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Man~el Balboa, o xoven compositor que ven _de tri-unfar:_ ·en F~án
cia, cóntalle, a Cesáreo SáRchez interesantes aspe~to~ .sobre a xesta
ción da súa obra as ·suas opin ións sobre a müsica en Galiza,etc ... . 
Balboa é un dos v'alores máis importantes da nosa música 

. . . ' (Páx. 19) 

O último guerrileiro 

HAI VINTE 'ANOS · 
-IYIAT AR-o N· ·Ao . PI LOTO 

Hai vinte anos tamén un dez de . 
. ' 

marzo, a Gardá .Civil mataba a 
Xosé Castro "O Pilotó" o úl~ 
timo guerrilÍeiro de tod~ o Es
tado que continuaba loitando 

contra o fascismo. Agora lem
bramos a aquel' home desde un-
ha perspeitiva daqueles d ias. · 

- (Páx. 5) 
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A do contr~bando, 
a hipótese . 

·máis~ creibel 

VOL TAN 
A PROFANAR 
AS:TUMBAS 
EN A GARDA. 

Cando publicamos a repor
taxe sobre profanac8ón das _ 
tümba~ de A Garda, cau_sou . 
un gran revoltixo. Desde hai 
máis dun ano seguiron as 
nasas investigacións e tamén 

.··Houbo outras sepulturas 
ab~rtas. Agora, hai uns dias, 
voltou aparecer outra caixa 
destapada, pero desta volta 
os familiares denunciaron o 
cas'b e as autoridades certi
ficaron que o cadavre. estaba 
intacto. · · 

(Páx. 5) 
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Polo seu significado nacional 

A INTG CONVOCA 
EN· SOl.ITÁRIO O 
.. DIADA CLASE. 

' 

OBRE·IRA GALEGA'' 
~\ .. 

~ 
A 1 NTG decidi u 1 .. cel ar 
tária o d ia da .a ase· ~ ,_ 1r 
1ega como afirmació ~ . 
ideário. Comisións Obr ~' 
la sua banda, tenta chega ~~".;::;iíí!I"' 
celebración conxunta. 

Ainda asi parece que a unidade 
de acción coxuntural vai con
tinuar entre. ambas centrais. 

(Páx.9) . 
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No Grand Palais de Paris acaba de celebrarse o 1'11 Saló.n da·s Lí~gu~s e · 
Comuni~aeión internacional.. Co nome·. cfé '-'fxpblangúJs "reuníro_nse 45·0 
entidades de todo o mundo levando a última oferta de ensino da lingbla a 
extranxeiros. Máis de 200.000 visitantes, '.ao l"Óngo de cinco dias, puderon . 
contemplar os stands, vídeos e outras demostrácións, moi especialmente · 
a aplicación de novas tecnoloxias ao ensino que tleixan obsoletos os cón
v.encionais laboratórios de idiomas. 

Ouen tivese desexo de coñecer os avances do galega nestes eidos: ie
vouse unha surpresa: non existia representación de "Galiza. Estaba si a es
pañola, con algunha mostra de obras catalanas, gal~gás e euskeras. E esta
ban os pastos da Generalitat e da Euskaltzaindia. A Ac.adémia Basea man
tivo moitas comunicacións para conectar cos visitantes; o Departa~ento 
de Cultura de Generalitat aprnsentou a sua grande obra Digui, digui, cam
paña de divulgación do catalán através de todos os meios de comunica-
ción e da preséncia de monitores do idioma nos bairros da urbes -

Nengunha entidade de Galiza se fixo presente nesta máxi~~ monstra 
das linguas. Os visitantes si quedaron informados mediante grandes ~a
pas lingüísticos de que o galego é unha parte da área lingüística galego
luso -brasíleira e asi puderon comprobar que só por avatar ~s po.líticos, 
sempre reversfbeis, o galego estaba sinalado .no stand español. 

Esta toma de postura internacional sobre o gal·ego, de"acordb coa rea
lidade, coincidiu coa lamentábel actuación da Dirección\/.,_ eral de' <filítica 
Lingüística da Consellaria de.Educación e Cultura nas 11 Xornadas do Ga
lega no ensino. Mentres se "depuraban'~ pola direceión destas Xornadas 
as ponéncias que utilizaban unha· normativa má.is ~coer:el'.lte coa natureza·
da 1 íngua e coa semellanza coas outras formas da niesma na área luso-bra
sileira, :mentras a Directora Xeral trataba de rebaixar a calidade lingüísti
ca dos tais ponentes, en Paris se recoriecia pla'sticamente e, a toda cor a 
unidade cultural galego-·luso-brasileira: __ unha mesma lingua con varian.tes 
de importáncia ... Variantes que posibi~itl:Jl 1 hipóteses de normativas relati
.vamente autónon:as, pero nunca se fai sen deturpar a 1 íngua, sen agachar 
intereses tortas e ·incongruentes. , . . 

Alguns observadores do debate prévio ás 11 Xornadas poden engan.arse 
un sentido puramente persoalista entre dirixentes ~ Náda máis alonxado 
da realidade: trátase da independéncia cultural e da solidaridade por un
ha parte, pala outra de sumisión e de servilismo. Estes quedarán satisfei
tos de que no 111 Salón das L·í liguas o galega quedase sen representación 
tíñaa no pavillón español como forma cuase dialectal; nós pensamos qu~ 
tal humillación e def~rmación só cabe en mentes servis e en irracioAalis
mos. A oposición a tan g,rande servidume non é un problema ortográfico 
é un problema ético e científico. . . . . ' 
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_ cartas 
O PSG-EG ANGE A 
CONVOCATORIA 
DE FOLGA MEDICA 
FEITA POLA CESM 

(;(orno dado útil diremos, por exem- ,:profisional· non setle paga polo trab 
plo, que un membro dos carpos e~pe~ ll_o dese~rolªq_o, con máis motivo a. 
eiis da ·1 nspección f i nancei-r.a cob'ra ao l les ~eb1a aplicar· a mesma fórrnu~: 
mes 275 .. 8tl3 pe~tasr e que ·J;:orpos ao~ que ocu~an cargos non profisio. 
especiais de arqt.ütec;:tQs.,' Etnxeñeiros, na1s, que .estan cobrando soldas que 
ipspectores de ·ad4arias cobran lfnhas se outorg~n ~les. m~smos e. ben quix . 

O ~Colectivo Sanitário cl~ P-ártido So- 253.192 peset-as-(dados de 1984). Se ran para s1 .. a ma1oria das pró{isións e 
cialista- Gale~<?-Esq_uer;da Galega dis- a reivindicadón ,sa.lar-iaí"da CESM se . pesex~~os qye o Conce.llo .de 
crepa da polrtrca do Ministérici"de Sa- - situa a estes níveis,, (sern gardas), nó .. s Nora ree;t1f1!=1ue a, s~a atitude, .J le dé 
nidade chea de dúbidas contradi- n9n"~~p!;lemoJ ~oníparti la dada a si- para atras as razons que 0 levaron a 
e·, ~~~~,iG~- _ drástic~s .. sometí- .on,~m1ca xer , t~ d~9~.;;9S s.~ ~,g~!. esta ~ostu;a e pense que a 
n;! .... ;n:? .~P~ ~~1f~~'~.~ do ~onse~lo ?<erál . -,-" _ .:. , _ . ~ . '.traballadQJ.es san,tafio :~ e.. ~a1or·1a 9<:>s c1dadans necesitamos es . 
~~· ~J?le~l<?.~-,~_Me~JPb.s, msens1bil1dap'é ,1.;~ ~0~.Jt~eal.ladores no.,seu .c<?nxt:mto. , :."' .~ •. ~~s .s.erv1c1os nos nasos axuntarne . 
a_l'.lte. · ·a~ ~. re 1vind 1ca:t1~':1~ das centra:is?.-~~f:.: .. \ '?'b~~ - de.fenderell)o~ - un mcrement~ ~·.- tos : =>: n 
s1nd1c~.1s e, ,e'l ~efmitiva: JL~~~ap:ae.id~'.''-t:~~:~~ta.r1al para os .~ed1c<;>s e non dub1- Pola pouca seriedade que e~ist 
dé para levar ·ad1ante 0 ca.mbi,0 ·ñ,f."po- .· .. damos de _gue e P:~c1so. facer, u~ha arredor da nosa problemática e 
IJ~ica ·5anitária que .~ psoEA~p~o-mefeu .- · homol0Qa_c10~ .sal~na.I a nrvel m~d1co, parte da xente ·que ten obri~aciÓnp~~ 
no seu progr.~ma e1e.1to~al. , , . , ... '·· P~,ro non r~1vmd1camos a eq~1para- tratar d~ re~olyela, quen má1s sofre as 

.' A s1tuac1on: actual afecta ~t~~éri c~9n _con altos cargos,~ª Ad.ministra- consecue_nc1as de~te~ ~bsurdos ··asun-
d1rectamente. ao ~stamento medico cion q~e cobran de mais. tos, a parte do prop·no interesado ~ 
(intra e eX::,trahqspital"átiq) qqe ve có- C.-Botam?s en falta na. folga un mos os máis marxiñados da socied;~e 

_ mo perde :ca·Ra~idá,de adquisitiva, xa ponto para nos fundamental: A ime- que non ternos a man a quen dirixir-
qt.Je os salárihs están praticaniente · d!~ta aplicación da Lei de lncompati- nos .. '?e qué ·valen Leis de Servícios 
bloqueados desde hai anos e non se b1hdad_es, tras un estudo rigoroso dos - Soc1a1s, programas eleitorais con mil 
glf.odu:eiron tampouco cámbios nas f:'.lédicos ·d.o sector público (uns sorne- promesa~, etc., se na verdade diária 
outras condicióos de tr:aballo ·(nivel t1dos a .pluri~mprego , por necesidade nada má1s que encontramos atrancos 
asistencial-, · docénte e de investiga- dado o baixo salário de moitos pos- burocrácia, desatención e neglixénci~ 
c.ión). Antes o contrário, a sobrecar- _ t~s de traballo, outros auténticos plu- por p~rte da maior.ia destas xentes? 
ga asisteneial. é máxima e non se ·a'I- nempregados hó sentido clásico). Ha1 que cumpm a carta dos direi-
_biscan cámbios que pudesen freala. Para o"noso Colectivo •, como d.ixe- tos humanos! 

Hal, pois, razóns sob-radas para a mos, hai motivos para a protesta. Pe
ro só un amplo movimento reivindi-

protesta. Pe.ro- ª protesta da CESM cativo de todos os traballadores sani-

Grupo de Minusválidos 
de Muros e comarca 

nqn é a que a situac;;ión exixe. tários pode abrigar ao Ministério de. 
Pofos seguintes motivos', o Colee· Sanidade a sentarse a negociar coas A CLASE RESENTIDA 

tivo San"itár.io do PSG-EG non' apoiou Gentrais sindicais unha Táboa Reivin-
a folga dos pasados dias 13, 14 e 15: dicativa Unitária que permita mello-

1.-Discrepamos·- coa ideolox'ia ra,r as co1qdicións d,er-tra?allo de todos 
"hoxe dominante na CESM en aspee- e que estexa tamen orientada a· me-
to fundamentais da análise sanitária e llorar de forma real a situación sani.-
no enfoque do cámbio sanitário que tária da povoación. 
a nasa sociedade precisa. Através da 
sua J?rática a ' CESM ven mantendo 
unha ideo.loxia. que expresa os -inte
_réses-corporativos do s.ector médieo 
;conservador, incapaz -por aritagori is~ 
mo real de i.ntereses- de involuc·rarse 
coa loita-dos outros traballadores. 

Nós · pensamos que os médicos 'te-
én que "iñidar un proceso de unida

de· cos outros estamentos- sanitários, 
unificando as táboas reiv·indicativas e 
defendendo nelas loxicamente os es
tamentos distintos do centro, non 
tendo por qué s~.r. os interese~ dun 
estamento antagonicos cos dos de
mais'. Hoxendia sabemos que o Colec
tivo médico que se sinté solidário con 
esta liña é minoritário, pero iso non 
debe ser motivo para deixar de -ia·do o 
plantexamento prévio, sabendo que é 
a única forma de contribuir decisiva
mente ao cámbio.sanitário real .. 

2.- En canto aos obxectivos . ex-
. •presos da folga, - discrepamos funda- -

mentalmente ep : 
A.-A reivindicación por _parte da 

C-~SM dun Estatuto para os médicos. 
Nós pensámc:>s q·ue esta reivindiGilció.n . 
e a expresióo máis clara dó sentir cor
porativq da 'CESM-que a"ntes comen-
tábamos·. ._ 

-.,"o Colectivo .PSG-EG ·defende o 
Esta'tuto único .. do , persoa·1 sanitário 
que · recolle loxicamer.ite aspectos es
pecfficos de cada estamento. · Para 
ríós este pul"ilto non .é negociábel con 
ninguén: · . 

· B._:_o incremento salaria·! que a 
CESM esixe.- Nos obxectivos da fol
ga recóllese a reivindicación salarial 
esixindo a equiparación con _... alto~ 
carpos da Aé:Jministración do ·Estado. 

- COLECTIVO SANITAR 10 DO 
PARTIDO SOCIALISTA GALEGO 

ESQUERDA GALEGA 

· SOLIDARIDADE 
DOS MINUSVAi.IDOS 
COA ASISTENCIA SOCIAL 
DA COMARCA DE MUROS ·-.. 

~ .. Esta Asistencia Spcial estivo trab~
llando desde Marzo a Decembro do 
84 nos axuntamentos de Noia Porto 
do Son, Lousame, Mazaricos '-e Mu
ros. Até ·agora só Muros e Maza·ricos: 
lle pagaron o que lle correspondia do 
25 ppr . cento, máis as dietas·; o outro 

175 per cento ~-estante tfñao que pa
gar a Xur:ita de Galiza, sempre que o 
axuntamento de No1a' contratase es
'te~ .se1vícios; xa que foi el o que se 
c:0rnprometéu a . facelo nunha reu
nión . qüe ·celebraron r~presentantes 
destes axuntamentos cun membro da 
Con sel la ria de Traballo. Se a Xunta '· 
de Galiza contratase directamente es
tes serv(~ios e os repartise palas co
marcas rurais, como máximo dous 
axuntamentos para un servício; des-. 
centralizari'anse das Capitais de Pro
víncia, alcanzanc;lo unha efectividade 
da que agora carecen , ao mesmo tem
po as xentes marxinadas destas zonas 

, conseguiríamos un mellor benestar 
social, ao ter cerca de nós a orienta
ción necesária para as nasas solicitu
des. / 

E. inconceb1bel e de te.rceiromun
dismo que non se lle pague o traballo 
a unha persoa, qüe ademais o desen
rolou a plena satisfa.cción dos que 
acudimos a ela cos nasos problemas 
"será por iso o non pagarlle".- Se a u~ 

. -

A nova espresión musical galega é de 
clase resentida e con sornam , enxe· 
bre, colegas. Negros e galegas, alguén 
nos dixo algunha vez ao presentarnos 
como galegos nun traballo voluntá
rio-solidário, e estou seguro sen rná 
intención, que tamén había negros, 
para dar a entender que habia de to· 
do. Asi pois, negros, galegas e esqui· 
mais todos vasalos do mundo resenti· 
mos cangando o currucucu. 

Celébrase desde a em igracións de 
Euskádi, Marxe Esquerda, Barakaldo 
cheira. Eskorbuto: Somos ratas. O 
suor galego tamén baixa pala Ri a de 
cor ocre fantástico, Euskalduna re· 
convertida xa non empo'rcalla. Resen· 
timento, Gozas negro, tope guan a. 
Celébrase dicia que as bandas galegas 
de báile fagan-estilen cancións de es-

. cárnio e mal dicer e trasladen-trans· 
gredan as raices celtas ao Magreb. 

Sóias se quedan as xóvenes xera
cións do tio Manolo de Villalba-Co· 
nakry e as do tio Francisco.da Coru
ña-Dakar e tamén as do tio Soto de 
'V igo-Usboa . 

Nós, os de despois da xeración 
Nós, vímola andando alegres de ouvir 
música resentida que nos acompaña · 
pelas corredoiras-barricadas de Eus
kádi, que andamos a percorrer can· 
tando nostálxicos alalás. 

Aqui o ar que limpa e trae dias 
claros e ceus azuis chámase "ar ga le· 
go" e trae ultimamente aturuxos do 
secto.r naval, resisténcia obreira, des· · 
d'e Ortega! ao Miño o fio do fou ciño 

- para a caza do ñu. Xarava lampiño, 
xarava. 

Saúdos solidários ao sector naval e 
rábia ante o suicídio de Cándido Ote· 
ro Collazo, de Teis, onde os fillos dos 
obreiros crecian ao pé das ratas. 

Resentidos, Benvidos e Bembebi· 
dos e a sincopar en galega sen com· 
plexo como os esquimais. 

Carlos Basalo 

.HAI 50 A'NOS 
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1 
.Nu'm. 1 ~-· = · _ f_._.ogir dé Breo_·g·· áh~ · _. ¡. : , · ,_. . .. J:.. F. M. G. . ... .. .. 

NO 
A vila ¡de Ponteceso dispónse. a festexar di_namentes a centenario ' do se T . . · • . . · . . · · ! 

fillo e s i;:-r~vio: o g~a11de e inmorrente. bardo PondaL _u/ emos que . confesar franca_mente ~º 1 !0s ·v~cE!s escoitemo·s decir'8. nos a veira, <jue os galeg-uistes, san uns 
·J: Galiza que v~ve e a_le~ta, a Ga l.iza orgulosu de s í, a Galiza moza i-er- q~_e non agordabamos que. a c~lebra f romanttcos mxert,_ctos con pouco e1sito no albre do_ século vinte¿ pOl' uns. 

gueita, toda? Gulizu atent1ca. e galega estará n-ise dia preser:ite ~ en Pon- 1 cien. do centenerio do naso bardo in . enomor~d~s.do dezono1e :. . . . 
teces?. . . . . :; f morrente ti vera a resonancia e ·ampri- . ~Que d1ran eses mesmos, se mat.1nan. un instante na siñificeción, doi. cente .. 

. M1Uei.ros d~ galegos .... aus:ntes do. !erra sum8:ré:n~nos tamén en : espritÓ B tude ,qu'e ti Va. Tii\8~os o 'temor e a npn~ ~e ~onda,. . " . . ~ -. . . 
1sta xornada smxela e rnagnifLca da vilo bergant1ñan . . . I . _ Pirmei_ramen~e adevu!1ran, que o nqso poeta f\'acional car.ne.,. ~ó dezsno" 

~cudiremo~ todos Pra hon_rár .a flgura1 x'igante e senlle ira do gr8.n poeta e ·· sosp~it ai. fi; qu~ .05 ~alegas no~~sou- ve, F t~men es~pnto do naso t~~po. ~S ~úas inq u(edonzas, 
1

son as da moéedede 
patnota que fo 1 Pondal. Acudiremos, .sabor de to~ o, 8 reafirmar 

0 
nasa es- . peran decatarse de transcendenc1a de ª .ctual., e ~~ suas verbas profehcos .... teñen xa mu e.mido 0 séu .camiño n.a histo-

prcnza no futuro ·da Terra . .. - 1 • • . • . 1 tá1. d_ata e~Jimitariase a causa e úns:ai- TU!. du Pntne. . · • . 
. Ningút; intre roáis doado que iste para anq:va_r a fé nos . desti ñ~ da Patr io . tp:; fríos de cumprimento rutinari6 Hbxe a . nasa voz, ten .. dc percur.ar. atop,al-a tóni ca do"bordó,' pra facer' coro 
galeg.a. Nmgunho fi gura má.is-osimbó lica que a cíe Pond a l para motíva lo p ~í-¡ ·· N ( . . . . d ; r _ r. • dº· SfJ u era mor, Je.n de Salfse do seu. te~po, anque os imbéciles se 'mofen 
que ning~n do.s nasos poetas s oupo presenrir co mo il o movime nto na~ io ne l on. º.1 _as1, eo ec1mos ~o-a natu~ e nós. . . . ;. . . . , . . • . - . ,. ." ~ i 

galega nm cantalo-en intres e n que todo s perderan ia espranza i-\J rex Cl" 1 ral led_1c1a , rBi gl.Je ad~mais d..e te-rse - ~C:levert 1ron lo~o, que se o ,haedo se adiantou l\P seu tempo pra" toparnos 
do Gcl!za - coa firme za do Him no d e Panda !. t, · ur ir 1 c e lebrado .a .d ata con ,.. ait~~ d e verde..!. 8 ne~ . ;'Ó~: re1rocedemos .1~rn ~ü'rlgu!rno S a él. .. { ·- ,- t 

1

- , l 

. <..a hsquera que señ?1~ os ~i l\s de a nguria ~ so meti mento que a n·asa Te rra Be ira impórtancia vén elo e ·aemos trar d J?~t 8 i-alma. d_e dous 5.ecmQs. fa.1~e v!:'~ rnáis pote·nte d-11nha arela. A liber-
v1va , entre4foda º.ª s cíer_1dos i-es~u ro~ » do ~1 m. no pondal ia no, dos t pe iios Pe 11 G~t;' ·o . galeguismo . e a Concencia, d . ta ~ . a nosa P? trba cz.nnrn_Ott P?l-o se 1:1 poe. me, e corea~e poi-O seu himno . 
todol-os has pa tri otas d ebe xurd1~, rHst~ Diad a si mbólica, a voz firme P. rexB. r . t... • • • •

8 
' ... exano os 1m éales i; escur_,.,os: . _ ~ 

que esperte e s concencias einde adormiñade s, c o resoa r Xigenle dl!s vari les p o pi a " perso alu¡i~de ve1 ~ nra1za ~do Pro os mozos mrzonehst.es non hai ti mpa; dend-a Frouseira, prn nós parou 
estro fa s _d o naso bardo : . - con firm~ze na entrono do naso pa1s e 0 sol , e non so mos persoalida d~, s e nón Patria es·cravizada que se eslre1.nece, 

c¡Os tempos son chegodosl•.. . • e .. r.as e¡Jti\fades que de ica agora no <>· ti- q ue s e revolve e berra pa_l-a súa' libe rac"ió"n. . - . .- · · . · 
11Terroll .· ñon demostrn do a pesa res· da súa obri: . ., · · ·: .. ' A'NXELA CASTIÑEIRA -

ALE:XANDRO BÓVEDA ·- ga, ,a ' debida inco rporació n a -;,an to" '""""'""""""""""'""'"""';[., .,,.,.,..,.,,...,.,.,,,....,.,.,,....,.,.,,.,.,,..,..,,,.,. 
Códiz, febreiro do 1915. co ns liluie a esencia d n nasa res urre-

.... .. ;.~·=·=~:;:-....... :-.. ;;;.~;:;.-;;; .. ;:,;;; .. ·,;;.;-,;;; ........... ;;.,;;;; .. ;.~ ....... ~;;-.. ;;.;;;;.11 ..ción iRte.g;r-a.J..,.. ----· - - ; - -· -· .;. 
Houbo diversa cantidade ele si tos e n -, 

Q ué barba non cuidada ! 
Que paleda colar! 
r"'I •• .;. . . ..... . :..1 ... -· ·- , _ _ _ .. 
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Reclamar é fácil, por' máis qÜe s8 faQan poucas denúa__cias . 

c~mo consumidores 
xogárnonos dia a dia a nosa ·· · 
saúde, o noso diñeiro ou as duas 
cousas. Reclamamos os nosos 

-dire itos? Sabemos como _ 
facelo .. .? .Cántas infracións hai 
en· Galiza? Estas e outras · 
cuestións son as que irnos tratar 
neste traballo para que non nos . 
dean ·"gato por lebre", ou . 
"nos metan o gato na cesta". · 

' • 1 

A pergunta . xurdi~ de 
súp,eto. con cara de poucós . 
arr:iigos, para· qué a :quere? 

· ·"E un direito que teño· ·e vou
. no usar", resposteill~ . . El seguia in
- querindo ,a causa, .polo que lla expli-_ 
quei. Tamén este _camareiro se rnar
chou dicindo que se non sabia-beber · 
que non o fixera e se pedir.a Porto, 
me serviran Porto. Tiven que voltar 
chamar ao camareiro e ameazalo con 
que se non me d~ba a folla de recia- . 
macións me. veria na abriga de cha
mar a policía. 
· A situación cambiou xa. Se segui
da chegou un que se apresentou co~
mo o xefe, pediu permiso para pro
bar o viña e afirmou "se é Málaga, 
ten vostede razón'-'. Pediu mil discul
pas, q.uixo invitarnos a outras rondas, 
b-otoulle a bron·ca aos camareiros ... 
de seguida outro amigo qwt estaba na 
discoteca pediu ·un Porto. "Teri que 
desculpar pero acabámolo c:Je termi- . 
nar", · respostou o camarei ro. -Xa 
conseguíramos algo. Afin.al, apontar 

. ción reclam~rá' 
á Dirección 

Xer:al de . 

Servicios' 
Provincia is 
de Constímo, 
ben por teléfono 
ou por ·escrito. Se 
l la ·entregan efectu a a 
sua-reclamación e qúé~ 
dase coas duas cópias perti· 
nentes e lago ·enviará ·unha 

Consumo 
ou aos 

delas a ~onsumo. Vostede recebe
rá contestación de cóme: se ·· 
r~solveu .esa·denúncia. 

Xa ve, chegar ao final é fácil. 

Bebidas aduiteradas r 

O mesmo pasa se vostede considera 
que-as bel? id as están . ad_u Iteradas, vos- . 

·óbraqoiros pe distinto signó,, aboga
dos, etc: vostede debe reclamar ou 

- polo menos consultar se ere que pode 
' ~xistir algunha anormalidade,· é un 
·direito que ternos e case un deber o 
fa~elo. 1 • 

As denúncias for_muladas en Galiza 
Ós consumidores e usuários 
gal~gos formulamos en . 1.984 

só 498 denúncias· e 1.680 
solicitudes· de -informa

ción . o que pare~e. 
moi pouco asi a 

simples vista 

'existentes, · 
por máis 
que nori poda
mos estabelecer 
un t'errrio comparati

·. e'dado as 
infraccións . · 

Cómecemos cun exemplo. Supoña
mos que vostede entra nun bar a to~ 
marse unha copa. Se fai isto, eviden
temente pódenl le ocorrer duas cau
sas: que o atendan correctamente ou 
que non o fagan asi. Se o atenden co
rrectamente non pasa nada, no caso 
contrário poñamos por caso que lle 
cobra moito, tamén poden ocorrer 
duas causas, que vostede non recla
me ou que o· faga. Se non · reclama 
non pasa nada, o cantineiro·en cues
tión seguirá- estafando a outros. Se 
vostede reclama poden acorrer tamén 
'.duas cousas: que atendan a sua r~cla
mación ou que non o fagan. Se aten
den a sua reclamación nonpasa nada, 
se non ~ atenden pode ocorre~ duas 
causas: que vostede se cale e marche · 
ou que lle pida a folla de r~clama
cións. 

vo xa- que, segunde o t 

Director· Xeral ·de .-Consumo··' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ª ~Gui~er~ KÓil,"no~tras -M • comunidades autónomas non te-

111111111111111111111111111111 ~n - ed~~tica~o~nerrn~~rase~ 
tarnn<nas reunións periódicas que te-

A folla de r¿clamacións. 
·(Permítanme que faga aqui un parén
. tese e conte a situaGión vivida por es
te reporteiro cando andaba a facer o~¡:;~~~ 
presente traballo, situación que se re

tede pode dirix-irse aos organismos 
-=---de CoAsum'Q que efectuarán as com

f'c=.::::::=:=:=::i:m!J~~probacións pertinentes. Non · sempr.e 

p.ite frecuentemente. · 

A situación foi a ségu inte: despois ' 
de deambular bastante por A Coruña 
en ..compaña duns amigos, sen ollar, 
nada que r·eclamar, recalamos nu nha 
discoteca de moda xa 1ben entrada a 
noite. Alguns de nós pedimos un viño 

_......,_.,,.,.._...'\-..::li~~-.... q'ue a un lle doi a cabeza -LTé deron 

que, enchemos igual a folla de recla
macións. 

Voltemos ao rego, ou mellor. ao 
fio do comezo do que pode pasar se 

. ' 
"garrafón", pero se as sospeitas . son 
máis fundadas non dubide en chamar 
~a Consumo. A saúde·e.o peto agrade
ceranllo. 

vostede entr:.a m:in bar. Xa· ve, se _lle Hai qu.e esixir os direitos 
pede a folla de reclamacións· 'pode . 

· ocorrer duas ,·cousa'S; que Ma entre- O ~onsumidor te,n que esixir os seus 
guen palas boas ou que non l la entre- dieitos. Non ~ _cousa só de bar~s e :s!-. 
gu~n. Se non na entreg(;!n, vqstede_ ~ _ m_ilares. Nas te~as; super:ri'.lercádos_, 
ten que ~sixila ·por todos os meios. comércios ou- nos servícios que lle 
Se non coMsegue fa·cer a sua _reclar:na- : poden , emprestar .os ·. profision~is, 

r{?-

mas para~ unificar critérios". lndi·ca o 
señor Guillermo R. Gfl, que "cada 

-dia se nota. niáis o .... incremento, non 
só de·denúncias, senón de petición de 

- información". 
· Ultimamente o i.ncremento (ver 

cadro) foi grande en Sáptiago sobre
. todo en temas relacionados co arren
damento. 

l_nspeccións realizadas_ -_·-'.' 
Agóra en G~liza as matérias aé usua
·rios ·e consumo depenaen_ da Conse
llaria 'de. Sanidade e .Consume. Este 

- t 

,departamento que está a levar unha 
campaña centrada sobretodo, segur;i
do o Director Xeral, "na educación 
informat(va, tratando de- que a infor

, mai;:ión chegue, nón só aos consumi
dores, 5enón ·tamén · aos comercian· 
,tes.'', realizou asimesmo '· un total de 
15.246 visitas de inspección durante 
1984, rexistal')dó 847 expedentes re
saltos ,,e un importe de multas de 

-~ · 14.593.000 pesetas; air:ida que: en 
:. moitas destas inspeccións, onde se 
.:; -constataron anomalías, o qu'e se pre
'.. ·tendeu foi ·subsanalas, dado qué' ex is· 

.. do Porto. p icer que xa estaba un oas
tante desanimado cavilando que non 
te.r íamos éxito e non podíamos apre
sengar nengunha reclamación, xa·que 
apresentala po'r. apreseritala non tiña 
nengun sentido: ·Pais :cando estaba 
~atinand.o . nisto probo o viño e· paré
ceme que eri vez de porno~ .Porte>, o 
que nos ··servrra é un Málaga. Como 
era .na barra, ti orne donde pousoua 
botella e vexo que ·efectivamente é 
Málaga e, cando empezaron os meus 
am igos a beber .confir'mar:'ldo, a i·mpre
sión rniña chamei aó .. camaf\ero e--in- · 
diq ueiile . ~os .. -mellores .modos que pu
den que se. equivocara e que o viña .· 
que lle ·pedira era Porto, ncm Málaga, -
El. ·xur.aba, con bastante pior talante 
de que -puxera Porto e do que-se xa 
1:1staba borracho e non tiña paladar 
n.on era éulpa del. ~·eu ben 'sei' oº qué 

. Ji'. .. -----------......-- '< tia falta de información.nos usuários. 

- P.uxen, ·se 'queres beber, bébeo e se , 
. non marcha", re'matou djcindq a·lpo

rizado. (Aclarar que. as cor:isü'mkións 
xa estaban pagas antes da reclama
ción). O paso seguinte foi chamé!r a · 
ou~ro camareiro e pedir a folla de re
clamacióils. 

é. .. J" 

Pacer unha denúncia bu unh~ eón )" nen trabas -que"' a cham'ada -telefó
sulta 'sobre temás de~ consumo o~ . nica Óu a carta. ~Agora~ pa·ra que 
·c.omo , usuáricls" é" monacil; moi'to""' ':sexa máis faCil .. até pretenden por 
máis ~~do· que pensá e sen riscos. contestador a"utom'ático. 

Vexa vostede: _ Os endere-zos e teléfono~ áos 
' Só ten que chamar por ~eléfo " 
no ·aos Servícios · Provinciais de que pode dirixi.(se son:; 
Consumo ou á Dirección Xeral. A. 
denúncia pode ser anónima, pero .. 

. se ten á ben dar o seu nome e en
- qe~eZO, r O serVÍCÍO,_ Corresp'ondente 

p9rase en con.tacto con" vosted_.e 
e~ndo chegué a -sua denúncia ou ' 
consulta. Ademais terá coñeci
mento pontua! de como se resolve 

· · a euestión plaotexada _polo de
mandante. Non ten outros gastos 

' . 

A Ceruña: Concepción Arena~, 
l5; 40:- Telf. 28 83-19.;·· . 

Lugo: Concepción Are·m~I; 15, 
2º.- Telf. ~1 14 82.; 
· Ourense: Cardeal Quevedo, 4-
20. Te'lf. 23 21 46.; 

Pontevedra: González Besada, 
2-3º. Telf. 85 10 11.; 

Santiago: General Perdiñas 20. 
Telf,. 59 93 65 ~ 59 37 00; 

,'. 

Esta actuación inspectora centrou
-·_se moi especialmente na compr9ba~ 0

/ 

~ ción•de préefos, pesos, etiquetado e 
, condicións hixiénico-sanitárias · dos 
"estabelecimentos niercantis: 

As províncias de Pontevedra e Lu
go foron as que rexistaron meirande 
número de actas levantadas, con 
2.521 e 2.426 respectivamente, asi 
como meirande porcentaxe de visitas 
sen acta. · 

No tocante a expedentes·sanciona
dores tramitados, a província de Pon-· ~ 

tevedra encabeza o número de expe
detes resoltos, 275, "A Coruña 273, 
Ourense 167 e Lugo 1-32."' 

Xa o sabe, á hora de consumir fá-~9~~~ 
g¡:¡o seguro, a sua saúde e ó seu diñei
ro están sempre en xogo .. 

A. EYRE 

.;~N, 264j 2B DE FE~REIRO / 1984 ,. 
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UN ES.:tRONDOS.O 
APlAÜSO PA.RA· . 
OS CORREC~ORES . 

¡ ~ I , " ~ "t" 

-LOIS DIEGUEZ 

Grande barullo criou no .concello de Lugo unha xa vtilla acción dos ·nacio- · 
nalist'ªs dé volver. á sua verdáde·ira vóz ·ostopón irnos e rótulos que encl:i_en 
a cidade amurallada~ Como sempre, este feito foi contestaao pola alcaldia 
e delegáción 'de tráfLco máis que coa cabeza coa paixón e coa carraxe, un 
xeito, por certo, non aconsellábel aos qué tendo cargos públicos deben 
acatar todo aquilo que benefícia aos cidadáns, e respeitar, sobretodo res
peitar, a cultura e idioma dos mesmos por riba de critérios subxectivos e 
individualistas. Endexamais terei a tentación de agard~r du,n membro de 
AP ou mesmo do PSOE unha chisca de interés e respeito ·polo- idioma e 
cultura deste País. A ideoloxia do Partido e a autocolonización non llelo 
permite por moito que boten declaracións e promesas de axudar a aquilo
que mellar nos define como nación .' Pero como cidadán si teño que esi- · 
xirlles que deixen xa de asoballar o que os nasos país nos legaron en her
do .nacional, consciente ou inconscientemente, ·lucidameÁte, ou non, pero · 
a( está, meus señores, a( está. . . . . 

Este feíto acontecid9 non só en Lugo senón en tod_a a nosa nación ha 
servemos para tirar algunhas conclu.sións que hoxe é preciso clarificar ain
da que porfiemos. o volver os -rótulos ªº seu verdadeiro e único idio"ma 
non é algo ·novo. Os nacionalistas levam.os moitos anos exercitando este 
direito que os goberneiros de turno nos ,veñen roubando fundamental- · 
mente desde 1936. Froito desta . loita e porfiada repetición foi un artigó 
da mal chamada Lei de Normalización Lingüística que abriga a que os to
pónimos de Galiza teñan como forma exclusiva a galega. Non aceitar isto . 
seda moi arr-iscado para todos os grupos que comp.oñen a Cámara Auto
nómicí:l. Podemos maxin~r hoxe a alguén a dicer que os nasos nornes;te· . 
ñen que _escreberse en español? Pero de seguro qüe ben o poderíamos ma-

. xinar se o nacionalismo combativo non .tivese feíto campaña tras campa-
ña para obrigalo. · . . . 

· A seguido desta Leí, sácanse ·as decretos correspondentes para tace.la. 
efectiva no eido po que talamos. Ainda así ven unha negra e incivilizada 
resposta de parte dos brutáns eses das Póvoas. Despois trátase de celebrar 
oficialmente con bombó e pandeiro, o Día das Letras Galegas, e isto acon
tece pola razón de escurecer e confundir -a activ-idade das entidades cultu- · 
rais nacionalistas sempre defensoras da cultura viva frente á folclorizante 
e ambígua das ·outras entidades. Prográmase a 1 CarreJra en Defensa do 
noso ipioma, e os partidos españois contestan cunha asamblea de alcaldes 
de toda Galiza na que se aproba un documento que di levar a cabo a nor
malización do idioma na vida \municipal. 

Despois de godo isto o alcalde de Lugo, firmante do documento, ínza
nos a {::idade de letreiros en perfectísimo español; non actualiza os nomes 
das ruas aprobados para a galeguización hai xa ben anos; Ron dá un paso 
para que os letreiros das oficinas municipais se -escreban en galega, e o 
mesmo pasa coas actas de plenos e permanentes. Aind.a hai uns-dias que 
axeitaron no vello cárcere que agora vai ser o cuartel do señor Mosteirin . 
un grande letreiro anunciando as dependéncias da' Policía Mwnicipal e~ 
español. . . . 

l 
i -A NOSA TERR'A/4 

Parlamento 

E$TASE A FACE·R· .. 
UNl-ÍA RECONVERSION .. 

• • 1 • • • -;; .. ' • • 1 • • ' .~ 1 .. 

NAS ,AUTO N OMIA.S Oi~u~~ s'>~sLJ,) A "º slism~~·~ ¡, -•c,11 • 
~ ,_,(...r:-~")Q. ... ~'lo..-• ""'lr:i.I"'! :t-:""f_!Y~ ,.. - -. ·~.i;"" ,..,..~ ~ - ~ 

. '~Están reconvertendo, tamén as autonocmias"·. E~ta . frase,. a;,i ,, . d _o se opoñan os dou~ quintos dos 
~ de lap!d.ária, e asid~ r~a1·, poló:que se pudo deductir ~o- 1.ongp do , , , axuntamef!tos ou o,.50' por cenfo' do 
·· debate, foi ·pronunc1a'da nó Parlamento·galego odia 16. O -s~u · censo, éoritemplando tamén a saída 
autor non é sospeitosb: Pardo.Montero . . Falouse tamén ce axuntai:nentos que queiran. 
d d ' 1· ~ d f 1 ·' d , · d · Pero se isto é de por si xa grave un torpe o a ina _ e , o"tact~n a~ competencias a autonom1a. ao descoñecer totalmente a reaJidad~ 

O día 15 d·e Febreiro comezou unha 
nova lexislatura1 can· temas máis ou 
ménos de trámite;:e aprobándose me
didas . para o apoio á consolidación .e 
o desenvolvimento industr'ial da con-

. fección en Gal iza. ]}Jóutro ponfo, e · 
tamén referido á modar debateuse a 
criación · dunha Escc!a Universitária 

·de Deseño,que·o grupo proponente, 
CG, pretendía que fose en Ourense. 
Qué cousc¡s houbo que esroitar sobre. 
a moda! ''Nalgun,momenta ··até se pu
xeron ·a discutir sé a moda era fruto 
dos excedentes ou se era. inata coa 
persoa. ~ , . . . 

Un verdad e ira debate sobre 
o autonomismo 
Deuse neste ponto unha verdadeira 
toma de posición frente ás autono
mias. Por un ·lado AP ·e PSOE, por 
outro os demais membros da cámara . • 
Nésta sésión dixéronse cousas moi 
graves en persoas sempre consld~ra- · 
das como · moderadas, tanto na sua 
forma de comportarse ·como'ñas suas 
atitudes poi íticas, sacándose a relucir 
as posicións que AP e PSOE susten~ 
tarj en Madrid e, sobretodo AP, tan
cambiantes en Galiza, pero só á hora 
de-fa lar. -

Rearme centralista 

galega e ao anular a capacidade de de
cisión. do Parlamento .autonómico 
consagra unha institución que non s~ 
contempla no Estatudo de Galiza, a 
Deputación, que ten que informar fa
vorablemente a constitución das co
marcas "atacando a ·capacidade que 
concede o Estatuto para autoorgan i· 
zarse". 

