixinal. - . -
arande libro: Seivas de amor e Logo , dos _,poemas · nos qúe o . ~9ui:_ e _~r e~ - ! ·. s yec$'S ~ .ei or U-nexempfo. reeente 'd~stapoié- _ 
tránsito ( 1 ). No mes de Xanéiro, poeta nos fala,. directamente, no. -, sm_~ese -· "!n ~oucq -~es~qn_ce~a~o. :mica~ _gue 0c~pou . várias pÍ!XitÍas . -éaÍÍ- o -de~rivolvimento 'da trama. 
cheg0u -ás nosas mans un nóvo li- 'desexo, lp,go dos ver~os nos_ que--_o . - · -. cando -0 .. PQ~ta __ r<?~Pe_ 0 · _ ntmo,_ . ~(non . ~ola _,~a impo:r:~áncia senón circunst_áncias_ que no filme se eli-· 
bro de Fernán_-Vello con pé deim- ~esexo é apreix,ado;· def4-tid.Ó, o_ ._ '!t;eb~ (sicj ·o ~~~-~i 11!-d;i_que ~ar~ · pp.rqu~ alguns- tipos;_ con tal de . den, : produc_indo~ ._ 'copsécuente-_ 
prensa de 1984. Quer dicer, dous poeta quérep.os falar do cofpo;~o- _··· nos -a ~xplicac~on es!~ ~a fac~ana -'cobrar;-escrebep artigos s0bre .cal- ·. rriénfe; urlha altera~1ón na relación 
libros nun ano. E .dous grandes li- desexo no carpo do ser amado·· e .de dam.no nose poeta .. ? .dan.di~-~ª" - j¡uer ·p_~lla'sada) e· na· que se chega- , entre- as personaxes; así como na 
bro_S completamente distintos, ná hai Un poema . maravillo$~ ·.:-cu·~-e , ·--'~ :-b~ 9,Ue ·as ':e.c~s -perfeCCU?Il nQil.Slg;"' r(fo -á dip-efl;;onsiderabeiS''estupide- · · - · psicoloxia destes,-· a. res-peito da 

E 
.
1

. lib .. 
1 

d l't -·t d' .. , . . .'. , mf1ca _elegancia,,e E~rnan -Vello-e - f. -d .,- d _ b .. l D . form a. ste u timo ro tltu ase: a 1 era. ura, a poes1a erotica ga- - un · dandi· Adem -8- .. .:.. t ees; 01 a a: aptac1ón en esenos o ra- onxmai. este xe1to o amor 
d - b 1 · " · d d b d · · · · ª1 0 no¡;o poe ª · d d b d J '' · d S ( · · Do esexo en corpo e som ra, ega. os e o~ nam~ra an-se :-- _a ·:- · · sábe. :que· moitas· veces un pouco - - anuna os - ·-a _o ra · e_ . •-Yerne a - ~ Wª1ln amor ne\:lrotico, com.o .-

prémio Celso Emílio Ferreiro ealuga suave ca1~_n potas costas d1- , de· "fealdade'', de deiXadeza · for-' v.olta a~mund-0-·en - 8.0. dias. O .cría- _.'· tod-os os de Proust,_ e .na-sua ·".a-' 
1983, concedido (e .editado, por buxando aloummos na curva bru- · -.: 1-r -- . á"- b 1 ' -- -- ----~ , --.~o.r __ d~:-~érie .u.~u a sua Uberdade .. _" rj.~t~:- Pf.1:'..dile~cta,_ o . apaíxgnamen,~ 

d 
ºd d _ . d . · d . ma -- an m 1s- e o o poema, que e - . , · d h - - -

dertadeira vez, a esgrácia cébase m a a c;zitura re ~~da.on e_me- , un efeito -poético máis válido que para mventatun persona~e áo gos- to. un a ·persoa de alto~ nivel so-
en nós) polo Concello de Vigo. dran as nadegas-, etc. (pax. 40)_ O " ·/a rixidezá da fórma; E. para· te·ma- . . to, qas ~ria_nzas, característico .dos . cial e intelectual, · moi namorada 

Dicíamos que este Desexo ... é ~orpo, to?o o corpo <Jo ser ~mado __ . far; compre.~ agrade~er a .Fernán- ,.. 4esenós animados;··e mudou algun-- por outiá de clase e· fótÍnación in~ 
distinto -ao _primeiro libro qll;e co- e percm!1~0 p9lo poet~ ~ o d~_se-.. - Vello,,. que · nuñ... .temp:o ·-en qu · _has pas~xes -da obra 4esa encielo- feriares, menos námórada) ·tra'ns-
ñecíamos de Fernán-Vello, e e dis- - xo se fa1 amor. Cada verso, cada · h d · - _ e a \ pédfa de xeografia, cosfumes ·e·in~ -fórmase no filme nunha· confusa, 
tm. to porque aqui prima o poema ,__ ·poema desta segunda ·p-arfe do· li- -C ama _a _poe~ia éllJl.Orosa .est~se ª ventos·~'(a maioria ·das veces tiran- trivial e apenas d-rama'ti'ca relac1·o·n -

- , ·· _ _ ~--:-- ~converter nonoso país nunha mera · 
curto e o verso áxil, siñxelo, sen a bro esta atravesado ~~.lo a~sexo -__ --:e ·aborridá- tepetieión de fór:- do a pelma) qu·e foLo ·señor Ver- amorosa entre un.cabaleiro e unha 
capacidade de esgotamento (sen percorrendo o corpo. Olle1 lo~- - mulas máis que usadas, nun intte ne~ Isto alporizou ás númias da ar-- demimondaine . 
cansáncio) que producia ao leitor P.mente as tuas pernas n:ias,,, .. en"que a poesía amorosa estase a -te sublim.e- e intocábel, que :apró- __ Rep_~to que- os guionistas son 
todo aquel mangado de adxectivos como un :vals as tuas caderras , - converter nun formalismo tan ·rí- _veitaron para esgazar ·a-s vestiduras _ moi libres de enfiar diálogo~, con-
e sintaxe que se facian _poemas -etc. Xa. o d1xemos, o corpo -'!o_ ser _ xido como 0 social que ·valeirou e' se lamentar enteniecedoramente den~ar situacións e trasvasar perso-
mercé ao ordenamento do poeta. amad<? enos apresentado pol9 poe: de contido e forma-a nosa poesia de que a,lguén ousase manipular naxes ... se o resultado paga a pe- -
Aquí todo é máis sinxelo, aparen- ta. E e neste apartado onde alguns _ dutante' déc_ádas: .:digo, ha-i que - :unha obra que seica alegrou os fl!- na. Pero neste caso, preocupados 
te mente máis fácil. A qui o leitor - po~mas _nos lembra.~ poemas 

0
.de dar lle -as grácia-s a: este ..:poeta _ por lices dias das su as infáncias. Un ca- - por recolleren mis aspectos do li-