En- Madrid só o representante de 
CG apresentou unha emenda para 
tratar de paliar esta lei; os galegas de 
AP e PSOE nen se inm4taron. Non f> 
de estrañar cando un senador repre
sentante de Galiza, Celso Montero 
califfcou aos grupos territoriais d~ 
"representación 1 ocal ista". · 

Coalición Galega non se aclara 
·Senen Bernárdez, de CG, fixo neste 
debate moito fincapé nos intel"!tos de 
vaciar de poder a 'Autonomía. Apre
sentou unhas emendas que foron 
aceitadas por Camilo Nogueira. Pero 
cando chegou a hora da votación, oh, 
sorpresa, CG abstense nos pontos B e 
e,. que se retiren á substitución das 
deputación e ao recoñecimento da 
posibilidade de que G.aliza .cante cu n
ha só província. 

Evidentemente AP e PSOE vota~ 
ron a todo que non. 

En CG · puderon máis os intereses 
eleitoralistas e localistas que os inten
tos de dar unha imaxe galeguista. La
go,_ un deputado de CG manifestaría-

- nos- que "non tíñamos ben estudado 
ó asunto". O que verdadeiramente 
pasa é que en boa parte da CG o gale
guismo non se ten por nen91,m lado, 
aferrándose aos princípios de sem
pre, ao caciquismo ·provinciano, co
mo .. recoñecia certo membro de CG . 

E enrabéchase porque -os nacionalistas correxiron alguns letreiros qwe 
acedan a nasa vista e a nosa dignidade. Anda a buscar .os responsábeis pa~ 
ra metelos no xulgado e facerlles pagar nadá menos que 3 millóns de pe
setas que foi el e máis o delegado de tránsito os. que as·-malinverteron, 
pois non respeitaron nen dJreitos nen leis. Mais isto non ~ o máis grave. 
O máis grave é que despois, colido da man da ·xunta como bon militaAte 
de AP, bótanos aquilo de "Fálalle galego", "Pode .falarrne en galega" e 
todo iso. Anda, coiro, pois xa podia dicer, "me gusta más el gallego que ... 
la rosca de Villalba", ou "con ga_ita y con pandero el gallego está mej_or"!, 
e causas polo estilp. Coido que seria moito· mel,lor .que se ·opu_fíesen a el 
frontalmente, pois aclararíase todo o mundo. 

Ademais, Miras Portugal máis ben 
pareeia que estaba facéndolle propa
ganda á Adolfo Domi'ng'uez, outro 
tanto pasou con Lovelle Alén, e Mi
guel Barros, para non ser menos, quí
xol le contestar a Miras Portugal con 
palaqras do criador -ourensán que se 
puxo de moda co da "arruga ... " en
trando na universalidade ou no enxe
brismo d-a roupa que aqui se fai. Pa-

. recia o Parlamento cheo de "progres 
_. cotillas" nunha cafetaria. -

Pardo Montero afirmoÜ que se esta
ba a dar un "verdadeiro rearme een
tralista"; do que, entre outras cousas, 
asi o demostran as "intervencións 
que están a facer os representantes de 
AP e PSOE". 

Resaltar ademais unha lección 
acorrida niste pleno. Esta vez, estivo 
a carta dos xornalistas: xa pasaba 
média hora da sinalada para o come
zo da sesión e non existia quorum pa
ra empezar, Vários parlamentá.rios es
taban polos corredores. Entre eles o 
vicepresidente Barreiro e o Alcalde 
de Santiago Xerardo Estévez, que 
convocan aos xornalistas a unha roda 
de prensa para explipar as negocia; 
cións· para a cesión do cuartetde San
ta Isabel .á Xunta. Os xornalístas con
_ testan que non van ir, e que o que te-

Pero ao que quería cheqar era a que isto non é un problema d.o alcalde 
1de Lugo e do seo delegado de tránsito· e Policía que agora at~ quer estre
nar Académia (agardamas inoc~ntemente a que non sexa militar). Eo de 
prat_icamente todos os goberneiros desta l.exislatura, sexan de AP, PSOE, 
CG ou PG. Porque, qué ~me ·din do alcalde de A Coruña ese ·señorito de 
Chamberí que está -venciendo a cidade por tres reás? Q~é me din do· de 
Pontevedra aoque parece ser que l.le vai mellar o ·bilingÜÍ>smo? 

No cwncello de Lugo nen o PSOE nen CG abriron o peteiro no lio dos . 
topónimos. Pasan del. Non les debe ir no peto nen no bandullo. · E ben 
doado afirmar· que se gobern~sen eles farian ·o mesmo. 

·Polo tanto, queridiños , como dicia aquel cura velliño de Fonsagrada · 
abrindo unha ·chisca uns olliños claros e inocentes, chegamos sempre á 
mesma conclusión; Latricar latrican, .pero nen nos deferiden nen coidan 
do naso. O· naso só virá con outra clase de xen_te, esa q·ue agora mes,mo é 
abourada por restituírmonos os topónimos con valentía e' firmeza coco: 
razón e coa cabeza. lsto é o máis importante. E se me permitides até pido 
un estrondoso aplauso para eles, que somos todos. 

O CABALO DO CON~ELLEIRO ·, 
DE AGRICULTURA 

~-

A Consellai;ia de Agricultura ten 
un cabalo. Seica ,está destinado a 
visitas .oficiais. Un cabalo·lustroso, 
con boa traseira, ségundo din os 
que o viran. Todo o mundo que o 
coñece c hamalle "O cabalo do 
Conselleiro". Pero non se alarmen, 
non· s-e refiren a GarridoJ alenzue
"la, senón a un espécime da raza 
equina, de boa planta e_.seica me
Uor · .alzada que uti-1 i:z,ará o CGnse
l,leiro para ir de visita oficial "ao 
campo". Hai quen di que a cpm
pra sé. debe a qúe non se jnteira 

, moito de cómo .e o ag~o galega, e 
que ere estar en Andalucia. Non .é 
c;:erto. Garridó .. coñece alguns dos~ 
camiños 'que existen eh Galiza po-. · 

-los (!Ue .non pasa sequer un "Land 
Rover", que tamén comprou a 
Consel laria para as "visitas ofi-

: ·- . . . , l ' . 

c1a1s do señor Conselleiro". Ade
mais, claro está, hai un coche ofi

. cial que tampouco. pode andar po
lo monte. -

O que nos intriga é como tras
ladan o cabalo ªº ponto de parti
da da visita ofic'ial do Conselleiro. 
Terán que ter · tamén un camión 
oficial para o cabalo; non vai sair -
de Santiago montado no nobre 
bruto, dicimos nós xa que o Con- ,, 

· selleiro está moi _posta en todo is-
to ·da agricultura e ainGla, eomo .xa 
iQformamos de_sde estas páxinas, 
que SJ'.! . amoblase luxrn¡amente. un 
chalé forestal : ord~ vivé un Direc
tor Xeral da Consellaria, o Cónse
rleiro, . co seu propio pecúnio, 
comprou unha granxa que non dá 
cartos ' pero queda ·moi próprio 
dun Célrgo de ta·I índole. Non si? . , 

A.E. 

O x~goso estivo nunha· proposi
ción non · de Lei. apreseAtada por Ca
miló Noguejra ~~ sobre a necesidade de 
negoéiar co G-oberno Centra~ as Bases 
de Réxime Local e ~egular na corres-· 
pondente Lei Estatal, co 0bxecto de
que se ·respetten as competéncias do 
naso ·estatuto de :Autonomia". -
. Débese :a apr.esentación ·desta .. prÓ·

posición a que a Lei de Bases de fié, 
. xime Local . non .. respeita as .Compe
téncias- recollidas no ·Estatuto de Au
tonomic¡· de G'aliza. Catalunya e Bas~ 
_éongadas manteñén posicións de rei
vindicación e negociación freñte a 

tribuna 

Naque! tempo · pásado - ,falo ·d_os 
tempos do suarismo, de _ transi·

, ción, do · prepostfranquis_mo- do 
que non ·ternos"' fixeza que fose 

. mel lor nen pior .que · este, ' unha 
obra teatral titulada "O retábulo 

do frautista·" oercorfera os nosos 
cenários.Se c~dra PaLfljilo Trabazos 
zos, 22 dias en_folga de fame nun
ha pequena caravana, o , alugaer 
sostido pala solidariedade diante 
da grande mole do Cancel lo de Vi
go, signo de resisténcia perante ·a 
teimosia intransixente ·do · poder, 
reflecti·se riaquel : 'retábulo" que. 
vai para ·unha década, e non preci--

_samente prodixiosa. Quizais' ;(u·li-
no pudp ter ocasión~ naque las tres 
semanas;· de· penetrar ·a fúndo, 
mésmo ·de comparar algünha clas 
cantigas e percorrer ao longo d-a 
sua fame todo o evoluir daquela · 
peza, de.Jembr1ªr a canción que co-

~ En resumo, o que ali se debatia 
era o poder lexislativo do Parlamento 
galega . . b Estatuto de Aoutonomia 
confírel-le a capacidade de lexislar so
bre a .. ordenación territorial (que por 
certo ainda non q~ixeron acometer, 
o que trai consigo aparte destes ma
les). Agora, a Lei de Bases de Réxime 
Local. contradi ao .Estatuto e fixa un
has posicións no referinte ás comar
cas que non t~n nada que ver coa rea-
1 idade gal.ega, pois que afirma que un
ha comárca non 5e poderá criar éan ~ 

mezaba: ''Somos, somos somos 
· rexédores deste muni'pio.~ Somos 
somos, "somos o's niel lores '. Este é 
o print_ípio'~ . E menúes que nas 

. ruas prógreqia o bal.bordo, o berro· 
colectivo, _ a atitude .·co_mpacta_dos 

. qué x_a 'non, aturan máis psoecialis-
. mq,. virado en; represión · e arbitra
r.iedade, Paulina ia ·medrando de 
tamaño, e ei:._á xa como_ un facha 
ergueito ~ · máis aceso ·na noite éo
munal. E escoitaban-se ao· lonxe 
ecos mtmicipais que, taniérÍ elas 
cen_ifj,eabari un antigu·o ')ret~bulé 
e SS'iCéf se_ eScoitOU 'alg"4r.ih'a tatde a 
estrofa:· '~Mandar e otdenar no no~ ~ 

. so Axuntamento. Ma.hda"r- e orde.,. 
nar ee9 bacallau cortar". Pero ta~ 
·mén Pai.llioo ,.leníbraba .aqu~la pe
za, . mais dela fa tirando oufrásde
se~el.lahtes e~si1\anZa$. - E ¿).berró 
era · ~n Jrern9r ni_uC(ad~ er,i ~t-erra- . 
moto que, ecoou ur:iha· noite nás 
proprios alicerces da ··casá Petru-

• . ,; • -~ • ' ' • • • J - \. ~ 

ñen que facer é ocupar os seús es~a
nos para que comece a sesión. 

A.E. 

cial, .denuncia.ndo a sua vo; .en rit~ 
ni os 'tropicais, esixéncia de·· mar
chas ·e re.feréncia ª vagas . excre
cións ("S.oto, mariachi, dimite que 
a· cagache.s") e alguér.t polo subai-

, .. fif refundiu con subtil e popular 
solércia a Celso .Emilio e Shakes-

. peare, enundando que "a·lgo chei
ra a Podrido no Concello, e fede 
que alca'trea desde sempre". E o 
berro fixo tremer o espácio. Oui
z.ais tamén Paulina~ m~ntras c~ia o . 
·pano q_e fundo da representa~ión· 
de hai únha 'década e de hoxe més
mó)e~ad~ en v~o . c~ra ~qu~la am
bulancia, de . letras as avesas lem.
bré!ra~se · da derradefra peta . ~müsi 
car daqµela obra: ·~::r:eñerí-nos qúe 
escoi,tar, se berrarnías· .:todos · Te~ 
ñ.~1)-nc)s que escoitar~ ' se~ ceri sdrno~ 
x~" ., Oir.m·il. ~Ju mil ~mfüe)ro~·· : .. ~ , 

· ... Á. M~CÍ Ñi; 1 RA~ 
- , . ' l (. '.~ 
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A do contrabando, a hipótese máls creibel 

VOLTAN PROFANAR 
AS TUMBAS'EN A GARD-A· 

. . . 

Un novo caso de profanación de tumbas fÓ'i_:d~n!;Jn~iado ,,., do1,1s· coches, unha:~furgemeta bran ::: ' 
a pasada semana en A Guarda. Segundo as~utortdades, -~ "i;. -;~ c"a:;"'e ·óutro ~ acú:omóvil petluéno~ ~-
o cadáver unha muller, non sofreu dano algun, por rnáis qu~ Duas persoas quedaban esperando 

t ·1vese as faldas subidas e baixada a roupa interior. .:-- neste a .. uto e ou1ras .oatro saltaban· 
·• ' l "d d · . -, ao . ci.metér.io cando el Ue.s deu o Esia nova ·denúnda trai'Cfütra:vez o :tema a ·aqtua ! ª e. ·tu "J alto.- áo e.nccinfrarse g· árdañdo~ as · 

· I · ' ' tumbas. Cómo .operan seis per-
Nestes momentos só hai. para nós soas? · 
unha hipótesis válida para enten- Afírmase tamén que ao ca.dalei · 
der 0 que está pasando no cimete- tos non lles rouban nada de valor. 
rio de -A Garda que é o Contraban- Asi as cousas non se entende 
do realizado através dos cadalei- moi t?en o medo dás persoas a ta ~ 
tos. Esta é polo menos a con el u- lar, ·a contar o que ~aben. Por qué·"' · -
sión á que chegamos despois de. tante medo? . . . 

, numerosas investigacións e desear-- Pero hai máis perguntas tais co-
tar outras posíbeis hipóteses, ·efes- rho a auséncií:J, ·de~e hai un ano, 
de que en Decembro de 1983, nes- de toda explicación oficial a un 
tas páxinas, dábamos a notícia, feito que -trai a t.od~ unha vila én-
-que logo saltaria a numerosos · tre a incertid1Jme ·e o temor. 
meios de comunicación- do que . , , · 
estaba a pasar cos cad'aleitos en A Os cadale1tos corñpranse fora . 
Garda. - _ Asi as cousas, quedaba outra hipó-

Voltábamos lago sobre o tema tese, que . non fosen buscando na-
no mes de Febreiro do 84"ao apa- da dos cadáveres, senón dos cada~ 
recer novas tumbas profanadas e leitos. · 
ao apresentarse unha denúncia. A Noutros pontos de Europa ten-
segunda denúncia feíta, tres agora se descoberto a utilización de ca- . 
coa realizada a p,asada semana, por Necrofilia ou máxia negra... daleitos p·a·ra o tt,áfico de contra-
máis que as tumbas revoltas nestes Nun primeiro momento, os veci- bando. Está podia s'ér- Í.mha nova 
últimos anos pasasen de médio ños especulaban con que '$acaban ' hipótese a ter en canta e que para 
cento. droga dos cadaleitos. O profesor nós, por máis de non poder com-

Despois de ter saltado estas no- Concheiro,. Catedr,ático de Medici- proba la, non demos , encontrado 
tícias parecia que estas accións de- . ña legal da Universidade de San- argumentos de peso para desbota-
sapareceran case por completo. Os tiago manifestábanos que "non se la, como pasou coas anteriores. 
gardeses, que · naqueles tempos vi- pode sacar nengunha droga dos ca- , O certo é que en A Garda hai 
ñan vixilando noite tras noite o ci- dávres", que era coque se especu- duas funerárias; Santa Lucia e La 
metério cando se 1 le enterraba a laba. Fe. 
un familiar, xa abandonaran en En averiguac1ons posteriores Estas funerárias a.inda que nun 
parte este costume, por mais que pudemos saber que na URSS utili- . tempo .fabricaron os .seus propios 
seguisen facendo "rondas". - zan as pituitárias do~ cadávere~ pa- ataúdes, agora tráenos ·doutros la-

Pola nosa banda o tema non es- ra extraer unha substánda para__ dos, seg.uñdo nos confirmaron nas 
taba nen moito menos abandona- mellorar o rendimento dos depor- próprias fuherárias. Os féretros ve-
do. Foron moitas as veces que· nos tistas. .- ñen de Curtis, de Ribadávia, de 
desprazamos a A Garda e que_fala- · Pensamos que aquí a inda non "onde nos saian máis baratos ... " : 
mos con persoas que podian ºacla- se coñece esta técnica e que, ade-- Alguns- :dos cadaieitos tamén ve-
rarnos "este mistério". Sl!~pren- mais, de levarse a _cabo non~ teri~ ñen de Portugal. ·· -
dente mente, persoas que nun co- só por qué circunscreberse .. a A Agora a moda son as "caixas 
mezo se amostraban bastante re·- Gar_da. _ . . . .- acolchadas'', con bomb.il las e. ou-
ceptivas, segundo ia pasando o Outra das hipóteses baralladas tros elementos ornamentais: Neles 
tempo negábanse rotundam"ente a foi a da "máxia negra", que norí é doado eséóf.lder calquer cousa,· 
falar. A excusa era clara a meiran- se corresponde coas posiGiógs dos aiflda con bastante bulto, pero so-
de parte das veces: "teño tillos e - cadávres e con que moitas das ve- bretodo d,roga. . · 
muller". - c~s non son sacados sequer do ca- · Polo momento ·é só unha hipó-. ~ 

Persoas que viven perto do c;:i- daleito. tese, de momento amáis crtbel, o 
metér·io sempre se negaron nen se- Tamén se · descarta a necrofília qtJe non quer dicer que non ·poda 
quer a comentar nada sobre o te- polos mesmos motivos, e porque haber outras razóns:· As autorida-
ma por máis ·que moitos aponta- núnca se encontraron nest1wcadá- . des xa é hora de que ~eonfirmen, 

ran a que eran as que máis sabian. 
"Non queremos problemas", foi 
sempre a resposta. Só unt:ia vez se 
atreveron a dicer que "a causa é 
moito máis grave do que vostede 
ensa, tamén a vostede lle seria me
llor que a esquecese". 

O antigo enterrador foi amea
zado e preferiu deixar o traballo. 

vres ·nengun sinal de violéncia. desmintan ... de .. que. se. pronúncien 
O que si parece é que se inten- sobre o tema aoque, apesar da sua 

ta dar unha imaxe de manipula- gravidade non lle·tef-íeA p.restado a 
cións sexuais pola posición das máis m(nima atención. Pode que 
roupas, feíto que nunca se viu esta inibición sexa propiciada por-
confirmado. , que o Gobernador c_ivil, ao. non ser 
Seis persoas operando ~- ·· gale'go, non saiba o que significan · 

· os. mortos para as nosas xentes. O · 
Segundo no_s conta·r~: o enterr.ador povo de A Gar:da xa hai máis dun : -. 
Taboada, el vira a seis per.soas en ano que demanda solucjóns. -

,, 

VIVA O 'ANTROIDO 
E MORRA O .CARNAVAL!! 
Renasce o Carnaval! Mentira, o 
Carnaval non renasce, senón que 
está a nªscer. Mentres tantp, est~11 
matando ao Antroido. Ese ántrbi
do p9pular, espontáneo, rural, f~s
tivo; exemplo de conviv'éncia, $á· 
tira e, t~leráncia; ese anÚÓido. que 
pasou ··vários anos acurrunchado 
nas aldeas máis lonxanas da· ci'vi
liza2·ión vilega, quer. dicer, máis 
lonxe da intóleráncia, da ditadura, 
está deix.ando paso, mália que a 
moitos ríos pese, a un Carnaval • · 
clanJmente · domesticado palas 
norf!las socials ao uso importadas 
do extranxeiro: un Carr.;aval abur
guesado tipiéarnente '.'eurnpeú". 

' rfiva ·nel ·a ·desfile ·e á 'exibición 
narcisista ·e competitiva en traxes 
comprados- en. "boutiqÚes" ·ou ahí~ 
gadbs < en gra_ndes -~irrnacé ns, q üe 
ve~en 'ser" tamén url' exponente do · 
podério ·' económico . . .Onde_ Ván 
aqueles 'traxes de con7fe'ccióh ca~ 
seira, de imaxinación, perícia ou 
LrriP~oyJs'!ción? Onde quedaron 
aquetes' dias-de traballo? Todo foi 

suplantado por cántos cartos podo 
gastarme e pola eleición dun de
terminado. modelo, que, logo, ven 
se'r exactamente igual que 1outra 
d:úcla de· mpdelos, ·.o ,que leva 'á 
perda fo~'al :da person.alida<;Je, -co
mo persoa e 'como antroidd. 

H.oxe manda, como xa" dixe
mos, ·a exibición sobre. a .vivéncla, 
a ' participación. e . . a ilu.sión. Para 
ilustralo unha aíiédota real: "unha 
moza ·estaba disfarzándose. A§ 
amigas pintábana e arranxábana o 
mellar que podian. Ela insistía_ un
ha e outra vez en que .a deixasen 
"guapa". Candó se mirou áo,espe
l_lo gasto-use, pero ao· momento 
cambiou de 'id~a. "Asi ñinguén me 
coñece, de qué me vale .ir gu,apa", 
sentenCio'u. ,· -~ · , · · · 

· O . AntÍoido, vivéncia persoal ~ 
Íhti mal é:lesehro lada' e enra i'zada na 
socied'áde, -por' isq riláis coim-!nica
tiva· e 'sol'idária está dando pa'so a 
lfn ~car.navai ·onde o protagonismo 
oficial ou inst-ituciona'I vai'toman:.' 
db 'a'ri'o . tras arlo máis' prÓtagonisj 

mo -~a; oÍ:g;'1'i~ació~ .das'· a.ct.ivida-:_;· 
des que perden asi o espontáneo e 
pasan . a ser dirixidas segundo os 
intereses dos que niar,can as p.autas 
dos comportamerito's ~ociais., quer 
dicer, da clase domi~ánte. 

' O Carnaval é un desfile, un bai
le, unha sátira "dentro da legalida
de", ao sumo ou, no piar dos ca, 
sos, un baile-. O único que· cámbia 
a respeito do resto do ano é o tra
xe, que cada un pode varialo a 
gasto sen que ninguén se estrañe; 
no demais as normas seguen estan
do marcadas pola clase dirixente. 

Vivan as volantas, · peli~ueiros, 
cigarróns, pantallas, · frros, chu: 
rruas, madarnitos: mauros., cris- -
tianos e· xenerais (até o español). 
lJrcos, Mecos ... vivan todos os an
trofdos anónimos e espontáneós ... 
viv.a o Ant~oido, morra o Carna
val! 

. ' A. EYRE. 

.o Piloto, entre a ·a:dmfración é--0: medo· 

LEMB~ANZAS NO"VIN.TE.
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Era a unha ,.e méd,i a da tarde dun dii3 eu non, os .mais grandes, e tiña até 
-soleado. Voltaba.da escala despois de matado algun. Todo isto facia que 
percórrer dous quÚómétros de cami- me caise simpático O Piloto. Logo 
ños la.macentos cando non recordo a comentábanse tamén as tazañas: có-
quen, pode que fose ao meu abó, lle mo tiña escapado á Garda Civil can .! 
;escoitei a notícia: : 'mataron ao Pilo- do o tiñan ·rodeado en Adá;·cómo se 
_to·; estaba ,comendo sentado nunha - · fugaba disfat'zado sempre e, · para 
pena xunto ao ericoro". min, que ainda non coñecera ao "Zo-

Todo o lugar comentaba .a notí- rro", nen ao "Llane~o Solitario", 
tia: "Foi a Bóca Torta .'.:. quén sabe "Red-Rider", e outros polo estilo; O 
quen· foi; disparár-onlle tÓdas a trai- Piloto era o meu heroi. 
ción ... non lle deron o-alto ... din que Pero estes sentimentos misturá-
llo . deron; si, cando tiña xa catro ti- banse con .9utro: co medo. Eu tiña 
ros enriba ... cómo ian darlle o alto, se medo, pero· non medo exactamente 
llo dan bárreos a todos ... os gardas ao Piloto. Era un medo que proviña 
seica tremían cand~ lle dixeron, e de ca·ndo se falaba del na miña casa; 
.que non querian ir ... agora os que o del ou doutros escapados. A miña 
r:nataron están bons, van ir por eles". aboa enfadábase moito, rifaba co 

Pero non, esta última sentencia meu abó e sempre remataba facendo . 
non podía cumprfrse, O Piloto era o cambiar de éonversa, privándome da-
último guerrilleiro de todo o Estado, quelas historias que a min tanto me 

.... o último . "escapado", "home do entretiñan e gastaban. "Calade con 
' "monte", ou "máquis". -Era un 10 de iso xa que até as paredes ouven. Xa o 

Marzo+de 1965. · . . sabeces!" Non - valían · desculpas: 
Ao dia seguinte yin unhas imaxes "Non sabedes que por estar detrás da 

'que ·ainda hoxe gardo c':on toda a ni- porta, . despois veñen as lérias", sen
tiez.: 'Era a primeira· páxina C;fo xornal 'tenciaba. E asi o medo d~ miña aboa, 
J'EI PrÓgreso"". Traia dua¿ fotos: un- - da miña nai ,que'non dic.ia nada, pero 
cha duriha pucha en onde se vian ba- . que se lle notaba moi ben, trasmJtíu-. 

· las, a oútra do Piloto ·mÓrto, Pero do se a min. 
:que máis '. me re.~orcio é dunha frase Ao cabo dos anos inteireime de 
que, cos meus poucos anos adiviñei a que "a muller do Pilotovoltou do es
ler ... · "tristemente famoso". E claro, tranxeiro". !; alá fú'n: Ela; Mirella; 
chegaro!l as perguntas, os intentos de contourios moitas causas. Relatounos 
respostas por parte do meu abó, do sobretodo a im.axe humana de Luís,_ 
rneu pai e a miña ab.oa que se enfu- ' c'omo ela· lle ctiama' s·emp're, como o 
~rruñaba e pe~ íalle.s que cambi!lsen de _ -coñecian os seus compañeiros. Da-_ 
tma, qu'e non fals~n ~füo. . . quela, xa tj'Áa o.utr;;i visión d.Ós feitos,; 

~· A .:Xente' das aldeás ba.ixaba á~ribei- · -xa se podiá_, falar cun .pouco máis tJe · 
:ra a-_ "v.er..,·ao .. .Pilotoi~-~ Baixaban aque- ) iberdade e ;x~ me inteirara de moita~. 
les fr~nquistas, ou aqueles que non .ti- cou.sas máis~ 
~ ah nada que esconder. A xente que Asi puden ·saber cómo Xos.é Cas
Jorá r'epubliCana bu·de-"ideas éontrá- tro Veiga, natural ·de O ·Co·rgo, fillo 
•rias ao réxime", non ia: tiñan· méclo a de caseiros; enrolado voluntário aos· 
que os detiveran ou ·11e·s pasase algo. · 16 anos na" aviación, fora abandona-' 

Eu qlleria ver ao Piloto pero non do no ano ' 48 polo PCE á -sua 5orte 
me .levaron. "Qué queres", díxome 0 cando este partido decidira renunciar 

á lo ita armada. Souben cómo ~"Luis" · meu pai, "que che fagan pegarlle un-
ha patada no cu como. lles abrigan a · se negou nunha reunión en Escairón, 
toos os que van? na "casa do corredor", a marcharse 

Non .. sei , porqué . .me.u pa.i supuña de Galiza como pretendia Q partido. 
que e.u non lle queria pegar unha pa- Pu?<o a pistoja sobre a mesa e negou
tada. Aos meus 'anos non me podia. se. Ainda non pudemos inteirarnos 
chegar moito o coñecimenfo para auen fora enviado do- PCE qae asis-
'comprender quén era o Piloto.' áro tÚa 'ª reunión e . lle dixo "de -pouco 
aquilo fíxome variar a opinión~ xa che vai valer esa pi"stola". O piloto 
noñ queria ir velo. seica respostou con aplomo, "o meu 

sitio está aqui, vós sodes uns cobar-
E a verdade era que eu xa tiña un- des; se teño que morrer morrerei, pe-

ha imaxe fixada do Piloto. Par·a min ro fareino aqui". 
O Piloto era unha lenda, pero unha . E falto de apoio seguia facendo 
lenda moi especial; algo - por quen propaganda e axitación política. No 
sentia admiración, por que ª 'el non seu último panfleto que se conserva, 
lle pasaba como a min: el non lle tiña feíto pouco. antes de morrer, chama-
medo á Garda Civil. Eran eles os que ba á "folga xeral política". 
lle escapaban, aos que tirou dunba Souben tamén dos contactos con 
ponte embaixo, aos que fixo escapar ,ET A e outras martas cousas e, ade-

.do "Café Pizarra" cando estaba xo- mais; deime conta de como agora hai 
gando ás cartas ·con eles,e un sé gaba- moita xente do povo q'ué, vin~e anos 
ba de que ·se encontraba ·ao O Piloto despois da sua · marte,'. se recorda do 
o mataba. Era unha lenda especial Piloto, sen medo, sen ódio, ainda que 
por ql.Je ·roubaba os ricos para dar lle pode que non saiba-verdadeiramente 
aos ·pobres, e rion lle bicaba . as mans 0 que pretendía "o últim.o guerrillei-
aos cregos, cou,na que .a mirí tanto me ro". 
amolaba, ·sen·ón que taliién os rouba-
ba como nós o viño da misa, bueno, ALFONSO EYRE . 
- -- - - ~ - - -- - --- - -- - --- --~Nf:í-64::1,-l-8~ ~ Í ~p·~ ll Ei" ~~O¡J11J8,~f 



_socIEDADE~--------------------------------
Na noite do Luar 

A M·ODA GALEGA POSTA DE LONGO-
'-'Luar", a noite da moda galega, celebrada o sábado 16 en Vigo 
pretende ser cómo un ponto de arranque dunha nova etapa, a do 
lanzamento interhacional do conxunto do deseño galega. lsto foi o 
'-iue dixo aquela noite por parte das autoridades galegas presentes, 

"Galicia·1 bda", poi a mañá tivo lugar 
a inauguración de "A Toda .Tela", 
mostra de trece pintores e tres escul-

. tores, pertencentes ás novas tendén
. cias plásticas imperantes na nosa na
ción. · encabezadas polo Presidente da Xunta. 

., ¡ 

l.!.UtS·· -SarballG>t"'•W"' .irnpwJsm;i1tde:ste 
"boom" a nivel de coñecimento. pú
bli90 afirmou que o que se pretendía 
era converter ·a Galiza-nun 'Pais Mo
da", quer dicer, nun dos centros do 
mundo da moda. 

Até aqui un anúncio de -intencións 
que oficialmente pouco rpáis supón, 
até agora, que un recoñecimento pú
blico da magnitude deste sector, su
birse ao carro da corrente favorábel 
e, por qué non dicilo, a importáncia 
do apoio á revista "Galicia Moda", e 
máis este acto da noite do 16. · 

Precisamente esta noite tamén foi 
apresentado o '~orgao de difusión a 
nivel internacional dos d.eseñadores 
ga legos", como a calificaron os seus 
responsábeis. Neste terceiro número 

aumenta a calidade éónsiderabétnlie'ff1 •. 
1r· Ali e~iivJ";on as principais firmas 

te, apresentándose nel as coleccións galegas, agás de ·Ad9lfo Domr'nguez 
primavera-verán para 1985. Pqla opo-_ que ~j:ir:niña só, sen o apoio do grupo 
sición ao Goberno .9alego foi critica~ . · "Galici.a 1 bda';, , don quen se encon-
da a portada, na que aparece o Presi- tra. enfrentado, e de '.'Verino". 
dente da Xunta calificada por-un d~.- En suma, que a chamada. "toda 
putado do PSOE como pr_opaganda GaHza" deuse cita en Vigo nun acon- · 
eleitoral. _ tecimento cultural-social, dos · máis 

Ademais .disto, a .revista segue sen relevantes que se teñen celebrado na 
1 sar adecuadamente os tdpónimos nosa nación·: · 
podéndose ler nomes como "La Co- Pola noite, actuación de Amáncio 
ruña, Orense, Ordenes", etc-. Parálela- Prada e desfile de m~del'os da tempo-
~ent? aumentou o ~so do galega e o rada outono-inverno 1985 para home 
1nteres dalguns art1gos, destacando sob 0 lema "libe·rtad calidad virili-
como _sempre a apres_en.tación e a ~o- dad", que foron defi~iélos poÍos ex-
tograf1a. · pertas como. prendas nas que h·ai que 

"A ~oda vela~' ,, resaltar, xunto coa liberdáde de mo
vimentos, o confort e a calidade· dos 

Se pola tarde do 16 se apresentou tecidos. 

COMEZARON 
AS COHRECIONS 
Nos pasados dias empezou nás distintas lo
calidades galegas -unha campaña para pór 
os letrefros en galego. Habia cinco meses 
que a Federación de Asociacións culturais 
lle dera un tempo prudencial á administra- · 
ción para cumprir a leí de normalización 
lingü1stica no tocante aos tooónimos. O 
chamamento non tivo eco. O BNG de Lu
go empezou a campana, e con ela a aenun-
cia do Alcalde. · 

Poucos dias despois, o mesmo B NG .fa- . 
cia un chamamento a ·nivel nacional para 
restituir os topónimos. Paralelamente,. o 
MOPU anunciaba en Pontevedra· a coloca
ción de máis de 700 letreiros en "bil ín
güe", contravindo asi a mesma lei. En di
versas vifas o comezo .da campaña tivo lu
gar ci.Jn acto simbólico como o que vemos 
na fotografia, celebrado na. Praza-·da-S--Trá-
vesas de _vigo.- · - - . · 

;. 

A carencia de iodo nas augas e na 
alimentación,e o consumo excesivo de 
verduras como grelos, repQ1Q~, berza ... '. 

J t 

.. 

é a causa determinañted8qu:ehaixa Bocio ~ · 
en algunhas zonas de Galicia'. . . ,. .... 

· O consello máis sínxelo e eficaz é, condi- . 
·menta-las comidas con sal iodado. 

Is to non quere dicir botar máis sal. Chega con sus
tituí-lo sal común polo sal iodado. 

Ou sexa, cociñar con sal con iodo. 
Ademáis, debemos incluí-lo peixe do mar e molus

cos (mexilóns, .. . ) . na alimentación.e alternar oon outras ver-. 
duras, como xudias verdes, tórhat~s , alcachofas, espinacas, 
leitúga. ' ' . . . ' e 

Así conseguii:-emós entre todos .uhha Galicia máis sa .- ·:·-. ·. :_ · -. 

. ' 

A NOSA TERRA / 6 . 

· ollada inxénua 

A ILLA 
~. !i 

D&. SAN SIMÓN 
: ".:....r 

FR~NCISCO CA•RiB~l?L:O~ .-, sxs~·<:111n pdora ás ;visitas . .Pe~o_¡ _haHnoitos ~· tn i..., 

· da vivos. ·a amigo Alfonso Magari-
ños, a ponto de ·publicar unha bio

A e·stética da· Ria de Vigo, ne> tra·-· ' grafia do· fux-ido "Sabino Sueiro", 
mo de Redondela, ·está nucleada ten localizados vários diários de 
na llla de San Simón. No meio persoas que pasaron tempo na ca-
dorme, toma o ·sol e escoita todas dea de San Simón. 
as pulsacións da cambian!~ vida Estamos nuns anos decisivos 
da badia. Pero, cantos mistérios para documentar a resisténcia ga-
esperan ser desvelados nese silén- lega. A história do franquismo en 
cio atemporal da .llla? Galiza 1937-1951 está medida po-

. , Foi .luga_r de poet¡:¡s e de fra<;Jes: la guerrilla, p9lo exrno, pola fa me . 
1· ali· ian meditar os franciscanos coa · e pofa represión. Catre vectores .. 
me.sm~ ilusión de eternidade que que a flaxelan con tintes vivos e 
ás Cíes. Moito máis tarde foi Laza-, inesquecíbeis. A resisténcia foi 

· rete e, ao ar desta actividade, cua- . longa, . brava !:! ten a capacidade de 
se que nasceu Vigo: consignatárlos ·ubicar a sociedade galega no seu 
de buques; contrabandistas de to- auténtico lugar. Magariños destaca 
da a vida, etc., significaron o esti- o diferente comportamento das 
rón decimonónico da urbe galega. forzas da Garda Civil e as da Fa-

. Cando · a illa de San Simón. foi lanxe. Estas perseguiron con cons-
máis afectada e tivo que aguantar táncia digna de mellor sorte, con 
o aspecto sinistro de prisión foi / fúria a cantos foran inda que sa-
nos anos da guerra e posguerra ci- mente republicanos. Aquela tiña 
vis: ali viviron cóbado con cóbado m isións poi íticas marcadas e se-
centos ,~ de presos políticos. Uns guia outros critérios. Tamén en H. 
morreron ali, outros saíron trasla- Heine é constatábel cómo a Garda 
dados, outros conseguiron unha li- Civil e a Guerrilla conseguían, ás 
berdade provisória que non os li- veces, certo mútuo respeito: eran 
brou do "paseo" posterior. E tan- combatentes dunha guerra. Ao seu 
tos e tantos pasaron ao batallón .lado pululaban todos os insectos. 
que os executou. As abundantes memórias que, 

Evar.isto António Mosquera ten parece, existen, compre recollelas 
publicada unha fermosa narración e grabar desa forma a "memória" 
de tal cadea ucuatro años a bordo do noso povo coa dignidade dun-
de una isla". Quedan outros teste- ha resisténcia alcumada de "atra-
muños: o de Xan Carballeira, al- cadores". Moi lonxe diso, cómpre 

-calde de Bueu, desapareceü triste- · · deixar ben abrillantada a lembran-
mente a causg ~o medo da posui- za dehérois tank dignos do pai's. 

UlNSELLERIA DE ~ E COl6.IMO D--cas.udo- . 

/ 



~1~1A_N_o_sA_T_e_RR_A----~----~~----------~~~~~-----~~----~~~~--...-------~--SOCIIDADJ_ 

1r Xornadas da ·Língua .Galega no ·Ensino 

i:-:· OS, PROFESORES QUE DAN AS CLASES 
EN--GALEGO E''N FRE-NTADOS iJ •. ADMINISTRACIÓN 

-. • • • 4 

·o desexo da Directora Xeral de Poi ítica Lingi" íst.ica·, Paz · La mela, 
lae ~trabal1cir rt©cló's a é'0tio~ ai1ñC:ta que sexa cada·-t:Hil r:l'a sua leir.aí , 
pero todos no mesmo agro", manifestado no acto de clauslfr.a das 
11 X ornadas da Língua Galega 'no Ensinq, noñ foi recollido 

'por unha parte significativa d~s e_í!sinantes Psi, os sindicatos 
SGTE UTEG (INTG), as asoc1ac1ons AS-PG, AGAL e os 
¡::>rofe¿ores Enrique Costas/ ilar García Negro, Ma do Carmo · 

· Enríquez Manuel Portas e Francisco Rodríguez preferir:on retirar 
as comun

1

icacións apresentadas, .interpretando quizá que aquela 
non era a sua leira, dada a "actuación restritiva e qntigalega 
dos organismos convocantes". 

O ponto máis destacado das J orna· 
das foi o duro enfrentamento acorri
do o dia da inauguración entre a Di
rectora Xeral e un numeroso grupo 
de profesores; representados por 
Francisco Rodríguez e Pilar García 
Negro. 

En c9ntra do que trascendeu - á 
maioria nos meios de comunicación, 
ó choque non tivo como fon9o o 
"lusismo" ou "non lusismo". A reti· 
rada de comunicacións, segundo nos 
explicou un dos seus autores, tam
pouco tivo nada que ver coa atitude 

· do profesor Gill émández. 

O desencadeante das protestas, 
protagonizadas polo sector do profe
sorado que tradicionalmente da as 
clases en galega, foi o ponto terceiro 
da folla informativa que a Dirección 
Xeral repartiu cara a participación 
nas X ornadas, no cal se ind 1caba que 
era de abrigado cumprimento que as 
comunicacións que se enviasen se 
axustasen á Normativíl vixente, co 
cal as Xornadas quedaban restrinxi
das aos que aceitasen de antemán a 
normativa oficial dav unta . Esta dis
posición prévia provocou que alguns 
profesores abandonasen desde un 
princípio a idea de participar nas 
Xornadas. ' 

Esta limitación non existira o ano 
anterior, ainda que xa daquela alguns 
ensinantes tiveran que insistir para a 

. aceitación das suas comunicacións, 
ante certos impedimentos calificados, 
no seu momento, de "absurdos". 

Ademais da normativa, este ano 
tomouse a medida de "reservar o di
reito de aceitación e publicación das 
comunicacións_ a1:m~~~!1tadas". Se 
ben, a respeito do ano pasado, ·xa se 
deixara de publkar a de Pilar García 
Negro, como indicamos no número 
anterior. 

Retirada das comunicacións 

lidários ante a non admisión das co
municacións do SGTE e de Mª do · 
Carmo Enríquez escrita en ~alego 
reintegrado". Engadindo por ultimo 
que n·on era: certo que este profesor 
entregou a sua ponénc-ia en bil íngue 
e fóra de ptazo. - . 

Declaracións ele Paz Lamela. 
Ante as pergúntas deste periódico so
bre os problemas ocorddos con .al
aunhas das comunicacións, a Directo
ra Xe-ral 1 Paz Lamela! manifestou que 

tribuna ', 

CARTA·ABERTA _A 
D.ª PAZ LAMELA VILARl-ÑO 
MANUEL PORTAS máis "ventanillas" que só usen o Mais a gota que nos fai escrever 

galega, máis prática lingüística por esta carta, a gota que colmou o va-
Muitas foron as razóns, obxectivas· parte dos governantes, máis apoio · so da nosa paciéncia foi o aconte-
e concretas, polas gue se pro_te~- aos movimentos activos do proce- cido nas '11ª Xornadas da Lingua 
tou e mesmo se pedm a sua dim1- so. Outra pergunta tonta: ere hon- -- Galega no: Ensino'. Cando se qrga-
sión, Sra. Paz Lamela, mais creio · radamente que ·~aleguizou alguén niza un encont;ro para reunir a to-
que nunca até agora por motivos co seu famoso 'fálalle galego"?. das aqu etas persoas que traballan 
tan evidentes e abundantes. Paga unha campaña en que se diga no ensino en e de galega non se 

)q sto cando a unión de todos tamén "·os da Xunta falaremos pode prescindir dup sector impor-
os sectores galeguizadores era máis sempre en galega", e faga que se tante, recoñeza comigo; ou polo 
nece~ária, . cando todas as voces, cumpra. Entón sL, mais permita menos representante dunha liña 
cando todas as forzas que pode- que duvide. Co "t<álalle" e coñas de pensamentos coerente , xa his-
rian contribuir a unha normaliza- polo estilo as conciéncias laxas fi- tórica dentro do galeguismo (Vi-
ción progresiva deverian tirar pala carán tranquilas e a caml?aña elei- mi Pira. Vilar Ponte . <:astel::io Rrin-
mesma corda, aparece vosté , toral de AP (sempre APJ contará za Brey, Carvalho Calero,. .. ) .. E 
apoiada en AP e no "galeguismo con unha fráxil e decolorida qui- :rrímto menos cando ese sector está 
san e ben ente·ndido", para botar tina galeguista 'J.Ue vosté lle pinta , vivo: comprove-o estimativamente 
máis lume nunha batalla de nor- no caparazón. co tanto por cento de comunica-
mativas q_ue nó serve para frear un E non se me desculpe dicendo zóns censuradas e as reiteradas por 
proceso, miciado con tantos esfor- que milita no PG. Esa non é des:; non suportarmos participar nun 
zos, e· para clarificar <:¡uen son os . . culpa. Os auténticos seguidores atentado tan grave contra a liber-
que non ·renuncian e quen os que das ideias ,de Castelao non poden dade · de expresión. Non esqueza 
pactan, qu.en os que traballan nun reprimir como vosté fái contidos tarnpouco as que non se apresen-

~proxecto de língua nacional e basicos de nacionalismo e língua.. taran por aparecer censura orto-
~quen ós que a ven_ wmo un carr.p Leia o cap. IV do Livro 1 do Sem- gráfka ~es~o na convocatgúa. 
de vacas que cumpre-mánter como · pre en Galiza; mellar leia-Q. intei- R€capa_clte, Sra. Paz Lamela, e de-
monum·entú - · tuxistico~rexional. ro. Se o fixo xa, convé:n-lle repá- fina cornigo: iso cha·ma-se repre-

. ·Durante a soada discu:sión · coa' que) Vosté pártiCipa'.desde· e seti Gárgo -sar. Di~o por se a memória... - sión. E por ende tamén de;veria di-
·peron comezo as Xornadas, Paz La- (q_ue -por algunha taión lle .~onfío_u Cre10-a, Sra. Paz Lamela, can- mitir. 

AP, oú non?) na repres10n . <fos do afirma que nunca lle puxeron . Por último, Sra. Paz Lamela, 
· mela informou :áa admisión de várias reir¡.tegrác;.ionistas: persegµizón 'po- imp,edimentos ás sllas iniciativas, simplesmente aconsellá-la nunha 

. ··c9!)J t!niq1cións., , entre eras as· de- F. la língua · empr~gada, de.saprova- ou a falta delas. Claro que a creio · éousa: a balbinite .ou Balbinoma-
Rodrif§Q;e~ .··:e P, Gar:·cra , Negrn, por . zón de Uvros de texto .e·scritos. en mais sabe· por qué non a frearon? ni~, enfermidadt: eonsistente 'en 

··· so.nsfoJ~r~r' cfu~ -r;ion ''difer¡:á:n .demasia-,:,,¡t¿;- _ gaiego discriminaoións na políti- Porque _ as · suas· rn:µnpañg.s, ªª suas .:., .. ~fn:mar- o ~galeg"fISI~o per~o~l por -
' do ,da +iormativa oficia·I , A normativa"f ~ - - c-a' e'ditoFial,:.: -~ is"<i"' - c.on;tr-ibut~ a .' .xorna:da's os. seus cursiñós de rtor--:; - ffi€m da p-r9ced_enc1a aldea, e algo ":-
~ era'- er:ú e'alidadc·a coíJec.itt.a dii*io h\S;; ~ ;._.~ ~qué-?>:P.or ~~¿;t~ ,nt~:tiyo ~a. se. úfp-_- ma-ttva ... oficilll,-::e~"'. ~eu 11epoti&m9 .,_: :p9r -:sorte- -altrapasador _superfi: : ~ ~. 
PG SO : . -, . testou,, xa se pedm a,su.a!'a1m1S~!1~ , culttJral as suas crrc~l~res 'reco- cial, que !],O? s~rye de parapet~ pe-

.. 'eª sua posterior admtsiqr;i !q.t , -~- ·;,Oind~~ente, a-="umca e-ta~<ij:i.a .. me:rrdando" o vso da .hngua non .·!~D:t~ raz ';?n$ _senas de galegmsmo 
caltftca,?a polos auto~e~, d1as . ~es9Jª.~~'. ~~ r~'--camp~~¡r'::r,:ealizada~q1:fü 's'e ~~pref.~<' (lte~t~n.~~ontrá )i;.ére ·c.ent~ cá~t.elJa- ··~ mt~gra), ·'c.ciIJ:!o a~ que lle esp_uxe
c.omo unha contra~1c:1on Cf?~ Ef!-J,'::{"' r~;~~~i~.' ~~f~aliiadonr.~ fesultou ~~sér , iiizaéiéú1 -da sociedade gále_ga'.tNón-.' ron. Sn os fe1fos _mteresan. e diso o 
sitos previamente es1x1d_os p , P!~~~,. ~ '."ll'r~aij:~t~~~ testemunal. Con con- molestan ao Poder. Reconeza co- seu l~bor adoe~e. ~ J?<?r 1sto, por 
pria Dirección Xeral, as1 come/ UFTt;ia-o..: •,~-~ fo.ténóti.fs é.,.~ándeiretas non se po- migo-:" NON GALEGUIZAN. Se todo 1sto, devena dim~trr . , . 
manobra coa que se queri~ ap--a~~ ntar ~e ... ~ender ; en~et~!~ .. ~~ <PIO§eSO ~f-;;nu:n,~.0~ , p~rsjd~:ra capaz, non s_e , Ba~ta xa, d~ verbalismos ,t'.PlCOS 
qu_e. n~s escribéramos na n Qftf;lativa l~~~~ado,r. d~ _d1gJQ~Jli~;~g.1u.e ~os ,~, ;J;g~~Q$~):>.e ¿ ·.'C~J.Il~~e_ndemo-la. E di- e. led1zosos discursos. E ma1s rea-

as comunicac1ons polémicas non to~ 
ran rexeitadas, senón · '{retiradas va: 

clur:itariamemte~:,, eogading Q,JLQ· tQC.51.!J .
te á normativa, que se-ben non esta
ban na normativa oficial, tampouco 
estaban' en re.integrado, e si ºnunha 
mistura de normativa do 80 que ·se 

· acerca moito mais á normativa actual 
e ademais nun galega coloquial. lndi
·carido como resumo, qúe existita "1 n 
espírito aberto,_ con liberd~de de ex- · 
presión e cordialidade entre os parti- . 
cipantes". · 

Durante a inauguración das Xor- -' 
nadas, momento no qué o Consellei
ro de Educación e Cultura-, Vázquez 
PoertomeñE!, asi como as demais au
toidades, despois dunhas breves pala
bras; se reteraron deixando unica
ménte á Drrectora Xeral para que ca
pease o tempera 1 de protestas, esta 

-manifestou que "a convocatória das 
Xornadas non respondía a ner.ig_unha 
ideoloxia, e a normativa era a do ~ns 
tituto da Língua que para si quexe
ran outras comunidades". 

Na xornada de clausura, Paz La
mela afirmaría que "hoxe ternos un · 
idioma ben asentado na sua raiz, feí
to e direito. E se estamos lo itando 
polo seu espallamento, coido que é 
o momento de traballar todos a co
tio, ainda que sexa cada un ha sua 
leira, pero todos no mesmo agro". 

P"edíndolle aos ensinantes "que están 
respondendo dunha maneira afervoa
da" que ,;sigan polo rego direito'.', in
dicando que "ternos que seguir traba
llando para que as vindeiras xeracións 
recollan o froito farturento da nosa 
semimteira". Pregando que "os ta
chos que alumean nos cumes da nasa 
or ixe nos dean a luz precisa e necesá
ria para que a nasa esperanza sexa 
permanente". Para concluir que "es
tas Xornadas farán cam iñ o para aca
dar meirandes réalidade~, clarexarán 
os horizontes e axudaráñ a que os 
critérios básicos sexan cónsecuéncia 
dunha maior interiorización e pro
fundo asentam_ento". -

Comunicación inovadora 

Durante os tres días que duraron as 
Xornadas (18, 19 e 20 de Febreiro), 
dedicadas este ano a Rosalia de Cas
tro, participaron como conferencian
tes Vítor . Feixanes, Xesus Alonso 
Montero, Carlos Casares, entre -ou- · 
tros, celebrándose unha mesa redon
da na que estiveron presentes Antón 
Santamarina, -Mª ~amin·o No-ia e Da-
rio Xohan Cabana . 

Xosé Lastra Murais retirou a sua 
ponéncia, apesar de -apoiar a norma
tia do 1 LG, "por estar en desacorde 
cos critérios restritivos na recepción 
de comunicacións". 

Outra das éomunicacións apresen
tadas, quizá das máis inovadoras, foi 
a da autoria de Cesar Varela, quen
"dadas as restricións coas aue se cele
braban as Xornadas" preferiu tamén 
retirala, criticando de paso "a atitude 
dalgunhas persoas calificadas de na
cionalistas que permaneceron ali ape
sar dos recortes á liberdade de exp_re
sión". Na comunicación de César Va
rela, lida posteriormente na cafetaria 
do local, ante unhas sesenta persoas, 
indicábase que "dado que pola via da 
concienciación só se chega a un tanto 
.por cerít0-<i1,1.suficiente de ensinantes, 
hai que .ir~ pola via d_o poder, pois, co
mo_ dixo -Nebrija: '! siemp~~ la lengua 
fue·- compañera- del imperip" e como 

· hoxe o império é o diñei ro proporia 
un _"plus" de galeguidaa~ ·aos profe
sores que dan as clases en galegQ. Xa 

-= d~~o Castéla'o que a neye_sidade_-dE¡ ta
lar galega nen- se . sinte'-- ño· bandullo. 

Ai Caste lao!, pois oxálá se sentise, 
pois bandullo témolo todos en cám
bio a conciéncia parece ·ser priviléxio 
duns poucos". "Qué urxent e é facer 
do galega unha necesidade social!", 
afirmábase por último. 

oftctal 1 ndicando . adema is-· qt1e-- .~ - . apla'sta, e.ilusono. Mfils'fealida"des, m1hf,1Jor favor. lidades. 
''tampouco (amos permane~~~1~t~~·~~·~~· ~~~~~··~· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ M.V. 
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-CORRUPCIÓN NA ;, 

CONVOCATÓRIA: DA PRAZA . 
DE DIRECTOR ·oA CASA DAS CIÉNC.IAs·· 
A· p.rime.~ra 1vee: ~t!J.e! ise ,twb©l!t· o 1~-mn
cello coruñés de reabilitar o edirício 
do vello palacete de Santa Margarida, 
.empezado e estancade en época do 
Alcalde Malina, foi durante o manda
do do anterior ponente de Cultura. 
Gonzalo Vázquez Pozo. Tratábase de 
artellar un Museu de Arte Contempo
ránea de. Galiza. Por outra banda, o 
Museu da Ciéncia, que se basearia 
fundamentalmente na obra legada á 
cidade polo naturalista López Seoane 
teria asento na Atalaia dos Xardins 
de Méndez Núñez, un dos poucos. 
exemplos singulares de arquitectura 
racionalista da cidade, estragado ac
tualmente por unhas instalacións hos
teleiras para as que se lle concedera 
licéncia nos anos do franquismo á 
agora concellala Angeles de la Igle
sia, chegada ao Consistório de mans 
dos conservadores de AP. A colee-· 
ción López Seoane estaba ciscada po
los corredores mun.icipais ou podre
cendo nos faiados do pazo de Maria 
Pita; co presente proxecto de muse u, 
a devandita colección perde o prota
gonismo, ao ficar eclipsada polas sás 
de física e por un espectacular plane
tário, atractivo estelar do fuguro mu
seu. · Tino Fraga, agora recorrente 
contra as bases da convocatória, fora 
au.tor do proxecto de criación do 
"Gabinete de História Natural Vi'tor 
lópez Seoane", que xa entón se em
pezaba a subtitular "Museu da Cién
cia", para que fose algo máis comple
to, ainda que centrado na obra do 
cienHfico galego. 

. , . . z..,_ · , ir><-..,_-"~ b..,, ...... .;;:.;-J""·'~:'"" ...... u0.,J 1·i::,.0=-.. ,~ · -- ;~-- !:>"lH:nuu s?.Et- , t1.•··,i·. q _1q,--. ......... ~-91':\"' .,,.. 
Unha grave 1rregt,JlandR<;ie acabad.e ~er descoberta no concell~ de · ··.·· ' 

Para levar a cabo o proxecto - a 
reestructuración do edifício estábase 
a planificar ao mesmo tempo- con 
touse coas sociedades interesadas no 
tema científico da cidade para levar a 
cabo un traballo coordenado, onde 
estabamñ membros de "Habitat", 
"Natureza", ''ADEGA", e os Institu
tos Xeolóxicos de Laxe e Oceanográ
fico de A Coruña. "Puxémonos a tra
bal/ar na catalogación do material e 
imediatamente tiveron lugar as elei
·cións municipais, cando todo f.icou 
interrumpido". O novo ponente de 
Cultura, Xosé António Sánchez Pe
nas, cuxa xestión é criticadísima nos 
círculos culturais da cidade, aos que 
ignora constantemente, mostrábase 
en princípio de acordo con seguir 
naquela liña, pero, na prática, de
sentendeuse do asunto. Mantivo 
unha entrevista cos que estaban le
vando a cabo o proxecto, deixando 
fixada outra posterior que non se ce
lel:?rou nen hai perspectivas de que se 
celebre _nunca. '''As seguintes novas 
que tivemos, -declara Fraga- foi 
através da prensa, cando empeza a 
aparecer que o museu irá encravado 
no palacete de Santa Margarida, pero 
dá a impresión de que quen leva o te
ma non é xa o ponenete de cultura, 
senón · Ramón Núñez, o encarregado 
.dos temas de educación do conce-
1/o ':" Ramón Núñez é unha das per-

A Coruña-ao ser apresentado un recurso contra as bases . . 
estabelecidas para,a convoca.tóría de. concurso-oposición para 
cobrir a praza de director da futura "Casa da·s. Cién_cias", proxecto 
de museu copiado do "Museu de la Ciéncia" de Barcelona, que se · 
instalará no recén remodelado palace~e de Santa Margarida, . 

· lugar onde a anterior corporación tiña pensado montar o "Museu 
de Arte Contemporánea da Ge.liza". Segundo puido saber A NOSA 
TER RA de fontes totalmente -solventes, o dexandito posta ~sta 
praticamente concedido; en meios culturais da cidade chégas~ a 
sospeitar que o redactor das referidas bases é precisamente 
o anti8o compañeiro de escala do Al.calde FranciscoJ azquez, a 
quen lle foi adxudicada a praza, ainda que este extremo non pud0 
ser confirmado. O que si é seguro é que o actual encarregado de 
educación do Concello herculino -Ramón Núñez, que foi o 
redact?~ do plaxiado proxectq museístico~ está a preparar -
o temario para se apresentar a exame. · 

soas que traballa no que popularmen
te se · coñece por. '.'fontanaria" nó 
éoncel lo, ainda que a sua X'eSti<f>n ao 
frente da parcela de educación non 
foi contestada, o cal non é de estra
ñar tendo en canta que a Federación 
de Pais de Alunas de A Coruña esta 
próxima politicamente ao PSOE, e ó 
Delegado Provincial da Consellaria de 
Educación deixa muito que desexar 
en canto a iniciativa~v políticas, polo 
_que alguéo mínimamente avizado po'
de destacar no escuro panorama pú
blico da cidade. 

Ramón Núñez, licenciado en Ou í
mica, traballla activamente, ademais, 
na coordenación do suplemento de 
"Escola·" de "La Voz de Galicia", e 
foi compañeiro de clase do Alcalde 
Francisco Vázquez no coléxio confe- . 
sior.ial e católico dos Pais Maristas, e 
máis tarde seria o responsábel da Xe
fatura de estudas dos País Xesuítas. 
Este home, ao chegar ao Concello., 
comeza a viaxar a Barcelona, onde sé 
atopa o único museu da ciéncia no 
Estado español, patrocinado pola em
presa de afooro "Caixa de Pensións". 
O máis cliamativo é que neste pro
x ecto coruñés inclú~nse unha série de 
sás de ,física e un planetário pratica
mente iguais ás de Barcelona, polo 
que ven sendo un auténtico pláxio do 
museu catalán, e a nivel ético dos au- · 
tores do proxecto. Por mJtra banda, 
o caramelo que se lle dá á fam ília do 
naturalista López Seoane, é porlle o 
seu nome a un centro público de 
EXB e máis a un prémio para escola
res de recente criación. 

Un detalle curioso e digno de ter 
en conta, é que con ocasión do cen
to cincuenta aniversário do nascimeri
to do naturalista, Ramón Núñez PU· 
blica no diário "La Voz de Galicia" 
un artigo comemorativo do aconteci
mento que ven ser un resumo dunha 
biografia publicada xa no século -XIX 
por Manuel Ovidio. 

Tino _Fraga manifesta que o pro
xecto do museu é mui pretencioso, 
·xa que os mus.eus existentes destaca
tegoría están patrocinados por enti
dades moi impoetantes economica
mente e vai ser moi difícil que un 
concello poda sostelo; ademais da de 
di rector, convócanse prazas de d ous 
técnicos médios' e· un xerente, ade 
mais de persoal subalterno. Sobre o 
particular das bases, manifestou as 
suas so~peitas: "Eu teño.,as miñas dú: 
bidas, pero o que_ si parece é qtie es
tán feítas para .alguén que procede 
dun cargo de xestión'no ensino priva
do, COfJ pour;a formación cultural e 
desligado c;,ompletámente' da cultura 
galega; cunha concepción tecnocráti
ca e cosmopolita da ciéncia; é ade
mais procede das disciplinas de Físi
ca e Química': 

've sobre mallado-:- a' . xeréncia do 
Oi.Jiosco Alfonso foi adxudicada sen 
oposición pública, debendo dubidar 
da capacidade do designad();, neste 

· caso false · un exame moi duro, perd 
moi sesgado; favorecen{ia así a un ti--

. po de opositor concreto. O importan
te é que se· están dando postas de for
ma· irregular e se está comprometen
do o futuro da cidade no plano cultu
ral': Tamén dixb que a prensa local · 
non está dando nenguriha publicida
de ao asunto "En concreto, o redac
tor-xefe da sección local do diário de 
máis ·tirada, cumprindo ordes- do di
rector, d í~ome qwe non poderia fa
cerse mención algunha do problema 
nas páxinas do xónral" .. 

· O recluso· apresentado por Tirio 
Fraga Vázquez, denúncia a infracdón 
dos prindpios · constitucionais de 
igualdade, mérito e capacidade "aos 
que debe suxeitarse a actuación da 
administración pública no tocante á 
selección de personal. Para isa baséa
se na táboa de valoración das probas, 
que infrinxe o princfpio de valora
ción .equitativa de méritos. Favorece· 
a un tipo de opositores que proceden 
do ensino privado, ao equipara/os aos 
que ocupan un pasto, me(fiarite a co
rrespondente oposición, nas adminis
tracións, o que supón unha meirande 
gravidade_ 5e ternos en e'onta que a · 
presente oposición está con vacada 
precisamente, por unha parte des~ 
própria administración"; máis adian 
te, o mé~ito valorado como experién- - · 
cia en funcións de dirección, tamén 
se considera discriminatório, 'pois é 
sabido que no sector privado do ensi
no, os cargos directivos son ocupa
dos, non en función da capacidade 
científica, pedagóxica ou de xestión, 
senón por amiguismos, parentescos 
ou atitudes sumisas, sempre en base 
aos critérios unilaterajs do proprietá
rio do centro". Nas mesmas bases va
lóranse por igual a experiéncia na ad- · 
ministración local que a· función do
cente en centros universitários, ou a 
experiéncia técnica en museus simila
res "Chégase a valorar máis a expe
riéncia na administración local que a 
docéncia en ensino madio, ou. nas ad
ministracións central e autonómica". 
O autor do recurso fala igualmente 
da , experiéncia sócio-cultural: " "Xa 
que wJi dirixida ao i::onxunto dos ci
dadans, e pretende ter o ·caracter de 
centro cultural, limitar a-- valoración · 
de trabal/os ,e dirección ªº ámbito ad- . 
ministrativé ou escolar, comq fan_ as 
bas_es impugpadas, ·supón un plante._ 
·xamento re.str-itiito e discrimipatório, 
e unha conceici6n .da ciéacia e da sua 
div.ulgación . de carácter tecnocráti
co': 

Perguntado sobre cómo valoraria 
que o mesmo redactor das bases se 
aprésentase a .:exarne; oú r:n~smamen
te se ·algí:iéh 2 eoffeceé:lor-"-'c!l'os teeiéfos 
"inte'rhds dó Concellb ·fose ·a competi-r 
f;Unha 'p'eY.so~a 'de f6ra;-:-eis-a resposta: 
."Pode 'c/Ue fase· ·lega1> ípero tmpresen
'tábefi/tieani'edté ; · gost'afia ·· de 'saber 
f1Uén ·redifeto'u as .bases; e qúerespon• 
sabi1idadt!S 'ten: o ponente de -Cultura 
'como 11i:esponsa'J:iel póltticO- dá -área;· 
en definitiva, gastaría d'e 'qüe a/guén 

-.. - -~ . -·,. ... _, ~ , ~é!1ª$.f! .cf.P t(ff!Ja. Pe_rr1, _n9 fopdg, cho-
l\J.~,264, fi:2S~ BE tEEBl~a 1.F.t:o .A a;aa41 . 

"Semella que a casa pé!s· Ciéncias 
fose un OVNI sen raig:Jmes en ningu
res~'. con esta frase resú.mese a filoso
fia pretendidamente cosmopolita; no 
ternár,io dernqstrase que." ,entre ._ ternas 
c~rtam ente) ntere s~n~e~, nor¡ apar¡;~e · 
n·f!r:igur:iha. c1,.1estión ~qbte o ~~mtorr;io '. 
cultural galega nen .te.mas .cieratíficos · 
de marcado. il)t~r.és PN? ·.q f~tl,Jro de ' 
Gal.iza, como. incéndios , forestais -
acuJcult~r~. ' aprovei~f1ÍJ1E!!';l_to ,agr11i~ol~ · 
e gar:ideJro, ootacións ... de méios .e.- ins- . 
tituc)ori~ paf¡~º- ~ d(V.ulgaci.ón dss cién- [ 
ciasl: hist6ri(,~as ac.ti.vidades~cient(fi- 1 

cas en Galiza, coordenación -ccm ou- · 
trn~ .museus~do pa.ís ... ·E_,nor:i 'ia f~!~G 

As obras do palacete de Sta. Margarida amosan este aspecto. O descoñecido 
son os fios tecidos no interior do Pazo de Maria Pita, sede do Goberno muni
cipal, onde todo parece indicar que se volve a fórmulas oscuras, como en 
tempos non moi lonxanos. 

a referéncia .ao idioma galega: pédese 
o coñecimento dos idiomas inglés e 
francés, ainda que na declaración de 
méritos valórase o coñecimento de 
calquer outro idioma "O galega fica 
así relegado a un cuarto nivel de im
portáncia, ao mesmo rango que o chi
no ou o bantu ... perguntámonos có
mo é posibel criar un centro de cultu
ra en Galiza sen considerar imprescin
dlbel o coñecimento do galega': 

O extenso recurso considera máis 
adiante que o carácter sesgado do te
mário favorece a un determinado ti
po de opositor. "Destaca un plante
xamento parcial que favorece aas te· 
mas corresponden tes ás ciéncias f ísi
co-qu ímicas, en detrimento das cién
cias naturais · (chegando case ao do
ble no número de temas do primeiro 
tipo)': Este capítulo ten especial im
portáncia ao ter en conta que unha 
parte substaflcial do - museu estará 
composta pola é:Olección do natura
lista Vítor López Seoane. Posterior
existir. na históri·a da ciéocia, e non se 
comprende ~ razón de porqué, no te
mário aparece-·un só tema de ciéncias 
naturaJs· ~o evolucionismo-. frente 'a· 
seis daf"c:iénCias físico' qúlmicas n'o 
período que -vai''dP.sde á·'fdade Media 
a-té hoxf!.; temas do relevo de Mendel~ 
ADN, Tebria celular, Sistemática, es
tán ausentes. O máis chámativo des, 
tes. é que favorecen obxectivamente 
aos opositores pro.venentes das 'ca- . 
rreiras de Física e Ou IÍnica reincidin
do no carácter discriminátórid xá ·s/: 
¡l'éf/adQ. ~-tamen é'digna' oe iflehdólr a· 
á:¡Jarente toht'radlclón ex·istehte entre• 
ó" i "título duFI '' {Jruflo· f 1'Históríá .··da$J 
eiéncías. e a Téonoloxia~~) e ra l/imita·~, 
dlh;preséncía . da .teenolaxJa, 11rro ltemá.~: 
f~'~ 'Pi;1' .'··r.i1:· .... ?· JJ:- ., ~ ;:f: ~;.f1• ; 

-t: úJ segUirtte. apar-ta~:kv, -:.."A1.fVa,tuceza ) 
né!fk cié_ncias:l, ; r;~d 14ce¡,·-E:n!.:-0J>J!il:i:ÓJ!l, cto3 
recorrente, o fenc}.fille1;1p_: ci.~r:tt-íf,J~9f~..íb 
unha cuestión epistemo'lóxica, ao 
n.om . ter en canta as últimas aporta-

cións sopre a fflosofia da ciéncia. 
Lémbrase ao doutor Bunge, qüen nas 
suas obras fai mención das diferentes 
disciplinas que esixe o estudo da 
c_iéncia". Por outra banda, o non faci-
1 ¡tar outro tipo de documentación 
dos proxectos do Concello aos aspi
rantes, provoca unha xeral inconcre
ción "e pode facilitar certa vantaxe e 
situación de priviléxio para outros 
opositores que coñezan máis a fondo 
o~ devandi~os proxectos': 

Por último; Tino Fraga dinos que se
guramente foi legal a convocatória 
das bases, pero "non se lle deu a pu
blicidade necesária porque non inte
resaba que chegase a lugares como 
institutos, colectivos non institucio
nais, Coléxio Universitário, Instituto 
Oceanográfico, Laboratório Xeo/óxi
co de Laxe ... Cómpre tamén engadir 
que ·a finais do pasado mes de Xanei
ro, os colectivos culturais, ecoloxistas 
e científicos integrados na Mesa Cul
tural de A Coruña, fir111aron un docu
mento de solidaridade co recurso 
apre~entado por Tiiló. Fnma, que ·é ·ó' 
pres·icfonte da Delegaéiórí coruñesa de 
ADEGA. Os devanditos colectivos 
son as Agrupacións culturais "O Fa
cha" e "A-lexandre So.veda", o colec
tivo xuvenil "Erdal", Cooperativa de 
teatro "Luís Seoane", "Escala Dra
máti.ca Galega~'. Asociación cultural 
de Oza, _Asociación. para~ a defensa :. 
e~olóxjc~ ,de Galiza, Asociación Só-

' ci0;:f~~Q.a~9.xica · Galegá', ~$ ·.: cj'u~ 
1

-- se . 
un.1u,,o.Laboré::!tório Xeolóxico d.e. La- · 
x~ ;_ "'~ó ·'.nos fa/ta esp{!lá'r-" -dfr\"nurV 
ha "ríótá· pub·ticá~ "qiJe algilen · v/h'i:ü~-~ 
lat;fdFad equipó , dó gdb'érno !fflunídJpal' 
se -tJ{Jtesimte ::ae cargo d& dii'eé'tt!lt·~"dá-~ 
'!Qa'Sa -das C.iénafüsrrppDis 'PDrfas-e; en¿ 
evjdéncia; ,acratán.do carrác-ter sesg.adm 
dé!.«JJlO'Siqiªn í]n.q -. -' "'!l=O~ ;;:!j n ·;.; rLG: 

-r~:·"1 v-:: .: 1BJi·S\~f:t _:)~ ~up, 'r,.t:~ 1 -~ ·"'t 

1
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9/ A NOSA TE~R HA ~-SOCIIDADE-

Poi~- seu.-.significado nacional 
--

· A'INTG CONVOCA 
. ..>'·;· 

"·· 
· Por máis que siga _afirmando _que a. solución srín ás aw:tQVias· · 

:~:f.;t~ · .. ~~:_·--~-~-~. ~::, --: , ... -~=-. \~~ -~;sí:N_di!cAt1.s·Mo ". ,,_ .. , · · -- --.---\·.. -1\iAvro·E-~cr- --~~, .,~,~ ·-
sollTARIO 0 . DIÁ-nA·: -·o -iV11N1sTRo oe,oBRAS-PúeucAs· .· .. ,~(~- ... - . . .. -- ·;· -·- .. _ ,_ ...... --

~.-EN · . · . . . , ,,:· . "., . :'. . ., ANÚNGIA'. A <;ONSTR
1
UCC-íóN. . '" · - - 1 ;.~ ".O --· di~ -· que ' ent~rr~ron - ~ Gªn~jdo: 

·e i 'A' s' E~' -o·. -B RE" ·l. e' A _:r._,~ GA•.·. ;c.r.·.E · G·.· . A_,,_ . DA .A·_:,u.-. T~~ST~· ".'A,_.PA.·. s_~N .. :-··Tl~A __ G_._ o-~'P_ .. N.~li~_ .. ED .. ~_~'" : . -~t~~~~i~o~~büa~l-~~~g~0~~~nc6~ 
~ _ . ~ 11/;1 · .. - - __ · _ . - - ~ "d1rix1usé! {Unha concen.traéión ·cie 

' . ::·-~ I~ ... ,, ' ' •• ~'." . .. ~-... ~.~ ,-p { '. :. . "' . ~- - -. . ;, ~.:-.,-:·.~ -:.,_,.,,_;~º M_ll]IStf~~,~~.:;PJ~.ras -~Y:~~1cas, J..,,úhag_ c~_rr.1,Pº' v.e~n a.:e ª'1.'A~ci é[ -~\~.,:: vaballa~ores, -d.ia,r'lte do _vigúés Pa-
A INTG va~ celeb~?r so1a o ~'ªda Clase ~Obre1ra Gale~a ~ .. ,..;, .,,.,· a c~ns~r~c1on ~~ ~u!o~strap~ en!~e SJn_tJªQ..C? e ~~~~e~~a~~,-~:i~ ~l~ .. r ¡.<,. ·1á~i'6' de"' Xustícia-?' Os ánimos esta- ' 

Cu nha manifestac1on en Santiago que tera. caracter n_ac1onal~,..: ,;;_,,_·~~ . coste de 18 mil m1llons de pesetas: O an.Uncm ·f1x_ose nun · -•hl-ám (quem:te.s, ~lt;JAaJQ.s:herl?AbJmd~..,o .... 
f . · . .sindicalista colorado- e furioso, ca-

Pola sua banda CCOO, ~egundo nos marn :stou __ o seu · -~f.::.~ / .- · claro ~rribien__te _-eieitorali_sta ,e de ·eí!:frenta·~~nto coa Xuf').,ta~ ~sta se afónico do .esforzo, falába e fa- -
: secretário xeral, vaille propor á centr?1 ·nac1~na1"1sta -~ _celeb_~'crotf ~- : decisi~n':t:orit[adi .. as afirmación_,$ feitas puro ministro de · -;; ·. . laba, ca -·xente e5péraba algo . . _A fú-
. conxunta destq data, realizando accions nas ·· _;_ .. : . . que a solución (fo tr:ansportH ~on as aütovias. · r:ia do discurso foi en aumento, as 

P. ri.ncipais v.i,_las .. no.s,d·.1as anteri,o_re_s ao 10, para celebrar_. unh. ª.: ;_~.. · · · - '·" · · · " - ... , suas últimas p¿¡labrasforon: "fago 
d 1 O F 1 Algunhas fontés declaran que o ·novo · po 'data dPIJ úño do pasado .. ario.: Nel · desd8-'aqui un.chamamento·á sen-

manifes_tacion unitaria e caracter ga ego en · ·erro ~ , ·~ .'..-1.-" · plan )~eral de Esfraaas ~spañóf ten ~ est~t?erécese gue nÓn se van construir satez do ~goberno". ·D.espois de 

' A lntersindical Nacional· dos Traba
lladores Galegos decidiu celebrar en 
solitário o "Dia da clase obreira gale-

, ga", para non desvirtuar o seu conti
do. Segundo nos manifestou un por
tavoz da central nacionalista, esta de
cisión débese a que CCOO rompeu a 
unidade de accción coa convocatória 
de folga feíta · para odia 21 pasado, e 
ao interés da central -de rafirmar ali
ña sindical e política, asi como a sua 
própria identidade como s~ndicato 
na'cionali,sta. 
Segundo este portavoz, a celebra

ción por separado non vai sign-ificar 
que se rompa a unidade de ·acción-xa 
que a INTG lle pensa propor a ·ccoo 
diversas acc ións que culminarían 
cunha níovilí·zación xeral o dia 28 de 
marzo. Esta ser.ia ·a recup_eracióñ da 
Ul)idade de acción. 

Os actos da INTG van ter .lugar en 
Santiago cunha manifestación que 
sairá ás doce do meiodia e cun festi
val pola tarde. A convocatória, :que • 
terá caracter nacional, celébrase en 
Santiago, segundo o portavoz da 
INTG u·para tratar de involucrar a to
da Galiza nesta celebración, que para 
nós non é unha máis, senón a pri
mordial, pois nela xúñtanse a libera
ción nacional coa liberación da clase 
obreira. E certo -continnuou a dicer
que os pontos máis conflitivos están 
en Férrol e Vigo, e que nestas vilas 

Ourense 

pqdia ter se cadra máis eco, péro ao 
celebrala en Sctntiago" qu_?remos ta
mén por de manifesto qu~ en Galiza 
non é só o problema do sector .naval, 
senón que .se está a facer un desma11- · 
telamento total -da nosa economia". , 

Desde esta perspeitiva, a central na: 
cionalista elexiu. para a celebración o 
le.ma: 'Contra o Paro e a ReconveFsión' 
Plan Galega ele Emprego; contra - a 
OTAN e a CEE, liberación. NAcio-
nal". 

C CO O po-r unha celebració~ - uriitá~ia " 

Amor -Deus, Secretárlo Xerar de 
CCOO, menifestou ·a -A NOSA · 
TE R.RA, que _i ntentarían celebrar 
tariamente esta data propóndoHe á 
1 NTG facer uri acto central en O Fe
rro!, cunha manifestación .desge onde .
mataron a Amador e · Daniel até· os 
Cantóns, pola tarde celebrariase urÍ 
festival. · · 

Asimesmo, afirniou· Deus, que pro- . 
porian facer unha série de actos nos 
días anteriores-ao 10, no que-se ex
plicada a crise e os problemas da re-
conversión. 
CCQO far-á unha ofrenda floral, acto 
que tamén realizará na mañán do dia . 
10 a 1 NTG, e solicitará do axunta
mento ferrolán que declara este dia -
como o d·a clase ·obreira galega. -

ELEICIONS NA ESCOLA 

Recentemente celebráro'nse as é de corte nacionalista, , progresista e 
eleicións para· órganos de ·, renovadora. A participación do alu-

nado chegou a un 7o por centp. 
goberno na Escola Universitária Na eleidón· da Comisión Perma-.. 
de EXB de Ól{rense. O máis nente do '. Claustro venceu a candida-' 
importante foi o trunfo tura apresentada polo sector oficia-
absoluto·da candidatúra· lista; cercano - -segundo a"lgunhas 
nac;ionalista 'e progresista no fontes- a sectores do Qpqs, e na que 
se,.ctor do alunado, de.cat-áA~ose .... estaban Cárlos .. Criado (ex-director do .. 
o pro!esorado por un . - Instituto. Blanco Am{;r), A~drés v :a: 
continuismo que se prolonga llejo, Xosé Antón .Palácio, Blanea 
desde x·a·hai bastantes anos. Roig -=-de cuxo esc;uro nomearnento 

As eleicións celebráronse sob a nor
mativa estabelecida ªº afeito .pola 

Xunta de Goberno da Úniversidade 
en De~embro pasado. Precisábase eli
xir O.l'.'lce alunos para se ingegrar no .. 
cl~ustr.o da escala. Duas candidaturas 
e catro a:lunos independéntes. apre-

.. sentábanse· aos . comicios, _·que 'toron 
gañados esmagadoramente pola -can
diatura; "Escola Nova'·': once-repre- · 
sentant~s. sobre once posíbeis. "Esco
la Nova", que se apresentara ao pro
ceso co lema "Cambiemos a Escota", 

déramos conta en· A NOSA TE
RRA~, ]\l¡a do -·carme ·Gil -e Ramón. 
Fernández Sobrino ~(PNN ·adscrito ao 
departan:iento que qirixe o director) ~ 
:Por frente apresentábase unha candi
datura corr José Paz. Mª do Cármo 
Enríquez, Araújo Nespereiia, Vitórfa 

. Joto, .. Ramón Go·nzález e Alfonso 
Cid .. A marxe de diferéncia de votas 
nunca superou os catro, sendo · cle 
destacar que os .en-ce al unos do Claus
tro sernpre· deron o $eU apoio á cani-
datura de 9posiCióri. · · 

X.C. 

moi en conta os ·inter·eses da OTAN, -'· novas ·autoestradas., preferindo a solu- . meses-de movilizaciáns, ,despois de 
pois esta influídó de forma decisiva · ción :~as ·autovias. · tanta intr:ansixéncia dó poder;un 
Por tm •informe da mesma, ondé se , o , f . 1 . l .dia de loito. e.de acaloramento, de 

ue 01 o que evou ogo a -esté tono enrabexado, . despois diso · 
recómenda a"mellera de distintas vias cámbio de -opinións? .Ademais da. "sü- aquelas palabras foron como un 
para asi aumentar a operativida.de. das xer.éncia" da OTAN~ na base deste balde de· água para todós os pre-
forzas armadas españolas, pero tamén · an~ncio parece estar o eleitóralism9, sentes. · A INTG non falou, xa fafa-
as que ·a OTAN. instalará aqui ·como · . declarando antes das próximas elec- ra CCOO! Alguén se . perguntou 
reserva, probat;>elmente> e por filtra- cións autonómicas que· se· vai facer 0_ - ' onde estaban. os sindicatos de cla-
cións que se -veñen producindo nos · . tr~mo Santiago-Pontevedra, -pois ese se, ou é que . aqueia era hora de 
últimos meses, na R.ia de Arot,1sa. · ·b 1 d b.. 11 d X · chamamentos mora.is.? . 