non debe descansar· un intre _ para ~ezvas ... (~?b:etodo Saud0:desd~ petar _ nas portas do desexo e do breo saudábel porque, grácias a el, bro, amontoan tantos elementos 
seg-qir saboreando a poesía como o . corpo... . p_~x. 5 8) P?l? que coli- - amor sen necesidade das famosas as · tais númias libéranse dos maus ql e ao ·cabo non fo gran nen unha 
acontecía no libro anterior. Aqui, xlffios q;ie est~ poemano (Do d~- - reféréncias cúlturais e_· da bastarda .. humores que -o pertinaz es'treñi- boa história de amor nen un me-
xa o dixemos, todo parece mais sexo ... ) e antenor. _ _ -- ~ ·P.ornqgrafia filla da relix-¡-osidade mento Hes causa. Orabén, outi;-o diano retrato de época. Simples-
sinxelo, demasiado -sinxelo para E ao remate, o desexo en som"' .. __ católica. Xa máis nada, só esperar _ asunto · é que -a nova obra, neste mente un pastich,e de luxe. , 
ser certo , porque aquí non hai na- bra, o apagamento d::? desexo..logo · qu:e 0 vindeiro-libw de Fernán-Ve- _ caso a série de deseños animados, Contado este filme gozou dun-
da sinxelo. O preseñte poemário é do acto _do ~or:,, ·post cmtum llo, ese Memorial , de -· Brancura·, - analizada ejl si mesma (e ~ó en si ha boca crítica. Por 'qué? Polo de 
un libro escrito sobo signo do de- o~ne ammal tnste , pon na cabe- prémio _ Esquío-B4, se publique - _ mesma) resulte boa ou ma. sempre. A confusión entre o em-
sexo, intentando o poeta apreixar cerr~ des.~e a~arta.~o _o poet~, e _ áxiña e afirme a este poeta de Cos- _ A hora de ·adaptar, os -cineastas · brullo e o regalo. QUe si, que o en-
iso que é o de sexo, iso que nos aqm .a m.u:ia d1s~ns1on. Por qu~ lo?- peito como unha das voces mái.S encónttanse con duas cla.ses de volt'ório está moi ben. A fotogra--
produce pracer e pode torturar- go d,o ~01to ha1 que es~ar tr.1ste.- iinportant~s da póesia. -galega do obras._ As 'cinematográficas, aque- fia moi bonita. O estilo, non li-
nos, iso que nos proiben todos os n_on e esta un?a_ postura re,,acc10na: derradeiro tércio do· presente séé:u- las que pola sua acción e díálogos neal, incluso cos seus flash~back, 
sacerdotes de todas as relixións. na, xudeo-cnstia? Eu pe~~o, aq~1 lo ifida que os. críticos se esgue-- . se poden _considerar pratícamente moi intelectual. A ambientación, 
Sábese (Spinoza dixit) que o "de- en contra do poeta, que e 1mpos1- z~ del - , un guión de cine, como p_or exem- barroquismo aparte, moi conse- -
sexo é a medida da poténcia hu- - bel apagar o desexo que el tan ben - · plo o home invisíbel, de Wells, e guida (no pouco que un sabe de . 
mana", tamén sabemos -desde nos definira, e tan ben defendera XESUS GONZA-.,EZ GOM~EZ _ ,ás anticinematográficas, -as forma- moblaxe e vestimenta fin de sé-
Freud- que o obxecto do desexo, (poeticamente) na primeira parte. das de tempos mortos, aquelas no - culo). Todo moi mono ... , So 'que 
- por moi escuro que sexa- sem- Pode, iso si, quedar na sombra 1) Sobre este líbw pódese v_er a miña que ó importante -non es.tá tanto para facer isto non compria botar 
pre é o ser amado. E tamén pode- mais nunca apagarse, -. por iso (e reseña no n. 251- de A NOSA TE~ no que pasa- como nas reflexións man de Proust. Chlquer guio-nista 
mos saber (René Char) que "le contra a cita do encabezamento) o BRA. - das. personaxes -sobre o que pa.&a. especializado artella unha história 

Dous 
gaiteiros galegas 
no.pazo 
do Rei-Arturo 
Até agora ten habido moitos in
tentos de fác·er unha "sinfonía" na 
que introducir no mundo das or
questras clásicas o mundo dos ins
trumentos tradicionais e tamén 
das suas danzas e cancións da área 
atlántica. 
. :t'.i_o campo popular,' no dos'' ar

tistas que segundo alguns críticos 
non seguen o "folklore' .. ~ puro e 
exacto, dous son 0s. traba-llos que 
máis resonáncia teñen acadado até 
o momenfo: o cto' grupo -irlandés 
"Horslips'', no seu tráballo · sobre 
o "Libro d·as Invasións" onde se 
fai referénc~a á." história de Breo
gán, nun disco que está editado no 
noso país, e qµe eles s_ubtitularori · 
"Sinfonía CeJta"; e tamén 'está o 
editado p_or .Ala1íl Stivell "Tir Na 
Nog" qu-e ' tamén foi subtitulado 
da mesma mane-ira, e que en reali-

. dade nas catro caras das que se en· 
· chen os dous discos, µai un repaso 
por moitas culturas ·e non só as 
céltigas. . 

Peto o home que máis se 'ten· 
destacado neste.s intentos, é,~egu
ramente, case descoñecido para 

todos. Trátase dun irlandés, _Shaun _ nunha intervención ·que quizá ten 
Davey, que xa fixo un primeiro in- pasado desapercebido pra todos 
tento de aproximación á linguaxe os galegas, pois nengun meio- de 
da música , clásica, co se!l "The__ comunieación se ten fixado nen 
Brendan Voyage"" no que-as gai- - -no disco nen nó --seu trahallo. Os 
tas irlandesas de Liam O'_Flynn, o gaiteirqs son Vicente Manuel Tu-
gaiteiro de Planxty, facian un de- ñas Leis e Carlos Real Rodríguez, 
.moledor traballo sobre o _que po~de que se; acompañan ,dunha gaita en 
ser o uso futuro do instrumento. do e tam.én da orquestra do festi-
Pero, de súpefo, a Shaun Day~y, , val. A peza que interpretan é tra-
despois da grande resonáncia que dicional, ·,sob o nome de "Santia- " 
nos · meios da música tradicional go'-'·. , .. 
tivo este s€u primeiro traballo, en~ Hai que. lembrar ou engadir, 
carréganlle a composición dunha que todo o disco vai baixo o nome 
grande suito de máis de hora-e mé~ de "The Pilgrim", a estrela, unha 
día de duración para o festival de procura dos lugares onde se pon o 
Lorient. A estreia 1ivo lugar o oito · - sol; uri seguiíneñto das diversas -
de Agosto do ano 83."E só a finais aventuras que o }lome ten busca~ 
do . pasado ano· ten S5lído o d-isco; do. 
que .non é máis.qi.le rinha pequena A intervención dos gaiteiros ga-
mostra da fotalidade, incríbel, da legos soa verdadeiramente ben e 
obra. _ un pouco ·especial por esa inclu-

Tomando as músicas tradicie- sión nova da gaita no seo dunha -
_nais de todos os países ben ól,l Ín-al · _ orquestra sinfónica, pero con re-
, chamados celtas, Shaim Davey fa.i sultados dignos de ser i::epetidos. 
u-n percurso ·extenso da man da or- Sen dú bida, unha oportunidade -
questra do ·festival (u.nha forma- única de poder ouvir o _noso · ins-· 
ci0n clásica) na que se misturan as trumento máis popula,r xunfo aos 
bombardas,- as gaitas (galega, irlan-. instrumentos máis respeifados. 
desa), as bandas de gaite_iros esco- O' disco, para todo- aquel . que 
cesas e- diversos coros:- A suite é. lle poda: ingeresar, non está edifa-
uriha recup~ración do-sentido lú- do- no noso país, e non o estárá 
dio, da fesfa pagana, que rio disco polo menos en moito tempo. Pó-
remata cunh~ pregária -ao sol, que . dese pedir a casa editora, "Tara 
canta a cantante (surprendente) , Records~'. 5 Tara Street-Dublín 2 
Rita Connolly acompañada por Irlanda. Felicitacións a Vicente e 
tres coros e · a banda de gaiteiros Carlos, polo seu traballo neste 
de Wallacesfone. grande e novo monumento da mú-

Pero o que rnáis chama- a aten- sica dos povos atlánticos. 
ción, para nós, é a aparición de 
dous gaiteiros galegos neste disco, XESUS L. TEMEZ 

Un exemplo? As ondas, de Vfrgí- orixinal mais sólida e interesante. · 
nia Woo1f. ,Neste' ·caso o - perigo" - Añ·! Esquecíame un detalle. Es- · 
consiste en · eair na -fita literária · - te filme ten a pior dire.cción de ac-
que - póde facilrrrente ' acabar en tores que. un re corda ver en moito 
mormo ou en mero exercício -de tempo nunha fita con pretensións. 
pedantaria. Alain Delon _ nunca destacou por 
- ~ Eu non son partidário das refe- ,.. bon actor, pero _aqui, aparte da 
réncias ás obras literárias orixinais · sua maquillaxe de olios ao Cha-
falando -.dun filme. Ademais vexo plin, transita con máis pena que 
estupendamente que un adaptador glória. Ornella Muti, de tetas, ben; 
cám.bie o que queira, se sabe cam- do demais ... E _de Jeremy Irons un 
biar, porque creo que nada hai in- · xa dubida, a estas alturas, de sem-
tocábel, e 'a arte moito menos. Po-" pre He dan papeis para que luza a-
rén, hoxe, f3:féi unlia excepción. sua mirada ,de ovella asustada per--
E Cine... - dida no~monte, ou é que carece de 

E Cine.~:-.- --.-
-0 amor de. S~ann, de SchlOn

dorff, baséase en á procura do 
tempo perdido, de1Proust, e máis 
concretamente na primeira parte, 
polo camiño de Swann, e narra o 
que o título indica, a amor de 
Cgarles Swann pola cocotte Ode
tte de Crécy. 