. .era un ca a o e ·ata ª ª unta, Cando ha i a lgu n inc1"dente en 
O Ministro, nunha roda de prensa, ·- · · d PSOE - que. vma critican o ao · por non · Fer.rol, ·o comité de empresa de 

celebrada en A. Ca_ ruñ·a, feito q· ue foi 1 1 ab. · · ~ d d d . . eva o a c o, ms1stm o no esexo e Astano encarrégase de lembrar en 
criticad.o po"r amplos sectores galegas, · AP e do góber.n'o· ~utónomo de .cons- meio de ~~soporífe~os drscuros . qlle 
tomou estas afirmacións a chanza, · ·truilo. Ademais, a abertura d.este tr.a- ·non ha i que cair na violéncia (ve-
manifestando que "non via qué tiñan mo estaba contempl~do no -programa · ña de onde veña, dirán ademais), 
que ver as estradas coa OTAN" e ade- eleit.oral socialista. · e en toda Galiza sona a eantinela 
mai-s que "en Galiza·, coi'TI-o teñen tan- _ , de "os traballadores ternos que 
tas curvas, non .. poden áterrizar os ' Comezan as protf;!stas - , · '. " ·. . demostrar máis unha •vez o noso 
avións". E sabido que nqs plans ope- espíri:J:o cívico e pa~ífico (demos: 
rativos militare-s módernos prévense Desdé que se ammciou esta constru- · trar a todos que son xente de or-
sempre grandes vías que faciliten os ción, e xa antes, diversas órganiza- de?)". Parece como se todos_ qui-

- cións cidadanas viñéronse manifes- . xesen competir coa "ética" de 
desprazamentos r~pidos de tropas. · Felipe González, só que: hai al-

tando contra a· solución, que en 22 -
·oa oposición_ ás autoestradas quilómetros ten un custe de 18 mil guén1 qµe ere flela Polo visto non; 

- - non obstante todos se empeñan 
ao apúncio da construción tnillóns de pesetas. en competir nese 'r;n_entireiro) te-
O anúncio da construción· da autoes- ·· · A ·solución · que .. daban 'entidades rreno. 
trada contradise con deelaracións de como ADEG-A, forzas nacionalistas e Os traballadores n0n falari, es-
Julian ca·mpo e do anterior Ministro asóciacións de veciños -era a dunha coitan aos comités de empresa, co-

, de Obras' mbtiéas, Sancho -Rof, que autovia. mo escoitan aos deputados, como 
anunciaran repet~amente_ que 0 Plan · Pola sua. banc;Ja, o Goberno parece escoitaron sempre. Os confüés son 
Xeral de Autoestradas éra 1 inviábel~ e · que está convencido de que a oposi- sagra'dos. Os ;sindicalistas falan, 
q.ue, polo 'tanto, procederíase a reali - ción agora vai ser m.oito menor que a · .propoñen, pero fundame~talmen-

. · real1'zada can· do a co· nstruc·10' n dos ou- te, sospeito, 0 seu papel e contro-
zar un plan de aut.ovias, pois -as auto- lar desde dentro (a mel lor mane ira 
estradas representan unha onerosa tros tramos. Ainda asi, 0 Ministro de non deixar lugares onde se 
carga para o Estado, e porque ~ mei- ma.nifestou que ~'eu, non sei facer es- construa a prntesta). 
rande parte das emprf?sas .concesioná- . tracias sen problemas", desprencdén- ' Hai moi pouco tempo traballa-
rias .están en franca crise. En ocasión·. · dose das. su as palabras ~ue tampouco dores de Asean recollian firmas de 

· ó erário público tivo que nacionaliza:... .6 PSOE ;~ ter 'nengunha ci:>ntempla- solidaridade (despois ·de seis anos, 
las, como pasou ooas -" Autopistas d_~I ción cos viciños. recolle~ firmas? pero non o sabe 
Atlántico". . . · · ·Doutra banda, anuneiouse tamén xa todo Vigo?, iso ·é loita ou é un-

. · t:ia maneira de queimarse minuto a 
o último Pl.an de Estradas (1984- a cons~rución dunha nova ponte so- -minuto?) Quizá os sindicatos sai-

1991 ), apresentadó po_r. JÚlián ·Cam'- breo M!fíó en ñ k ban ben 0 que é, qÚizá sexa .unha 

Sal-iodado, o millor remédio 

EM·PEZA UNHA:Nov~ CAMP".\~A 
PARA E:RRADICAR O BÓCIO - .. : 
lniciouse ·en Galiza unha campaña 
para a erradkadón do bóeio ·endé
mico. A acción diríxese dunha 
maneira prioritária ás zonas rurais, 
onde· a preséncia do bócio e máis 
sinalada e, _de maneira especial, á_ 
prote<;ci6n da infáncia e das nais. 

As causas do bocio, (inflama-
. cióA da glándula tiroides) son a ca

réncia de iodo poi~ via alimentí
cia, xa que sohretodo nas zonas de 
alta montaña, a irixestióñ de pe j
xe; éundos produtos ·que máis iodo 
contén ~ ·moi -·escasa, e moi alta a 
de prod~tos bocíxenos, prefereri- · 

· temente as nabizas le a_s coles. 
O iodo é o mellar rémédio para · 

combater, pero sobretodo para · 
prevenir esta enfermedade típica 

. ,do subdesenrolo, polo ·que · se ten- · 
ta que a·sal comun sexa reempra
iada, ho condimento da comida, .· 
pola sal iodada nestas zonas. 

A Consellariá de Sanidade e 
Consumo preocupara se .de que-e.ri 
todas as farmácias, supermercados 
e comércios de alimentación exis
ta sal iodadi lamén coidará de 
que o précio sexa só lixeiramente 
. superior ao do sal normal unhas 
du.as pesetas en qu'ilo. 

Pero na prática a situación ain
da é · moi outra, xa que hoxe, na 
maioria das vila's,· hai que ir á far-

. mácia por este sal, tendo que pedi
to ·moitas veces ás cidades pQis que' 
non teñen Gase depósitos deste 
produto. 

.. Por oútra banda ultimamente 
apareceu unha sal iodada nun no
~vo envase, parecido ao do bicarbo
nato, -pero bástante máis cara que 
a sal normal .e tamén que a iodada 
que viña en bolsas e, ademais, son 
moi cativos para un uso xeraliza
do, aue é o que se pretende. 

· Paralelamente a isto, a Conse
llaria e despoi·s de·tentar conseguir 

- por meios divulgat,ivos e,publlcitá- · 
ríos ·o uso da sal iodadá, distribui
rao ca anagrama da camp.aña, do- · 

· tando a todos os grupos escolares, 
con comedor, en cantidade sufi
ciente para que chegue para condi
mentar a comida no ano en curso. 

Esta ca,TipaÁa é priodtária para 
a sanidadé galega, xunto coa do 
tétanos, polo.que. e imprescindíbel 

· que a povoación normal e aqueles 
que nas suas respectivas ester.as se 
podan considerar 1 íderes de 
opinión; conciéncien a povoación . 
de que siga os consellos das ·cam-
pañas. · · 

Reseñar t~mén aqui o descqn
tento existente en certas zonas ru
rais <de Gal iza onde nas duas . pri" 
meiras vacunacións do tétanos vi-.. 
ron solventados os problemas para 
Vpcunarse~ xa· que se desprazaba as 
a Ideas unidades móveis, e na -ter- . 
ceira dose tiveron que despraz~rse 
ás respectivas v,ilas, polo que, dado 
a época do ano, moitos qt,Jedaron 
sen. vacunarse. 

. forma de lavar a cara, de· manter 
o prestíxio, de dicer que fan algó, 
pero de maneira controlada, para 
logo sentarse a negociar (negociar 
qué? nego_ciar ó número de des
pedidos?), e os traballadores, men
tres tanto: entretidos, sen alterna
tivas, e co perigo de .Gair, coa des
esperación, nas mans de cálquer 
Manolito áe Villalba. · 

Os 'obreiros desfilan (quero di- · 
cer: maniféstanse) e os sindicalis
tas· domestican .e petan uliha e ou
tra vez nas por.tas dos· ministérios. 
Cada diri'xente, coa sua sigla parti
dária .correspondente, busca un 
sítio debaixo do téllado do siste
m·a (capitalista, debemos lembrar). 

Os interesados neutro modelo 
de ' socied~de e en reconstruir pe
dra a pedra este país ven cómo'. 

· custa enctier -o vació, como custa 
andar o . cami,ño e.nfre . etas e as 
fábricas~ entre eles e os meios de 
comunicación. O sistema non ·. 
tr~nsixe e eles loitan á intempérie. 

As verdades ga-lloupantes, o 
desmantelamento (non reconver-_ 
sión) ·industria!, os mor:iapólios eu
ropeus, a división internacional do 
traballo, as ditaduras terceiromun
:distas que (precisamente por selo) 
oferecen a man de 0bra máis "bara
ta, o ·que a CEE.se reserva para si e 
que nós non debemos · merecer 
(por_ pe~iféricos, por ga_legos) ; to
das estas verdades se perguntan: 
hai _al_guén interesado en que isto 
cámbie? · •. 

. · Algun, deses que din protestar . 
po.c:le qwe se· nos ·apareza, un mes 

,de D.ecembró destes, .lendo. a ínen- · 
·saxe navideñá.: · "ttabajo ~¡; paro 

· no. No ·a la violencia. -ló er mun-
do-ér güeno" : · . 

Alguen quer cambiar isto~ 

M.V . . 



En ap~io dós labregci~ . 

de' As Enchosas 

l . 

:xose MANUEL BEIRAS -· .. l972 
• ~ L • 

'do-s dun'Mi:riiste'rió.so'n ñdrfuas ériia
nadas dun poder exe'cutivo, mentras 
que as decisións dun Claustro uni
verSifar-io son acrodos dun poder 

: le~~is~atiyo,. !lqufr :CJ.ue vos lexit.im~ 

MANIFESTACIÓN 
B_en sei <J,Ue non é e_se -o ·ano .. de ,Or
well, senon -O qµe estamos a piques 
de consumir -polo calendano dos 
aconteceres tanxíbeis neste planeta, DA UNIVE .. RSl-DADE COMR·ostELAN~'. 

-p01sque vos non fostes elexJdos 
- por Maravall, calculo eu. Se soupé:-

rades écon.omía, e P.Ola mesma prin~ 
cipios de financiación de entes pú
blicos, saberíades que tódolos acor
dos .:dot ~Iaustro · s{!)'.n~ a¡:rfreábeis · ér 
decir xestionábeis cara a sua execu- -

EN SA"' ·· 
,SADURNIÑO 
Máis -de cincocentas persoas manifes
táronse o domingo en San Sadurniño -
en apóio dos labregos de As Enchou
sas, ainda que se puxo de manífesto 
que este non é un conflito illado, se
nón que, como afirmou Emilio Ló
pez 'Perez, secre-tário -xeral de Comi
siós Labregas, sindicato convocante, 
"a( están tamén ·castrelo do Miño, 
As Encrobas, Xove ... , onde os labre
gos son expoliad os das sua_s terras". 
Afirmando a continuación que os de
saúcios de As Enchousas son 'pura es
peculación e non operacións para
rentabilizar aterra": ' 
- Abrian a manifestación tres trac
tores que portaban un moneco re-_ 
-preser;itando a Romero Castrillón 
"O Especulador", aos que seguian 
unha p"ancarta que rezaba "Non aos 
desaúcios -de As Enchousas";-firmada 
por Comisiós Labregas. _ . .. 

A manifestación, que partiu do 
Campo da Feira, deu vo!t"a logo á ca- · 
sa da antiga marquesa de 'Cavalcanti, 
proprietária das terras, berrandd con
signas ·como ,,-Desaúcios nori", "A te-· 
rra para quen a traballa", "Labregos 
de As Enchousas, obreiros de Astano; 

Xuntos na loíta", "Fora Castrillón, 
por cacique e por ladrón". 

Ademais da citada pancarta habia 
outra firmada polo BNG,. asi como 
un bon número de bandeiras galegas 
e da UPG. 

, non_ polos. ~as u_topías paraa!síacas 
ou mferna1s. MaIS ben merecia tela 
sido, e . a moitos fíxonos abesullar 
daquela a ~ua P.t<>,~imjd~d~ Haj ,P"H'k 
co confesaballes a hlgui1s alumnos 
meus que o que estaba a acontecer 
a~ora, no 1984~ facía/ revivir dal
gun xeito o 19 r 2. Rereríam e ne ses 
mtres aos graves conflitos no mun
do obreiro ·galega. Mais ·confiáballes 
tamén o meu temor de 'gue esa re
membranza fóse premomtpria dou
tras graves situacións conflitivas - e 
niso referíame xa ao meu entorno _, 
específico, o colectivo universitario. 

Porque no 19721 na primavera, 
os conflitos obreiros -provocados 

--

. . -O ~rtigo que hoxe publicamos do profesor Befras 
. tiña qÚe sair publicado no pasado mes·de Nadal 11a prensa 

. · diária. As dt~ncións ·pe alguns' estudarites-naqueles-Oias 
e-ran uhha motivación principal do escrito~. SaeD .a-gora en 
A NOSA TER RA, cando xa .están virtualmente aprobados 

os novas estatutos da Universidade 

pola cega soberbia do podér de en-
tón na negociación duns convenios tas ou -arrecadar fondos pra elas, - non entraron aínd-a nas Facultades: 
colectivos que os traballadores gale- montar servicios de _ vixiancia- no . paráronse na Praza do instituto no 

_ gos querían- estipular icinguidos ás edificio ' da Faculta de . Eran dous. -_ adro de Filoloxía. E non se me difa-
factorías eiquí radicadas, e no11 ao frentes nunha situación oux"i:~tiva -ma, riin se pretende tal cousa --mais 
nivel de "inultinaciónais" públicas - que o uso da razón estimaríá corno -eu son un cidadán común e non ve-
españolas -eses conflitos, digo, aca- paranoia ambiente. A másima· auto- · xo 'o mundo a traveso do meu em- -

_ baran en represión salvaxe e morfos ridade da másima iristifoción identí- h!igo, non ·valor? o_s f~it_os pola me-
na Ponte das Pías. E agora no ficada en teoría coa libertade, a ra- _ ' d1d-a do que a mm, md1v1duatmente, 
1984, no outono, outros conÍlitos zón e o s·aber universais .·estaba da me aconteza. Sementes se deslizou, 
.diferentes, pro coas mesmas raíce.s, b~nda da.repre~ión, o P.ódet_estable- nun comlinic_ado re~toral, que o 
levaban pamiño de acabar 0 mesmo, c1do, o "1mpeno .da le1" e _a mvulne-_ movemento estudanti1 -estaba a .. ser 

- dada a mesma _"altanería" pitoña rabilic;lade dos dogmas. E a_os.profe- · manipulado por orgaizacións políti-
dóutro poder da mesma caste. sores que daquela· ·nos aliñabámos · cas minoritarias que non tiñan voz 

· ¿E a ~universidade? No setenta:~ - cos ~studan~s en defensa dos valo- nin voto nos lugares decentes onde 
dous, un rector oe-ihfausta memo- _. res universitarios, -- García - Garrido · a política se fai con educación e tra-
ria, ',9arcía Garrido . de nome -re- ; -que non -s·a-bía. 'qúen era Vargás: xe· gris marengo ·dc»c.Corte Inglés. 

· bautizado xa como ."reptor" por · uosa,- ··por exemplo- _difámabanp_s _ ¿Non serªL~ Bloque uñha delas? Pó-
- Alonso del Real- -convirtira a uosa po:( escrito, sin firmar, mediante . dovos -asegurar que o Bloque ten 

Universiélade, e C9mpo_stela enteira, plum_a anóp_in,:,tk lnterposta: panfle~ , máis que facer do que axitar estu-
en campo de batalla desigual entre tos c~lumnfa.dores:_.a·.multicop-i§_t_a di"".:o . _ dantes, nesfe país agredido e nesta 
estudantes· ·e policía. Eu era · Dca- fundidos . baixo sobre- dende o rec-- . actualidadé -·aguniante pra obreiros, 
no en -funció:ns,- por ausencia . de toradb,- según OS' cáis eramos 'dehn--- niariñeiros -e labregos: -E pódoche 
Suárez-Llanos, e tiven· que destragar cuentes,_ provoca<fores, · --eSbu-Ilabá- , ga!antiza,r que os . estu~antes que-
enormes fluxos de enerxía e ·enfren- mos o iinJ?,oft.~ das -multa~_ e ·exercia~ 101tan por unha ·Umversidade como 
tarme co "meu" Rector en ·défensa· mos. a _axltac1on por non· sabermos debe ser non son ovellas manipulá-
das -libertades e a dignidade do estu- - d-ar aulas ·e ·ensinár. · : - ·- -. - · beis por can~ pastores adiestrados. 
dantado. Tarnén tiven que enfren- · - · Ben -sei ·ben· ·sei:- lioxe-rlon .oca"?- ~1ais a0 cabo, ¿ónde .queredes ir 
tarme coa policía, acudir a.:avalan:j, - m;~- ,qutreí ·t'antü; . iit>n'. sonrnr.ites van - parar? Se. soupéráoe.s teoría políti-
cahdo puiden, liberar detfüQs, pro- - catro .e_studante§ -ct·etia.?S; ·algúns , ca, e pola mesma prmcipios de -de-
curar abogados, pagar as suas mul- maIS mallados, e os coches celulares mo~rncia. saberíades qu~ os dicta- -

Programa de vacunación infantil - -

ción- con estas . duas condicións: 
vontade de servir a esta ( niversida-

- de~ e non a un -ministerio, e roáis ' 
unna pinga de irrJ_axinación. _ Se co
ñecérades este 'país, e .pala mesma a 
sua estrutura social e cultural, sabe
ríades qll:e o movemento estudantil 
·é uriha da.s voces da sua conciencia · 
social · -da que· prefigura e arela un 
futuro de froit'os compridos e pró
pria -eonsciencia e libertade; non da 

. que se-laia e estrapexa ante un pasa
do de servidume e alienación. Se 
vós soupérades pedagox-ía, e pala 
mesma principios de maiéutica, 

. comprendería~es q_ue . a do~encia e 
o goberno uruversltar1os esixen co
mun,icación. recíproca, e a comuni
cación marre de morte SÚP.eta can
do a sensibilidade estudantil percibe 
inau tenticidade e nos tornamos es
cribas. Mais empezo a concluir qué 
non sabedes nada _diso -poisque 
pior sería pensar que o sabedes e 
non o praticades. ' 

NoIJ. hai piar actitude, p'ostura 
riláis perigosa, que a do pro~esismo 
a medias. Redu,nda, no millor dos 
casos, min querer e non poder. Re
sulta estéril ptaos 9-ue esixen trans
formacións, estravia aos que a pra
tican, e fornece rendas polític;as 
inestimábeis praos que agardan a 
sua hora de volveló todo ao punto 
de partida por incontábeis anos 
roáis. Se aceptades xogar a ese xo
go, alá vós. Díxenche un día, Rec
tor,, que non che pañería "zancadi-. 
llas '. Mais eu non estou nih arredor 
nin detrás de tí. Nin tés tí, prao ca
so1 os ollos de Siva. E ha1 lumes 
mais queimantes ca unha cacharela 
á .porta do teu Pazo. 

teus, fillos 
·-,. . . 

-\, 
-~ ~ -

As vacunas son preparados hiolóxicos que, administrad,~$ ás Todas elas son enfermidades perigosas que 
_persóas -e moi esp·ecialmente ós nenos-, preveñen certas _ antes causaban importan.tes mancamentos e 

.'-';.' . 

enfe,rm_idad~s cqmo o .t$tª-r:io~,, . aJ?O-U9rnielite, -a)ose ·feóna,_8, ~ 1 
• " ~.~ 1~esmo mpit~~ ·mprtes entre a poboación 
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~Q casos de 
~special (isico. 
a ~acunac1on 
contra o sa: 
rampelo pó-
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Asambl'~ d~. Mulleres dQ-, Ferrol 

Da cociña ao ·enfrentamento nos IOcais 
... • 1, ~ 

·Pode .qu-e algµnh~ das pren_das _de pontÓ~ exibidas na '~~oite da . 
lnotiwgailega:1,l esttvese ·eo'nfeocwn~da pola muller dalgun . 

· Ali; dotadas de ·gardaria, discuten os 
actos a levar adiante. 

do , edifíd.o. 'Trataban de protestar 
·por rn:o _bando "rrmnicipar' en' c6ntra 
cfíPrlh~~folga corrfürcab r~ ~< ~: ' -·_ t . traballador de ~stano. Potq_ue mó1tas q~las, p~a axud~r a sacar 

adiante a fam11ra, pasan o dia facendo Jersets . Pero, o que 
as fixo sair na prensa non foi iso, senón as acció,ns que . · 
protagonizaron, xunto.con outras mulleres da_comarca de Ferrol, 
en protesta contra a crtse que atravesa a zona. Cando eortaban · 
1
0 tránsito Jnoitos condu.torés berraban que estab~n mellor - · 
fregando, pero odia que sairon por "Informe Semanal" · 
enfrentándose aos líderes ugetistas dentro dos próprios locaís <leste 
sindicato, cousa que ninguén conseguira ate entón, uriha ledícia. · 
fra percorreu a todo o Comité de Empresa de Astano. As mulleres 
eran capaces de pelexar tanto ou máis que eles, só que aquilo 
podia empezar a resultar perigoso ... 

M a Xosé Guer.reiro , traballadora de 
Bazán e militante da INTG; Xiana 
Recio, unha das duascentas mulleres 
con que conta (ou contaba) Astano, 
membro tamén da INTG e da AGM, 
e Mª Xosé Molina, militante da Aso
ciación Galega da Muller e orofesoni 

forman parte da Asamblea de Mulleres 
res da Comarca de Ferrol. Elas contá
ronnos como en Ferroi apenas hou
bera anteriormente relación directa 
algunh Ct. entre a muller e o movimen
to obreiro; como, tradicionalmente, 
as manifestacións eran desfiles de ho
mes; e a necesidade de que, nunha 
zona con tantos problemas e tan con
flitiva, as mulleres se incorporasen á 
loita. 

Soubemos tamén que moitas mu
lleres de traballadores, participantes 
nos primeiros actos da Asamblea, ti
veron que deixalo ante as presións e 
as ameazas dos maridos. "Moitos ma
ridos son de esquerda, pero teñen 
moi claro quen debe levar a voz can
tante na família e teñen medo a per
dela", comenta Mª Xosé. _ 

E así, cunha vicindade oscilante 
entre a simp-atia e o medo a un movi
mento inovador, foise consolidando, 
un grupo máis reducido, pero quizá 
mais firme, segundo Xiana. 

A primeira xuntanza fora o 28 de 
Novembro , víspera de folga xeraL 
Mulleres da AGM, INtG e outros co
lectivos observaran xa a participación 
de numerosas esposas de traballado-

res nun programa de Rádio Fene, e. 
x a nalgunha ocasión tomaran a ini- . 
dativa. Ese día convocaron através da 

. emisora a unha reunión na Casa da 
Cultura do concello de Pene; acudí~ 
ron máis de trescentas, non sen ceita 
surpresa para as convocante's. 

A falta de experiéncia organizativa 
de case todas elá.s deu lugar a non 
poucos conflitos. A primeira polémi- -
ca xurdiu sobre a denominación do 
colectivo, dado que a imensa maioria 
estaba formadá por expofas de traba
lladores de Astan o; afinal prevaleceu 
o carácter comarcal, asi como a neée
sidade de movilizarse contra todo ti-

. po de despidos~ De congado se uni
rían mulleres co marido ou elas mes
mas eri paro, e 'tamén doutros secto-
re~ . 

A idade-média do grupo ronda os 
curen ta anos : Pronto ·tivo que discu
tirse o papel dos homes no colectivo 
e · aquelas mulleres que ao princípio 

: só ouviran falar do feminismo como 
algo pexorativo é alleo, axiña se fo
ron habituando ao termo ao saber 
que ali babia ·xente que se definía co
mo tal, afinal o critério máis admití- . 
do foi o de que os homes podían so
lidarizarse, pero, en todo caso, a de
cisión era delas. 

Os da UGT chamáronlle zorras 

. A Asamblea de Mulleres acos_tuma 
: reunirs~ na Casa da Cultura de Pene· 

· Adema1s de apoiar as áccións · le
vadas a cabo -polo resto dGs-traballa
dores, tratan de -anplialas, unindo ·as 
-suas próprias reivindicacións. O 18 de 
Decembro nun número cercano ás 
duascentas, apreseritáronse polas ofi
cinas ,do INEM para apohtarse ao pa-" 
ro.; argumentando que se na éomarca 
de Ferrol hai · 22:090 -parados, se se 
contase _ás muller~s haberia moitos-, 
máis. 

O día 6 dese mesmo me8 un e.nor
me grupo , unhas mil, concentráronse 
·<liante do axuntamento de Ferrol fa
cendo soar cacerolas e conseguindo 
introducir vários ovos polas ventanas 

O 1J de Xan.eiro concen'trábanse 
,dianté. da sede de UGT e-uÚlras s~sen
ta c0nseguian . entrar . no lo-eal, m~n
tres se celebrába unha asam hlea qué 
ia. ser filmada polo equipo de Infor
me Semanal. O resultado foi moi dis
tinto: catro horas encerradas e múl
tiples enfnrntamentos. dialécticos, as · 
mulleres cantarían 0 de "Amarelo o 
sindicato e" con música .dos-Beatles. 
Representantes da Asamblea de Mu
lleres declararian ter .sido -calificadas 
de "zorras", asi como outfos insultos 
de carácter machista por parte de 
membros da UGT, vário·s dos cais, se-. 

Mulleres de traballadores de AST AN·o guindaron ao chan alimentos e !.Jebidas preparadas 
para as autoridades na inauguración dun Instituto .de Bachillerato en Fene. Alguns ali· 

-mentos-foronlle botados á c¡1ra dalguns dos presentes n!> act~ . .. 

deUGT 
gui:ldo elas, facíanse pasar 12or contrá- , 
rios a este sindicato na'i;'asam bleas de 

. \ 
Astan o. .,. ,~;;1i 111; ~ ''Aµ~ ~ _,.- ., . _ 

.. O 2 5 dese mes, d-Go berno"J militar 
normalmente intocábel en Ferról, ta~ 

· men ., se v.iu influído _polas accións. 
'.Unha cad~a de mulleres .é unha 'pari
carta de sesenta metros uniron este -
edifício co axuntamento. 

Houbo' berros de "Traballo si 
Otan non" e en protesta polo gast~ 
de 900.000 millóns el'l armamento, 
mentres medra o paro. Os militares 
non ' se deron por aludidos, sendo un
ha das primeiras veces que se cortaba 
<lesa maneira o tránsíto en Ferro!. · 

Os cortes de tránsito , asi como ou
tras accións que seria imposíbel de
tallar, producíronse a cotio nestes 
meses. En ' Pontedeume, localidade 

. onde existen vivendas de traballado
res de Astano, tamén se movilizarían 
para se -solidarizar con duas traballa
doras despedidas do Centro Comer
cip.l 2000; por pedir os atrasos que lle 
debian, ainda que ao parecer o mbti- 
vo real era a ~ ·ameaza" que- supuña 
para a empresa o que estivesen sindi-
cadas. · 

Vanse afácendo xa a que durante 
as accións alguén as mande a ·fregar 
ou lle dediquen calificativos en tonos 
consabidos. Algunhas non se uniron a 
esta loita porque, segundo nos co:. 
mentan Xiana e as suas compañeiras, 
"teñen vergonza". Outras moitas non 
participan debido a que os maridos, 

. ,pasada a simpatía dos primeiros dias, 
tratan de "polas no seu sítio" . Os 
partidos e os sindicatos non se pro
nuncian. 

Alguén pensa en tantas mulleres 
que· botan para atrás aos-seus maridos 
ou mozos cando estes levan a cabo 
unha actividade política. As veces ·as 
cousas cámbian. Lembramos ás mu
lleres que cortaban o tránsito en Cor
cu bión ou ás de Euskalduna que to
maron a iniciativa en Madrid ante 
centos de trabal:fadores de CCOO. En 
Ferro!. as manif estacións xa son algo 
máis que desfiles de homes. 

M.V . . 

EIVAS E ALTERNATIVAS 00. l\ÍIOVIMENTO FEMINISTA 
LUISA OCAMPO PEREIRA Porque1 se son os homes os que sa- guer unha estratéxia axeitada para a ouJonxe das demais; ten que ser obra sen a forza e a presión das mulleres 

can grand1simas. vantaxes do traballo . nosa liberación nas suas formas ·de do c9n~u!1t.O das mulleres do povo. no seu seo defendendo os seus inte-
Diante do debate que se está a levar doméstico· que realizamos as m:ulle- loita, nos seus obxectiyos, nas distin- No_n e. difrcil dars~ c_onta do erro que reses tende na prática a abandonar 
desde A NOSA TERRA, sobre a pro- res,. se son eles os que nos agreden, tas fases a marcarse, na sua ideoloxia; · · o Movunento Fem1msta cometeu nes- os ohxectivos. das mullere.s, tende a 
blemática feminista, Cúmo muller 11a- maltratan, violan e tamén son eles os As condicións específicas en que nos te sentido, participando da idea e da non ser liberador da opresión da mu
lega e tamén comprometida na loÍta que en moitísimas ocasións se opo- atopamos as µJulleres galegas van . pi:ática de que o femiilismo é cousa ller"; e isto ,Por unha sinxela razón, 
social, tentarei expor alguns dos ele- ñen ao mantimento dos nosos postos condicionar esa- estratéxia: r,a emigra- ~ Cie minorías; fruto disto é o descoñe- histórica razon: a dos priviléxios dos 

'. . de tra hallo mm:¡ . «::! lvar os seus, e ta- ': ción . o alto número de mullere·s la- .· cimento bastante . grande ilue hai na . aue gozan .. os h_omes a con ta das mu-m entos ma1s importantes a ter · en ' - d d · · ., d conta na nosa situación para avanta:t mén son os homes os qú.er- nos humi- bregas, o ill~ment0, o baixo nivel cul- -v.er a erra sltuac19n a mu leI en Ga- .1 eres. Estes priviléxios non van desa-
na nosa liberación. -· llan, os que no·s tratan~ como seres in- tural, o xeito concreto de como afee., · ·: liza. · .. . . . parecer espontaneamente ou por von-

' feriores, os que nos impoñen.unha se- ·ta a crise aquí (perda .dos -xa poucos J ~u penso ·9-ue o M.F. vmse mo1 táde ou iniciativa dos homes; só de'sa-
Os homes e as mulleres de Galiza · xualidade machista e colaboran co pastos de traballo,-·.sob:r:e-explotación; . · _ d~te!mmado, ate agora, p_ola me_~1s- parecerán . cunha loita constante das 

estamos sometidas a un mesmo .tipo sexismo e a p.rostitución ... Eñ definí- ...... a~mento en consec.uéncia . d9 ant~- · Jenc1a no seu . seo du~a alte!patlva ·.mulleres·. 
de opresión colonial e nacional, a un- tiva as mulleres entramos nunha rela- . nor, das mulleres que se dedican as e. proxecto popular de ltberac10n na- 3) "A necesidade de 
ha_ mesma estrutura social, a un mes- ció~ d~ produción (a de g~ñ~se a vi- tfIT~fas domésti<?as, aujllento da ag!e- cmnal, estand~, ,sometido . a. '(aivéns erguer un amplo M. de Mulleres que 
mo sistema político que oprime do da realizando tarefas domesticas) cos · . SlV1dade mascuhna: maos tratos, vio- (u~a c~nxugac1on qe pos1b1hsmo e loite polos seus próprios obxecti .. 
mesmo xeito ao conxunto do povo .homes das que eles tamén obteñen lacióps, prostitutción, ... ) Estes son naxun.aljsmo ra_dicalistaJ,.e que sé viu " n· 1 , 
galega. - benefícios económicos materiais que -entre out.ros aspect0s que .témos que na pratl~a mebd_o nunha traxectória vos · igo amp_o no senso numerico 

sustentan os seus privühios. ter en c;:onta- cando ~nalicemos a si- de movunentos se¡::toi;-iais que fixo do termo; tráfase de incorporar ao 
Está claro que non son os homes · · - . , _ - tu ación da muller en Galiza~ son con- que en lugar de medrar e consolidar- , M.E. ª centos de· mulleres dispostas 

do povo os responsábeis desta situa- Como n::rnller, · saudo pro(unda- sideracións -a ter mbí preseñte J?ara se, se debilitase ao non terunproxec- .a loitar por transformar a tealida-
ción.de· opresión. Eles non son os que mente aos homes que,- . cons.c1~nte~: .. ·erguet un amplo Movimento Femmis- ,_ to político revo-lucionário e naciona- de concreta e cotidiana .partindo da -
crean as estruturas <leste sistema que polo menps t?n parte ~o ant_enor,.101- fa na nosa Nación. A necesidade dis- _lista que 0 sustentase. · nosa realidade. So 'tendo en ·_ 
nos oprime e explota Etamén a eles); tap. a cot10 sm.ce!amente e.entra ~sto", _... to é clara 0 fundamental é acertar a Gostaria . de tirar de todo 0 ante- conta as nosas caiacte-
tampouc,o son eles os que fan as leis ,101ta.n yor errad1calo das . su as vida~. .orientalo.' . · . . rior unha série de conclusións de por rísticas específicas co 
que nos xulgan nos tribunais por · Pero 1st0 non nos pode -facer · esque- . · . . . 1 onde pehso que se tiña que orientar 0 · mo mulleres ga- -
abortar, nen son os que .queren per- cer que a imensa ~a1Qria dos P,om~ª ., O MovNimel}tlot.~ Femdmtsta nont e a .- "trabaÍlo da liberación da muller na . legas será \\0.1 
petuar a situación de opresión nacio- son elementos activos e colaborado-:.' go npvo. os u im~s .. ei anos en no nosa Na ·, . posíbel \.r'\.n.._ \ \C> 
nal, nen son os <l!le nos queren meter res en maior ou menor medida . da seu labor logros mo1 un portantes, co- · 1) A ci~n. · d d , "N --('" .¡n,._ V°' 
na OTAN, na CEE, n~p nuclea.rizar- . nosa opresión e explotación. ' mo son: o despertar da eoncién.cia 'de ' E·runerra que e ~uzo e: on \ \ <.> erguer 
·nos,. nen militarizamos, ... E evidente moitas mulleres .o xogar un papel de se po_de evantar un M.F . . consecuente \\ie~ un amplo 
que existe un · Estado centralista e Moitas' son as cousas que nos unen revulsivo ideor6xico ~entre sectores sen -~ue ª -van~arda. ~ese ~\ \\'\ movimento 
bugués que, xoga un papél op.resivo aes homes ·galegas, pero tam~n hai in- determinados e delimitados da- socie- . movunento se 1denttf1gue · .V · de mullere~.- _ 
cara 0 conxunta>' do povo galega -e tereses enfrentados e contradicións dade "-nalguns terrenos da · nosa· opfe- · cun proxe~to _político- · ~ A.·~ , t, . d . 4) A 1m-
due tam.e'n e' o causante .,ia qpres1"0' n .e ' entre eles e nós. Por iso, no seo do . s1·0· n tais· ' como o · drr· ei'to ao aborto global re;voluc10- . e: \J. - . por anc1": e rn,corporar . ao 

ti • b ' · . ,' . : . ' na'r1·0 ·. nac1·0.: . • 0· movun.ento nacional popular gale-. a explotación das mulleres galegas, movimento popular hai e ha era m01- d1vorc10 o drrelto ao traballo asala - O , 1 , tos' mot1'vos de uñidade, pero tamén . ' d d' 11 . A d·. - nalist'a e . c'1 
. - go).ª oita d0 novo galego, a cada vez 

P rovocando en nó_s unha .situacion na o a mu er pesar 1sto as ~ ,\ . 11 .,, , · d ·ha1· contrad1"c1'0' ns entre os homes e as · ,... · · Y\" · mais mu eres · so aSI po eremos ainda máis subordinada (reserva de . conquistas fo ron mo1 ca ti vas e, nal- '/ \ \ h t '· · d ·d · ..--
man de obra baráta, maior explota- mulleres;-..... Que :estas vaian desapue- ,_. g"uns terrenos como no do aborto as ~0~e\ · po1mlar c. egart ª cons 1rurr un ver da , erro mo-

d. -- - t · - · · · . - ' ~\: para o vunen o popu ar reservan o o termo ·ción no traballo ·asalariado, benefí- . cen o .·ou au!Ile!l en e 1se agravel! Vª'\ - reformas supuxeron un retroceso so- • o de 0 ular a a u~le's mov· 
cios do traballo ·doméstico realizado depe:!1dt?r d~ · at~tµpe \dos homes ~o ""'" cial para as mulleres, e hoxe poderia ~<.> con;:unto don?~º · Pé P q . . unentos qu_e 

1 11 ) rno,vunento' popular. As, muHeres '{-e_~ .· atraverme a -afirmar ue 0 Movimen- . , povo . O contrario tam !?-. garanten os avan-c_es. cara a li-
po as mu eres.... m<Ís VOJ!tatle de-11on:: limítar -esforz.tfs to Feminista én xeraf ató ase desen- e ,tant9 com~ crer que berac101?- das muller~s ~o povo. 

Pero a história da nos.a opresión · na loi.ta contra -0 '/noso ininiigo ;(:o~· . t d d - . '." t d d ~il't d ' . · · . se pode ~ar a liberac10n da mu- E ey1dente que e rrnen~~ a tarefa 
-seria incompleta se non chegásemos, mun-. per.or taméh infos e~xir . móifo ~'ilq~e~'ca:~or~e~{¡_~ ~tuáeció~ ª:ngr{ ~~ · Her nunha so9edade como a que ho- ~as mullert?s nest~ cammo, pero 
,ao fondo das bases . materiaiS e ás es- dos , fib¡n:es en defensa dos U.OSOS_ pf~- corresponde 'co "esfotzo r.iue nel puxe- Xe t~t:n<?S OU tanto com~ pen~~r que igualm~l!te Irnensa e a laboura e res-

. truturas que sustentan tamén a situa'" prios intereses . . ... , 'I · . . l ':!- . . • 1 . son md1ferentes para a li~~rac1on ~~s ponsabg_idade dos homes do M.P .. Es-
_ción d_e opresión das muller~s do p,o- _ ·· ~'-:. , · -<; · • ron moitas mu leres nos u timos mulleres as transformac1ons socia1s te cammo a andar pode verse ou ben 
vo e, polo tanto, a nosa 11berac1on · . _ As ~ _mullere~ te!llo_s· qu_t( ser cons- anos. ~ n0 seu cm;ixunto. Nen unha cousa cheo de obstáculos provocados, ou 
seria imposíbel se non falásemos dos C:_l~n.tes d~ .. qu.e ,pa_ra Jti\etarnos teinos As transformacións sociais que re~ nen outra son certas. . " . contar con co_laboradores que, non 

·'priviléxios que teñen, ,no seo das cla- que cam ~1ar,,,es.ta sociydadé c:;apitalis- quire 0 avance cara a liberación .da 2) A' 'segunda sena . que : . calq~,er sen esforzo, vaian tep.~a!1d_o renunciar 
'ses- populares, os homes a costa das ta e patriarcal e para isto ha1 que 00- - mullér non pode ser obra da 101ta movunento popular de ltberac1on des~e xa aos seus pnvilex1os e apoien 
mulleres. ñecela en concreto único xeito de er- dunha' minona de mulleres ás costas abandonado a s1 mesmo, quer dicer, a lotta das mulleres. . 
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"Non h_ai-cousa-m?is imoral que non poder vivir libremente a sexualidade'.; 
"Moitas de nós participár~os na loita contra o franquismo; 
porén conscientemente non tiñamos reparado no que significa a 
opresión das mulleres". Hai dez anos a conciéncia desta opresión 
tomaba forma nun grupo de mulleres espalladas polo Estado . 
esp~o~ciue organ_izaron as_primeiras xo~~a4as fe,minist11s . 
. d'a' hlstotJa'. 'recente) do movllhento. Empar Pmeáa formaba parte 

(quer dicer, nós non queremos abor· obxectivo tle loita política,.de· loita 
tar,_nen eremos que nen,gunlJ.a mu~lf'.t . Jemini~ta. N?n' sei o temp_o :que v~i 
querra abo!t3;r, pero ment!e~ ~s1x1- durar isto, C~l}to tempo va1 set prec1-
mos este drre1to ternos que esixrr ta- so qu.e a opc1on sexual dunha persoa . 
mén_o -cámbio a~solutq do tipo de se- t~.ña ' que· s~r obxecto de acción p0lí
xualidade que .. v1ye.Qlo~, .e que ·catq(uer)r :.' t-1ca ,, Oxata :c~m~sponda pronto uni
muller que gen a que mterrumpU' un camente . a mt1m1dade de cada ·quen . 
P.JTibarazo que non qesexa poda face- · Pqrén, hoxe; na medida en que unha 
lo sen limitación alguriha, en , nen~ . epción . sexual como a heterosexual 
gunha ord'e) pode ser moi radical, e qE~' ~stou !'.le acordo, non é unha op-

deste embrión do Movimento Feminista e recorda agora o que 
foron aquelas primeiras experiéncias organizativas. 

c10) hbre porqu.e eu creo que a,pouco 
que sexamos smceros e Sinceras ve
mos cál é a nosa vida e cais son os 
mecanismos que ten a sóciedade, pa-

- Un grupo de mulleres celebrámos 
no 76, en Barcelona3 as "I Jornadas 
catalanas de la dona' , a primeira vez 
que o feminismo saía .á luz. Poucos 
meses antes celebráranse en Madrid, 
ainda na clandestinidade as "I J orna
das de Liberación de la Mujer". Nas 
de Barcelona chegamos a .pasar catro 
mil mulleres ... Era unha situación na 
que todo era absolutamente novo no 
eido do feminismo - e eu penso que 

· en moitas outras causas tamén-:- pero 
no eido de saber que por ser muller 
nesta sociedade ternos unha situación 
distinta á dos homes, oois era unha 
novidade moi grande. Moitas de nós 
participáramos. .. '.incluso na loita con
tra o franquíSmo, e ainda asi, cons
cientemente, non tíñamos reparado 
no que significa a opresión das mulle
res. 

Foi un despertar dun entusiasmo ' 
impresionante, e penso que non abu
so se digo que non só para min, se
nón para todas as que estábamos na
que! momento foi ·unha espécie de 
revulsivo interno, como unha revolta 
no eidó das ideas que fixo que tivése
mos que acomodar a nosa existéncia 
á nova· luz dun conflito que vivíamos, 
pero que non tíñamos consciente
mente asumido, que é o conflito his
tórico que nos enfrenta a homes e 
mulleres. Foi algo grandioso, real
mente grandioso . 

- Unha das polémicas que se plan- ·· 
texou xa daquela ·e que tivo unha 
grande importancia vários anos foi a 
cuestión da doble militáncia, cómo a 
resolviche ti persoalmente? 
- Foi unha polémica que eu creo que 
levamos a cabo mal. Hoxe, como tal, 
está praticamente resalta, segue en 
certos aspeitos, pero pode considerar
se superada, cando menos nos termos 
nos que se plantexou naquel momen
to. 

Eu sempre dixen que era falso fa-
· 1ar de doble militáncia, que podería
mos falar de triple, de cuádruple ou 
de quíntuple militáncia, porque eu 
-penso que as mulleres nos · vemos 
afectadas por moitas das contradi
cións, opresións e agóbios que sofre
mos nunha sociedade opresora como 
é esta sociedade. Respeitando moito 
a opción daquelas mulleres que consi
deran que a sua actividade de revolta, · 
de rebelión ten que se manter estrita
mente dentro do feminismo, eu pen
so que igualmente é fan lexítimo e 
tan 8atisfactório, . enrolarte ademais 
do MF neutro tipo de movimentos, f 
nese sentido creo que militar nun 
partido político de esquerda revolu
cionária é moi importante para as 
mulleres, xa que en boa medida a 
asunción por parte das forzas revolu
cionárias do que significa tentar de 
minar as bases desta sociedade, 'bases 
entre as que está de maneira moi es
pecial a organización patriarcal, se . 
non ven da man d.a preséncia activa 
de mulleres no seu mterior, difícil
mente se vai acadar. Logo, eu estou. 
inoi feliz praticando xa non a doble, 
senón a triple e até a cuádruple mili-
táncia. . 

-Néstes dez anos que van de his
tória do MF no Estado español tense 
percorrido un longo camiño, pero hai . 
problemas · que existian no princípio 
e seguen ,determinando en parte o 
momento actual. Ref írome por 
exemplo ao afastamento do MF da 
grande maioria das mulleres. Ves ti 
algunha vía, al~un camiño para supe
rar esta situacion? 
-Eu penso-que ün labor donoso mo
vimento, como de todo movimento 
social, é conseguir ampliar -cada vez 
máis o número das nosas filas, dos 
nasos efectivos. Iso é algo imprescin
díbel .para todo movimento de libera
ción. Creo tamén que para o noso é 

. ainda máis difícil, porque a cantidade 
. de mecanismos que ten o sistema so- . 

cial para facer que as mulleres inte
rioricemos ~ aceitemos o papel de su
bordínación e relegación son tais que 
acaban por se converter nunha segun
da pel. Ademais, daJ!o o illamento no 
que vivemos as mulleres é moi .difícil 
chegar a comprender que iso que vi-

-vemos como natural é normal, :non é 
nen natural nen normal e responde a 
uns intereses ben precisos. 

Creo que, para 0 MF, chegar a ser 
un movimento moi amplio vai ser 
problemático, non nos podemos en-
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ra orientarnos desde o nascimento a 
que · a única forma normal e lexítima . 
de estabelecer relacións sexuais é 
através- da. estabelecida entre- persoas 
de distinto · sexo, pois ben, mentres 
esa opción sexa norma de obrigago 
cumprimento _para todo o mundo, 
efec~ivamente; . a loita: é non só p~lo 
drreito de lesornnas e hom·osexuais a 
viver libremente a sua opción sexmJ., 
senón tamén por · facer ver que toda 
persoa, desde que nasce ten poten
cialmente a posibilidade ·de desenvol
ver a sexualidade con persoas do mes
mo sexo e con persoas de sexo distin-

. to. 
Non se trata só da defensa de les

bianas e homosexuais, senón de mos
trar que a sexualidade orientada ex
clusivamente, e ademais obrigatoria
mente cata á heterosexualidade como 
norma é algo que limita, que coarta 
as posibilidades de desenrolo de cal
quer persoa, sexa a sua opción sexual 
a que sexa. E creo que esta é unha 
militáncia que paga a pena, porque 
non hai cuestión máis imoral na his
tória que a cantidade enorme de so
frimento e de miséria que leva, sobre
todo para as mulleres o non poder vi
ver libremente a sua sexualidade. 

.. -Cáis eres qu.e foron ou qZJ.e son 
·as - aportacións do lesbianismo .ao 
lvf F'? -
-Creo que hai unha fundamental: 
axudar a comprender ao MF que a 
loita . en' contra da imposición da he
terosexualidade como norma é unha 

' loita que estª enraizadísima co nú
cleo do que é a opresión das mulle

res. Non se trata tanto de que as les
bianas teñamos plantexado dentro do 
MF a defensa dos direitos dunha 
maioria ou dunha minoría. Non se 
ti-ata diso, senón de que o MF non 
vai 'poder levar a cabao a sua verda
·d~ira loita lil;>eradora, se non é cons
ciente e - portanto

1 
se non defende 

que a heterosexualidade como-norma 
de abrigado cumprimento sexual pa
ra tpdas as persoas1 e particularmente 
para as mulleres,- e,unha prática que 
corta a liberdade e impede o desen
v.olvimento pleno, integral e satisfac
tório no eia-e da sexualidade. 

_ Ou tr.a . das aportacións das lesbia-

·~EsTiou · MOi. FELIZ PRATICANDO XA ~ON 
A DOBLE, ,SENÓN· A TRIPLE MILITÁNCIA~' 

nas iría pola banda de servir de acica
te para que o MF se atreva con cau
sas que van moi, rn Ji contracorrente. 
E que se non somos quén de avanzar 
e de enfrentarnos a calquer tipo de 
idea, por moi arr.aigada que estexa, 
pouco vamos conseguir no fondo, e 
eu penso que isto ~ plantexa moi 

gañar, pero, quer isto dicer que te
rnos que nos conformar co número 
de mulleres, que xa ·é valioso, que es
tamos organizadas? Non, J?Or ónde 
pode ir unha liña de reflexión? Non 
polo lado que algunhas veces se ten 
adaptado e que agora mesmo nbs 
chega tamén a.a parte, dos mecanis
mos da orde esfaoelecida. Penso que 
non podemos ir onde nos leva esta xa 
vella nova liña. O MF plantexa unhas 
.reiviñdicacións moi radicais, logo do 
que .se trataría, dísenos, é de rebaixar 

porén, penso que foi unha das exi- graficamente na loita das lesbianas 
xéncias que permitiron ao MF ser para conse~i!, non ql}e se defendan 
recoñecido polas mulleres, e chegar a os nasos drreltos, senon para que se 
roáis mulleres. def en da, por parte do MF unh.a se-

N on fal falta nen moito menos re- xualidade verdadeiramente Übre. 
baixar os éontidos, a radicalidade de- -Hai moitas diferéncias, no que 
ses contidos, para chegar cada vez a ti podas coñecer, na implantación do 
máiS mulleres. Penso que o que se po- MF entre as distintas nacións do esta-
cte facer é ver de qué xeito podemos d t t G l' e 
dedicar cada vez roáis esforzos a co- z.f:fi.aln concre 0 en re ·ª zza e · ata-
ñecer mellor cómo as mulleres viven ~ 
a sua própria condición de muller.. ' . -Si, si. Hai unha realidade xerali-
D d. f · t. ¡¡ zada 'de preséncia do MF, pero den-

e 1car es orzas ª i.nves igar ª rea - tro disto, existen diferéncias e pa:rti-. dade das mulleres, como as mulleres 
interiorizan esa realidade, para asi .cularidades. C0ncretamente nos casos 
axustar cada vez roáis os nasos méto-- que plantexas, hai que partir de · que 
d d t b ll d d. ., d - ·d · Cataluña foi un pouco a vangarda do 

os e ra a o, e iscusrnn e 1 eas; feminismo. Despois do 76, ~ando as 
de organización e de movilización, a Xornadas das que falabai. antes, mon
própna situación das mulleres; sen es-
·quecer que non irnos ser miles e miles touse unha coordenadora en Barcelo
e miles da noite para a mañá. • na que· aglutinaba en cérta medida a 

Eu insisto en que non-se trata de todos os prupos que había neses mo
rebaixar presupostos q:ue, ao cabo, -mentos. ero ao longó· de 1981-82 
veñen de analizar cál e o cerne dos deuse un proceso, digamos que de 
problemas para tratar de solucionalos atomiza.ción do movimento, perdeu
na sua ráiz. · · se .a -perspectiva ··colectiva de apoio 

-Outra cuestión gue adquiri~ im- W~~~i:t~dsea~~rec~l~nªa~áordenadora 
portáncia fundamentalmente nos úl- Agora. mesmo, estase che~ando; 
timos anos 'é a do lesbianismo como desde hai un ano, a-unha tendencia a 

_ opción libre frente á falta de liberda- !ecuperación, ainda que ·siga sen exis- . 
de de raíz que supon a heterosexuali- tir. de novo a' Coordenadora. \ 
da de. Socialmente, o fe ito de ser les- En Galiza eu case me atieveria ·a 

esixéncias, de rebaixar contidos ~ fa- ~bina non está en absoluto aceitado, e dioer -que, desde o ponto de vista de 
cer, digamos, un feminismó máis mo- eu me pergunto cál é ª reacción dos preséncia nacional e de coord~nación 
derado, máis aceitábel pola orde so- compañeiros de militáncia frente á do MF, estades roáis avanzados que 
cial. asunción pública desta opción? en Cataluña, onde despots do plilo 

Eu nego isto1. Creo que a própria Cand'o falaba anges da miña triple · que tivo . o feminismo, que serviu 
experiéncia de dez anos, con ser cur- ou cádruple militáncia estaba falando moi1io .para o resto do Estado, baixou 
ta, ten demostrado que .unlia ,reivin- disto. Dentro do MF, eu non traballo moito durante vários anos aind-a que 
dicación como a do direito ao abor- unicamente n~ comis~ón pro dire_ito agora estexa nunha fase de recupera-
to, ~lantexada como. a pl~ntexa o fe- , -ao abor!o, senon t~men no cole~t~vo . ción bastante esperanzadora. · . 
m~~smo ~esde o prmcip10, sen con- - de feministas ~~sbiana~j qu~r d1cer, .:r. · · · .\ _ 
cesions e mdo ao fondo do problem~, q~e fago da mma opc10n sexual un · · . B EGO NA MOA 
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• 
t. FEMINISMO EN GALIZA1 SI, GRACIAS 
M.X. ARIAS 

Veño seguindo moi atentamente o 
debate sobre feminismo en Galiza 
que se está a levar neste espácio que 
A NOSA TERRA nos brinda ás mu
lleres galegas, e que creo é unha no-

.cesidade e un paso adiante para a cla
rificación entre as mulleres, asi co
mo para ·a difusión do tema nun 
meio que normalmente estanos pe
chado. 

Chegadas ao ponto no que esta
mos,· decidin intervir por várias ra-

, zons. En primeiro lugar, J?ªra rachar 
co rromco .. benqueridas' sen que 
pase a maiores; en segundo, porgue 
ao ler as cartas anteriores clase a im
presión de que hai dous . blocus irre
conc1c11abeis ao que se entende ou . 
do que debe ser o Feminismo .en 
Galiza: Feminismo nacionalista ou 
Feminismo a secas (dicotomia coa 
que, asi plantexada, rton estou de 
·acordo); e un terceiro lugar, 'porque 
vexo atitudes moi pechadas, que en 
lugar de servir de crítica constru ti va 
para avanzar. no tema, áo úniw que 
nos leva é a posturas pouco enrique-
cedoras. · 

Seria importante ver . por onde 
van os tiros deste debate. 

Unhas xustas aclaradóns prelimina
res 

Algunhas militantes nacionalistas 
nunca nos atreveríamos a 'xulgar en -
certos termos ao Movitnento femi
nista ·como se fai nas cartas anterió
res, tendo en conta que as mulleres 
nacionalistas (algunha das cais tra
balla directamente no M.F.) non te
mas feito praticamente nada neste 
terreno agás uns cantos traballos 
teGricos de análise que non p-asaron 
daí ,ou ponéncias l qne son pú bli
cas) so o lema de "Sectores Marxi
nados", do lado de drogaditos, ve-
·llos.- minu~vá'lidos, etc;... . . 

Seguro que moitas llJUller~s na-
- cibnalistas traballamos individual

mente ·n_os -nosos res~ectivos -cam
pos _de :traballo, defendendo os- no
sos direit.o~ como mull~resi ,Pero isa. 
non xustifüca unha dedicacion tanto
organi.Zahvá-como p-olí.tica ao tema. 

Non podemos, polo tanto, en 
nome de ninguén, dicer tan alegre
ment~ que nas xornadas feministas 
deJ lgo non se congemplase social e . 
políticamente a nasa realidade e. 
ql)_~ "non s~ .difenmciasen en nada 
da's que se ' fan pola España adian
te", xa que ao mellar as nacionalis 
tas non ~ aportamos nada para pro
fundizar nesa realidade da muller 

. galega. 
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Ou tra aclaración previa é que 
está constatado J?Ola prática que o 
Movimento Femmista é autónomo 
do Instituto da Muller do , P.S.O.E. 
Non se poden facer x-ogos de pala
bras fora de contexto,, coh "auto
nomia e independéncia" que per
tencen a outro nivel léxico; nen 
chegar a afirmar con ironia: "ben, 
iso valeume a min para situarme 
m.áis onde estaba". · 

a) Qué é máis importante para a 
libera, c1on aa muuer, a rrínnan,cia re~ -
minista ou a_ militáncia política? . 

Non son conceitos diversos, xa 
que a militáncia feminista .en abs 
traGto ,. non existe e significa mili
táncia poJítica, non é militáncia po
lítica intentar derrumbar á familia 
como pe!petuadora. dJmha situación 
de opresion e ~orno orgao base des~ 
ta sociedade patriarcal capitalista?, 
non é militáncia política loitar con
tra calquer tipo de º,Presión do ho
me polo hume? non e militáncia po~ 

- lítica loitar. PQt un post-o de_trabaUo 
para a muller que. segue tendo unha. 
depepdéncia dos pais nu do marido 
para sobreviver?: e-·que non é _mili.., 
táncia política· loitar polo mínimo 
direito de que ás mulleres se. nos re
coñeza como seres humanos iguais 
aos homes?... _ 

A militiíncia feminista, xa de pot 
si, é militáncia política q,ue busca 
un cámbio revolucionário, e é dura 
noñ de luxo, eun obxectivo claro: a 
transformación da sociedade clasis-
ta e patriarcal. . 

Dandolle vólta á outra cara da 
moeda, a militáncia das mulleres 
que estamps noutro tipo de agrupa
ción política ten que ser por forza 
feminista, pois se oen é certo que a 
liberación' da muller non se va1 dar 
nunca dentro dunha sociedade de 
clases, non é menos certo que nun
ha sociedade sen clases, ou mellar, 
que- vivise. unha transformación re
. oJuci0nária, non .se garante auto
maticam ente a liberación · da muller 
.(exe~plos h_ainos na história). 

b) Autonomía do M.F. Homes si 
du homes .non? ,. , 
Este é "un forna onde o a cor do entre 
distintos sectores de mulleres (den
tro ou fóra do nacionalistne) non 
chega a cuallar na prática .e_ é fre
cuentemente up dos. que nos divide. 

A polémica-.. sobre este ponto vai 
alén de razóns puramente tácticas e 
formais. E má¡s prófundo do que 
parece e máis dificil de asimilar en 
mulleres que loitamos nas organiza
cións pohticas con compañeiros de 

clase ou da mesmaideoloxia. 
Xurden a miúdo conotacións 

ideolóxicas nas que se tende a acu
sar ás defensoras .da _autoriomia or
ganizativa feminista, de atitudes an
ti-hom. Debemos partir de que a au
tonomia ·das mullere_s é clave para o 
obxectivo da nosa loita como grupo 
social oprinfi(io. 

Se somos conscientes de que non 
-somos "inferiores" paja nosa natu
reza, senón. que se debe a unha 
"construción patriarcal da socieda 
de'', a decisión de de~idir ·l'l.or ,.gós , 
mesmas, de ter .'as .n_osas asprracions 
e os.nasos desexos, ten que signifi
car ne-cesariamente a aparición dun 
movimento de auto-estima e de au-
to-afirmación. -
- Como exempfo poderfamos fa
cer un paralelismQ en abstracto, cos 
Movimentos nacionalistas revolücio
n~ios, que para_ lograr os seus ob~ . 
;xedivos necesita ~ntes d1,1n proceso 
de auto-átírmac1ón, .de extirpación · 
de auto-Odio, de auto-vaforación de 

·si mesmo. A"' conclusíón' á q_ue nece
sariamente che~a. é á ·necesidade de 
auto-organizacion de todos os sec
tores sociais contra o inimigo co
mun: o imperialismo. Dentro . da 
"nación opresora" hai compañeiros 
de clase, pero non nós organizamos 
con eles, ainda -tendo obxectivos 
·comuns, por qué? Porque en princí- . 
¡¡io -non sin ten a ·opresión nacional 
(ao seF membros da ~·nación impe- . 
rialista") ·e por o.utro lado, porque. 
indirectamente son beneficiários da 
nosa situación colonial. 

Este exemplo pode ser moi ilus- · 
trativo para _ duas finalidades: 

-demostrar que o proceso-de au
to-0rganización é consubstancial a 
todo grupo .oprimido que decide re-
belarse. . 

-demostrar que o home ao ·ser. 
beneficiário do patriarcalismo, seria 

unha contradicción para e> movimen
to remimsrn, que torme parte das 
suas filas. Non negamos non 0bstan
tes1noutros niveis,-a nosa alianza e a 
loita cóbado a cóbado contra· o sis
tema,, nen tampm,ico a comprerisión 
e solidaridade coa nasa loita en par- · 
t~~r. · • 

Por qué, e.ntón, se ainda estam_os 
por desgrácia, en Galiza, neste pro
cese de auto-afirmación e autd-ot~ 
ganízación das mulleres, táéhasenos · -
(incluso por parte das mesmas) dé 
atitudes antr-home e de exclusivis
mo, terxiversando os argumentós? 

O home (sen particularismos), 
incluso o aliado de clase, xoga un 
papel de discriminación e dev agre
sión sobre nós (constatado na vida 

diária da muller). O inimigo princi
pal pode ser o mesmo: O sistema 
capitalista, pei:o ese mesmo sistem.a_ 
as1gnanos distmtos roles a cumprrr 
segundo o sexo, roles desi$u-ais, nos 
qm~ se basea a sua estabilidade e o 
seu .equilíbrio. 

Atopámopos cori diferentes cla
ses sociais, con características ho
moxéneas en si mesmas. Ai 1:émolo 
fácil de comprender. o que xa non 
resulta tan facil para moitos e moi
t~s é que, non señcJo unha chise so
cial, podamos as mulleres ter uns 
obxectivos comuns. Estamos nunha 
soiedade , patriarcal, que se basea, 
neste senso, nunha división sexista 
·na que un sexo xoga un papel domi
nante sobre o outro e lle saca uns 
benefícios ( ID sexan económicos, 
laborais, culturais, sexuais, educa
cionais, etc ... ) exercenc:lo o seu "di
reito" con todo tipo de chantaxes e 
violéncias. 

como dixo Marx; "Non é a con
ciéncia do home a que determina o 

. seu ser, senón pala contra, o seu ser 
soial é o que determina a ·sua con,. 
ciéncia" 

criminación obxectiva. 
Non se trata de que che digan 

que ti por seres muller só podes fa- . 
cer isto ou aquilo, só faltaría!! Pero 
si é certo que ao ser mulleres, e so
bretodo no terreno da política (pa
ra o que non fumos nen moito me
noF educadas) ternos que realizar un 
cuádruple esforzo para conquerir 

·. unha incidéncia neste terreno, e xa 
non oigamos para tela executiva. 

Pero ademais disto, reprodúcen
se cantídade de afirmacións, actitu
des, etc ... palas que ternos que sen
tinas discnminadas. 

Non se trata con isto de facer 
acusacións de machismo ás organi
zacións políticas, alegremente, por 
fastidiar, senón por constatar unha 
realidade, sen asustarnos. A prática 
machista non sempre está en feitos 
que os h~i (prática sindical, etc .. .} 
porque dentro das reivindipacións 
sempre hai intereses que entran en 
con tradición cos femminos; senón 
tamén no "siléncio" e en facer des
te tema "tabu", pois as reperou
sióqs sociais poden ser igual de gra
ves nos dous casos (o .que cala ou
trga). 

A solución non está máis que en 
nós, 'en que traballemos nos sindica
tQs e ali onde estexamos para ir 
conquerindo pequenas parcelas e 
esixamos os nasos direitos. 

, Deixémonos pois de "paternalis
mos" ou- " ooternalismos" .estúpi
dos de que o home, como ente so
cil, está tamén interesado na nasa 
liberación incluso até o ponto de 
organizarse connosco por este ob-

eictivo. Non podemos· cair nesta Para rematar 
contradicción tan pouco dialéctica Estou de acordo que 0 M.F. está di-
e sobretodo non caiarnos no auto- d d 

· engario de particularism_ os á hora .de vi i o, que hai "mezcolanza" como 
f , ( se di, pero qué hai que nón estexa 
aqer xmc1os é;lS ., apa!iéncias enga- dividido? Dentro dun mesmo movi-

nan) ou en argumentps de "cotnpa- · mento e sobretodo se é interclasis- · 
ñeirismo'\ porque a realidade social ta, hai distintas formas de ver as 
de_móstranos. que, ;_ndependente- d 
pi ente da sua ideoloxia, 0 home causas), . istinta_s · _t~~ticas, ~pinións, 
exerce o machismo en todos os am- etc ... ;:,e -esta d1v1s10n dase en orga.: 

nizacións máis homoxéneas, e inclu-
b:i:'tos d.a sua vida'. :~ so de 1 e ' · d -· E éon isto enlazamos co terceiro . c as ' que esperar un moVl-

niento socialmente heteroxeneo? 
p0nto que está sobre"ª mesa: . Porque, como ben .se sabe, non so-

<;) 'o Machismo das organizacións m@s unhá clase social. . 
pphticas. . ~ Sen evitar· a crítica, pois esta en-
Creó ctue. ternos .que discrep~r' coa riquece, 'poderíamonos pÓr de acor-
companeira que afirmaba: "nunca do máis veces do que parece, inter-
me sentin organiiativamente discri- cabiando' experiéncias e· aportando . 
minada como muller". o que teñamos que aportar n@ ben ' 
:. _N'Ón se trata de enumérar as ve-- g~is! !feminismo galego. Adia~te 

ce~- que nos sentimos discriminadas · Por lÍlltimo gostaríame darlle a 
a~mulleres que :militamos nalgunha volta a un frnal: ) · ·-
oJ::-ganización política, -porque non "'Estou cerca_ dé peñsar· que os· 
n<i>'S ~evarfa a nada. Orabén, se como ... hom~s, os. orgánizados· e os desorg:a- -
se.sd1, estamos de .acordo en :que· as . nizados· son ' aliados obxectivo·s ,Q.o •j' ' 
o,rnanizaci&rts políticias -son un re- ~ sistem-a. Ainda. asi tamén milito. no 
n~nw d~s _mtt~rnas relación~. que at9-"" B.N.G., :p.o:rqµe SOJ?- p.agiopalista, ~~-·;'." 
pq~os na soc1e.d8:d.e e.n . x€ral; non , vuluc,ionaria e. ~emimsta; e a mane1~ 
ha!, que ser mqi }1stas cpar~,cte:ducir -· ra , que ~sc,o,llin para tr.~nstormar a 
que nelas reproducese a mesma dis- · nasa realid·ade, e creo mso . . 

..J ' l 
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·l?ésie á d_e.sfeita d~ · irl!pério º~º~ª:"~:r~~~;~r~i.J~~á·et~·aÍ~7; emái~~¡¡. --~<; ~4:Jpp n~tt:Q.s ~é .. : y~!'.!ps foron asasina-
despois da instauracion ·da Xunté;! :Mü1t9-r-.~ef1u~ ·a .p:ia:pte~r -- ·· · ·"' 9~s~ .. ª_' ~º·-ª2~- kl:(f~os for?~ 9eRo.rta-

, ··· 'd d1"ferentes pavos e étnias .Armenios . kurdos:. gregos . Q.os a)~~"!'ltol.1~,coa ~ t_c;>tal_, m.1bicion da a opres1on e . · . ,_ · . ··· · · · ' ' ·cbm.uh1dade mtetnac1onal e da ONU. 
s·íri0s e chipriqtas, en distinta m~gmtµd~: .. . ~ :- · ,_ .-.""';. -:>;- ·"r-~í,¡ '"::)',.'./' _·. . ~: . . 
cua~titativa, padecen disc~iminacióMs ~aciopa~s, e-viola,ción.s . :.~ ijj~~rimifla~ci(m . cill~u~a~ - -_ . 
das libertades fundamenta1s. O Cj)SO dos kurdos, · · N-. . 1-'g· 76-:: ~ .. - d 72 -2 . ~_ '.:t· • r1 ·-

• • · · ,. · · · · 1 .. . . . .. o - , ma1s o , por cen. o.';'·a ._ 
qu1za1s por ter t1do ma1s sana m,ternac_1ona . . . . . ; · , ·,, povoación maior de 6· anos. era abso- · 
r:ios últimos anos; non pode senon resaltar: a s1tuac1Q_n das 9utras .... _ lutamente ,iletrada. Nese .p-eriod<;>í 
minorias naci0nais, e mesmo a ocupación . · -. ·. · : · . ' ta-1' cle ·analfabeto~ ·dó_ Estado ·turco 
dun sector de Chipre palas forzas mjlitares turcas, que forman .. '. ron~~ba o _ 5~, 1 ·po~ cento, sendo a 

t d OTAN Para alguns observádores non se :· porc~ntaxe do s~ct~r J~rc? d~n 41,4 par e a . : · . , . · por . cento. A ·d1ferenc1a e dun 30.8 
é:lecarta o adve~1 mento du.n confhto,bellco _ . . . . . , po_r cento.'_ . .- .? • 

na zona, especialmente provocado pala expJC?s1va_ s1tuac1on Hoxe· a meir:ande~ . parte da_s"' vi las 
da invasión do Chipre. . ' . . . . kurd_as .non tef.íen escalas 'prim~ri.as. 

O XENOCIDIO ARMENIO nación kurda, non existia. Os kurdos 
, toron. . chamados "turnos das mon-

A desaparición sistemática €fos armé- _ tañas ql!,e esqueceron á sua n_ai". -Ó _ 
ñios foi efectuada através da sua imo- -- primeir'o.. ministro da republica'. Ti rea, 
!ación durante a ·Primeira Guerra lsmet lrionü. declarou no1930 que 

1 MÜridial. · Nese periodo 1.5000.000 "só a raza turca ten direito a relamar 

Onde s1 se atope algu.nha; ó . u naco. 
. profesor é responsC1bel de cinco cla-
ses, todas .elas en tu-r:.co. O mesmo 
número c~tivo- de profes.ores é o ·que 
hai . para 50 ~J!!) , esc::o!as seéundárias 
abertas no 1Kurdistán. Os escasos kur- , 
dos qüe ·peden ir'· á·-- l)niver.sié:lade_te- "' -
rán ,{jue faoelo.·a,;,.Estaml;>ul oÜ" l.zmir:~ 
Das 158 estolas sui:>'eriores e. 18 uni- · 
versidadés· 'do EStadd; só- unha -U,n.f- · 
versidadé (Erzurum), UT>tli'á<Faculdade . 

- de Medicina e 4 cenfros pedagoxi~os 
e técnicos instálanse no !<urdistán. 

A respeito ·da sa.úde, ·un dado é sig
nifLcativo: "4',3 por cénto e 1 son as 
porcentaxe~ de médi·cos por cada . 
10.000 habitantes en Turquia e no 
Kurdistán .. 

A sociedade · kurda segue a ser 
mentalmente ·agrária. O 72.2 por 

. cnto da povoación víve no rural.e se-· 
gue ·un. réxime de autoconsumo. Na 
indústria ~mprégase un 5, Q. por cen- . 
to~da povóad_Ón activa .,A producción 
rhíneira, · "'petFóleo'-~e electricidade é 
exp·or-tada't· á ~ar~a :turéa~Sen -ºrever-ter -. 

nengul) benefício no paú que posue 
a ·riqueza. . 

. ~ ¿~:..- - ·~·-- ..:~ ··~ ~ .·~ - :" ·_ . . .:~~ ,. . ' 
. Recentemente, á -Acfn).inistra'tiQrh,'fé ,,ReagÍÁ tei:i dado unha riot~bel virada 
na sua .política-de 'cára 6 Salvádór-;_.Menhés se desenrolaba a última fá5e 
da pasada caml;)aña eleigoraL;ho~deamerioana, o présidente Ronald Rea
.gan presionara ao 'seu tiomól0go:.salvatjoreño Xosé Napoleón Duar,te para 
que própuxese m~gociaCións ge paz ás or·ganizacións guerril le iras. N·on se 
trataba .doutra .cousa máis que ,de -conseguir un pequeno alívio na loita ar- · 
mada 'que se viñ.a él_and·o--no' Salvador, e asi rebaixar o· clima de inte·rven
cionismo-noraeamericano np intre máis álxido da campaña eleitoral dos . 
Estadós Unidós: ·F,inalizadó o perí'odc)" eleiioral coa confirmación de Ro- / · 
nald Reagan- ,para u.n se_gundo termo presidencial, as circunstáncias varia
ron radicalmente. Por iso xá se súspenderon as conversas de paz despois . 
de só dua~ sesi_óris in'iciais: ·Parece que ' agora-o Napoleón Duarte, quen se-

, gue ser_vilmente as ihdicacións de Wasnir_:igtbn, xa non teh"inte_rés nengun 
e:n proseguir aqu-elas negociacións. -_ - .... · , . 
~- A rea'lidade é que -a6 deixar atrás a campaña eleitoral ten ·cambiado o 

. entoqueywasb'i'ng1!oniano ·sobre •o cónflito salva_dóreño. Os próprios· fun
. cionári_os· da-Administración Reagan 'din .que ao ,racharse as negociacións 

de paz ·xa nQri . Sé lle ve un finál éerc~no á guerra de cineóanos que se ven 
. l_oitar\do AO. Salvador. Pero,ademc,iis esEwpersoe-ires sosteñe.n agora .q.ue se 
/ .Pe~~ist_en as:actuais tendénc,ias polt'ticas e militares no país centr:oamerica2 

.-_ no,: o_-9,·~ércit<:> -:(salvadoreño po,deria é.Jl~_añ?:ar a vitória no.término de dous · 
, an·os~"' P:or ~sas_;ra_z~ns, os asesores ~a_$hlngtonianos teñ~n recomendado un 
aument0~·GOns1derabel na axuda m1l 1tar noraeamericana ao rex1me de Na-
poleó~, o:Y~r:t~: _q.l!e se está vendo· favo'recido coa chégada de carregamen-· 

. tos masivos ~~.'férf:efari-a bélica. . . 
· Nas -derradeiraf -sémánas,. as forzas armadas salvadqreñas teñen. 'sido 

equipadas' polo ~Pén1ág_0no - ounha nova flota de helicópteros artillados 
UH-1 "Huey" e· avióhs·,·c-47 de grande cápaéidade ofensiva. Equipados 
con tres,ametralladoras do calibre 50; poden disparar con gran precisión 
máis· de 1.800-tiros pór minuto. Adema is as f.orzas armadas da Salvador 
teñ·en recibido dos,:-nordeamericanos tres avións A-37 "Dragonfly" e ca
tre helicópteros_Hughes-500-arti fiados. Qise que todo este máterial bélíco 
dalle ao exército salvadoreño unha grande cobertura aérea, o que lle per-
mite responder subitameñte aos ataques guerrilleiros e realizar .incu'rsións 
rápidas nas .zonas ocupadas polos insur~entes. Tense informado que .as 
t,ropas~gubetnamentais, ás ordes do xéfe d.o Estado .M.aior xeneral Adolfo 

.Blar)dóh, mqvitíza·nse ~gor\a ~ori treouénc_ia-nas pr~víncias de Chalatenan
~-º' San_ Mig.u~~I, e 'b no_rde _de .~o~azán. Hai escas~mente un ano os insur-
xentes cons1derc-aban estés territorios como zonas liberadas: · 

Pola sua banda, ~s combatentes da guerri.la recoñecen que n·on ·poden 
derrotar ao exército. militarmente. -t'or 1so aasponense a aesenvoiver unha 
guerra prolongada .. mantendo a su·a fortaleza no rural e tratando de esten
der a infü.aéncia nas zcinas· urbanas, Mentres tanto estarán agardando un 

"arménios foron enviados á morte, a lexitimidade étnica no seu- país. 
moitos executados, outros morfos Nengun elemento ó ten". Kemal Ata
despois de p·asar un calvario_ insufri- türk dec;laróu -en Ankara' en outubro 
bel. Nengun destes crimes, que en do 1933, "a· grandeza da Repúblipa 

· cer:ta medida inspiraron a ~Hitler, foi de Turquia está b~seada no heroiS'mo 

Hoxe son ·22 mH lóns de · persoas 
quén viven no suodesenrolb, porque 
o ctireito . á ~sua al:1todeterminación 
foi>e .é éoncu 'lcado ~e -C;Ji·sC.rimi!'lado po- · 
los .estaqds qu~ ocüpan ojeu terri- . . 
tório", concluei o informefü1 .Fed.éra- · 

. ~,·perfo8o de crise política e económica no goberno de .Ouarte. Entón será 

xulgado· por tribunal internacional turco é na grandeza da cultura-_turca 
algun. Centos de milleiros de persoas ( ... ) porque os caracteres__ d_a aÍ'z~ tur
morrian sen que se erguese nengunha ca son fortaleza ·e nobleza'". Con ma-
voz nos foros internacionais. - chaconas decfaraGións-deste Festilo e 

. ción 1 Aterñaci:On.a·1 "' ~os ·qfreitos ~i:fo . -

. Home. 
· Oaqueles anos para hoxe só se tala un .intenso traballo de fonqo -cuxos· · 
da resposta fanatizada alcumada e fitos estatistic':os seri.a longuí- A reJJresión a·umeñúm:co:a :· 
dsacreditada por terroristar das orm;1- . simo enumerar- fomentáb?se o dictadura · -
nizacións que a minoria arménia pu- chauvinisrn'o turco, na liña de ignorar · 
do estruturar. Nada ·do pasado, sobre e silenciar a existéncia dalgunha ca-
o que se estende unha conspiración racterística nacional alén do p,adrón 
de siléncio. . turcó. 

' 'O c~sp KURDO T Segue o informe da FIDA , cunha 
~ · clarific~dora declaración-do pa:esiden\ 

· Os . kurdos ·son aproximadamente 22 te ~uroo Cemal 'C~9,rsel, o· ~6 , ~e· n _~-
r:nillóns de. p~rsoas. Todo , aQrupadq ve~~ro· do . 1-.9.60 se e_~es 1_rcqp:e~1~ 
este .pavo representa a térceir·a forza '· bei~ tt¡1rcc;>~ , d~ ~o~t~n,a ,., n~.n · e.~tan 
numérica entre-_ os habitantes ' do~.de- quietos, o exerc1to non dubJ_Cj9r.~ .~n 

. Mminado próximo Leste,, despoi.~ ·de _ bombar:dear .e, ?e'!'_ql~r iil~_}4ªS c1da
árabes e tarcos. lJn país dunha -ex · des, e vllas. -Sera. un~a ~cc1on.tarLsan
tensión de perto 'de meio ·millón <de · - guenta; .que ::seran l~quJdado.s~el~s. e-o 

·. quilómetros cuadrados~ Os Rurdosfa- s~~ .pov.o". ·· r, ·-l ~_,., ... · .-' >' (' ~- _ 
lan o seu . próprio idioma, .diferente As ideas fu!'1damen!a1s lan~~i:i~s . 
d.o tµrco e do árape, e desde moitos . poi.o E~tado. r~sur:iien~e en slo~~ns do , 

. ·séculos atrás teñen ·a' sua ·própria li- ~stllo "furqµ1~. e do~ ~ tu;~_os · ... ~sta 
teratura:· Durante un rong0 pe~iodo idea ~sta. ~ecoll1da no é;ift1cul~ 54 tJa 
de opresión lograron mante~ .a sua c~nst1tup?n ·,, dese . P~I~: ~ ca~do . ~e 
~ultu.ra ·e identidade. Como_ calqt:1er afirma qu.e .. , cada 1i:i,d1y1du,o: nacido 
nación, a reivindLéación kürda' pasa en':'-T!-1rq.u.aa e .Jturco. -,_ 1gf'.'Oté.a~dose a 
pola':atHooeter_minació_n, , po~o direito."' ~~1stenc1a · d.~ut~a·. 1clen~1d,ad~· :"- Éste~ 
i3 deéi~rr~ por: si próprio o seü destinó' . . • l?r0~e,s0 ,. : a:p~~1c~ci.º : ~~s.~ ~ur~~~'. -xa~ 
1 Dryidido, ···~·7 ar,tiVfialm_~~t-~ \ q~$~_e · .~ con-s.!~~uc!9~_~1rn~nt.e .,, ~s-~e!il!'.':l~,s~. ~<:>st 
~ .92~ (';Trat1¡:i~q d(t Lau~.annel. o terra - . de_ryi~is ;fJ!UP,~s ., ~.!91~~~~ }!f 112 '}1!1 lon,s 
tQrio !<'..urdo. está .compárfrmentado',eñ '' de~ _ .lé!Z)O~.' '; ,~Q9;qO_g ,_,,_~f:ao7s~.., --~ - Ot 
?.incq estadqs (l_ral), ltJicf,/T~rgufa~ .Sf,.'._, 1 ~~~~?'-1~~~~~7;m:~s;,;¡. n 
pa ~ -tl . IRSS·) -. . . NaJ.JRSS:.~~m,'.BQQ.QOO·~. Atefdo- ~U.éncib -: 
o,s _k1':!rd0s asimt:ados, e par'a .. á.lgunhas ; . '' , · · ·· - .,__ ~ ·: .... . _ . , . ~i 

~as)~- o.r~~niiaci~ns : k~rda.s é .o. úr'ico ·' ' As ,. palaQ~as., .~ku.t~~'.71 ,' e ' "~i?ma' 
. t~nr 1_t_or10 onde son re.~pe1tados o .se.~s ' kurdo" . so1:MimpleSFP€Ftt~ pr_oJb~das:
, 01re1tos, .sencdo o kurdo un dos 1d19- _, OI a.ci non ateqdaq a proibtción . SO!l 

mas · lilaciqlilai~ , soyjétieos. · per~ ~gas ' · · xdlgados·~ " J . ' ., · ' - • : · " • . 

ta excej:>ción,· p_ K'u!dist'~n. ~stá. 'tnil'i-· ... Esta política de. siléncio _conta· i:o~ ' 
tarmen¡~e 0cum1do e ~·conom1cam~nte , ·'é.olaboración ·'de Iraq '"e i lrán / que·11 

. ~.xp~©tado: -descle >hai . 62 é!RQS ,, iointa~., '~ suP,sct~ber.oá ~díJe.r:_e,nt~S.- )acQrdos · d,~ 
rrumpldos. 1·0 · •cerito " -~,'1;.J:•~,{·:, e.·¡-?'.,. colaboraoi"ón''cd r.é).(.iÍhe turC:ó ceii d~" 
¡ '~ -,,iy t., · .... .13 :", é qué;psegilnd@: fe rentes etaoas. o l•trat~ci6 ·--Je"saad · 
:jnfqrrn1,s._,~e ~.e.Ae¡r,é!ci<?IJ 1n~~r-ry~cio~~1--.' .A:~~d ,:l)·p ·~;,\e,~t-'.~ ,,;P;a~J~-·:!'.ie~ B'afJd~.~L
~'º,s_, .Drre1tos . _do H~m~~;:.(ft:l.J.J~R1l,~}~ _v no/i.~p5ff · o.~-Tr~taqó de· ,,Alg;er riQ . 