. - Enfrentados c;un relato pouco 
: - cinematográfico, cómo resólven os· 

adaptadores a papeleta? Da se
guinte _ maneira. En Proust esca
se·an os -d-iálogos e repártense ao
longo de moitas situacións. Ante a 
imposibilidad€ de levalas todas á 
pantalla, escolle_n roáis ou mynos 
unha dúciá e nelas non só colocan 

- case todos os diálogos -de J?roust (a 
maioria ao pé da letra) senón que 
fan aparecer fugazmente a un cen
to de personaxes que ao especta
dor, falto de referéncias, nada lle · 
aportan. Pero, claro, en Proust ca
da un deses diálogos vai antecedi
do dunhas circunstáncias que mar-

maior rexisto: -· 

- Un amour de Swann. Franza (1984). 
Vai de despiste literário. Dir: Volker 

· Schlondorff. lnt: Jeremy lrons, Orne
lla Muti, Alain Del·an. Para fans do cor
pÓ da Muti, da carita do Delon-e da mi
rada do lrons. Tamén para Proustsistas, 
por cu riosidade. · 

A MULLER DE VERMELLÓ 

Comédia narcisista-escrita-e dirixi
d-a · (sobre argumento alleo) por 
Gene Wilder, que se b.en é un pési
mo actor, pode resultar simpático. 

- Escrita por Billy Wilder e inter
. pretada por D. Moore, seguramen
te se transformaría nunha sátira 
encantadora. · 

The Woman In Red USA. ( 1984). O 
mesmo enredo de sempr-e. G-dir:· Gene 
Wilder. Mús; John Morris. Canc ións: 
Stevie Wonder. lnt : Gene Wilder, Char
les Grodin, Joseph Bologna e (de ver
mello) Kelly Le Brock . Para encher ho
ras valeiras. 

J.A.M. 
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. ~- -fauna dos rios 

Sapo comun · 
E sen dú bid a un dos Anfíbios 
mais aborrecidos, e polo mesmo 
rnáis ultraxados de Galiza, sobre o 
que existen · numerosas e fantásti-
cas histórias. . 

Son os sapos, en xeral, animais 
que viven en gran parte do mun
do, malqueridos e maltratados po 
lo home, sinxelamente por ser, se · 
gundo moitas persoas, "feos", 
pois desde logo, mal non fai nen
gun. Esta má fama compártena 
con outro anfíbio , as píntigas, so
pre as que tamén recaen todo xé
nero de maldicións. 

E eminentemente terrestre, ain
da que ten necesidade de ir á agua 
para reproducirse. De hábitos noc
turnos preferentemente, coñéce
selle científicamente co nome de 
Bufo bufo; o do Sapo comun fai 
alusión á sua ampla distribución e 
ademais é coñecido en galego polo 
nome de.Sapo das veigas, lugar on
de se atopa frecuentemente, e· Sa-
po cunqueiro. . 

Caracterízanse por ter a pupila 
horizontal, unha espécie de cella, 
e sobretodo pola sua pel chea de 
verrugas. Teñen dous tu bérculas 
na palma de cada extremidade e 
todo o seu corpo ten unha mesma 
coloración terrosa ou parduzca. 
Chaman a atención unhas grandes 
glándulas parótidas e apresentan 
saco bucal. 

Os dous sexos son semellantes, 
a non ser polo tamaño, senda a fé
mia moito máis grande, chegando 
a acadar 20 cm , mentres que os 
machos soen medir arredor de 1 O 
crrí. As patas dianteiras dos ma
chos adoitan a ser .máis fortes para 
suxetar á fémia durante a copula
ción. 

Son animais moi antergos, en
contrándose foseis do Eoceno. 

Nos meses de Marzo a Abril, 
reúnense en charcas de águas lim
pas para a reprodución. Durante o 
celo, os machos apresentan nos 
dedos calosidades nupciais. Son 
moi características as postas de 
ovos, distribuídas en dous cardos 
de vários metros de lonxitude que 
son enguedellados entre a vexeta
ción acuática. As duas semanas 
nascen os cabezolos de cor negro , 
dándolle ás charcas un aspecto 
moi escuro. Logo ten lugar a me
tamorfóses, acadando a madurez 
sexual aos cinco anos. 

Apesares de seren de hábitos 
nocturnos, son _localizábeis facil
mente pala sua voz no período do 
celo. 

Viven nunha variedade grande 
de habitats, xeralmente secos. 
Cando se ven é pola noite ou ao 
escurecer permanecendo de dia es
condidos, a non ser os dias de 
choiva, que saen dos seus refúxios. 
Nos'témolo visto moitas veces aga
chado embaixo das pedras ou ben 
en pequenos buratos naturais ou 
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feítos por micromamíferos nos 
montes, en leiras, ou ben en fon
das de paredes, etc. E- moi fácil de 
ver se se lle busca no sítio adecua
do. 

Cando se lle descobre no seu 
escondite, é simpático ver cómo 
permanece quitiño mirando ex
pectante a ver qué é o que vai a 
pasar. Camiña normalmente e can-

. do se asusta avanza dando saltos. 
Tamén vive perto do home en lu
gares como alpendres, cortellos, _ 
pátios de casas, onde atopa a mor
te a maioria das veces cando é des
coberto por iste. 

Aliméntase de vermes, caracois, 
insectos, etc., que captura pola 
·noite, senda extremadamente be
neficioso para agricultura. · 

Pode que moita da sua má fa
ma proceda de que, para defender
se , nas glándulas da pel ten subs
táncias tóxicas, como a maioria 
dos Anfíbios, pero non son peri
gosas para as persoas, só se se fre
gan coas mans a cara, os ollos, ou 
os · beizos pódese producir irrita-
ción. • 

En canto á sua distribución, co
mo 'xa dixemos é comun, esca
seando na montaña lucense e sen
da moi abondoso en Ourense por 
ter un clima moito máis 'cálido e 
seco, de carácter mediterráneo. 

Unha espécie' semellante é o 
sapo gácio ou coi;riqueiro (Bufo 
calamita) que ten unha liña verdo
sa polo lombo. 

Son animais que viven moitos 
anos, até 36 nos canta Alfredo 
Salvador na sua guia de "Anfibios 
y Reptiles españoles". 

N algunhas zonas de Galiza on
de viven as Tartarugas de água 
(Emys orbicularis) chámanlle Sa
po concho ,. xa que o paisano pen
sa que estas proceden de sapos 
que cando son moi velliños _óotan 
unha cuncha, ainda que isto non 
deixa de sér máis que unha lenda, 
iso si, moi fermosa. 

E un dos poucos anfíbios non 
protexido pola lei, non comprerr
dendo cómo' unha espécie tan be
neficiosa para o home, critério 
fundamental para declarar unha 
espécie protexida, poda quedar fó
ra desta. So 'ten explicación se se 
pensa que a nosa Administración 
estexa influenciada por certas an
drómenas que relacionan o sapa 
co mal, a pezoña, os seres maléfi
cos e toda unha caterva de tradi
cións que dividen os an.imais en 
bons e maos. 

A má prensa que ten o sapo fai
no vítima de toda clase de selvaxa
das e torturas, que, ao igual que os 
morcegos, f áiselles fumar, ínflanse 
cunha p'alla, énch'ense de gasoil e 
préndeselle lume e toda unha série 
de procedimentos requintados que 
deben ter un significado desde o 

, ponto de vista antropolóxico de 
vinganza frente ás forzas do mal, 
ainda que o sapo non entenda na
da disto, e non é de estrañar por
qu a nós tampouco nos colle moi 
ben na cabeza. 

músicos de galiza : 

Andrés0.lLt•V1 Í l~ ~-~y~. 