~ rna1s , cr,1;1 _,r'aG1~,~? fo1 7~,e,r:_c1Q. ·o . p.olo · · 1_.9!~·; b!A l~COf~9::~~:>n , Ífa€¡_.-n? 1.~7~,, 
. Estado ,,t1,;11r.cct¡ , ,_ no ~~.G.U· IQ.. -~IX., -a: .. un :acoa;do cmt Jran n_o :·~ .:979·.- Fina~;- · 
. '.i~ep-lmda"r.kema'lista :de· K~m;al Ata_-.A¡ meÓte,_ ,_no,. ·19~3., . un <_,aeordo militar; 

~urk~'"d'é -~(ír'te· semellante ao riazi~_m(), ." con .'.if raq para .t;etirr~iA:ar a--iAsurxér:ié:i~ 1 

tiesenvQlvéclse -to· ohxect.fV01tte ,coris- ~-:- kurda'~ no:,Kurdis'tán baixo sdberariía t 
truir J'nl:fo '~poi;(e}osa 'ñacfóh!fürca;· éF iraqtii, dperación que révaban a callo':. 

.. mito do ' do ,,~e,malisrnor h}1se~ábÉ1~e · na~". conxuntaqrnºnte ;.,ps' do~:; exércitdf/ 
consideración dé qu'e o ·p·o\lo kuldo, 'a Nesa sanguenta ;; 'operación, mais tle' 

. . ' 

Cómo se · mantén esta situación?. 
Desde a arribada' ·da diCtadura tod·o 

· empiorou' máis. A to.rtu.ra, o e.ricadea
mento,. á represión . das organizacións 
kurdé!s, fói "in -crescendo" · ~·A · nova· · 
Constitución. -i:u:r;ca :eontinua. a arfüga . 
pO-l(ti .c~; répre~iv~ e. no séu ·artig~ 26., · 
ref.erid ó- á'~ " Hbt:!rta'de dé' ·e)( pre si é:>Ff'L'·~ 
restii.~ke,' éJ~rárri~rft~~}8'; árrteto · PrQi~ . 
bi[lcló __ 0. ,1¡1sc( ai:tlt1)orh~' l{ú,í,CJó. Ror; le'¡ 
so'ñ'J 

1 ,pJi<;_li~id,as; _~dE(,te)fo,":}ÍS( pu!:?Mié!"; 
ci.0ns .nes~ ídiomél; ,A:-. Kente., é de1id11 
po;r.escoitar:.· música cµrda, e encadea.~ 
do p'o~(te-r· -cassettes' nese idíoma."Gal
quer movímento;· r,TJ.esmo é!Utoñoniis
ta, esta proibido,"e as _acusacións para , 

• Ós' patriotas cu~dos son . ~as ,habi.tuais 
nestes· casos: "secesiónisr.ño" .RE PRES . 
nestes casos: '.;sec-esionismo" I "sepa- . 
ratismo· e· rebelión", "querea: dividir 
Tu.rt:¡u,ia e'n gr.u pos, peque.nos!'... · .... 

No ·so , douseerl'l!os" • 14tirdos '-foron 
p re'ftd icfos e ·e·nca:de(Jd C)S :j5>'or- e~'s 'rfrÓl . 
tivos ,e "por querer»i"ntr<idücir o idi'o" 
~a '~ curcdq · -~é!s;.:~~~o~~~t'.'·:(Jhe"~:Ne~ 
York Times::20...11. l9SO). Segu-ndü 
este'· mesmo ; perl~ód.ido-'.:'eh::"Marz'o_., do 
ú;;~a, f,\2-}ÍÓ(>,, ~·!Jr~~~~~fp,~o~-.. i_¡:ipf~el}di-: 
ds, xulgados .. e 97 ex.ecutados.> .En 
ma-io do 8~,-'© ·~wa,shingtón Post'-~ dá 
conta ,de 25 hovas ·:senténóias de mor
te . .". Ós testimónios· m.ultlplícanse até 
hoxe .. A própria Amnestv lnternati'o-

. ·nál ten públicado --,várfas veces· apelé!
m'e.nt'os por." presos de 'conci~ncia kur
dos~ .A lista non se e~tingue. . ·· ' 

Quen, "Vi.ti , a :p_eÍÍl<:ula '::Q · V,alado~~ 
("The Wall"), de Yilmaz Günney sa
be, d(F_espánto tjli~ se '-acoÓha fi~'S -_ Ca- . 
deasfurcas. . ' - . - ·, · ', 

Ni ·" P,ró.xirúéi 'núme~q-- de A' NO.SA 
TEiR RA tratarémos':m~is polo mi'udo 
a .s.ltuación actual do Es(ado turco, 
aderic:Jo.1 OTAN cerno peza clavé-_no 
esq-uema -rñilitar jmper.ialista, que vive 
xa cin·co- anos de , ·~angú_enta e-cruel 
dictadura. u 

·, ". •' .. x.c. 
.-.."¡-,.¡~.,,·~- ,.)'o,o ':'l'__... ___ ,__.. __ ._.,_,.._~ - -- -- -- ,.............. - :- -r- .. __ , ____ - - - · - - -- - - - - - _.._._ - - -- -

· phegado o intre de apertar na ~oi.ta. . -
.. Recoñécese polos pr0prios expertos. nordeamericanos que os arredor 

>' dos· sete mil guerril lefros salvadoreños constituen unha .das organizaclóns 
i.nsurxentes de· mai.or ef,các'i.a militar ~n· toda Latino América. Be:n ar;ma
~·os ideoloxic,amente e rprovistos do eql)ipo axf!itqdo, teñen lograd.o resis~ 
·tir eiaco. lon!!lIDS anos de q'Uerra ;contra un exérdt0 ·armado, entrenado e 

adestrado_-polos técnicos do Rentágono. E ápesar~· da crecente ' pot~n~iali- . 
dade aénfa do ' exército, as organizacións guerril le iras puderon adaptar as 
suas tácticas -á situación',. d ivid (hdose en pequenas ua:iidad~s de dez a vinte 
homes que podeh moverse máis rapidamente e asi, evitar forzas numerica
mente 'moi superiores .. ~Ao. mesmo tempo poñen en prática a vella estra,é~ · 
xia guerrilleira ceibando golpes contunaer.:ites ás forzas gubername.ritais. 

Bo'a proba disto .é o .ataque ,no" que. morrew un .dos c!:i~fes máis sobre·
saintes da confrainsurxéncia, o tenente c.oronel Domingo Monterrósa, e 
vários~ tjqs · seÜ~~-bfi(ii~ls: 3 Por · q~tra banda, o gr.up-0 ~guerrilleiro !'Exército 

~ .· ffeV.olltdqh.a'r¡o .. éfo}~ovo.i~;cal.Ísoú'lle ad exer cito 112 ba ixas entre. mortos:e 
:, :fericfós . ~~ cO.rne?os~ d·e Fébr,éiro C(~ndo · ~~ _f()r_zas g~bernarifentais se atopai
, ·- b.an; de.~e11ttólver.igQ· ~' o·Ji~racióñ-~de cóntra,-i nsu rxencja · ~.líarhada "T o~o !a 
.. 5'/_~ao; Norcde. de · Mor:azán .,,. S:e.g~ndo ibfor;.macióhs1fü1 emisora. clanc:lestina -

·--·YRádib· 'V.en~eremcis'\·'os -guerritleiro~ 'd~sfi.xel:ori :iesa - ope.rai::íóA .. tjue fora 
; : lañzad~f.cti'rl'grrande despfegue' 'de meios béUcos ~ l:\; · . ,- . · .. ,,, 
· ,_. 0 '·.riotábel incr.eníehto; dá···áotividac:de bél-ica .no .• Salvador, ·aa mesmo 
} tefopo ·qae ~éteñ,eii .é§t?nca'cló as conversas de paz, -est~ ·provocan.dá f-IU-
·meras·a·s vítltnas entre a ipO'foación civil. As baixas S<ln C1!USadas prihcí13al-

. mente _potas ,operación.$ de contr.ainsur;(éncia, eón .bómbardeos e ametra
llamentos .indiscriminados. A todo isto hai que engadir os asasinatos fei
tos polos "escadróns da morte" .que pertencen a orgariizacións. direiti,sta~. 
Pi.ante~ do agravamentoda situación o próprio· arcébispo de S~n Salvador, 
Arturo Rivera e Damas eondenoü b en~io de a0vións nordeamericanos ao . 

,Salvador. Nunha homilia 'pronunciada na catedral métrop'9litana un do
. mingo -de': f=ehrefro;, f;Üx-0 q~e~ os~-avión~- C-47 entr,egaqos .~n xanefr-o· polos 
. .:l!:stados'I U·ra·idos' "nen cori'tí'il:5úen áfaJmani:zacióii;.do:óon:flífo" . 'ó~rcéb1is
¡- P9 .pede ~ue _ seg ~s~.n' ~(~~ma~ da'xusHéfa-: a c~rn·p-r~ú1sief,_n e e dfá,Log_~§o'r. 
-:w·ns e.,oudos.,Par~:aca,é:lar"a p~z n.p .Salvador~ ... ,Ser1a ,qoa .c0.usa que. o ~ escoJ1:a
', _S'eil; _na·f~e,~.tágoa;-io e n9 ,P,epartamen.to de 0Estádo:· per0 non hai 'pior:_xórdo 
. q~\~-;~~_e "nq·n . qµ~~e:;~~~~r:;./'~~~ · .. _,. ~ , · " - · ·rt~, ,r,<'.~,:~~-- ;- -~ · < .... ,. 

_ ___ _, - -~ "7 - - - - _.,_ -- - - -~-N -;-2--64-/ 23-D~ fl~-e.fiEI BÓ/-19.8.4 ... 
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XESUS .VEGA . 

. Ao goberno non 1 le cadran as contas,,SJa poi í-
tica exterior. Despois de asegurar' que a 
OTAN e a CEE non tiñan nada que ver estra
téxia gubernamental, agora resulta que Al
fonso 01 erré! "ameaza" cunha eventual reti- . 
rada da Alianza Atl.ántica se os membros do 
Mercado Comun non rebaixan ·as 'suas esi-

-xéncias verbo da entrada do Estado español. 

. estado crítico ---
.,.1,_ .1 

. / 

A NOSA TERRA / 16. 

O mundo de . 

CUNQUEIRO 
- ----- -

. :lt9 _1[~ ,· lf~- I~ 
AB~,BIA A~¡A~ A~ 

Se agora se oferece a. pérmanéncia' na 
OTAN como moeda de cámbio na negocia-

c.ión cos países e~ropeus. ~erá porq~~ os, di- :'. 668-:EN- .. '11·00· ' 
rixentes do P~OE_ nu11e~r.crero,n"naqu~I :~p~o-_ "'tt .. t~ ~"'. . . ~ . . -.y --.· _ . 
rrido "OTAN, de entrada nonn que procfa- . · ~ ,· 
maban. Sabian -porque a inxenuidade non 
atopa morada nunhas ,,,.. mentes tan avisadas
que a integraciór:i na CE E ia requerir a para
lela incorpóración á Alianza militar. Non 
quixeron recoñecelo no seu dia é preferiron 
utilizar a vella táctipa ae gardar unha carta 
na manga para darlle a volta á partida no mo

·r. 

'MCM "~'""''.'" ~[~ . i' . "([$J 

mento oportuno. 
O proble,a é que ese momento non da 

ap.are-cído. Tiñan todo .preparado para que a 
ratificación oficial da entrada no Mercado · 
Comun -prevista para Xaneiro de 1986-
constituise o pri'ncipal arnumento pará tentar 
gañar o referendo prome.tido para esa prima
vera Os atracos xurdidos nas negociacións 
~os . sóC:ios comunitárié>s complican o plan 
previsto. Xa non hai seguridade de que as ne
gociacións rematen antes da data manexada 
para o posíbel referendo, o cal é tant-0 como 
dicer que o goberno teria menos bazas cara á 
consulta. A oµtra posibilidade é adiantar as 
eleicións e non facer o referendo. Tampouco 
é unha boa sa ída: o desgaste producido por 
tanta promesa incumprida seria notábel ªº 
tempo que medraría un sentimento. de estafa 
naqueles sectores da opinión ; pública máis 
sensfbeis ao vacile gubernamenta·I nesta c.ues
tión. 

O goberno sabe que conserva unha ·marxe 
de manobra debido á existéncia dun amplo 
consenso social arredor da conveniéncia do 
ingreso na CEE. Hai pouco tempo, un inqué 
rito sinalaba que o 60 por cento das persoas 
consultadas eran partidárias da integrac!ón e 

MR." CEE" 

que, entre e las, había moitás que se autodef i
ni·an como xentes· de ·esquerdas. 'Esta posi- · 
ción nc>n .é froito dunha reflexión realizada a 
partir dun · coñecimento das eonsecuéncias 
que provocará a integra,cjón nas condicións 
de vida e de traballo dos distintos sectores 
sociais. ti lste., máis ben, un papanatismo -
pro-CEE construído sobre tópicos de rápida 
e xenerosa difusión oficial: un 67 por .cén 
dos, consultados no devandito inquérito pen
san que as expórtacións medrarán,_un '66-por 
cento eren. que haberá mái's produtos para'' 
mercar, e un 61 por cen entendeque, coa en
trada ho Mercado Comun,· o Estado español 
terá un papel máis importante no mundo. 

Asi, cun estado de opinión que actualiza 
as vellas miraxes daquel " .Behvido Mr. 'Márs
half", agáchase o feíto de que o proceso <;le 
integración na CEE esixe a destru.ción dunha 
parte do capital produtivo español. p gober
no .do PSOE fai unha perfeita demostración 
da tan · recorrida ·"visión de Estado": a nece-

sidade da ·entrada non ~en -~ustif icada, fun: 
damentalmente; por · unha análise concreta 
das vantaxes e'. inconvenientes da me~ma, se
nón polo próprio mar.itimento e consolida
c_ión do sistema. Non se trata tanto de ver . 
c'ómo· resultan " afectados 'os intereses de tal 

· ou cal sector social como de asegurar a pervi
vénciá · estratéx'ica do· capita.lismo español. 
Hai que engancha lo no · tren eÜf'opeu aina~ " 
que sexa ao vagón dedicado a livar as male-
• 1 ' ' . 
tas. · 

E mentres Morán aturaba aos negociado
res de Bruxelas, os· espías de Réagan facian 
práticas perto da Moncloa, e un xornál ián
qui informaba ·qúe o Pentágono ten prevista 
1 mha posíbel . instalación de armas nucleares 

~· n0 território peninsular, 
Din .que Felipe González gasta de xogar 

ao billar no seu tempo libre. Tal e como es-. 
tán as co1,Jsas terá que facelo taméri nas ho
ras "de servício",· para ver se lle sai esa. xoga
da a duas bandas. 

No seu quiosque e. ~bratj_a habitual 

. ' 
===-~~-=--============================================================================~==================================:;;;================= 

... 

O ·galego no's-m~d.ios de -comunicación 

.. -

j Se se tala en galega . .'. . e.sc;óitase en 
galega 

Se nos medios de comunfcaciÓn seta/a en 
galego. -a lingua, a 'cultura·e as tradicións 

! de Galicia achéganse moite mais ¿s nasas 
xéntes. 
O ser a Radio un dos medios decomunica-

. ' ' 

y. 

-··· 
ción . mais populares, pode realizar un 
labor ex_traordinario extendendo a nqsa 
cultura por tódolos recunchos de Galicia. 
A radio ·é un bo medi9 para tace[ chegar o 

. galegv ós nasos oidos. · · 

/ 

.-

( 

' · 

1 .. 
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~Adr:idial -~d~ , Xagres· 

éAM:POMAN.ES 

ao primeiro· to.que 

l·MPUXO·O SEU CRITÉRlo ·· 
o feito é o seguinte: a mediados de Febreiro, o presidente sen dúbrda que saen á rua indepen-
da Federación lnternaciona_I de Xadrez, o filipino · dentemente do clima: chova, neve ou 
Florén~io _Campo~~nes, apres~_n!_ou~ ~n Moscovo . . . ,,-.:;;, :""'.:~ente: a~~ndeirouse ~ causa de K~s-
~a petición dos rmed11Cos de Karpov e "nunha 1manobra organizada '*~,.~~r.~;t_íW-:~o~~ alt~fnativa ªº campeon ,,¡::,ui:;tin ü.1í .,.;~¡,,,lJ .... (;, ... r-· •. u~,,.. _, 0, 
pala Fedración Soviét_ica de _?(adrez", segundo a : . . ·ot1c1al1sta _ _ que actualmente te,n o . QUE GRAND E ESI 1 

<<FERNANDJJO, · 
"prensa libre"- e ao d 1a seg u inte· tomou, de "motu propio" a xAadrez mudíld.ial.

1 
K "· -~. ~ ~. . , :·_ . · . . , -. · . · . . • . • . )) · 

decisión salomÓn.ica de sl:Í~pender o campeonato mundi'al ~" ño~t~ t~uº t~~u~~arx~~~doar~~~iJ!~ .,-~,_ · · ,,. ·- ,,,, · · ' , . ., · ·· ~. 
de xadrez que estaba~ a disputar . . . , . _ de xadrez contra os mellare¡; xogado-
Anatoli Karpov e G~ri Kasparov. ~ xust1f1cac1on posta ~01 ser e_sta res do mundo, a.inda que algun non 
"unha competenza inusual, que criou problemas inusua1s e pe~1a se a.presentase a· xogar, causa que lo-
solucions especiais", engadindo o presidente da FIDE que go de 10 anos non ·se lle ten perdoa-
a duración do torneo, o número de empates do ao actual .campeón dq _mundp. En -
e.o número de xogos esgotaran "os recurso físicos e psicolóxicos, gadir.,. que ·Karpov tentou· á banda 
non só dos participantes, senón de todos os que estive~on da FIDE . x0gar _éo imprevisibel· Fis-
implicados na organización do torneo". . ch~L - Aclarar, finalm~nte, que nnn 

Ambos e dous contendentes amasa
ron o seu desgusto e disconformidade 
coa decisión de Campomanes de sus
pender o encontro, que terá que co
mezar novamente dentro de seis me
ses cun marcador de cero a cero ini
ciaÍ e que terá como 1 fmite 24 parti
das, sendo -curiosamente- e sigo ci
tando a "prensa libre", Kasparov, 
que ia perdendo por 5 a 3, quen se 
opuxo máis enerxicamente á deci
sión presidencia 1. 

Asi as causas, aos afeizoados non 
nos queda máis que alucinar, pois 
unha cousa é certa, que existía un re
gulamento para iste encontro que 
previa unha posibel suspensión do 
mesmo de chegar á partida 60 sen ter 
gaño nengun e que o señor presidente 
da FIDE pasouse o regulamento por 
salvas sean as partes, que dicia Cun
queiro, sen ter atribucións para iso. 

Qué pasou logo?, do procedemento 
seguido e do beneplácito da Federa
ción Soviética, moi -pouco sumisa a 
Campomanes noutras ocasións, póde-

se tirar a hipótese de que aquel con
tou coa aprobación dos rusos, teme
rosos sen dúbida de que as suas figu
ras ficasen t"tocadas" logo de tan 
longa competéncia: Quer dicer, este 
encontro desacreditou por completo 
o actual método do campeonato do 
mundo de xadrez, pois 1 é absurdo> 
que se pretenda o curto remate dun 
encontro baseado na perda de seis 
partidas de dou~ señores que xogan
do os torneos máis fortes' 1CJo mundo 
perden tres ou catro partidas ao' ano. 

A decisión de Campomanes viria co
rrexir a incongruéncia do sistema, es
ta seria a sua única virtude, baseán 
dose en que neste momento están a 
xogar máis duas persoas enfermas, en 
canto que na beira do esgotamento 
Hsico, que os dous millares xogado-
res do m_undo ....... . 

Unha ú:tima palabra · para a prensa 
libre e independente que dia a dia 
nos informa e culturiza. Nestes xor- · 
nais que se din independentes da ma
ñá ou do serán, o cal quere dicer 

.fot': no meado por . B-reznev como se 
pode imaxinar calqueira ribn moi -en
traélo en matéria e que lea ~ citada 
prensa libre-. , 
Agora o rem,ate -cantigas de mal.d1-

zer- coa relación dalgunhas da~ acu- _ 
sacións da prensa libre .contra o 
campeón: 
1) Pertencer ao PCUS 
2) Ser membro do comité i;:entral das 
xuventudes comunistas. 
3). Ser presiden.te da directiva do fon
do soviético para a paz. 
4) PArticipar no campeonato das for
zas armadas da U RSS de xadrez. 
5) Dirixir a revista de xadrez "64" 
logo de conseguir arreciar do cárre
go ao fin9do e'x-campeón mundial 
· Petrossian. 
6}0stentar a insignia vermella ao tra-
ballo . ......... . 

Para qué se.guir. Hai ainda máis. 
A modo de post-data: por ' moito 

que lles toda, queridos amigos occi
dentaiistas, el, o seu, o aspirante, 
Gari Kasparov, é tamén soviético. 

XOSE LARROSA VILA 

_O galega nos medios de comuni~aci.ón 

EscoitandG a radio en galega. a xente da 
nasa tem;J ipfórfr¡ase do gye· acontece. 
Mo.{tas. per~o.as' que viven afa.StQbas. no 
rredio ,ruraf at0,pan tia:r4dio u.n .t:Jo medio 
d€ú'Jkfar¡e1J, tori1actoJ:o~ óas·a· sqéiedade. _ 

• •. e¡,•.,. \.. • "1 ; ~ ... 1. -+... .-' 
E.scoitando-galeijo exte_12aese --a liberdade 
eje expresión e o prestixio da nasa lingua e 
cultura·. ·-

A Xunta de Galicia agradece tódolos 
esforzos que estan facendo as cantes de .. 
radiodifusión ·e animaas a que· continuen 
co ~labor de potenciar e difundí-la nasa lin
gua. 
Escoita-lo galega é un bo medio para sen-. 
tilo. 

R !CARDO RIVERA personais eñ dez minutos. Era unha 
bicoca. 

Porén, seguiron a confiar nel. A
prendeu a saltar e pór tapóns, a co-
1 ler rebotes e, de cando en vez, ma
chacaba unha canasta. Ainda asi, non 
se podia defender en individual por
que o que se empare! laba .con el fo

·rrábase. 

Cando R-omay c"hegou ao Madrid,nin
guén sospeitaba q.ue aquel grandullón 
poderia xogar un baloncesto de pri
meira. Pero nesta vida non todo é 
cuesüón de cartos. Hai causas que se 
conquiren por centfmetros, e Fernan
dito impón os seus 213 baixo os ta
boeiros, para. desacougo de abraiant~s 
"negrazos" chegados do alén mar. Pero non .. ~ei~ou de t~é!bé!llar. _Pa-

saba horas 1nte1ras ensa1ando tiros 
Romay era un poste. Si, unha ma- · libres saltamdo con pesas e tenta~-

sa i~forme pousada sobre uns pés pa- do c~ller a~ilidade. Agora tapona e 
ra os que rion_ se fabrican pantuflas rebotea como 0 mellor e manexa os 
deporti~~s en toda Europa. N~~ tiña· cóbados como calquer outro pivot 
nen : ax1l1dade nen coordenac1on ~ie . ae categoría internacionaL Adema is, 

. mov1mentos, nen saltaba nen coma. Clifford Luyk estal le a ensinar cómo 
O de'vandito: un poste. 

Pero o Madrid tomouná con moi
ta fé. Os técnicos sabian que se a 
aprendia a mov.erse seria imparábel. 
Estivo a facer entrenas especiais cá
seque dous ~nos e comezou a xogar. 

D faz-Miguel levouno á selección can
do non. era titular no seu equipo e 
deixou de ser poste· para se converter 
no xogador máis inocente de todo o 
continente. En ataque non contaba, 
e, en defensa facíanlle as cinco faltas 

se ataca, 

Deixou de ser poste e bicoca para 
se con verter na mel lor mostra que te
rnos de trabal lo planificado e ben fei
to. E un produto enlatado pero cosa
bor latino que amostra na sua faciana 
de neno enfurruñado cando lle pitan 
unha personal inxusta. 

No partido contra o Maccabi, des
pois de dous gorrazos consecutivos a 
Magee, Lolo Sáinz definiuno deste 
xeito: "Fernandito, qué grande es!" 

CONSEUERIA DA PRESIOENCI~ 
OIRECCION XERAL DE MEDIOS 
DE COMUNICACIOH SOCl~l 
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-A-ROSA TllMA ____________ _ 

[estampas do mundo elegante 
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• L~ VIE EN SANCHE 
-"Cuando calienta el sol allá en la playa 
siento· tu i::uerp0, vibrar ., 

cercad·emi': .... .,._·.. .. ......... ,"i '-'?---

' (Los Hermanos R~igual) 

XESUS CAMPOS 

Chove en Santiago. Sempre chove, 
todos os dias orballa, arrécia, dilú
via e nunca escampa. Chove sobre 
mallado e aballoa, deprime, entriste
ce o ' Ceo chumbo do Ensanche. Na 
ciade antiga, os soporta is acollen os 
pasos perdidos como un refúxio con
tra a luz e a humidade. Aqui no ba
rullo de ruas repletas de bares e con
sellerias, no Ensanche, in the ghetto, 
a choiva agrede eliminando calquera 
posibilidade de poetizar o esbarar das 
pingas polas fachadas dos bloques 
uniformes, dos edifícios conxelados 
en formigón, das fazulas dos anóni
mos veciños que sementes se atopan 
no ir e vir do ascensor, coa eterna e 
mútua pregunta de a qué piso vai?. 

Sete anos compartindo edifício e 
afnda non sabemos que porta é a do 
cotidiano cqmpañeiro de ascensor. 

No Ensanche a noite non leva lua. 
Compense de persianas baixadas, luz 
de flexo, fum e de cigarros que atei
gan os borra lle iros , ruido de premer 
incesante dos cristais nas madruga
das, cando os cam ións das barreduras 
vanno engu li ndo todo coa sua enor
me dentadura: caixas, bote llas, te le
visores falec idos, cartóns, papeis e en
vases de plástico . 

Non hai estrelas nen ai: bres que en
sombrezan nada. Noites altas de sex- · 
to piso letra C, de interferéncias no 
televisor, na rád io , con secadores 
tempraneiros, polos derradeiros mui
ños do café, polos radioafeizoados 
que envían medicámentos a Etiopia ... 

Noites funciona is de facer co la nas 
farmácias ria percura de tranqu il izan
tes que consigan facer vencer o run
xir dos motores diante dos semáfo
rs, a pesada dixestión do camión da 
basura, a angústia dunha chamada te
lefónica de madrugada: teu pai que 
morreu, queda despedido, preséntese 
inmediatamente .... 

De súpeto arde a casa. O edif íc io 
er:ivolto en chamas a partir da carta 
planta . Os veciños dos tres pr ime iros 
pisos asómanse e volven , á cama con
fiados porque o incéndio arrasará os 
pisos superiores e non os seus. O pior 
é o follón de alarmas, escaleiras, noi
tébregos curiosos e inqu ilinos 
radsos que se botan á rua. 

A desorganización dos servicios 
municipais fai que o cabo de guárdia· 
envie previamente á policia 
para certificar a veracidade do sinies
tro, non se vaia tratar dunha falsa 
alarma de algun estudantes desapli 
cado que non quere examinarse ma
ñán. 

Os bombe iros interrumpirán a par-

·O 

- tida de mus sen posibilidade de dei
xar un retén de confianza . que non 

¡trasto€¡W.e ~ra-se~.&.efocarálíl valerc0sa
mente-o incéndio e con- gran rapidez, 
anguriados pola dúbida da posibel 

· trampa. 
Oito · rilortos, ·dezaoito queiniados 

son matéria abando -para conmocio
nar á povoación do Ensanche, para 
servir de pasto necrofílico' ás quios ·. 
queiras e dependentas do supermer
cado. Finxirán todos logo diante das 
cámaras como si tivesen salvado ao 
pequeno que estaba a piques de 
se botar á rua aterrado porque os 
seus pais marcharon ao bingo dei
xandoo só na casa . · 

Pero o tendeiro e máis a quiosqueira 
estaban roncando a esas horas e se se 
despertaron foi para comprobar que 
a eles non se lles iba arruinar o pap~I 
pintado do salón, nen o vídeo, nen o 
órgano eJectrónico que gañou o tillo 
maior no concurso de AVECREM. 

E qué pesadillas nas noites seguin
tes : se chega a arder o 1 o. B, .ou o as
censor no baixo:a cociña ennegrecida 
o lavavaixelas por amortizar, o tapi
flex, o edredón de Talavera, ... Fa- · 
rán logo cola na axéncia da esquina 
para subscribir un seguro individual 
contraincéndios, ademáis de cambear 
a porta por unha FI CHET anti-bom
bas {ese do 4o. B parece un etarra), a 
alarma do coche (hai moita xuven
tud,e, pensa o adm:inistrativo. de · 27 · 
anos), o detector de fugas de gas, o 
ordenad_or persoal, o extractor -d·e 
fumes, a p la·za de garaxe, ... Logo virá 
o refúx io atómico- no subsótano e'n 
canto poñan unha reportaxe no In
forme Semanal .. 

Cando todos VO'lvan encher a conta 
bancária de letras, escaparán ao cam·
po o fin de semana: éasiña rústica, 
logo hórreo, o cruceiro de encarga, o 
v ala.do da fi'!ca, o can policia, a pisci
na e máis o co lúmpio para os ne nos, 
o canário, o gato siamés e máis os 
electrodomesticos, o segundo coche .. -. 
-Antón, se tivéramos un vídeo aqui, · 

teriamos aos nenas tranqui.los cando 
xogan ..... 

Cando todos teñan sobre a. bata e 
baixo o sano do butacón o "País Se· 
mana!" aberto polo crucigrama inte
rrumpido, volverá "El Almendró" 
como polo Nada! e Plácido Domingo, 
agora ·disfarzado de rumbera caribe
ña, brindará a coro e berrando ben 
alto xunto co fe.liz pe·scador cantá
brico que ignora ás patrulleiras ma
rroquies, co tillo alferez de comple 
mento que volve a casa por"" via férrea, 
da man da pesismista mestra navarra 
desplazada ao Pirineo que volve ta
merí polo Nadal a bordo dun -utili
tário de xuvenil cór e tamén o co bo
nachón agricultor navarro con cara 
de bono de Deuda Desgravabel: 

-Pico! 
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ISSO DA MÚSICA -GALEGA 
PH ILP MANZANERA 

Dizia J. L. Méndez Ferrio na sua 
"Noticia de Heriberto Bens": 
"Aquil rapaz, Heriberto, alumno de 
Dereit6, amador da voce lamacenta 
de '8rassens, vai entón e crúzaseme 
dian.te no récital de Medicina, na
quil famoso recital no que as novas 
voces ceibes deron en ouvear poe
sías de 'Celso Ferreiro e chegaron a 
crer que aplaudiamos pala súa músi
ca ratoeira e-: non polos coraxudos 
versos do de Cela nova''. E dizia, a 
sua vez, J. R. Pena aquí, em A NO
SSA TER RA,:. "Desde hai tempo, o 
tou-po-rou-tou das corcheas parece_ 
ter dei.xado . da man a Miro ... e de-

. mais glórias nacionais-musicais. On.
de foron tamén eles?" Ainda have
ria que acresc'enta·r ·a .estas opinións
demandas oufros dous artigoS, ·O um 
deV avier Alcalá e o outro de' ffro
zo. Os dous' se queixa·m do mesmo 
que{ ena: da : auséncia dumha músi-· 
ca galega e em gale·go na actualida-1 

Stevens ou ao "Get it white you 
can" da inesquec(vel Janis -Joplin, 
claro- lsto é: umha expressom na 
que se conjugassem duas mensa
gens: a mensagem das notas musi 
cais quase perfeitas e a mensagem 
duns textos que significavam algo 
mais que simples histórias pseudo
románticas-de-tarta-de -ma<;:á ou be
rridos-ad -hoc. 

Pois bem: o que atopei foi algo 
realmente curioso. Na Galiza havia 
por- aquela entom um movimento 
que em apariéncia podia ser seme-

- lhanté ao que eu conhecia. Pero só 
em apar iéncia. Em · realidade havia 
umha diferéncia . fundamental : Os 
cantautores galegas -que horr(vel 
palavra essa de -cantautor!- nom 
tinham para nada a música como al
go fuAdamental. Antes beril; o que 
realmente rhes interesava era o di
vulgar um texto $Upostamente ·~e
volucionárió" e de "compromiso". 

Pero o mais curioso nom torom 
· os cantantes em -si mesmos. · O mais 

de. · · · · · ·' curioso foi constatár a existé ncia de 
. Bem; c~eo- CQnhecer. -um ·pouco.o -., utn público que se lhes éntreg·ava 

. gasto musical de · Ferrrn, - ~o .que se sem problemas. E por .qué? r porque 
pode concordar em ,bo~ parte. J?es- . a dizer verdade, éomo já dizia o Fe-
conhe<;:o O de Alcala, ~rnda -e ISSO rrin, b.s tipos ouveavam que era urna 
quase abonda- que se1, como todo del ícia!. · · 
o mundo_, ~ue el foi auto~ dalgum.ha • A resposta porém era clara: 
da~ letras daquel Andresrnho de rn.- Acontecia simplesmente que aquel 
feliz recorda9om. Desconhe<;:o, polo público procurava noma música se-
demais, os· gastos de' dri-a e' &rozo. nom também o texto: um texto-
Todos eles, porém, dam-me pé -e .. pretexto para o acto político, para 
agrade<;:o-lhes desde logo a sua cola- · desabafar a raiva mal contida da-
bora<;:om- para O que segue. qu_ela ditadura brutal que todos SO· 

Cheguei' - procedente do meu fríades -e agora eu digo também 
Canadá r,iatal- a Galiza em 1974, sofrimos-. Porém, as causas que 
ario de moito movimento. Se bem iam bem para a pol'ítica e ainda a 
de mai canadiense, o . meu pai era -política cultural nom iam bem nem 
galega -e suponho que o apelidado, para a poesía nem para a música. 
em principio Maceira, ai,nda que an- Nom iam bem para a poesía, por-
tes de vi ver no. ~nadá posou urna que, em réalidade, o que acontecía 
boa temporada eni Costa Rica e era 'que moita daquela gente inca-
da f, suponho, a mudani;:a- e por paz de lera Celso Emilio, acudía a 
motivos familiares retornei á terra · urna leitura-berrada polos tasis va-
dos meus maiores, terra na qué, ti- ces ceibes. Doutra parte, esse mes-
.nalmente, tomei asento até hoje. . mo público, que . despre9ava por 

Vem a co!lto esta peque~a explr- alienados . e decadentes aos sagras-
ca<;:om .de or~ge~, porque _q~ando ~~ dos Stones e que estava longe, anos 
chegue1 aqu1 tinha part1c1pado Ja, luz de um nascente Bowie ou do 
le~émente~ dos movimentos. musi- amigo Alice Cooper -corai;:om de 
ca1s canadienses e norteamericanos. rock'n'roll- escoitava umha músi-
Foi por isso .ql!e' cria· atapar ~~stas ca baseada no eterno pumba-pum-
t~rras algo s1m1lar,,a aquel~s The ba-pumba, sem varia9ons. E dizer: 
v1w from the top do amigo Cat disgestible music ·e- digestible poe-

s/ PARA G\JE t/1E ~LABE~ 
E ADoRl:::-5 y M.E RINDAS 
PLEíTESiA. . 1 

/ 

try. 
Aquilo nom tinha futuro. Era 

necesário para · já o recámbio. Po
rém, o único que surgiu foi um cel
tismo de ocasiom que morreu quan
do se soube que Alan Stivell dava 
recitais celtas em Jugoslávia e Aus
trália. Sem embargo, de quando em 
vez ainda se escoita, celtas pre-agó
nicos polas pantalhas de TVE-San-
tiago. Paciéncia... . 

E hoje?. Hoje está claro que no
vamente estamos na digestible mu
sic and digestible poetry . Ouem 
procure elementos musicais em cer
tos grupos de vanguarda é que está 
moi, pero que moi trabucado . Hoje 
o que o público procura em Sinies- . 
tro, em Los· Ilegales e companh ia 
nom é a música -abonda com um
ha certa marcha indefinível- senóm 
a mensagem . Semente que esta mu
dou; agora nom é Ce lso Em ílio o 
poeta de Siniestro. Nom, agora é o 
tempo das m€nsagem-lumpem-sub
urbana. Agora é o tempo de propa
gar Ul<Jl novo modelo de -coloniza
i;:om de bajrro. Diria-se .que esse 

, eterno polvo do poder tenha desco
berto que incapaz de facé-lo por ou
tros médios, si co tope· guai, cas bi
rras, co chungo e etc. tem consegui 
do comer o coco de qualquer chi 
chínhoghichinha desse Vigo post-re
convertido ou de A Corunha COS· 
mopolita e tal. Com a feliz excep
i;:om de "Os Resentidos", a movida 
post-moderna pasa do galega. E na
tural, durante tempo foi o galego o 
que pasou descaradamente desta 
movida gerada no ba irro, na verda 
de das duas únicas urbes da Galiza e 
onde o persoal -pouco. dado aos 
cantautores sociais, talvez porque 
aquilo que lhes conta.vam já o tin
ham eles a toda hora e o que procu 
ravam, precisamente, era umha libe
ra9om- escoitava outras causas que 
os profetas compostelanos non son · 
hav.am. 

E por isso, queridos Akalá,' tfna 
e Perozo que nom hai música gale 
ga.· Simplesmente perdeu a carreira . 
· Efrdeu-a já hai moito tempo. Per
deu-a quando apostou a ser diges
tile mu sic and digestible poetry, 
·qúando' iilip Manzanera, servidor 
de vocés, arribou a estes lares e per-
aeu o gorro. . 

• 
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Manuel Balboa, o meu sensíbel e 
cordial amigo, é, apesar da sua ·"A mú,Sica, e a arte en ~ si, é un xogo estético e unha droga" 
mocidade, un compositor . · 
cun fértil camiño andado . Cun 
currículum xa longo, que 
seria imposíbel reproducir en 
poucas liñas, Balboa _apresentou 
hai pouco en Nimes't(Fráncia) 

. Mariuel Balboa, compositor 
a obra "Hércules en Brigántia", 
con-tal éxito que obrigou a unha 
segunda interpr~tación en 
Montpellier da que demos conta 

· nestas· páxinas. Hoxe publicamos 
esta entrevi~ta que nos achega 
máis á sua personalidade. 

Cal é o camiño que percorreches 
até agora, que es recoñecido xa 
pola tua obra? · 

Hai duas vertentes: 1 riha de 
sensibilidade ou espiritual e outra 
teórica e académica. A respeit~ 
desta última dicer que eu estudei 
vários anos no conservatório da 
Coruña lago particularmente ar
menia 'composición, piano, ... , no 
80 furi para Madrid, entrei en con
tacto con diferentes xentes, con 
Cristóbal Halfter, cursiños en 
Fráncia e despois un tra ballo per
soal séfio -análise ·de partituras, 
de orquestación-, ... E 1 nha fo~
mación de trece anos bastante n
gorosa. 

Tamén estudei pintura, e fixen 
al~unha ex,posición. Teño inclina
cion pola literatura, ,pero non te
ño tempo para lle dedicar. 

Tiven moitas mudanzas mesmo 
en gastos musicais. 

Cáis son as afinidades, ou de 
onde ven a tua obra? 

Iso é algo moi difícil de dicer. 
Penso que dunha comunión, dun
ha comunicación coa vida que ti
ven sempre. Fun sempre unha per
soa receptiva e coido que souben 
asimilar todo tipo de influéncias. 
Tamén influe o ter que conviver 
cunha visión pesimista da vida, 

1unha visión onde o paso do tempo 
e un problema, un auténtico can
cro do pensamento. Penso que . a 
música correspóndese moito' a esas 
constatacións, e tamén tentar tras
cender desa concepción qúei actua 
como un narcótico da sensibilida
de. 

A música, e a arte en si, é un 

xogo estético e unha droga. U nha 
maneira de pasalo ben quen a es
coita, de sentirse,., quizais; como 
de amor. En derinitiva a conse
cuéncia da felicidade,, do pracer. 
Felicidade que é meaiatizada por 
ese pesimismo e tristura que cal
quer persoa teri .. A música sempre 
a vin como unha rrianeira de sair
me diso. 

Influíronme moitos composito
res. T;:>do o que escoito, como o 
que leo ou v.exo, transpórtam~, 
faúne vibrar a sensibilidade ·e isto 
tamén en literat,1,1ra_. 

Qué autores che influiron en li
tera tura? 

Son tantos... Tolstoi, Kavafis, 
Cernuda - falando de poesia- , 
Cunqueiro,... · -

E pintores? . . 
Todo o Renascimento. Botice

Jli,- Della Francesca, Giotto, Da 
Vinci,. .. Toda esa .. cosmovisión do 
' n.ome como ctmtro do universo, 
da sensibilidade .humana. Logo te
ño a Rembtandt, alguns aspectos 
de· Goya, Turner dentro dos pai
saxistas ingleses, \r a:r:i Gogh ... Coi
dó que me gasta toda a pintura ... 
Velázquez non o podo soportar, 
pero non se pode d1cer. · · 

_ ·. J( <leste século? 

-Chagall, KandÍnsky, ... á pintu
ra síntome máis a:lleo. Síntome 
máis identificado coa literatura 
que coa pintura. 

Para un compositor da tua ida
de, cál -é _.a respon~abilidade que 

O abano artístico dos composito-
res seleécionados abranxe un es- Festivais Musicais "Cidacie de Vigo" 
¡iectro do máis amplo: música da -
epoca barroca: J .S. Bach, G.W.F. 
Haendel e D. Scarlatti (os tres Cl ' • · · t d 
compositores que xustifican a ce- . as1co.s coa-xuven u e 
lebración do Ano Europeu da Mú-
sica, xa que se cumpre o terceiro 
centenário do seu nascimento) es- No ·marco do "Ano Europeu da Música" e o "Internacional da 
~3:':ánJ:l1:es;~¡~~is(~~~) c~nJ:~~~~ Xuventude" o Sector de Cultura do Concello de Vigo 
Gray (clave); amén dos que dará ¿¡rtellou para a primeira quincena de Marzo un ciclo · 
PablQ Cano (clave) formando duo de concertos sob o lema 'Clásicos coa Xtiventude". Trátase dun 
con Gon9al Camellas (violiño) e/ total dé do. ce actividades nas que'mediante a~música en vivo 
ou Claudi Arimany (flauta), nun 
total de tres concertos; ªº igual ~en tarase ache$,::ir algu~a~ d.as o)nás de x~_ni~s da música ' 
que os dedicados á época clásica e as novas xerac10ns. A m1c1at1va e da Asoc1ac10n Local 
romántica. Os concertistas serán de Xtiventudes Musicaís de Vigo -única existente en Galiza 
nesta ocasión o Trio de Cor.das de d t · t · t · 1 d " · 'b , Viena (Mozart e Beethoven); Trio es e movnnen o m ernac1ona - , que ven.sen. -o a respo_nsa e1 
de Barcelona (Brahms e Dvorak) e da dirección artística. O p.resuposto ascende a uns 3.000.000 de 
a Orquestra de Cámara de Praga pesetas, selido o Concello quen corre coa maior partida · 
(Schubert, Mozart; Haydn e outra- económica da financiación; colaboran tamén nela a Fundación 
volta Dvorak). Oufro tércio de "Barrié de la Maza", a Embaixada de Austria en Madrid, a Aula 
concertos estará dedicado ªº pia- Aberta da Universidade de San. tiago e máis a Caixa de Aforros no: José Carlos Cocarelli (Beetho-
ven e Chopin), -Michel Beroff Municipal de Vigo, en cuxo Centro Cultural celebr~ranse 
(Brahms e Debussy) e Osear Tarra- os concertos, que terán lufar ás 8 horás da tarde diariamente 
gó (Brahms, Prokofiev e Liszt). ·os ( "' d d' 3 7 10 1 ) d 1 16 d M 
restantes .concertos teñen unha li- agas os ~as • ~ e 0 ao e arzo. 
ña máis ecléctica e os intérpretes Tamén se aga~da :da 
están afincad0s· en Galiza: o guita- · resposta"do publico. -·-,,¿ . 

rrista Toi:nás Camacho (J .S. Bach, unha pequena fon te de 
V. Asens10, M. Falla e C. Halfter) . · 
e· q·; Gfop.p tT ñiv<mitária.,de Cá.nta;: ~-- -~Aµg~ry:~.9~~ . 4a_da: a.·;,,,~ 
ra de Cqrp.postela (Danzas do Ke- ,.,_ ~. calidaoe dos 
nas_c,imen~o. e J ,S: B~ch) : : ~ · ; ~.} in_térpre.tes. . . . 

Com~ vimos ae· ,comprobarlos · - partidpantes e 6 báIXQ 
compositores dos seculos XVI I e , . 
XIX son os qúe predominan na precio das entradas · 
programación, ocupan a meirande (média .de 300 pesetas) .. ' 
parte dos doce concerto~ agás das 
obras de Prokofiev, t<alla, V. 
Asensi~>, C. Halfter e a~ pezas re-
nac.entistas. · 

Os intérpretes 
o currículum profisional dos in
t~rp"retes tamén dá a medida que 
corresponde a un ·Ciclo como es
te: lilO, aspecto da voz eón tase coa 
participaeión de Nella Anfüso, 
considerada universalmente corno 
unha das .meUor dotadas (ten uhha 
extensión de voz de 3 oitavas.), 
tanto· fisioloxicamente ·como a ni
v~l artístico: A sua."espeeialidaae ~ 

. a m\lsica italiana- dosc séculas XVI 
ao XYIIt O . 

r" 
1 

· 1Sifi~é' 1 tnuñh.a ná@mni~oomó!:(itati.za•,, iJ 
na que a tradición musical é máis 

· pen escasa, na m_úsica culta? 
Ese era un tema para fala.r._hor- r 

ras e horas. Porlle pontos a diYi-
dir: ciu.~ é t:radici~m, e que o é en __ 
ca·da parte que dividíramos. ·E o 
termo, 9 conceito tradición, non 
depende de bondade ou maldade., 
senón do uso que. se fai dela. En 
Galiza deixamos a tradició.n en 
mans dunha burguesía apoltrona
da, moi pouco ·inqueda. Limitá
ronse a unha tradición. receptiva, 
e escoitábase ópera, coffcertos, ... 
pero realmente non habia apoio. 
lsto ·segue até hoxe. · 

A vida musical en A Coruña ou 
en Vigo ten un nivel aceitábel de 
concertos, hai orquestras,, hai ópe
ra, pero é unha pasividaae absolu
ta. Iso nunca: implicou o intento 
de criar unlia compañia de ópera, 
ainda que fdse pequena; as orques
tras criáron~e hai pouco e están 
nunha situación precária, os auto
r~s - galegas brillan pola sua . ausén
cia. Hai compositores, e alguns 
importantes, perp non se coñecen. 
A min paréceme importante Reve
riano Soutullo, por exemplo, o de 
formación mais universalist'a e o 
de 'técnica máis perfeita. Gaos ten 
unha gran · importáncia,... pero 
non irnos facer unha história. 

Porén a eséncia nacional nestes 
autores é mínima. Aqui non hou
bo un estádio de música naciona
lista, como Bartok en Hungrfa, ou 
o. último Rj.msky ou Stravinsky en 
Rúsia ... para tirar do seu ¡Jróprio 
país os rasgos definitórios da sua 
inspiración musical. Aqui non 
houbo iso . · 

· Tradición musical podía habela 
pero ... 

Non se soubo utilizar. Hai tra
dición musical, pero non sei por 
qué, quizá por ese mimetismo de 
ver cara Europa, non se soubo. uti-: 
tizar e proxectar os próprios valo
res, ~ fa_cer_ que se funda co espíri- . 

· tístü~0 lévalle a conquerir o d·ou ta
rado en Letras e a dedicarlle unha 
boa parte do seu ierppo ~ musico
loxia : Recenfemenge tivemos · a 
ocasión de contemplala na série -
de TVEsobre Domenico Scarlátti. 

Pablo Cano (clave), Claudi Ari
many (flauta) e Con9al Camellas 
(vio liño) son tres intérpretes cata- : 
láns que teñ_en urtha carreira musi
cal que vai mais alá das suas fron
teiras; nón só polos mestres que ti- . 
veron (Rosalyn Tureck, Alan O n
tis1 , Jean Pierre Rampal, Gyorgy 
Seook, etgc.) , senón tamén pola 
calidade dos músicos cos que com- · · 
partiron o seu traballo en distintos 
países (Menul;ün, Gendron, Or
questra de Cámara de M unich, 
etc.) · 

Michel Beroff, José Carlos Co
carelli e Osear Tarragó son os.tres 
pianistas que conforman un apar
tado dentro do Festival. De proce
déncia francesa , brasileña e mexi
cana respectivamente, receberon 
na sua carreira abondosos .pré
mios, entre eles o "Olivier Me
ssiaen" en Paris (Beroff), "Paloma 
O'Shea" en Santander (Cocarelli) 
ou o "Rubinstein" en Tel-Aviv 
(Tarr1ígó"). Destacaron urthas veces · 
como sofistas e outras con Orques-

tras. A sua actividade chega ama
terializarse en grabacións . para 
rrioitas emisoras de rádio e televi
sión e mesmo a nivel discogr&fico 
(Beroff ten vintecinco disco_s gra-
bados). ,,,. - · 

A Orquest¡a -:de ·cámara de Pra-· 
ga e máis o Grupo' Universitário de 
Cámara de Compostela completan 
un tipo de formacións, que palas 
suas características, oferecen unha 
variedade de instrumentos parel'ta 
á amplitude do seu repertório. Os 
checos abranxen obras c0mprendi
das entre o barroco e os composi
tores contemporáneos do seu país; 
composta por 36 me:mbros, é a 
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to de .Galiza. Aí está o problema. 
Os valores da música galega teñen 
hoxe un valor independente; o ca- · ~ 
so de Enrique X. Macías, pódese 
citar, é un ,comp_o~~tor que non lle 
debe nada a tradiclon. · 
. Qué ~fluéncia: pen~as que pode 
ter a musica popular,.· que aporta- ~-
ció~s pode dar á música conte.m- ·-. 
poranea? . · 

Cada aut.or ten unha perspécti
va sobre o factor nacional e a ~sua · 
iñfluéncía: Non -só na música-ta- -
mén na lit~ratura, ... hai pouco un 
autor ' francés fa-laba da desapari
ción dos nacionalismo e que ten
dían a desaparecer dunha maneira· 
absoluta. B ·mon estou ·de aoorde5· 
con iso. E algo inerente á defini
ción dun (!rtlsta e dunha persoa. 
Na história- do século

1 
conforme 

aumentou a acumulación de ten
déncias e diverxéncias estéticas 
conforme nos últimos trinta e cua~ 
renta anos hou bo unha cantidacte 
de "ismos" en todas as tendéncias, 
contrapostos ou asimilábeis uns 
aos outros, penso que a superficia
lidade foi en retroceso. 

A o c~r~e ,non se foi; e penso 
que para. rr as grandes fontes da 
cultura e da sensibilidade, hai que 
conectar co exterior. 

' dnso que en música non se foi 
ao fondo da cuestión, e cando se 
fala de superficialidades deseguida 
se pode falar de se hai ou non un 
factor naciónal, e se se pode pres
cindir ou non del. Indo ao fondo , 
falar do nacional ou do particular, 
do persoal, entroncar co meio, iso 
existe e hai que subliñalo. En Ga
liza, o mundo espiritual galega 
existe e influe. Un mundo inex
plorado. Teño medo de que se me 
tach~ du~a atitude c:erril,, · pero 
tamen teno o contrano, ae que 
trato de desautorizar a todo o 
mundo. Penso que, cada vez máis, 
hai estudos sobre a realidade gale
ga. 

Hai que esixir aos intelectuais 
e aos artistas unha concienciación -
sobre os valores espirituais e o que 
é o .espírito galega. Que non podes 
falar das cousas desde unha beira. 
Hai que pór máis paixón. Penso 
que un compositor gaJego non po
de abxurar da sua cultura, da pai
saxe que o arrodea ... 

¡:. CESAREOSANCHEZ 

úni·ca orquestra no mundo destas . · 
características que actua sen.direc
tor. A agrupación gale_ga, posibel
mente neste intre a mais universal 
das formacións musicais deste ·' 
país.z, vense dedicando desde o ano 
197 / no que se fundou a recriar 
temas do Códice Calixtino, Can
tigas de Afonso X o Sábio, de au
tores galegas, apresentando nesta 
ocasión obras de J .S. Bach e Dan
zas do Renascimento. 

A outra ~apo.rtación galega a es
te acontecim:ento (ainda- que sexa 

1 de orixe levantino) é o guitarrista 
Tomás Camacho que encetou os 
seus estudos. en Álacant, senda ac
tualmente éatedrático no Conser-

·vatórie5 Superior deVigo, membro 
da Agrupación Gl. itarrística Gale
ga e máis de Xuventudes Musicais .. 

O Trio de Viena (instrumentos 
de corda) e o Trio de Barcelona 
(piano ,, yioliño e vi?l~ncello) so~ 
formacions con musicos que si
multanean a sua actividade nestes 
grupos ,,coa que. re.aliza:i;i. rtoutras 
formacions musicais maIS nume
rosas. Asi, o grupo de Viena forma 
parte na sua totalidade da Orques
tra Sinfónica da sua cidade. O de 
Barcelona ten actuado coas Or~ 
questras Nacional -de España, de 
Bratislava e Cidade de Barcelona; 
o seu repertório non se cinxe á 
época considera.da "clásica", che
gando a inter2retar música con-
temporánea. · · · 

Ainda que a coxuntura das efe- ,_ 
· inérides ao princípio ·enunciadas ~ 
sexan unha feliz comcidéncia, non · 
está de máis su bliñar que este Ci
clo de Concertos se emarcan nos .
xa tradicionais "Festivais Musi- -
cais -Cidade de Vigo", que este 
ano chegan á sua séptima edición . 
Ao longo deste tempo, os "Festi-· 
vais" foron unha programación 
aberta - aos músicos e intérpretes 
galegas e portugues~s ( cheganao a 
facer un encentro entre composi-
tores de ambas nacións) as maní- -
festacións non séY mustcais senón 
tamén interdisciplinares, senda ~ 
nalgun tempo o canle de introdu-
ción da música contémporánea no 
noso País. Da resposta do público 
nesta edición está en boa medida a 
posibilidade de que es.ta iniciativa 
non morra. 

( 
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V .. '· 1s1on· .. ~ .. 
ga~trónonio~ . 
festiva 
do I Encontro 
de escritores 
luso~galaicos . 
No remate, non sei se o -título que 
preside esta xustificación de asis
téncia ao I Encontro de Escritores 
pertence á incríbel noite q,ue pasei , 
na "Albergaria Atlántica' ou ao 
síndrome de abstinéncia que vo
luntariamente· me impuxen na da
ta se$uin te..i. creo lembrar o 2 7 de 
Xaneiro. ualgun xeito, sinxela
mente, relatar a glos·a -subxettiva 
e persoal

1 
por ·suposto-, que a mi

ña capac1dade de sintese ·psíquico
social resume ·do que ali se comeu 
e, o máis gratificante, do que ali se 
bebe u. 
Atópome ao Viale Moutinho 

Adoecido. A reúma ciática domi
na cruelmente todas as miñas fun
cións motrices. A dor é incríbel e 
ando como o Manolito · Soler nas 
suas atoleiradas noites 'viguesas, · 
movendo roáis .. os cadris que as 
pernat>. Tele'fónanme: Hai que lle 
rr ao I Encontro de Escritores Ii -1 
so-Galaicos. Duas visións: econó
mica e báquica. A evaluación da 
p,rimeira é má. A da segunda, espe
ranzadora. Pero como vale .máis 
un gasto na vida que cen na mor
te, non o penso duas veces. 

Evidentemente, atoleir.adq. En- . 
filo até o post o fronteirizo .de Sal
vaterra, rengo e con certo complf'.
x o de borboleta frustrada. E ali, 
como producto qa arte máxica' de 
Ferrín, atópome ao Viale Moutin
ho. Coma sempre, p:r:osódiqo .' Co~ 
ma sempre, friamente analític.o: 
ónde vai o meu paneleiro? Fillapu
ta ciática. A aperta., Os saud·os :ri
gorosos entre dous bons, to_pica
m ente fraternais,. amigos. Grata 
abriga a do xanta~, xantar a tena 

galega . ainda, I?ero que ~esapa~o
nada.mente, fo1 o· de ma1or enti<;Ia~ 
de dos catados nas cuarenta e 01to 
horas seguintes: baste reseñar un
ha virulenta incursión Iiun Albari
ño do 84, no r~stau-rante "O Reti
ro", onde ao Nezo <leste tesour©., 
:füoc€~·0:S.-CB~arrl.itaH0¿l ..... ó ... d..lf.J 'J :JG':)V 

Na-pátr-ia ~os verdes. . 
A- .. viax:e a Mon9ao; lancha e .un 
quilómetro de coche, cómoda. ·Es
tábamos xa na pátria dos viños 
verdes . .. Un· paraíso para a cata e· 
degústación pero só coñecendo 0 
território. E' a terra dos Albarillos 
e da que, vítimas d~ sociedade de 
consumo . tan só son· coñecidas. 
duas bodegas: Breijoeira e Adega 
Cooperativa (Muralhas). Pero po
.los bons afeizoados, son m6ito 
máis respeitados os viñas artesa
nais, os viñas que, para evitar dú
bidasi é preciso pedir polo nome 
"de abrador" e que, no mellar ' 
dos casos, é máis aconsellábel visi- . 
tar no lugar de laboura, ainda que 
custe unha investigación cásequ'e 
policial. · 

A sá comedor do "Mané" -res
taurante que · lo~o se faria cargo 
das "refeizoes' na Albergaría 
Atlántica- é a plataformá onde 
se desenvolve a segunda parte do 
Encontro -a primeira fora no Pe
sso e Melga¡;- e con absoluta, ab
soluta atención síguense as dife
Fentes pon'éncias que se. están ·a 
apresentar na manifestación. O. 
Pucheiro, de swwater vermello e 
bufanda branca, apóiase na sua 
carpeta, onde toma interminábeis 
notas ao mesmo tempo que apro
veita calquer ocasión para o cám
bio de impresións cos congresistas. 
Francisco Santiago de Assis, leva 
con seriedade ~, a moderación das 
intervencións. P.ór algun lado ve-· 
Xo, ou adiviñq, a barb~ branca e, 
os ollas :axexantes de Bernardino 
Graña. ·A fermosura agresl.va da Fi
lomena Cabral. A co.mpracéncia 
de Rebodao Navarro, a . irreden~ 
ción de Xavier Alcalá; que logo -na 
cea seria meu .compañeiro de me
sa. A solenidade de Carballo Cale
ro. As indas e vindas de Fontenla. · 

· O Viale, en loita. permanente entre 
o seu desexo de facer unha_ visita 
ao "Copit~" e a sua abriga .de es
coitar as chsertacíóns. · _ · •. 

Na Qu.int~ d~ RÓdas . 
Rematada . esta párte da tárde de 
ponéncias~ · visitamos e ternos a 

, grata surpresa de· coñecer a Quinta 
ue Koaas: un pazo perteitamente 
conservad0, onde ternos a óportil
ilidade de catar un -bon xamón de 
labrador, queixo da terra e unhas 
perfeitamente ' elabotadas conser
vas. Bebemos_~ nalhas. Un albari-

ño elaborado na Adega Cooperati
va de Mon9ao, quizá para o meu 
gosto, excesivamente sofisticado, 
ben elaborado, pero un pouco ·de-

- 1.-UlUl lUU t:: Ui:HXU en aTUIIl e. A. Ü11::s 

dé poder disfrutar plenamente do 
V~_?, . rex~i~<;> OS petis90s, que1 na 
·mun1a.;Jopm~~m:i,.e . ragárS o~ ;q.tlJ€;nf~, 
fresco e·Jmanteig_oso;· n©n son dig
na ~omI:xa.fra,para ·a' ?e.licadeza ~o 

· ounveado vmo. Quiza o X:amon 
caseiro,~ moi salgado ·e rict:J errgr a'- 1 

sas fose excesivamente aromátic"o 
e teria mellar porvir con ou tras 
castes que ali hai. Arro"deamos 
unha fermo'Sa mesa de castiñeiro, 
Pucheiro, Xosé, Xavier Alcalá, 
Xosé-Ramón Rodríguez+.. Filome-
na Cabral, a dona ·de Kebordao · 
Navarro, a marquesa dona da casa 
que fai os cumprimentos con visi
tas esporádicas e máis o camarei
ro, como-provindencial fichaxe de 
fins·de temtJorada. . . . . 

. Unhas olto botellas derrotamos 
nese ~encontro e· iso danos moral 
para a asisténcia ao resto do En
contro. 

· Non sen mágoa, '!frontamos a 
tarefa de escoitar e discutir, de no
vo no salón de actos, as ponéncias 

·da noitjña. Rematamos tres horas 
despois, sobre as once da noite. 

A cea 

Contraditória. Diante dun menu 
perfeitamente elaboratlo, tendo en 
conta o nü.tnero de comensais, en
fréntanlle un viño -absolutamente 
contraindicado; velaqui a carta: 
Crema de 'ervillas; bacallau asado 
ao "Mané"' e torta. Para acompa
ñar un verde tinto" "Mon9ao'? 
acedo e moi carregado de color'. 
Ainda houbo privilexiados que 
conseguiron algunha botella "alba
riña", ~ pero fórono os menos. To
da a -dedicación do "Chef", caiu 
por terra <liante da harbaridade. O 
baca.llau, easada a delícia da cre
ma de· ervillas, é forneado e acom
pañado· dunha salsa miñota a base 
de · cebola semicrua, -que con ser 
ben aromática,-non anula en nen
gun -momento o sabor e o ponto', 
extraordinário do _forno. ·son pos
tas _gran.des ~ grosas1 . de bacall~u 
de importac10n, pos1belmente rr
landés. Axiña o café: insuperábel; 
r.ro.texido, :para _ os habituados ~ 
"pmga", dunha aguar-dente albar1-

. ña selectísima .. Tamén a compaña: 
Xavier Alcalá disertá sobre a na
rrativa galega, mentre eu asinto e 
atendo solícito á fotógrafa e a aza
fata :..do · Pesso que me fan escolta 
a esquerda e direita. Mágoa a volta 
a sesión nocturna do Encontro , 
<liante das espectativ.as que para 
nós apresenta esta noite de beira
miño. As tres da rnañá, esgotado, 
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aband<:mo, perde,ndo a mellor po
néncia da noite. ' a de Maria do 
Carmo Enríquez Salido, que ,PUXO 
sobre o tapete a nosa identldade 

· nacionalb que abriu . un extraoFdi
nário de ate, do que eti ainda me 
an.agoe.;hnxe. ;,_,,_ Lh :::. .J}." ~~·- ~i..; c: 
·"' 

1~A rs1aber ' o 1que :éfi b'. 1d(;)rmii"sefn 
cab~zal. Haber, había, pero para li
liputienses. Até as nove da mañá, 
contando as horas.: __ ,., :.., . , ... 

Conclu.sións, xantar e adeus 

Xantar cun ministro, non é causa 
de todos os días. Pero xantar cun 
ministro qµ_e comJ?rende perfeita
mente o feito nacional de Galiza 
xa entra dentro do. campo das fa~ 
das _ e dos trasnqs . e das rpeigas·: 
J .A. Seabra1 o Mimstro Portugués 
de Educacion, propón a escolari
zación. dos nenas das duas marxes 
do Miño en galega e portugués. 
Cheguei a pensar nun ataque de 
delirium tremens como conse
cuéncia do albariño da víspera. Pe
ro non, non era unha miraxe, e eu 
estaba asistindo a un momento 
histórico. CalCJ_uera 119 ~~:mta á 
Xunta... que e monolmgue ... ·de 
español. 

E así soubéronme a ~loriña pu
ra o caldo verde, os rexons á mon-
9adense e as catro variedade de 
postre que puxeron: leite-crema 
( unha variante das "natillas"), 
montaña rusa {elata de ovos mon
tada en cruo con canela), torta de 
chocolate ( chantilly e crema) e pa
labras Seabra (foi o mellar pos
tre). Os rexóns á morn;adense, son 

1 "!' :r:evolt~xo de tacos de costela, 
f 1gado, loro bo, cho u riza de san
gue, morcilla, ·patacas fritidas, e 
todo na eompaña de anacos de 
mazá, limón e laranxa. Unha com
binación surprendente de contra
diciós rítmicas de sabores. Volta
mos beber o tinto verde "Mon-
9ao", pero esta vez moito máis 
adecuado á situación. Cafés, como 
sempre, extraordináriÜ.s ·e dúas 
a:guárdentes: Albariña e Delícia de 
Mon9ffeo, que lle fixo honor ao no
me. J 

E César Varela desaparece. A. 
Eyré,::'"'que está a pagar noites de 
intenso traballo e pouca dormida. 
Bernardiño que di que vai para o 
Brasil. Viale, Assis e Rebordao, 
que non dan topado as maletas. 
Fj.lomena Cabral, -dous -bicos. Xa
vier Alcalá, que está xa a pensar 
na interferéncia ao Reagan. O Al
calde de Mon9ao que debe ter a 
man a ferver. Unha satisfacción: 
isto non foi Afife. A próxima en 
Xu1lo, no Festival .da Poesía, para 
aquela xa os viñas pecten guerra ... 

X.A. SUAREZ 

~AANlfES'TÓ Dbs.·ESCRIJÜR'f~$ . GALEGOS 
,.-

. sos-RE ROSALIA 
Coincidindo co centenário do morte de ROSALIA neste 1 . 4. 1mpórtanosr1rnoito , esclorec~r qu~ Rpsalía .tiv9., .. 1 

ano de l 985, a A~qcioción de Escritores en · ~ing u9 Galega -sempre· unho eonciénda moi clara de ·estar contribuindo 
(A.E.L.G.) quer manifestar o seguinte: :'coa süa ·obra en g:alego á construción dunha literaturá 

l . Rosa lía de Castro foi -e seg u~ . o ser-. · unhq nacional, e. que--com~ eia · próprio dixo 'nb . prólogo de 
escritora manipulada, con deliberado ocultación e Follas novas- «non ero causo. de chamar os xentes á 
térxiversación de aspectos fund_amentois da suo personoli- _guerra e ·desertor. do· bandeira que eu mesmo tina 
dode e do suo obra, por aqueles q~e· administraron, e levantado». ,. · ·· '· · · "i · ~, ,. 

· administran, unha visión dd Goliza trari.quilizadora, sumiso, 5. Nesto guerra os~ escritores galegas, continuándo-
bucólica e folklorizonte. mos o seu ·exemplo,. seguimos a estar comprometidos para 

. 2. Alertados ante o feito de que as l:loménaxes oficiais conseguirmo~ · o ·Hferoturo ~ormal dun país digno e 
e oficiosas vaian servir para 'oinda máis. confundir e soberano. ,, 
escurecer a suo significación peronte o noso pobo, nós 6. Por todo isto, a indo_ qu~ sobemos que o-valoración 
reivindicamos o seu papel de foitadora comprometido 'coas apropriada de Ro:&alía· so será posíbel no · contexto 
_clases populares do país.. devondito, convidamos a todos os galegas e galegas o 

3. Estamos certos.de que a suo obra~ q sua octitude . .unha leituro .dirécta dos s.eus textos de obondo expresivo e 
foron fonda mente conflictivos e descot:fridoras dünho · -efocuente, -coróo_a mellor.homenoxe que se lle"podo tributar. " 
reaJidade oinda hoxe ocultado e negado. , - ;, ~ ·~. ASOCIACION DE _ESCRITORES EN LINGUA GALEGA 

\. 
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Pas de problemes 
pour ·les . bureaucrafo 
Todos sabemos que,a burocrácia é 
algo que existe, "UJ'l.ha cáste-que se 
personifica -ma~01:mente-: nuns 
señores que adoltan . ..a: ~11taL 0tras 
.(!!unlia x;ahelfüa 0u:- tras dtlnha"·me
sa e--a ' quen ·se lles entregan pap eis 

. .,.. timbrados e ~ousas ' <lesas. Sabe
mos que os tais. ;:se~ores non reco- , 
llen e dan o yisto bon aes papeis 
que se Hes apresen tan se non' levan · 
todos os timbres · necesá_rios e t0-
dos os dados correctos. Todo, pa
ra eles, _ten gue ,ser conforme, din
lles. se se sa1 "das normas. non ser
ve. Non queren problem~s, discu
ten co público {porque non son 
íníciadosJ e coa xente, nunéa -éo 

: xefeciño )este sempre ten razón, 
ainda que non saib8: qe qué vai a 
cousa). . . P.ois ben, hbxe 
ternos que falar dun burócrata que 
se meteu a antoloxizar á nova e 
novísima poesía galega, e como 
burócrata non quer problemas, e 
asi nos dá o que nos dá. Ben nolo 
dixolo Goya: "O soño da razón 
produce monstros", o,~oño do :bu
rócrata (a persoaxe maís razonabel 
da sociedade capitalista e da falsa 
socialista), ademais de producir 
monstros, produce asneiras. Por
que trapallada de burérata é esta 
escolma que ternos nas mans: 
Escolma da poesía galega 1975-
1984, feíta por Xosé Lois García e 
editada por Edicións Sotelo Blan
co, de Barcelona. 

· E para demostrar que é unha 
asneira total esta magna antoloxia 
de poesia ga·lega, ahondaba un da
do:. s<;m es~omados 44! ! ! poetas; 
mais lillOS 1f ~or partes. Na sua. 
breve introduc1ón, Xosé Lois Gar
cía (XLG err <liante) dinos que se 
propuxo facer un traballo amplo 
dentro duns critérios persoais: 
poetas que nasceron entre 1944 e 
1962 e que criaron a sua obra en
tre .os anos 1976 e 1984, con tal 
critério é corno se chega a escol
mar o número de poetas enriba 
mencionado. Mais apárte do dado" 
da idade, para gue ninguén se sin
ta f erido, ·o burocrata non quer es
tabele.c.er xerarquias e escolma ? 
'poemas de cada poeta. E non so 
iso, para que non se diga) o antó
logo dá oportunidade ·a cmco poe
mas case inéditos para que se de- -
fendan. Ao remate, teoncamente, 
debian estar cáseque todos os poe
tas galegos nascidos entre .os anbs 
ciados, pois non, o burócrata de
beu traballar de memória e esque
·ce poetas publicados en libros co
lectivos e mesmo poetas que pu
blicaron individualmente, e que 
teñen moita máis calidade (alguns) 
que os seus inéditos Lino Braxe, 
Miguel Mato Fondo, Lois Pereiro, 

- Xosé Dono, Manuel Miragaia e 
XAM & Anxo L. B aranga. . 

Non queremos falar máis da 
sua breve (brevísima) introdución: 
o .. burócrata non di sempre todas 
as verdades, o panorama é cutre, 
mais, se seguismo as pautas que 
nos marca XLG, é máis que cutre, 
cousa coa que un, persoalmente, 
non está de acordo. Bota/ LG de 
falta unha crítica, unhas colec
cións de poesia, un público: certo, 
mais só a partir dé .agora pode irse · 
criando, xa que a poesía produce 
too iso: público, leitores, críticos 
e aproveitados, non toda a fauna 
mencionada produce poesia. Quer 
dier, até hai pouco a· poesía ga1ega 
era aborrida,. monocorde, antigua
lla de museu pre-histórico, os no
vos 'poetas viñeron acabar con iso 
e agora si se pode producir ·unha 
crítica, unhas ·coleccións de poe:. 
sia, un públi6o. Debía sabela o an
tólo~o: a teoria debe nascer 'da 
prátlca e a .Prática unirse· á teoría e 

O REVERSO 
DO ESPELLO 

XESUS GONZALEZ GOMEZ 

a única crítica poéti,c~Jiue nos vai ·-
. servir nos próxrrnos artos é aquela · 
que. fagan ·os _·próprios poetas.. (por 
·exemplo, o maravilloso lirni(lf de 
Raña Lama ao libro de Paulino 
Vázquez). .. · · · . · 

Logo ven a escolma, nón irnos 
dker os nomes dos que¡, a.o meu 
~~. <So0riln. ':Compre:psubfüi13! 
quema :@.Oesia .-'por sorte -ou des
grácia- mda hai xerarqu'Ías. Para
min sobran 25 _:como míniino- e 
falti-alg1m dos ':citados p@r min, ·ao 
·comezo. Mais deixando -s€· se pu
·dese- de lado a escolma dos 44 
elementos, vexamos cousas que 
nos di o aritólogo dos poetas. So-

. bre Alvarez Cáccamo: "Esta poe
sía adéntranos na ex.traordinária 
beleza marina (sic) que, &inda que 
enumerada (!) pro.dixiosamente 
por Manuel Antórrio, acada en Cá
ccamo o senso máis lúcido"; preci
samente lúdico, lúdico, compriríá 
queXLG nos dix.ese. qué. entende · 
por tal palabra (Cáccamp pode ser 
lúdico -a sua poesía-; daquel¡¡. 
haberia que remitirse máfa a Roger 
Caillois: Les jeux et les homes. Le 

, rµasque et le vertige que ?. Hizinga, 
que é de quen toma o conceito 
Xavier Seoane que, á sua vez_¡ é de 
quen cópia XLG- sen citar): Ló.P,O, 
falando de Xosé Mª Costa di: 'lo
grando ... unha língua máis rica e 
mellor .- fala do seu segundo li
bro- estrurudada . (?), ainda que 
sen dominar o tema surrealista na 
sua · totalid.~,ae'', a, ~ct;i '":""abofé
agradaríalle saber cal ~ 1~ó tema su-, 

a- ·-··o . uig1r ·_ ·. 
- (' -- ~ ) -

cine 

E .a nava va1 
Fellini é unha rara . ave do cine 
-poeta, dfü-· pe estilo moi per-
soal que. gosta de . .xogar a ne.no tra~ 
veso e que se gore;ntaanmcriaciólt 
dunhas person~es moi peculiares 
que se rnoven erttte un lirismo sau-' 
doso a. unha extravagál'lcia cu.asé . 
grotesca .. - · , , 

·~Tomando· como pretexto a via
xe ,que, ·a bordo.do GJoria N., em-

, pre.nden un gru_po de persoas que 
acompañan os restos da .diva de 
G>pera Edmea Tetua para espallar 
as c-inzas da defunta <liante da illa 
na _que Aasceu, Féllini realiza, í!ll
volta nunha lixeira ironia sobre os . 
pri.Ííleiros reporteiros cineínatográ-

. ficos, µnha das suas clásicas mas- . 
tras de tipos humanos, que, nesta 
q,¡;;asión, non acadan a forza criati
va de anteriores fitas do autor: Si
tuacións desigurus (x;ünto .curihas 
que abeiran o xenial hai outras rei
teratiyas), un guión que se queda 
curto e unha dobraxe non moi 

-afortunada dan como resultado un 
filme lénto sen o brillo dos méllo
re·& fellinis (amarcord no re.tordo). 

Talvez o máis interesante desta 
e Ja naYé va -retrato dunha. xente. 
e :d_unha épo0a que se afundará co 
Gloria N. nos . cornezos ga guerra 
do 14-_ sexa a posta en escea, con
cebida · _operisticamente, cunha 

-gran teatralidade que distáncia ao 
espectador das persona~es. 
... e la -nave va. Franco-italiana (1982). 
Un FelJini menor. Dir : Federico Pelli
ni. Guión: F.F. e Tanino GuerraJ ~s: 
~ianfranco Plenizio. Fot: ·G iuseppe 

ándándo a terr~ -

' .. 

Rotunno. Mont: Ruggero Mastr.oianni. 
1 nt. Freddie Janes, Barbara · Jéfford 
Victl?r Poletti, Peter Cellier , Elisa Mal~ 
nard1, Janet Suzman. Para fellinianos e 
sobreviventes da guerr~ do 14. 

BOLERO 

Se · un episódio dél' série de televi-" 
sión' fama ·non pasa de ser argu
mentalmenge un anúncio de coca
cola dunha hora, Bolero -p.roclu,. 

- cida -e interprétada _pQF Bo Berek, 
escrita e dirixid.a por John nefek..:... 
quéda.se nunha reportax~ ~rótica 
éstilo"~pJa'y-boy ao redor da señora 
Derek, cunha gorispiñá de argu-
mento. O impi:escindí~el. . 

Situada en Esvaña. escrita 'Por 
un usamericano e titulada, signi
cativamerj.t~1 Bolero,. cabe imaxi
nar _sen. . mars. o argumento; non? 
Toureiros xitanas, ci(lmes, drama 
paixonal ( estes latinos~ .. ) e tó~icos 
adxacentes. Vaia, unha espéc1e de 
bolero daqueles que .. estaban tan 
de moda no París do derradeiro 
cuarto de sé-culo· pasádo. Mefimée, 
Carme7 esas causas. 

Dirixida por un fotógrafo, non 
cómpre anotar . que Bolero , está 

· coidadosamen.te fofografiada, 
mesmo por momentos cun empre
go moi interesante da luz. Non po
día ser doútro xeito tendo en con-

. ta · q,ue se trata dunha reportaxe 
erótica para publicidade d_a -señora 

·Derek. . 
. · · Moi. ben de banda musical, moi 
mal de ritmo e· moi como se espe-
ra de futerpretación. -

Bolero . é un film e hedonista 
cuns actores realmente guapísi: 
mas, de carpo a mar de xeitoso ... 
e pouco máis. · 

Boleró USA (1984). Emparedado de 
tópicos eróticocfolélóricos. G-dir: John 
De'rek. Mús: Petér ·Bernstein. lnt.: Bo 
Derek, Ana Obregón, Andrea Occhipin
ti .. RecGmendada para amantes de cor
p_os ben paridos: 

DE NOVO OS LOBOS 
En comp;iñia· de .lobos é iinhá fan
tasía máxica onírico-sexual con 
mistura de lendas, c0mic e contos 
para crianzas. Carapuchiña. verme
lla e todo o transfondo sexual duri. 
lobo ·sedútor (son para éomerte 
mellor) en co'idaqos encadres 
-pictorici~rno pµro - e . un bon 
uso da luz ·e da cor ademais da 
inevitábel exibición ·de efectos es
peCiais e un- perfeccionismo 'de 
ambientación moi británico. 
The Company- Of Wolves. Británica · 
(1984). Dir: Neil Jarcian. lnt: Angela 
Lansbu ry, Sara'h Patterson, Dav.id War- · 

'ner. De lobos e outras causas inconfe
sábeis. Par-a soñadores en xeral. 

. M. HORTAS VILANOVA 

· rrealista na sua' totali<Ja.de. XLG, · 
cunha frase, remata de escarallar 
as teses de centos de especialistas 
que. pensaban codificar unha te
mática surrealista cando resulta 
9,U~ hai un tema total,. Ou o que 
le (eu) non remata de se emparrar 
ben- cando se. entera, · segundo 
XLG, que a poesía de Q intenla 
percorre os eidos do existencialis
mo e o surrealismo, ou que - ao 
antólogo- a poesia de Paulino 
V ázquez lle lem bre a San Juan- de 
la Cruz e non a Ezra Pound, T.S: 

· Encol . da ·canción popular 
Eliot o.u Cunqueiro. E q_ué dicer · 
dos poemas escolmados? En moi
ios poetas son x-a vellos e as suas 
novas producións sobrancean os. 
escolrnados: Fernán-Vello- (que 
XLG escrebe, reiteradámente, F~r
nán-Bello); Paulina_ Vázquez, Ma
nuel' f o,rc_adela, etc~, que teñen-)i
bros rnedltos que poden dar dias 
de glória á poesía galega se non ra.,. 
chan os orixinais por falta de edi
toras que llelos publiquen. 