Ga.os Verea 
(A Coruña, 21-III-1874. Marde 
Plata, 15-III-19 5 9). . 
ViolinisN~ e _ compositor.. Pillo de 
P-ilar Berea Rodríguez e Andrés 
Gaos Espiro, ainda están por clare-

ar moitos detalles/ da sua forma
ción musical e da sua infáncia'. O 
5 de Novembro do 1880, o seu pai 
toma a xeréncia da sucursal da 
tenda do seu cuñado Canuto .Be- -
rea en Vigo. O 6 de Agosto do 
1884, no Teatro Tam berlick, par
ticipa e gaña Andresito Gaos un 
concursp de violín que vaj ser o 
seu debu. O 7 de Outubro do mes
mo ano dá unha audición na Coru
ña na Académia dos señores Quí
lez, tamén con grande éxito. Pare
ce ser _que seria nesta Académia 
onde se formana o rapa-Z até o 
1885, ano no que se matricula no 
Real Conservatório de Madrid on
de estuda con Jesús Monasterio. 
Xa que no exame de ingreso foi 
aceitado como aluno de 6º Curso 
de Violín~ pudo rematar a carreira 
en só dous anos. O 16 de Setem
bro do 1888 toca Andrés Gaos no 
Teatro Resalía o concerto de 
Mendelsshon -coa Orquestra do 
Teatro- e diversas pezas de V ieux 
temps. Dito recital foi en grande
cimento á Depu~ación Provincial 
que becara a sua estadía en Ma
drid. En Abril do 1889 concede a 
Deputación novas becas para estu
dar en París e Bruxelas; dos seus 
mestres de instrumento e compo
sición coñecemos a Thompson, 
Danclá, Gevaert e Isay·e. 

Ben cedo · comeza unha carraira 
ct·e ·concertfsta-inte"rnacfünal que o 
levará a viver en Buenos Aires des
de 1899.- No 1925 instalarase ·en 

os nomes dos -1ugares 

Mon9ao 
e Melga90 
ou a toponímia 
como un camiño máis 
nairmandade 
galega-portuguesa 

Ven de celebrarse no Norde miño-
1to portugués, un congreso de es
critores lusos e galegas onde se to
caron diversos aspectos das nosas 
culturas e língua comuns. -

O marco xeográfico desta reu
nión desenvolveuse nos concellos 
de Morn;ao e de Melgac;o, lugares 
cuxos nomes irnos comentar aqui. 

Son estas terras da; chamada 
- "raia mollada'" qr ser o Miño a fi
ta que marca as delimitacións en
tre Galiza e Portugal, qúe lago é 
continuada pola "raia seca" nas 
terras ourensáns. 

Mon~ao , esa vila fronteira con 
Salvaterra de Miño, é ·unha povoa
ción edificada, o mesmo que Va
lenc;a, no centro dunha fortaleza, 
que ocupa un alto e estratéxico 
Íugar sobre o Miño. · · · 

t 'pra xa da antiga considera
ción militar desta praza, é esta bis
barra abondosa en pazos e casas fi
dalgas, das que destaca a Casa de 
Rodas tanto pola fermosura da 
sua fábrica entre alciprestes e mag
nólias como pola hospitalidade e 
xentileza para os galegos da sua 
anfitriona a señora . Dona Maria 
Luisa de Távora, descendente dun
ha antiga famílÍa que posibelmen
te proceda da ve11a rama dos Pitas 
do N orde de Galiza. 

Contrasta a desfeita en que se 

Gan (Fráncia) e ao xubilarse como 
concertista no 1933 retirarase a 
Buenos Aires, onde se adicará á 
docéncia. No 1937 é convidado á 
Exposición Universal de Pari's on
de estrea o poema para orquestra 
de cordas "Impresión. nocturna". 
No 1948 abandona todas as activi
dades e retírase a Mar de Plata. 

A obra compositiva de Gaos 
non é .abondosa: 6 Composicións 
para orquestra, das que destaca 
"Impresión Nocturna". 4 obras es
cénicas, entre elas a ópera "Amor 
Vedado". 5 para violín e piáno, 
delas a "Sonata Op. 37" é a obra 
cume do autor e únha das máis 
importantes do repertório español 
do _xénero. 2 para cello e piano. 
17 cancións. 11 -obras para piano, 
sendo a x'oía a "Suite Hispánica", 
e diversas obras cm;ais, de banda e 
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pedagóxicas. A estética de Gaos é 
filla do de_c:;orativismo francés da 
S i hola:~ Cáñtottrm·_;,..e "ti: 'te'cup~ra~ 
cíon e edición das su as o bni.s prin
cipais é unha esixéncia imperiosa. 

"r 
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"Composiciones de Andrés Gaos". 
Contén : "Sinfonía En las Montañas de 
Galicia" (Orquesta Juvenil de LRA Ra
dio Nacional. Dtor. Washington Cas
tro). "Rosa de Abril" (Coro Centró Ga
llego. Dtor, Isidro B. Maizteguil. "Mui
ñeira Op. 2". e "Sonata Op. 37 10 Mo· 
vemento" (Violín : Luís Roggero, Pia
no : Andrés Gaos1 filio). (Centro Galle
go de Buenos Aires. E.G.-7) 
"Aires Gallegos". Contén : "Aires Ga._ 
llegas, Op. 22"; "Nuevos Aires Galle
gos, Op. 36" e "Muiñeira de Suite His
pánicas". (Piano: Andrés Gaos, filio) . 
(Centro Gallego de Buenos Aires. E.G. 
G. En España: RCA. SCL 1. 7107) 
"Andrés Gaos. Obra para piano". Pre
mio Nacional del Disco - 1983 ao labor 
de estudio e iílvestigación do patrimo
nio musical español. Contén : "Aires 
Gallegos Op. 22"; "Rosa de Abril. Op 
Po~!-''.. "Nuevos Aires G¡:illegos, Op: 
36 . Preludio Op. 16" e !'Romanza" 
(Piano: Andrés Gaos). /Etnos 02-A
X lll. 
"Galecia". Contén : "Nuevos Aires Ga
llegos, Op. 36" e "Rosa de Abril. Op. 
Post.''. e obras de R. Graba. (Piano : 
Natalia Lamas). (Ruada. R-106-Dl. 

C. VAR ELA 

Só. unha ponte une as duas beiras. A to pon ímia achéganos máis. 

atopan os pazos e casa grandes ga
legas coa conversación e aprécio 
de que gozan esas xoias. da cultura 
arquitectónica no viciño país, que 
pratica un enxeñoso tipo- de turis
mo que fornece ao visitante a po
sibilidade de hospedarse nestas ca
rismátiqs·_ casas fidalgas desde o 
Norde d~j.,(~a o S~l do-pais. 

En canto. -ao ·nome de Mon~ao, _ 
tamen en Galiza ternos lugares co 
mesmo apelativo, que nós escrebe- , 
mos Monzón, e son· denomina
cións de pequenas aldeas ou no
mes, pois parece claro que o nome 
alude a un montículo ou altura no 
terreno, qÜe en latin seria un °J\.fon
tione e é r,eflexo da situación xe.o
gráfica da vila nun destacado ou
teiro. -

Melga~o é unha vila moi pró)5:i
ma ao posto fronteirizo de Ponte. 
Barxas, e por elá no mes de ·Se
tem bro pasan ringleiras de pere
grinos galegos cara a milagreira 
Virxe c;la Peneda, santuário cons
truído no miolo destas serras por
tuguesas dominada ao lonxe polo 
inxente baluarte do éastelo de 
Castro Laboreiro. 

Nomes semellantes ao de Mel
gaco ternos en Galiza Melgar e 
Melgueiras na Coruña. 

En canto ao significado deste 
nome ternos varias opinións a con
sideración: 

Leite de Vasconcelos era da 
idea de ser o nome de Melgaco, o 
nome dun antigo posesor romano, 
pois parece que o nome latino de 
Melgaecus lese nas inscricións ro
manas do Miño. 

J. Piel, non obstante, aboga por 
pertencer tal nome a unha família 
de anfropónim0s xermánicos tais 
como Mela, ~elle ,' Melides, Melim, 
etc .. . 

O gran toponimista portugués 
que. é J oaq.uim da Silveira, non 
dubida en relacionar tal home co 
dunha planta, a "melga", ("me
dicago", dos botánicos), que serfa 
un certo tipo de alfalf,a ou ferra
ña, e así o home de Melga~o seria 
un abundancia! da dita herba. 

Nós, despois de ler a inform·a
ción que nos fornece o erudito ga
lega Elixio Quintas Riva~ sobre e;> 
tema procéltico mal ou mel no · 
sentido de "rocha, mente ou es
carpadura", tampouco nos estra
ñaria que estivésemos <liante dun 
nome que fixese alusión a ese lu
gar de praza forte ou castelo que 
foi a vila de Melga~o. 

--
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1. - Tres .pala!Jras, obra de i.....-;...,....,...,....___... _ _.__ 
~:a,11J\3{q'}~Lca!a . -->, 2. fffoqPJ~fin i ., Í ?, 
cibn do p.ror:i9me nos co i-----!1----+--

artigo "a". Apéndices ?ur?s 3 .~ 
e curvos dalguns an1ma1s, i:----1f---

que lle se~ven como defensa. U-
3_-Primeira muller. Exe~.u- t----t--

ten, producen. E ·m~r.cac1on J 
mariña. 4.-Pasa a v1s~a _por 
un escrito. H.erba med1c1nal ~ 
Abrev iatura de Reverenda e; 
Nai. 5 . ..:...Burato para a!Jot~-
nar un botór:i. E~. in.gles, s1 - t 
glas da .o rganizac1on dos Es_
tados Africanos. Símbolo do i . 
Ampério. 6.-Ao" "revés, revo- 11------'-1--

lucionário ,chino. Fanna as q 
arañas para colleras suas pre- 1-----!1-----+-

sas . .7. - Cen para os romanos. JO 
Espidos. ren roupa . . Ex~re-
mento das. vacas. 8.-Part1do JI 
español antigalego. Misturar . 
con orde ·os fios para facer 
tecidos . s·ímbolo químico do actinio. 
9.-Pronome posesivo. Donan, agasa.
llan. Nome árabe. 10. -l"ombeiro, niño 
das pombas. Acto de erguerse do chan, 
separándose del, por meio das_ pern~s. 
11 .-Camiñan, pasean. Monedas de cin
co pesetas. 

VE RTICAIS 

1.-Áro peq'ueno de adorno, para pór 
nos dedos. Tócana qs domingos cha
ma:ido a misa. 2.-Bola de fio, ou lá, 
para tecer. Peza do xadrez . 3. - Pota. 
Pelo d¡:¡s ovellas. Unión de militares de
mocráticos. 4.:--Siglas comerciais. Ele
fante fósil J a era cuaternária. Matrícu
la de Badajoz. 5.-Primeira vogal. -Bile. 
Cal idade do pano fino, que se usaba 
nos traxes de festa dos labregos. 6.
San Roque tiña un. Oxido de cálcio . 

xadrez~. 

Brancas: Karpov 
Negras: Kasparov 

l. Cf3/d5. 2.d4/Cf6. 3.c4/e6. 4.Cc3/ 
Be7. Gambito de dona. 5.Bg5/h6. Kas
parov a xogar o esquema favorito do 
campeón. 6.B-:f6/B:f6. 7.e3/0-0. 8.Dc 
2/c5. 9.d :c5/d :c4. ,No encontro URSS
Resto .do mundo de Londres neste ano, 
o holandés J. Tirman xogou contra 
Kasparov (brancas) 9 ... Da5, seguiu 10. 
c:d5/e:d5. 11.0-0-0,, gañando ao final 
Kasparov. 1 O.B :c41Da5. 1.1.0-0/B :c3. 
11 ... D:c5. 12.Ce4/De7. 13.Tfd1, bran
cas un pouco mellor. 12.D :c3/D :c3 
12 ... D:c5; 13;Tac1/Cc6. 14.Tfd1 bran
cas un pouco mellor. 13.b:c3/Cd7. 14. 
c6/b:c6. 15.Tab1. A vantaxe ·branca 
-de existir-: é mínima; porén, compre 
xogar con tino na banda das negras. 
15 .. ./Cb6. Após 15 ... Tb8. 16.T ~bB/C. 
17.Td1, a pasiva posición negra garante 
vantaxe ás brancas. 16.Be2/c5. - 16 .. . 
Bd7. 17.Ce5/Tfd8. 18.Bf3/Tac8· (18 ... . 
Cd5. 19,;c4/Cc3. 20.Tb7 vantaxe bran
ca ). 19. Tfd1, vantaxe branca. 17 :Tk1. 
.Unha misteriosa xogada de torre que 
estrela os seus folgos contra o seu pró
prio peón. Mais Karpov viu máis ató: .. 
17 .. ./Bb7. 18.Rf 1/Bd5 .. 19.Tb5/Cd7. 
19 ... B :a2. 20.c4 e o bispo morre cativo 
logo de 21. Tc2. 20.Ta5/Tfb8. 21.c4/ 
Bc6. 22.Ce1. Encetando a caza do 
peón de c5. 22 ... Tb4. Tanta liberar-se 
da pr~sión da molesta torre de a5 for
zada á troca após 23 ... Ta4, mais as 
brancas adiviñaron. Asi, esta xogada 
pode-se considerar dubidosa. Paréce 
mellor 22 ... Tb7. 23.Cd3/Tc7. 24.f3 
(24.C:c5/C:c5. 25.T:c5/B:g2(x). 26.R: 
g2/T:c5 gañan negras) 24 ... T.ac8. 25. 
Rf2 (25.C:c5/C:c5. 26.T:c5/B:f3. 27. 
T
8

:c7/B:e2(x) . 28.R:e2/T:c7; ou 25 ... . 
:f3. 26.g:f3(26.C:d7/B :e2(x). 27.R: . 

e2/T:d7) 26 ... C:cq) 25 ... Ba8 e as ne
gras resisten en todos os casos ·a pesar 
da presión branca. 23.Bd 1. Anula 23 ... 
Ta4, ameaza 24.Cd3 e confirma a gran
de utilidade da 17.Tfc1: un campeón 
é un campeón. 23 ... Tb7. 24.f3! Gaña o 
malpocado peón de c5. 24 .. . Td8. 24-.... 
Tc7 25.Cd3/Bb7. 26.Tb1/a6 (26 ... RfB. 
27. Tb5/a6. 28. Tb2, e logo de- 29.Ba4 
gaña ·o peón ao eliminar o cabalo de- . 
fensorl. 27:Ba4 gañando o peón. 25. · 
Cd3/g5. 26.Bb3. Elimina o _contraxogo 
proveniente da entradii da torre na séti
ma ringleira após. -26.C:c5/C:c5. 2_7.T: 
c5/Tb2. 26 ... RfB. 27.C:c5/C:c5. 28.T: 
c5/Tdº6. Peóñ· de máis: clara vantaxe . 

7. - Relato dun sUceso. O contrário .do 
mal. Fósforo . 8.-Dirixirse a. Por exem
plo, o escritor dun libro. Parte dunha 
perna. 9.-Tres consonantes iguais. 
Acordo económico entre a patronal, 
UGT, e o goberno. Nos coches de A Sl 
trália. 10.-Asubiar o vento. Camiño 
máis curto. 11.-Saca ou amostra algo 
por un burato. As uvas estan nelas pen
durando das viñas. 

OOLUCION AO VERBAS 
CRUZADAS D_O N. 262 

. Horizontais: 1.-Neira. Vilas. 2.-0sas. 
Réxime. 3.-RPM. Eor. Sor. 4.-Di. 
Afiar. Sa. 5.-Edade. Nen. N. 6.-0le. 
Loa. 7.-N. OUA. Cento. 8. - 0r. Su
pón. Ur. 9.-Res. RRR. Uro. 10.
Amorea. Dual 11.-Soldo. Mouro. 

XOSE LARROSA VILA 

Posición após 22.-Ce1 

branca. 29.re2/Re7. 30 . Td1/T~d1. 31. 
R:d 1/Rd6. 32.Ta5/f5. 33.Re2/h5. 33 ... 
e5. 34. Rd3/e4(x) 35.f:e4/B. 36.R.d4/ 
8:9~. 37.T:f5 _clara ~antaxe branca. 34. 
e4/f.e4. 35 -f.e4/B .e4. 36.T .g5/Bf5 .. 
37 .Re3/. Horríbel 37.T; h5/Bg4(x) ga- ¡

ñan negras. 37 ... h4. 3S:Rd4/e5(x). 
Rc3/Bb1. Precisa controlar a ·entrada 
da tarre vía g6. 40.a3. Ceiba ao hispo 
da sua defensa. 40 .. . Te7 Adiada. 41... 
.. . h3. 42.g3. Mellor que 42, g:h3 e· fi
can dous peóns ,de torre que coro~n en 

· casa negra. 42 ... Te8. Logo de 42 ... e4. 
43.Bd 1 /e3. 44~ Be2/Rc5. 45. Tg5ÍRc6. 
46.Td5.Tf7 ._ 47.Rd4/Tf2. 48.R:e3/T: 
h2. 49. Th5. grande vantaxe branca. 43. 
Tg7 /Tf8. 25 minutos empregou Kaspa- · 
rov nesta X09ªda.' Non é axeitado 43 ... 
e4. 44.Rd4/Re6 - (44 ... e3. 45.c5(:íd/ 

. Rc6. 46.Ba4 mate.) 45.c5lx)/Rf6. 46. · 
Tf7(x)/Rg5. 47."Ff2/Td8(x). 48.Bd5' se
guido de 49.c6 . gaña. 44.T:a7 /Tf2. 
Rb4/T :h2. 46.c5(x}/Rc6, 47 .B.a4Cx)/ 
Rd5. 48.Td7(.,x)/Re4. 49.c6. A vantaxe 
branca1 e ganadpra.- 49 ... Tb2(x). 50. 
Ra5/Tb8. 50 ... h2. 51.Th7 gaña o peón 
pola ameaza 52.c7 ·q.ue obriga a· 51 ... 
Tb8. 51.c7/T.c8. 52.R.b6/Re3. -53.B.c6 . 

- Máis sinxela que 53. Rb7 /Bf5. 54.R: 
b8/h2. 55.Bc6/e4. 56.Rb7 h1-D 57. 
c8-D/B:d7. 5'8.B:d7/Rf2. 53 ... h2. 54. 
g4/Th8.· 55.Td1 /Ba2. 56 .Te l (x)/Rf4. ·· 
57 .Te4(x)/Rg3. 58.T:e5/R :g4 . . 59.Te2 . . 
Rinde-se, ~ retir.ada do hispo segue 60. 
T:h2 e l~go_co!da o seu peon d.e c7. 

CONCURSO 

DE .TRABALLOS ESCOLARES 
- -~ ..... 

Lembrárriosvos a tosas os rapacés ··e 
rapazas que tedes toda o més de Fe-
breiro para mandarnos trabalos cote- . 
ma de "A Televisión' '. _ · 

Xa sabedes que as categorías son 
de 6 'a .10 anos e de 10 a 14. Os pre-

. miados recibirifo un· lote de libros, 
aga5allo de Edidons Xerais; ademáis · 
de publicárselle ·tamén o seL• tr:aballo 
neSta sección. 

Animo e adiante. 

Ouka Lele 

. ' . 

Nasce en M.3dr id ~· .... 19~ · · - ~ ~ - -
, Na sua infáncia amostra · unha 

grande afeizón pola pintura, se cadra · 
por infjuéncia f.arniliar, xa que, $egun
do ela mesma · conta, di"cínalle que o 
seu avó era pintor e fotógrafo. Cerno 
consecuéncia comeza a pintar e ta
mén princípiá estudos de Belas Artes 
que aba.ndona, pois que acha as liñas 
de investigación máis interesantes na 

·xente que coñece fora das _escolas, as 
que.considera anquilosadas e rixas . . 

- E¡:studa piano e ingresa no Photo
centro de Madrid, onde aprende e 
aperfeizoa a sua técnica ·e-a sua pers-· 
p~ctiva fotográfica. P tblica as ;suas 

· primeiras fotós nun 1 ibro ttitu íado 
"Princ:ipio". 

Considera que a cor que fornecen 
as fotos de cores é• aborrecíbel' e, xa 
que logo, comeza ela mesma a colo
rear as suas fotos, respondendo· así a 
encargos que se lle fan : Desta manei
ra consegue recriar espácios, ambien
tes e situacións, éncauzándoos segun·- . 
do as suas ' preferéncias. Así,_ funde 
nunha so actividáde ás suas duas ten
déncias de pintora e fotógrafa. . 

A6egura que nunca fai fotomon: 
taxes -só dous ,na sua vida- e que 
verdadeirar;nente interé.sal le este tipo 
de actividade, porque sempre, e . iso 
débel lo á fotografía, ha i un ha parte 
de realidade ,. cousá que· non acontece, 
ou polo menos no·n acontece nunha 
medida tan evidente, na pintura. Para 
ela o momento máis :criativo é o da 
preparación da toma, o arte! lamento 
dun modo irreal que se vai concretar 
na realidade dunha .foto. 

Hoxe trabal-la activamente na con
fección de capas de discos e desde o 
ano 1976 publica e expón' senda asi
milada a sua produción á idea de pos-
.modernidade e traballando teimosa- .· 
mente o retrato. · 

Ten exppsto en Barcélona, .Ma
drid-, .¡\rles, Nova York, Málaga, Niza, 
Valéncia, etc. Ten o Prémio- lcai:o de 
Artes Plásticas do Diario 16 no ano 
19'83. Está é a primeira vez que· ex
pón en GaJ iza. 

Sáa dos peiraos. Praza da Constitu
ción, 14-1º (VIGO) 1 

Organiza: 'eentro de estudos fotográ
ficos. Colabora Concelló de Vigo. . · 
Do 8 ao 28 de Febreiro. 

. . , .. 

~xpos1c1ons 

_FOTOPERIODISMO GALEGO 
Segue a circulcrt''por toda Galiza a níos
tra cfo fotografía -or.gar:iizada polo Ate
neo .da Coruña en colaboración coa o¡: 
rección X~ra l .de Cultura. Despois de . 
estar na ·Coruña -onde se ináúgurara-, 

' e pasar por Xinzo de Umia, agora, e 
· até odia 20 de febreiro, está na Agru·-
, pación Cultural Avantar d'e O Carball i

ño. En próximos números daremos·da
~as e lugares onde se vai pen-dúrar esta 
mostra da fótÓgrafia perioqística en 
Gal iza. 

. 22 NOVOS FOTOG RAFo-s . 
OURENSANS 
Outra ~xposlción fotográfiGa que circu-

º· la pala -província de Ourense é esta or
ganizada pala Casa· d.a x·uventude ·desa 
cidad~ e que reco~le traba11os de . 22 
criadores ou rensans. Estará en •R i bada
via, Ver in, Xinzo, Cela nova, O Barco, e 
cruzará despois a raía até a vila portu 
guesa .de Vila_ Real. 

.INTEGRAL 

Saiu .xá o n. 64 desta revista de :'eco lo-
; xi9, saude e vida integral", Nesta entre
Jga _ás::seecións. habituais, e artigas !?óbr:e: 
o comércio das pelicas deis animais, so~ 
breo movimento cidadan, cociña astro-

. lóxica,- ·a teatral orjentál 'e--os qu,ince 
anos de actividades ·do·. Gre,enpeace: 
Trae tamén este "Integral", consel'los 
úteis sobr~ o corpb 'e o.trabállo e unha 
ringleira de remédios caseiros contra os 
sabañóns. · .. 

Está en todos os qu iosques ao pré
cio de 300 pesetas. ' 

A CHAVE 

Unlía pequena revist'a editada a·ciclostil 
polos alumnos da Escala Universitária 
de EXB de Ourense. Chegado-o núme
ro sete os alumnos quéixanse da actitu
de da direción da Escola pola' total falla 
de subvención ,para poder tirar a revis-
ta. · 

Redactada integram.ente . en galego, 
.os próprios que a fan recoñecen que, 
polo de agora, só é un intento "para ra
char co si.léncio cultural que reinaba na 
escola". , . · 

Seccións dabondo : editorial, co- . / 
m ics, 1 i\erat_ura, .criaci6n denú ~cia,' etc. 

BARRICADA INTERNACIONAL 
Unha edición r.educida e de · difusión 
para .º exterior do órgao de prensa do 
Frente-Sandin'ista de Liberación Nacio
nal. Non témos os .últimos números pe
ro si pode-rn~ dar canta do enderezo 
ao qu~ se pode solicitar o erwio por 20 
dólares semestrais (unhas 3.600 pese-

. tas); ·a Barricada lnternacional,..Maná
gua-1\Jicarágua. E paciéncia, -. por'que ~ · 
país está en guerra. 

LUeRE 
·A Asociacióñ de Músicos Tradicionais, 
dirixida por Xesús López Témez, wla
bÓrador de 'A NOSA TERRA, publica 
o pr imeiro número ·da sua revista-bole
tín. Impresa a ·unha só tinta , pero con 
importantes artigas de Alvam Feíto, 
Víctor Claudin, Joaquín Diaz, Héctor 
Sílverio : J. L. Cavero, e o pfóprio Ló
pez Témez. Deccións de novidades dis
cográficas, revistas, com ic .. -. 

libros 
Das cou5as de Ramón Lamote, por Pa
co Martín. Editorial Galaxia/Edicic;mes 
SM. llustracións de B·alboa. 140 páx. 
1 ncursión de Paco Márti'n na literatura 
para adolescentes. Libro conseguido, 
1so sempn;( é cousa difi'cil de afirmar 
cando· se trata desta clase de narrativa, 

· p0iS un ben non sabé ·qué significa lite
ratura para adolescentes, nenas, novas 
e novísimos .. l_so si; !ese o presente vo
~ume <::on agrado inda que non m.ate. o· 

· mellar, para nós; a última narración do 
volume e a descrición (sic) dos _partici
pantes. · O. p ior, certa moralina de es
querdas; inc;la que - por sorte- non hai 
moita. · Recomendábel tamén para to
das as idades, Paco Martín segue a ser 
un bon narrador. 

Discurso de Alfredo llitarceneiro e Ga
briel García Márquez, por Dini.s Macha
do. llustrac;:oes de Fátima Vaz . Lii.traria 
Bertra11d. Lisboa, 1984. 30 páx. 200 
esol.Jdos. 

T_exto menor do. autor da xen ial O que, 
d1z Molero no que amosa, aparfe da sua 
capacidade de fabulación e do seudo-

- mi'nio do idioma, que o mundo persoal 
- e mi'~ico- dun autor non se esgota 
cando este é un graride escritor. Peque
no relato no que a melancolía se apo
dera do le itor e onde os cais ( oeiraos) 
.lisboetas sonnos apresent¡;¡dos duñ xei
to maravil lo;;o . _ Mentres non saen os · 
dous textps (novelas?) novos ·que nos 
te.n prom!3tido Dinis Machado, ben vai 
ler est13, e-.se· alguén-tivo a desgrácia de 
non. telo lido o ·que diz Moler<~, ou ben 
relelo ; que tamp_ouco vai mal. 

,Pódese pedir información á Asocia
ción ·de Músicos Tradicionais, no apar
tado de Correos 116, Ponferrada (O 
Berza). · 

1 CUBA INTERNACIONAL 

Vinte.::inco anos ptJblicándo5e, leva esta 
revista que chega desde Cuba, e que 
desi:khaj perta dun ano póde'Se atapar 
en tódos. os quiosques- de Galiza, xunto ._. 
á revista i:'risma, máis dedicada á políti-
ca internacional. · 

. · "Cu~a Internacional" é un-n:iagázi-
.ne _que ·recolle reportaxes, ensaios, en
trevistas,. .. sendo qu iza a rTJ il lor das pu
blicacións· cubana~ que se exportan ªº -
estranxeiro, ;xuríto coa escasa e difícil 
de conseguir Casa· de las Américas. 

Neste número que agora saiu frae · 
. unha -entrevista co troveiro Sil vio Ro
dri'guez, un comentário de. Fidel Cas
tro sobre o seu trato con· Hemingway, 
artíg o~- de Marti' e Carpen ti er, e sec
cións de · criación, deportes, unha reSE1-
ña da Feira do Libro da Habana e ou
tros temas. 

· :;éndese· ao .Précio-de 100 pesetas. 

X.G.G . 

Lo.~reses. Ánfropaloxia dunha parro-. 
quia galega, por M. Mancíianes Castro. 
Ed. Galaxia, Vigo 1884. 194 páx . 780 

_ pta. 

Estamos diante do grande libro que ne~ 
ces1taba a antropoloxia cultural galega ? 
Un non o dubida. Un libro ónde os en
sinos que poden tirar os q"ue se d°edican 
á política son múltiples. Un libro que 

. nos descobre g_randes verdades acocha-
9as no subconsciente cunha aldea que 
pode -ser case toda Galiza. Un libro que 
explica, máis aló de Marx e -case- de 
Freud, por qué os - nosos paisanos se 
opuñeron moitas veces a isa que cha
man -por qué?- progreso. Un libro a. 
ler e a meditar profundamente. . 

HiStórias do Fim da rua, por Mário 
Zambujal. Livraria Bertrand. Lisboa 
1983. 7ª .Edic;:,po. 152 páx. 350 escu~ 
do.s. . 

Zambujal, periodista desportivo ooñe
cido por unha interesante ·novelá semi
poli_cial levada ao cine con grande éxito 
-as1 como a· novela , 14 edicións en 
pouco tempo- Crónica dos bons ma:· 
la_ncif~s, apreséntanc;is a¡;¡ u i a peqüena 
historia dunha -rua -l1sboeta que ·vai de
sapareéer . E apreséntaa através -el os 
ollds dal~unhas das persoaxes que po
voan a dita rua, sobretodo o matrimó, 
n_io forr;nado por Nidia e o Dr. Sergio 
que estan para ?e descasar. Unha nove
la onde o humor e as ganas de contar 
privan sobre toda outra causa. Uri mes
tres da ·novela sou ril, divertida e melan
cólica .. Ao fondo, Lisboa antiga -e seño
rial, a qqe est~ a desaparecer. 

PR ESENTACION ESPECIAL 
t----------liCUNOUEIRO EN BA.RCELONA 

O día 1 de marzo, nos locais do Centro . 
Galegó de Barcelona, .farase a ·pr;esenta 
ción do, até agora, últim{) Dúmero es~ 
pecial de -A N~OSA TE RRA, "O mundo , 
de Cu.nqueiro". 

No acto falarán dous dos autores do 
raballo, o noso colaborador habitual 

Xesús Gonzál~z ~ Gómez, e o crítico, 
traductor e profesor · da Universidade 
de Barcelona Basilio Losada . 

A 'llllllKll-"l'l!BBA O acto escomenzará ás 8,30 da noi-
te , e í3 entrada é libre. _ . 

AllO, 

. - N:~63-7 1rL1-'f)E_f EB RE 1 RO 7 rnB5 
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,~ Aíltroid.o, _" __ -~- -". ~ ~- .. · 
"1troitus, primaver~ 

Ali todo o mundo· se manifesta superando o pouco faltan os que chaman a atención sobre 
carácter de- festa. Todo ten un sensó máis am- · unha hipotética orixe celta ou xemana, dentro 
pfo, como se : co mudar d~ cara que supón a · dos ritos da deusa Nertha. 
máséara, se revelase tamén aquela parte da vida Aó longo ·do país_, distinguimos as dispares · 
que se agacha diariamente. manifestacións dos lugares de máis tradición, 
, . E o tempo no que se. permite facer aquilo aiopándonos en Líiiza coas cerrarías polo povo 

que está vedado o resto do a·no. Aquilo consid.e- -dos PElliqueiros ou "Cigarróns", acompañados 
rado ·falta grave contra a boa crianza, os costu- _ doutras váriantes, como a "Morena" que sai o 
mes e mesmo as leis. · · Luns en Laza , para, ao pasar por_Xinzo de Lí-

, · Así se amostran as bromas, emporcallar 'á mia descobrir as Pantallas coa sua chamativa · · 
· xente ·con fariña e cinza, e sobretodo o direito ·-vestimenta ·e o atroar das vexigas, gardadas ex
dos mascarados a descobri.r feítos da vida de pres amente para estas festas, ' son de destacar ta
persoas e autoridades. E cnormal facer, en ton- men a ·importáncia dos Xenerais do Ulla, tamén 
tos e coplas, unha cri'tica da socied~tje, dos vici- ..-- de fonda tradición. 

AUGUSTO FONTAN 

ós e dos gobernantes e daqueles feítos que Entre todas estas aportacións, de grande tra-
máis preocupan e que ~stán máis na actualida- . dición, hai unha . con raigame quizais nori tan 
de. ' fonda na história, -pero que nos parece irnpor

En Pontevedra a tradición lembra ao Urgo tante destacar póla sua vistosidade e esmerado 
que apare_ceu polo ano 1876, en que desembarc traballo en traxes e áorros, partes fundamentais . 
cou nas Corbaceiras e correu toda a c~dade. Esta\ da celebración e identidade. Falamos, en San 
persoaxe cóbrese coa .cara dun can e unha pel . Adrián e Santa ·_Cristina de -Cobres, dos Madóns 

Estas testas · reciben en Galiz.a diferentes nomes, por riba do lombo e arranca da lenda que cansí- . e Madonas -que podemos apreciar nas fotógra
qinda que 0 máis xeralizado sexa 0 de Entroido dera o Urco como un can negro enviado da fías- que en número de trinta ou. cuarenta per- . 
(do . latín introitus, entrada, comezo do ano ou _morte. ~ara ~utros é o can neg-r9 que v.ai coa »· corr~~ os . lug~rés _ d~s~~s parró~ü!as nun~·ª.:..cele~ 
da primavera), atopándonos · ao longo do pa(s · ~anta Campana. · br~c1on asumida e sentida por tódos os v1cm.9s. 

- con distintas denorninac.ións, poñamos por caso 
Antroido ou Entroido con certas ·variantes, En- . 
truido, Entrudo, Entrudio, nos partidos xudi
ciis do Barco de Valdeorras . e Viana do ' Bolo, 

' prov íncia de Oúrense. 
- O Tempo de Carnaval comprende·duas sema

nas e média: as de Setuxésima, Sexaxlsima e 
Domingo, Luris e Martes da Ouincuaxésima e, 
eventualmente, tamén o Mércores de Cinza. Os. 
dLas sinalados por ter espedais festas e diver- . 
sións son o Domingo Fareleiro (S.eptuaxésima), 
Xoves de Compadres, Domingó Corre~oiro, Xo
ves de Comadres, · Domingo, Luns e Martes de 
Entroido e Mérc:ores de Cinza. · 
. Até agoré!· ainda antropólogos e historiadores. 

non están de acordo sobre a sua orixe. Como 
pasa c_oas demais festas cíclicas do ano, desta
can -duas tendéncias: os qUe defenden a sua per
téncia, como celebración, á Prehistória, e os que 
non van máis aló na sua ubicación da ldade Mé
dia. Outros defenden a sua semellanza coas Sa- . 
t urná!ia dos romanos, aih<fa que cómpre sinalar 
que est,as facíanse. polo mes de Decembro. Tam-

o ·utro· 
.. cand-idatO 

MANUEL RIVAS 

Como quen di as eleccións galegas están 
ahí, na esquina infernal do 1985, e quen 
máis e quen n:ienos está a· quentar ós moto
res para unha carreira que xa ten, como to-

-das, os seus favoritos. Falarido de motores, 
ha\quen cor_re ·en Mercedes ·e con chófer, 
por ~·on perder o costume, quen o fai en 
utilitario aparente pero cor:i motor de Mer
cede~ disimulado e con éhq.fer disfarzado · 
de- copiloto, quen vai no dous-cavalos mer
cado no 1968 e simplemente quen utiliza 
o vehículo patentado por San Fernando,· 
un pouquiño a pé e outro andando. Como 
dixo Anatole France, a lei é tan xusta que , 
prohibe a mendicid.ade tan'to ao rico como 
ao probe. 

Fixo, na linea de saida, vai estar Fernán
dez Albor. Para a presidencia, e segundo os 
pronósticos, o único que lle poderá facer 
sombra será o candidato do PSOE e logo, a 
certa distancia, o de Coalición .Galega. Ni ri
guoha. destas forzas teñen decidido o seu 
aspirante a campeón. Un, por pura intui
ción de observador, pensa que serán Fer
nando .González Laxe e Carlos Mella os ca
bezas respectivos de cartel. Logo· esta ~ án , 
con máis moral que o Paiosaco, que se fa i 
falla xoga sen botas, os Xosé Manuel Be i
ras, Camilo Nogueira e Anxel Guerriero. 

Non oustante, ant-es da elección, o ou
tro votante que hai en nós quixera tamé n 
outra oportunidade. Votar ao marxen da 
carreira oficial. Votar a alguén que fixera , 
en caso de ·gañar, o que o brasileiro Frie-

.qrich. Foi nun dos primeiros partidos inter
r-iacionais de-:. futebol, entre o Brasil e Ingla
terra. Friedrich, en solitario , sal.vou a sete.. 
contrarios e ao porteiro, chegou até o ¡:los-

- te, e, sen meter a bola, deu volta até o mé
dio do campo. Os ingleses, co cabreo, rom
.péronlle dous dentes. Ese, o rebelde candi 
dato da outredade que endexamáis gañará, 
é o meu campeón máis querido. 

[ V01ver ao rego...._ __ ..__ .. 

Este ano a Dirección Xeral de Pol.ltica lin
gülstica organiza no Ensino as 11 Xornadas 
de Língua Galega para contribuir, segundo 
.din eles, ao proceso de Normalización da 
Nasa Língua. Pero o qüe parece importar
lles é só- o aspe<;;to normativo, xa que .nos 
recordan o' arHculo da leí para que non 
pensemos que é de coña. · 

Os <::¡ue levamos anos nesto da normali ~ 
zacióri do idioma, cando ainda a señora Di
rectora Xeral andaba polos Coléxios Nacio
nais inspeccionando e r'eprimindo aos com
pañeiros e compañeiras que dábamos as cla
ses en galega, sabemos- moi ben qu'e dába
mos metidos en· tempo de antroido. Noñ é 

- casual que teñan escollido estas datas d'ous 
an-os seguidos: Démónos- canta axiña; Pué 
listos somos! . . 

Nesta edición mándannos unha carta ao 
cóléxio cun nada menos que "houbese fei

.. to" Demasié. E o ano pasad<;> na Folla dé 
· lnscrición para matricularnos cometian 
·exactamente seis faltas: · · 

1.-Consellería de educación Y cultura. 
2.-inscripción (que be.n podía ir sen p) 
3.-Comic (sen acento e en inglé.s) 
4.-as xornadas (A contracción señ acen

to) 
. 5·."-Titulo (sen tilde. As esdrúxulas éJCen-

·túanse, caralla) · 
6.-Urban (urbana. Para o próximo dia 

cópias, eh?) ' · .. 
Seis faltas e na normativa que ·eles mesmos 
inventaron. Hai que estudar máis o galega, 
eh! . Eu desconfio que o que queren é que a 

· Comparsa dos de sempre non actue na fest~ 
rachada ·deste antroido. ~inda así, ali esta

. remos: Viva o Antroido e-Viva .o jallejo;'. 

lndal.;cio Pintos 
A CORUÑA . 

P.D. Nesta ocasión a sección Volver ao rego 
- debe.ria chamarse Sair do rego ' a ver se 

asi se march~ban dos cargos. 

( 

Hé 
mé 
Xc 
tir 
tac 