Para rematar, duas palabrás· so- · 
bre a línglia usada por XLG, que 
ás veces Fecrimina a algun poeta · 
por non estar ben instalado na lín-. 
gua. Podemos ler, pax. 10: "para 
conseguilo habría que haber res
trinxido o número ... ", pax. 12: 
"no 76 Xosé Luis Méndez-Ferrín; 
con Pólvora e magnolias (sic), ha
bía perfilado unha nova expre
sión ... "; "qu·e en Galicia habían 
tratado anteriormente" pax . 200; 
"A pesares de hapela deixado aos 
dous anos ... " páx. 286~ etc. · · 

Dous cousas: a) l nna 'pergunta 
a XLG, en qué ano gañou o Es
quí o Ramiro Fonte? que un saiba 
nunca~ XLG dao como gañador de 
tal premio. b) na sua introdución · 
o antólogo-burócrata dinos que a 
presente· escolma é: xenerosa, efi
cinte e variada (onde d·eixaches á 
avoa?) Xenerosa: nen dubidalo, 
sobretodo por parte daqueles que 
nunca se imaxinarian nunha escol
ma de poesía galega. Variada: va
riados son os poetas, o antólogo · 
nada ten que ver. Eficiente, dubi-

' dámolo, en verdad.e só serve para · 
.- criar confusión,. que .é o que lle in

teresa ao burocrata; así el pode 
proclamar a sua-vei:dade que non é 
máis que. a verdade dos outros de
tida· na tempo ~ no espácio.-

.ú 

" 

Este servidor, · que é curioso de · 
moitas cousas· e especialista en 
ninguiiha, ten cavilado, en moit&s · 
ocasiós, como l}acei:ía.a poesía po
pular. Sospeita que agromou da 
soedade. Do medo do home a ato
parse consigo · mesmo. Da necesi
dade do ser humán de comunica• 
ción. Os prime.iros' poemas líricos 
populares xu.rdiron,-posiblemente, 
en xeito de canción dos beizos 
·dun pergureiro, dun mariñeiro, 
dun labrego, dun camiñante. Estes 
poemas eran unha compaña pró 
cantor e, ·ó mesmo tempo, un diá
logo co mundo circundante, .coa 
paisaxe. Moitas destas canciónsi·e
ñen ritmo de · arada, -de mall~. de 
outras labores agrícolas ou mari

·ñeiras. Máis tarde pasaron á comu-
nidade ·e cantaronse en romerías, 

- fiandós, seituras, mallas, esfollas: .. 
O povo foinas luíndo e mellaran 
do ó pasar de beizo a beizo. de xe
ración a xeración. Algunhas són 
insuperables como -esta triada: ·· 
Lembro unha ·noite do vran. 
Ti .contabas as estrelas, 
eu as herbiñas do chan. 

Estas poucas palal!Jras describen 
eso tan maravilloso e fermoso que 
é unha parella facendo o amor. 

· Nese contar estrelas hai un afán de 
. trascender e :transcender ó mundo 
cósmico, un anceio de infindo. No 
contar herbiñas do chan está craro 
un.fondo senso oanteísta. 
E lembrar é este laio pala xu

venty.<le perdida, no · ql'.le se_ fai 
contidente aa propia . rnagoa a es
treliñá .do luceiro e Po que o senso 
de itmapdade . cósmica non póde · 
estar máis esplíeito: -
Estre iña do luceird 
a da moita craridade: 
rvaíse o -d{a, vaise a noite, 
vaise a miña mocedade! 

·~;:: ~'¡.~··DESIG,NIUM 

Ramiro Fonte 
.POESIA - - -- . 

. Ou .aínda este exempro de ou-
. tísima pantasía poétjca: .-
Puches a Vilagarda, 
fuches e non· viche nada: 

. ¡non viche ,bailar. o sol 
cunha mazan colorada! 

A poesía popular nosa é prodi
xiosa. Nela está expresado. en pro
t-unaiaade e varíedade, o noso sen
tido da vida,. da morte, do amor. 
Nunha pafaora: todo o que é a 
esistencia humana. 

A poesía popular de tódolos 
países ten unha .semellanza ·asom
brosa en canto ós· temas. As dese- ' 
mellanzas están, sobor de todo, na 
forma. E< principalmente, ~o xe~--
to de· caaa povo ten de sentrr a vi
da. O que resulta solprendente é a 
identidade da poesía ~OP.ulél! gale-
ga e portuguesa. Teofilo Braga, 
Fernando de Castro Pires de Lima,' 
Santos Junior e Fermín Bouza-

. -Brei Trillo estudaron maxi.Stral
mente o tema.~ este sen:tido resul
ta e·xemprar .- a investigación feíta 
por Bouza-Brei. Ollemos tres 
exempros: ' 
Pica canteiriño, pica, 
pica na pedra miuda; 
pica na muller a/lea · · 
q_ue outro picará na túa. 

- Vilagarci.a .. de .Arousa · 
Non quera zap(l.to baixo 
que se me enterra na area. 
Non quera amores na vila 
que os teñq na miña aldea. 

Godos 
San Benito de Lantaño, 
casame"l}teirq das ve/las, , 
por que non casas as mozas. 
¿que· mal'c~e fixeron e/as? 

Pedreiriñho pica, pica; · 
pica na pedr.inha dura;" 
pica _na mu/her alhea 
que a,utros picarán na túa. 

... ' 

Viána do Castelo 
Nao quera sapato alto 
que se.. me .enterra na areia. 
Nao quero o amorda vila · 
aue ia o tenho na aldeia . . 
Vila Real _ 
San Gon9alo de Amarante 
casamenteiro das· velhas, 
porque nao casdis as novas,? 

-que mal vos fizeram e/as? 

Debl.do as agresió.s que recibiu 
e recibe a nosa comunidade-etnica 
e nacional, · a poesía popular vai 
morrendo e non se renova. Os pe
gureiros -os - rarísimos que . que-

' dan- lev.an consigo un apar.ello de 
radio. Tamén os mariñeiros ós que 
o bruído do motor da súa barca 
non lles permite cantar. O fungar 
molesto do tractor ·acompañá Ó· la
brego. As id.as e as voltas das ro
merías fanse en autos. Os transis
totes e té/e veos - con licencia das 
·caras honradas- están metidos en 
tódolos · currúnchos. A xente de-

. prende as canciós que eses apare~ 
· llos lle· forneéeh. Canciós ditas 
noutra língoa-aUea, de pésima cali
dad-e na meirande parte dós casos. 
Esta realidade vai cegando a sensi
, bili<;fade da xente, o gusto pola pa
labra, pola pantasía ·e pola beleza . 

S1 stituie o. sentimento auténtico 
pola senszbrer{a Sentimen"taloide. 
A xente para expresarse~ non crea 
sllá propia espresión, utiliza un 

· producto de consumo. Cada vez 
aespersoaliza~ión avanza, a _xente · 
e 'cada vez menos individuo pra 
convertirse en masa. E o que é 
moito máis grave e arrepiante: má
tase o poder de creacion popular. 
E esto sábeno moi ben as multina
cionais discográficas e os políti
cos . 

O ESCARABELLO DE.OURO -e oütros contos 
E.A. Poe Traducción: Alberto Avendaño 

Col. 'XABARIN 

m edicións. Xerélis ·de galicia 
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Revista Lingua e Administración 
n. 4. Rúst. 12 páx. 75 pta. EDit. 
Asociación de Funcionarios· para 
a normalización Lingüísti~a · de 
liGia. Santiago, 1984. 
SCHUBAR:TH, D. e SANTAMA- , 
RINA, A. Cancioneiro popular ga-

.lego. VoL 1: · Of.ícios e · Labores. 
'Tomo ·I: Melodías. Tomo 11: Letra _,_ 
·Encadernado .· 2 vol. e cas:;ette~ . 
5.00.0 pta. Edit. Fundación Barrié. 
La Coruña, 1984. 
AIAN DIAZ, M. e oi.Jtros. Antón 
Losada. Teoria e' rfcixe. Rúst. 26.9 
páx._ 500 pta. Edit. Galiza. Colecc. 
Pensamento Galego'. . Ou.rense, 
1984. 

Revista ·~ Matac~n N. 1 ~úst: 30' 
páx. 100 pta. Edit. Asociación 
Cultural "A Estrada" . · 
FONTENLA .RODRIGUES, José . 
Luis. Poemas. de Paris e outros· 
poemas. R(lst . 89 páx. 375 p~. 
Edit.· Ministerio de Agricultura 
vedra 1985. 

somos 
coñecidos 
na Galiza 

( 

Quig¡rg · 
' '\ 

. ~ 

VARIOS. 1 Xor~adas Agrárias Ga
legas. · Rúst. 563 páx. 2.200 pta. 
Edjt. 1 fnisterío 'de Agricultura ~ 
Pe'sca y- alimentación. Madrid: 
1.984. 
VAfflOS. De amor .e de~arnor. 
Rús! ; 192 .páx. 800 pta. 2a. edic. -
Edic. ·do Castro. ;Col·ecc. Liminar 
Póesia. Sada~ ·1.984 · , · -· 
VA.RIOS: Gal.icia,I átri.tnonio·' .A.r
quitectónico, _cid.ade e território. 
11 e 111 Xornadas de Arquitectufa 
·Galega. Rúst. 107 páx. 950 pta. 
Edit. C.O.A.G ... Sa~tiago, 1.9H4 . 
RISCO VICENTE. · Mitteleuropa 
Rúst. 318 páx. 950 pta. 2a. edic. 
Edlt. G°aJaxia . .. Colee. Narr~tiva. 
Vigo, 1.984 
VARIOS. Homenaxe a Antón Lo
sada. Rúst. 12i- páx. · 500 pta. 
Concello de G Carballiño. Ourense 
1.984. 

inteira, 
pala nosa 
espe~ialización 

.:.::). ·':!_ .. f ;"":' .. ~~:... - ~~:. · ... 
. MANDIANES. ~S_TROf ' Jyianuel 

LourE!ses (Antr6poloxia dunha pa- , 
.rróquia _ ga!eg~) . . Rúst. 187' páx. 
780 pta. Edjt. .Galaxia. Colee: En
saio e Investigación .n. 2. Vigo 
1.984 - ' . . 

GRAÑA \(ILLAR, ~ B~rnardino. 
Sima-cima· do voar do tolo. Rúst. 
82 páx. 450 pta. Edíc. Algalia. Co
lee. Ardentía. A Coruña. 1.984 
PACO MARTIN, Das causas de 
Ramón Lamote.. Rúst. 139 páx. 
370_ pta. Edic. S.M.Edit. Galáxia. 
Clec. O Barco ·de Vapor. Vigo 
1.985 
CONSELLERIA DE PRESIDEN
CIA. Normativización da Lingua 

. GAiega .. ·125 páx. 100 pta. 2a. ed. , 
Edit~ · Xunta efe Galicia. Santiago. 
1.985 -
COLECTIVO TRASANCOS. De 
onte a hoxe. 2o.' BUP Rúst. 517 
páx. 900 pta. Edit. Xonta de Ga
licia.Coñsel leria da Presidencia. 
Santiago,. 1984. 

, RODRIGIJEiZ .CASTELAO, Al
fonso Daniel. Os vellos non deben 
nam~ra(se. Rúst. 121 páx. 4~_0 pt . 
6a. edic . . Edit. Gal~xia. Colecc. 

. Teatro. Vigo,, 1984 
RODRIGUEZ CASTELAO,_ Al-

. foAso Daniel. On dous de sempre. 
~úst. 267 páx. 750 pta. 8a. edic. 
Edit. Galaxia. Colee. Narrativa: · 
Vigo,-1985 · . 

·en libros. 
galego~ · 
e portugueses 

•• l 
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GARCIA, Xosé Luis. Escolma da 
Poesia Galega., 1976-1984. Rúst. 
311 páx . . Edic. Sotelo Blanco. 
Colecc·. Vento que Zoa. Barcelona 
1.984 
Revista Favorita. Rúst. 30 páx .. 
125 pt,a. '5antiago· 1.985 
_CUNclUEIRO, ALVARO. Merlin 
·e familia. Rúst. 187 páx_inas. 580 
pta. 6a. edic. Edit. Galaxia. Colee. 
Narrativa: Vigo 1.985 

PLATERO VARELA X.A. e 
ALVAREZ . FREIRE·, X.L., Un· 
gua gálega 7o. Guia Didáctica. 
Rúst. 63 páx. 63Ó pta. Edic. S.M. 
Madrid, 1984. 
GARCIA VILARIÑO, A. e R. 
Lingua Galega 5. Guia Didáctica. 
Rúst. ?5 páx. 680 pta. Edic. S.M ~ 
Madrid, 1984. 
RAMOS BAION, X.M. Lingua Ga
lega 4. Guia Didáctica. Rúst. 72 · 
páx. 600 pta. Edicións S.M. Ma· 
drid, 1984 
LORENZO MU RO S. Lingua Ga
lega 3. Guia didáctica. 'Rúst. 45 
páx. 585 pta. Edic. S.M. Madrid 
1984 
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verbas cruzadas 
.A' 3 

- HORIZONTAIS . ,,, 
1 _- Xenericamente chamase- t----+--'--+---+--
'lle asi a todas ~s fes\as :do .2. 
mes de 'Decembro si ane1r.o . -.--+--+--
lnstrum¡;¡nto música! ~e ve~- ;; -
to . . 2.-Advérbio ,' ma1s alo, 
ao lonxe. Voltar ao lugar da 
salda. 3.-Ar:lglicismo ~?r :-au- <.+ 
óBus'.' t.::isfá 'tle"' · ttrar 1 n'El1 ros·.-..·-··,......_,..,f-..-r.=l 

dun buque. D.ialect~ps~ó d~ .r 
pronome demostrativo esa 
próprio do,galego oure.nsan?.-
4_-Sacra slla,ba do H 1ndu1§
mo. F._r~.!ª · irol?ical:! plura.1. 1 

1ilpós1c1on inseparabel que , 
indica prqxi midade. 5.-Ves- , Í 
timenta das mul.le~;s. Vogal t---+-
P rimeiraJ · rElp~s1c1on. Cer~ . 'f 
6.-Elemento circular que x.1- • t---+--'+-
ra n·un ¡:¡i~o. facer ,fío da lá 
ou c;Jo liño . 7.-Cen para os J ...,,._-+--+---+----<f--
Romanos. Abreviátura de 
Nordeste: Sí bolo- químico .JI 
do Garbono. Nome de varón. ~....r.-...&...-~---'"---
·8.-Ao revés, matrícula de , 
Pontevedra. Sína l feito coas mans cara 
alguén. B~se da perna. 9.- Terra entre 
montes. Pelo das ovellas. Ne9ación. 
10 . ...:. oar con algu nha cousa que se tiña 
por perdida. Da vasa propriedade. 11 .
Espácio de tempo entre o anoitecer e a 
hora de deitarse. Dise dos alimentos 
faltos de sal. 

VERTl_CAIS 
1.-Famosas plantas· das hartas lucen
ses. Cavidades subterráneas. 2.-Dar l.uz 
onde antes estaba a escuras. Galipismo, 
pasta dalgunha carne para .untar. 3.-
0ones, regales. Atomo con carga eléc
trica. Ria troiteiro afluente do Sil. 4.
Part ícu la privativa inseparábel. Prisión, 
cárcere . 1 nstru mento para meter e sacar 

. o pan do forno . 5.-Cincuenta para os 
romanos . Letra grega. Vogal. Familia 
escocesa. 6.-Fai soar algun instrumen
to musical. Córner a derradeira comida 
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do dia. 7.-Dise do ovo intecundado 
por non estar galeado. Flúor. Canso'

. nante repetida. Duplicada aparece nos 
coches donostiarras. 8.-Voz de-mando 

jiitar. Pedra de cuarzo. Acto de voar. 
9.-lnstituto Nacional de lndu st:r'ia. 
Embarcación mariña./ eración de .es
critores e pollticos galegas de principio 
de século. 10.-Pon précio. Mam(fero 
cárnívoro que ataca aos galiñeiros dos 
labregos. 11.-Trebello para traballqr a 
terra. Cativos, de curta idade. 

SOLUCIONS AO VERBAS 
CRUZADAS DON. 26l 
Horizontais: 1.- Anosa. Cinza. 2.- Nola. 
COrnos. 3.- Eva, Fan. Nao. 4.- Le. 
Menta. Rm. 5.- Ollal. Ova. A. 6.- Oam . 
Tea. 7.- C. Nus. Bosta . 8.- Ap. Tecer. 
Ac. 9.- Meu. Dan . Ali. 10.- Pombal. Pu- · 
lo. 11.- Andan. Pesos 

COéNURSO DE TRAlJALLOS 
· ESCOLARES 

l\!Q próximo número daremos a coñe,, 
cer os prém'ios correspondentes ao mes 
de Febrei~o. _ . _ 

E par.a entregar durante o mes dé_. 
Marzo, o tema será: "Os meu-s xogos 
favor itas''. 

Animo!!. 
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QuigirO 
libros 
E$critos sobre literatura, por Char"les 

~ Baudelaire. · Editorial Bruguera. Barce
- lona 1984. ·. Edieión de Carlos Puj al. 

272 páx. 300 pta. . 
Libro que non debe faltar na biblioteca 

·· de tod? ~quel que .ama á p0esia (~ mes
, mo a literatura}. Baudelaire amasa que 
ademars duri grande poeta é un grande 
cr(tico coas caractensticas que el pedia 
-atPCrítito; ""parciá~I, apai-xónado e-~0l í- · . .,, 

. tico", todas as tres características bri-
llan nestes textos qüe -como ben sina-
la Pujol- non teñen perdido ápice de 
¡;1ctualidade. Léase, sobretodo, a sua di
sertación sobre a escala pagana de poe
sía, cantos poetas novas españois de
berían lela par~non perde'r o tempo! 

Negro sobre· negro, por Leonardo Scias
cia. ttd. Bruguera. Barceloná 1985. 256 · 
páx. 300 pta. . 
EspéCÍe de · diário que levou .durante ' 
perta de 10 anos (de 1969 a 1979) o 
escritor italiano ·:::: con Calvino- máis 
coñecido de hoxe fóra da ltália. Non é 
que a causa sexa unha marav\lla, para 
rnin o Sciascia segue a ser un nóvelista 
e un narrador, mais 1.ese con agrado-e 
ten páx in as de verdadeira cal ida de (lite
_rária e humana, moral, es.a cousá que se 
está a esquecer hoxe en dia) .. Para ler 
un fin de semana entre os outros 1 ibros 
de Sciascia, e se é ·despois de Os na11a
lleiros (para min o · seu mellar relato) 
pois "azucar eón viña e pan". 

Un trabajo fácil, por Juan Madrid. Ed . 
Alfa. Barcelona, 1984. 150 páx. 
Cuarto· libro do narrador policial espa
pol Juan Madrid; supervalorado pala 
crítica española, Madrid amósasenos 
mellar narrador de cantos que de no-
velas, xa que nestes non se b-asea tanto 
nos mestres americanos e bota máis 
man dos novel istaspopu larés franceses, -
a quen ' semella canecer moi ben. Des~ 

. tes 18 relatos non saber íamos cal reco-· 
mend9r sobre os outros ~ asi que reco
mendamólos todos -e que cada cal faga 
a sua.escolla. 

Vieira da ,Silva-Arpad Sze~es o·u o Cas
telo surrealista, por Ma~io Cesariny 
Assirio e -Alvim. Lisboa, 1984. 17Q 
páx,. 3.500 .escudos. . · 

O grande poeta surrea)ista Mario Cesa
riny escrebe sobre os sel::ls al'!l igos pin
tores Vieira da -silv~ e o set.J. mar,id9 
(morto o 14de Xane1[0'-destea·no). Un 
libro no que CE;.Jsarin 'y'. amos·a o que-sa
be sobre arte, que é moi.to, talvez por
que - como nos di-::a arte (.o pintar, 
méllor dito) faise no lei:t:o, como o 
amor e a poesía. Un -lit5re onde o que 
non ame a pintttra nada ten que facer. 
Un libro no que o eserifo está ao par 
das· reproducións (do pintado). Unha 
obra mestra, un 1 ibro onde se nos amo
~ª cómo se pode expl icar a pintura sen 
fa lar de arte. 

lso que se chama a parella/ 
'an uel Lópéz Foxo , entusiasta anfma
dor da cultura na vila de Ortrgueira, ti
rou do prelo unha escolma _de poemas 

·baixo o tema-xeral da '-' parella' '... A ami-
zade, a 'expresión erótica, a relación se~ 
xual, o outono do ámor, _pare lla eco
munidade, son algunhas das partes nas 
que se divide este libriño: Celso Emí-

· lio, Manuel Maria, Daría X, Cabana, Pi
coÚto e textos do autor de debuxos en
chen este libriño que publica a Socieda
de Cultural "Ramón Cabanillas" de 
Santa Marta de Ortigueira. 

COUSIÑAS PRA ESCOLA 

Concha Blanco 
Edicións do Castro 

Este libro é unha coleccÍón detrabal lo 
(lecturas: poesias, su x~rénc ias pedagó
xi'cas, ... ) pensados para o actual segun- . 
do ciclo da EXB (3º : 4°, 5°) . Concha 
Blanco é mestra e ten publicados un li
bro, "Cantos prá Escala", e foi premia-

- da no concurso de cantos de O Facha 
.nos anos _82 e 83. 

DESARROLLO URBANO 
Y CRISIS SOCIAL 
EN FERROL. _ 
Enrique Clemente Cubillas 

Un libro editado conxuntamente pólo 
Coléxio de Arquitectos de Galícia e 

· má is ·a Universidade Salamanca qwe co-
. bra unha ma ior actuaridade ao pór en 
comunicación aspectos do urbanismo 
en consonáncia 'coa peculiar estrutura 
social do Ferro! nun intre en que toda 
a .comarca atravesa circu nstáncias de
disivas para o 6e u futuro. 

xadrez; 

47ª Partid~. 
B.ra.ncas: Karpov 
Negras:_ Kasparov. 

J .Cf3/Cf6. 2.c4/e6. 3.d4/d5. 4.Cc3/c6 . 
~.Bg5. A surpresa do campeón: na par
tJ~a 29 ·xogara 5.e3, agora reta a Kaspa
rov a entrar na variante ·de Botvinnik 
5 ..• d:c4 6,e4/b5 _ qu~ este xoga con es .. 
p.ecial mestria cah~o .leva as brancas. 
5 .. / Cbd7 A suprl'!sa do aspirante: re
.)!:e1ta a oferta do campeón e entra na . 
defensa.._ ('mbridge-Springs que el mes
mo combateu· con grande. acerto contra 
Smuslov . no torneo de candidatos. 6. 
e3/Da5. 7 .c: d8/C:d5. .8.Dd2/C7-b6. 
Smyslov xogou contra de Kasparov 8 .. _ 
Bb4 e perdeu. 9.C:d5. A teória de aber

·.t~ras~ ~écomenda. 9.Bd3. O campeón 
s1mplif1ca para evitar a preparación do 

aspiranté. 9 . .'JD:d2{x}. 10.C:d2/e: d5. 
11.Bd3/a5. J 2.a4?! Criticada por toJlo 
o mundo, parece dubidósa. Norm·a1 era 
12.Re2 coa .kleia Cb3, Tfc1 e Cc5 de 
aoord~ ~ _,ind,icado por Torá~ na prén
sa m'adrilena• l 2 .. )Bb4: 13. Re2/Bg4~ x) 

_ 14.f3/Bh 5. 15.h4. l!lcomprensfüel. se
guía sendo normal 15.Tfc1 coa mesma 
ideia. 15 .. ./0-0. 16.g4/Bg6. 17 .b3: Ten 
que defender o pónto "c4" do 'salto de 
cabalo. 17 .. ./B:d3 . .' 18.R:d3/Tfe8. 19. 
Tac1 /c5! Tomando a iniciativa que ó ' · 

' levará á vitória. 20.Bf4 Se 20.d:c5/Cd7 
recupera ó peón ao non servir 21c6/b: 
c6 22.T.c6/Ce5( hgañañdo. 20 ... /TacB 
21.d :c5/Cd7. 22.c6/b:c6 A posición 
negra é mellór ao ser febles os peóns 

· brancos de "b3" e "e3", 23.Tfd1/Cc5 
,·( h· 24.Rc2/f6. 25.Cf1/Ce6. 26.Bg3/ 
Ted8. Preparando o avance dos peóns. 
27.Bf2. Unha xogada tan pasiva da 
ideia da pobreza da posición branca. 
Torán suxire 27.Rb2 coa intención de 
28.Ra2 tirando a rei do chumbo inimi
go. 27 .. ./c5. 28.Cd2/c4. A fendecha ga
ñadora!. 29.b:c4/Cc5 . A chave da vitó
ria. 30.e4.I · 1 segundo Torán. Mais cál 
era a boa?. Se 30.Cb3/Ca4;30.Ta1 pa 
rece ser o máis resisten~e, pode seguir 
30 ... Tb8 31.Cf1 (31.e4/d4 como na 
partida; 31.c:d5/B:d2 32.T:d2/Cb3 
gaña) 31-..d:c4 32.T:d8/T:d8 33.e4/ 
Td3 34.Bc5/Bc5 35.f4/Bb4! 36.Td1/ 
Tf3 37. f5/Tf2 38. Rb (c) l/c3 e as negras 
impóñense. 30 .. ./d4. 31.Cb1. 31.Cb3 
prolongaba un pouco a agonia. 3i.../d3 . 
(x) 32.Rb2/d2 Ríndense as brancas. A 
33, Tc2 segue 33 ... Cd3( he gaña unha 
peza. 

BOLETIN DE SUBSCRICION A A NOSA TERRA 
(Para remitir a A NOSA TER RA t,mha vez cuber~o en MAi USCULAS) 

.;; No-me .............................. : ..................................... .' ................................... . 
· Apelidos ...... : ................... : .... -.............. .. .... .. : .............. -··········-········· .. -····· ·· ···· 

Domi_cílio .... ..... ...... : .... ..... ........ ~'. .... : ............... ~ ...... ~· ........................ : ........ .. 
. Ppv0ació!1· ... ;::-.: ........ _:· ................. _ ... ... .............. -....... : .... : .. . .. b. ·postal. ......... _ .... . 
' Prqv í ncia· ....... ; .......... : .. .... _ .. ......................... , ......... ........ Teléfono ........ , ..... . 

Subscrébese ao periódic·o A NOSA TERRA por un ano ao précio de 
2.500 pta. (Estado español), 3.500 pta~ (Europa), 4.500 pta. (resto do 
r'nundol. · 

FOR lv1A DE PAGO · 

a) Subscr-i·cións para o Estado espa,fiol : 'b)· Para o resto do· mundo: 

8Talón bancário adxur:ito _ 
Reembolso (máis 80 pta.) 

Pago domiciliado. Neste caso cobrir 
os dados do boletjn adxunto. 

Banco/Caixa de AfC?_rros ..... ... ......... . . . 

·gcheque bancário adxunto 
. Xiro internacional a nome de 
A NOSA TERRA, apdo 1371-
Vigo. . 

.. .. ... ....... . '. Canta/Libreta . .... ........ -.. . 

Titular co_nta oú Íibreta ..... ............ .............. .. .. ........... :-: ..................... .... .......... , ... ... . 

Domic.ílio da sucursal .. . ..... ....... .... . ..... .. .. ......... '. .............. .. ..... ." ........ .......... ......... .... . 

Povoación ........... .. ........ ..... ..... ............. ... .............. Província .................... ............. . 

B9LETIN DE DO!vdCILIACION . 

Banco/Caixa de Aforros .. .... .......... . : ...... .... ........ ..................... .-.................... . 

Domici'lio da sucursal ... ... ............ ................ ....... ............... ....... ....... --··-·· ; .. .. . 

Número de conta ou libreta ...... ..... ..... : ........ -.... ........ ... .................... .. ......... . - . 

Po':'.oación .. ..... ,. ............ ..... : .. .. ...... .. ·-·· ................ .. Provínica._ ........... ·-·-· ······· · 

Titular canta ou libreta ....... .1 ••••••• - •••••• · ~ ················-···-· :, ·'·· · ··..:T: ........ ~ .--->~ .. :,':: ... . 
~· ' ~ '~ ..... t ~ ':' 

Sé~vanse tomar nota de atender até .novo aviso,~ 'con cargo á .miña _cont a, 1 

os recibos que ao meu· nome lles se,xan apreseritados_pór Proniociórrs Cul·t u ¡ 
rais Galegas S.A. (A NOSA TERRA) . . ~ .• 

Atentamente (fi.r:ma) 

Data ..... ...... ...... .... ...... '" .... : ............ ......... . 
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• · MANUEL RIVAS 

Chámanme dunha emisora para que come
ta. o suceso que máis me sorprendeu _de 
a semán e a min ocurrit1seme contarlles .a 
historia de Taño Sandoval. 
To~'ío Sandoval , qüe é un rapaz coruñés, 

af icionado á observación das aves e da na
tureza, cam iñaba cun grupo de amigos, o 
pasado domingo ; pala praia de BaJdaio -ese 
paraiso, acougo das aves · viaxeiras e dos 
ventas mar+ños, que ~ inda sobrevive na v_ol- .. 
ta de esquina da gran ¡;;idade-, candq dé~ · 
ro,n cunha carpet a que levaba a inscripción 
"NATO Coonfidential" . Era un documento 
confidencial da OTAN que chegara, sabe o 
demo de onde, empuxado polas ondas até 
un recanto de Galicia , o_n"de tamén acougar) 
as aves viaxeiras. 
Toña Sandoval saiu dé! casa cedo, 'a mañán · 

do domingo, par·a contemplar o sob:er-áno 
·voo do mascato, a digna figura do corf!10-
rán e a maestría artesa'ria das mil gaivotas a 
sosterse no ceo. Na area, entre cunchas , 
ca raco las, algas e os abelorios -que trousa o 
mar , encontrou esa carpet a que o fixo late
xar, como un lonxáno m.edo. O mar é indis-

- creta, vai cusp indo o que lle botan~ non é 
seu . 

N·en seq uera se i se o achádego de Toña 
Sand oval é notic ia , t rátase dunha anécdota, 
dunha xogada d o az ar. Que un documento-
conf ide nc ia l da OTAN chegue á praia de 
Balda io , mar ad iante, non ten maior impor
táncia. Ouén se pode ext rañar, a estas al
turas de q ue calquera dia aterrice un sateli
te en Ba laid os en pleno Ce lta- Deport ivo?. 

Pero esco ller esta peq uena historia para 
comentar o máis importante da semana 
pode parecer unha arroutada de periodista 
frívol o .. Soucede que a min gústanme o que 
Cunqueiro chamaba as no t ícias do ano · 
mil , as pequenas cousas, as miudezas da vi -. 
d a, o qu e endexamáis contará en primeira 
plana a tel evisión, Porque haber houbo no
t ícias importantes en Galiza, para qi.Jen 
c rea na import áncia das causas importan-

1 

tes. Por exemplo o anúncio da inversión de 
70 mil millóns de pesetas para mil lora ·de 
estrad as e a construcbión da autopita San
tiago( cintevedra. Sucede que o tema 
das comu nicacións internas e o dos accesos 
a ·Gal iza é un tema tan Í'!loderno que xa .foi 
plantexado polo emperador romano .J..u -'· 
lio Cesar cando comprobou que a única 
ne ira de chegar a Gal iza era c¿ller un ba rco · -
en La Hªbana. En fin, .as pequenas noticias ., 
son sempre signos que anticipan verda~ . 
deiros acontecementos . Toña Sandoval 
at opou unha carpeta confide,ncial d~ 
OTAN na plai de f?ald-aio, que ainda· é un 
pequeno paraiso. ¿ Quén sabe o que cuspi-
rá o mar dentro duns anos? lOuén sabe o 
que será Baldaio a próxima semán? . 

volver ao reg9 
Hai uns dia·~ nasceu-me umha filha. Fi n re 
gista-la ao registo Civil de Vigo; o nome es-

. colhido era o de Mar inha. Ao apresentar o 
papel correspondente .a umha moza que 
exudou um perfeito _antigaleguismq e a 
quem a natureza senielhaba te-la nom dota
do de muita inteligéncia di-me: ese nome 
nom se pode pór, pois nom é espanhol; res
posto: é galega. E b9tando mao do livrinho 
"catrocentos nomes galegas" di: tampouco 
é galega ... é portugués! (?), e só se podem 
por nomes espanhois, gaJegos, ou os extran
geiros que nom tenham tradrn;:om, (todo 
dito num · tugar que se inza a diário de no
mes como Richard, Jenys, Cristians ... que 
saem a m iudo nos t elef ims, e aos que segu
ro nom se lhe dam tantas re.viravolt as} e se
gue, terá d e ser Marina ... ou Marinha escri
to con enhe. Subia-me o nivel de ad renali
na , reclamei ao chefe do departament o , en
trou a busca-lo , ao cabo dun anaco sa i e 
di -m e com um sorriso d e disgost o : pode 
por-se MARINHA. 

ALEXANORE B. CAMPO (VIGO ) 

/ 
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O ·MES-DA-.FOTO 

!•PARlS ERA UNHA FOTO" 
. - . •:_ - ,.,. ...... -,. 

Fráncia é-hoxe en dia unha referéncia obrigada 
cando talamos de 'fotografia. Os Encontros_ ln
ternacioriais ·de Fotografia, criados na cidade de 
Arles no verán do 1970, son o fruto dos deba,tes 

_ que xurdiron en Fr.áncia despois do Maio do 68 
· e levaron a· unha ren.ovación cültural no ·pals. ·· 

Organizados , por J.M. Rouquette, M. tournier 
e polo fotógrafo Lucien Clergue e co apoio eco
-nómico e a infraestrutura do Cóncel lo de Arles, 
os Encontros abríronse con tres exposlcións; 
destacando a preséncia de Edward Weston, o 
que presaxiaba a importáncia que terian, e co
mo toda actividade paralela un safári fotográfi-

. co pola rexión da Camarga . Despois de queirnar 
moitas etapas chégase ao ano 1984 con máis de 
36 exposicións en off, etc. ;., pasando por Arle,s 
fotógrafos como Ansel Adams, Brassai·, Carüer 
Bresson, Ralph Gibson, Lartigues etc; e criando 
a 1ª Escola de Fotografia que. se abriu en Frán
cia-. Estes Encontr:os fixeron cambiar a mentali
dade e a conceición que se tiña da fotQgrafia, le
vando -a moitas casas. de fotograf ia a r~visar á 
suá política comercial. .. · · 

"Arles, xunto á Bienal. de Venécia,- van dina
_mizar d1,.1ra·nte vár ios .anos a. fotografia, dándolle 
un gran impulso e facéndoa sair do "ghetto" en 

· - que estaba pechada. . '":.. -
Se Arles foi o ponto de partida e du rante 

moitos anos unha referéncia abrigada a r;iivel 
mundial, o "Mes da· foto-fle París", que se inicia 
no ano 1980 e este ano chega á sua terceira e_di
ción, é a máis grande Bienal que teri lugar no 
mundo a nivel de 1 maxe. 

O Mes da F<!Jto está organizado por Ln orga
nismo autónomo, "Par is A1 diovisüel", desde a 
sua fundación, co apoio económico de moitas 
entidades p\Jblicas e .privadas -un total de 
107- entre. as que destacan o .-Ministério de 
Cultura, o Concello de París ou os Centros C11 -
turais dot,Jtros países. Traaicionalmente desen
vólvese no mes de Novembro ainqa que pola 
aceitación d.ó público a·s· exposicións dure.n' até' 
Febreiro. Muséus, concellos, galerias privadas, 
estacións de metros, 1 ibrarias; cooperativas, cen
tros culturais, estranxeiros, acollen as 98 expo
si ións fotográficas e outras manifestacións que . 
teñen unha relación coa imaxe. 

Este ano, o Mes estaba dedicado a tres temas 
como eixos principais: a cor, a moda e o espec
tácYlo. Teñen cabida tamén os apartados dedi
cados á recuperación histórica, o labor de inves
tiación ou as retrospectivas mon.ográfic·as .. Fa:_ 
cendo · un · pequeno percorrido seleccionamos 
dentro da Fotografia .Histórica, dun total de 18 
exposicións, a dos Arquivos Fotográficos da li· 
braria Larousse, a dos fondos adquiridos polo 
Museu Carnavalet, consagrada este ano aos pe· 
qunos ofícios que habia-antes en Par is, através 
de tres fotógrafos E. Atget, Geniaux, e Vert. 
Grácias á laboura de recuperc~ción histórica do 
Museu, estas fotos cle época chegaron até nós. 
Outras exposicións de gran importáncia son a 

_da História do Autocromo, a da Fotografía Ga
ta.lana dos anos 50 ou as monográficas de A 
Stieglitz e de Lisette Model. 

· _Dentro das exposicións temáti~as cabe desta
car a re}rospectiva de Lucien Clergue no Museu 
de Arte Moderno, a de Cartier Bresson sobre Pa
rís, a de Cecil Beaton, e sobretodo, pola sua sig
nificación, a de Helmut Newton. Por primeira 
vez na história da fotografia, un fotógrafo de 
Moda entra nun Museu. Neste caso o Museu de 
Arte Moderna de Paris. Coido quj! é unha das 
exposicións mellar montadas de todo o Mes, 
xogando cos-espácios·, e coas ciimensións das fo
tos -aigunhas ·de dous por tres metros. Jean 
Luc Monterosso, coordenador xeral da Bienal 
coida que ·é unha data que hai que ter en conta' 
pois que a fotografia, como unha forma de ex~ 
presión máis, empeia a gozar dunha gran consi/ 
dera.ción, como a pintu~a ou a música. 

Nas e?<posició.ns temáticas dedicadas á Moda, 
á cor e ·~o espectáculo, aparte da gran retrospec
tiva de. H. Newton, as de E. Blumenfeld e o ·avid 
Baule nas duas galerias que ten a FNAC (Coope
rativa de 1 ibros e Fotos') son de destacar, a inda 
que .. o número de obras é inferior -unhas 50-
xunto coa da publicidade xaponesa ou a de au
tores. que penduran obras desta volta en colec
tias, como F . . F,,ontaria, Mapplethorpe.; ou Cecil 
Beaton. 

o resto das exposicións constitu íana catorde 
da selección internacional, dezaoito dé! francesa 

e 17 dos trabal los temáticos como o da Festa 
dos martas én México. 

Paralelamente a estas exposicións, e du rante 
o mes de Novembro, houbo actividades nas que 
se _ incluian colóquios, vídeos, e.spectácu los au
diovisuais, cine, citas de libreiro, sa1 da de novas 
revista5 á rua, criación de prémios·, até un t otal 
de vinte manifestacións diferentes cadansua cun 
programa diferente. · - . 

Diante deste despregue de· fo rzas, no que es
tán representadas a meiraride parte dos fo tógra· 
fos do momento, sen esquecer os que podamos 
chamar clásicos~ un pode tirar, a modo de ref le
xion persoal algünhas conclusións . 

En primeiro lugar non só os organismos ofi· 
ciais estaban implicados nesta,J3 iena l, tamén or
ganismos privados, galerias, centros cult urais 
et, ... sinten a necesidade de estar presentes e 
non qu~dar illados. Sen eles, unha Bienal de tal 
magnitude non · seria posíbe l, "a for za do Mes 
de Par is, -Lli J. L. Monterosso- é a unión das 
competéncias e contribucións de todos. O Mes 
da Foto non é o mes da cidade de Par is, senón o 
mes de todos os que aman a fotografia , sen ter 
en contá fronteiras políticas ... " 

En segundo lugar a importáncia que repre· 
senta que as entidades públicas adquiran obras 
fotográf i~as co fin de criar un fondo permanen· 
te de fotografia, que do ponto de vista histór ico 
pode axudar a conformar o património artísti co 
e cultural dun país. Os fondos históricos consti-
tuidos dende hai tempo -polo Museu Carnavalet 
de _Paris saen hoxe á luz nesta Bienal e !ierven de 
testemuño do pasado. Sen o celo do Museu, un· 
ha ' obra como a de Eugene Atget teriase perdi· 
do. Por outra banda unha das exposicións máis 
interesantes é a .que -mostraba o ben facer da Bi· 
blioteca Nacional de Paris tirando ao público 
parte dos seus fondos de arquivo. Como anédo
ta ·podemos. dicer que estaban presentes obras 
dos fotógrafos do Entado español co_mo Mane l 
Serra ou Cualladó entre os Eva Rubinstein, 
Ralph··Gibson, etc ... Coido qué a nivel de Esta
do, os fotógrafos non gozan de semel lante priv i· 
léxio, e moitomenos en Galiza . . 
. A importárícia que representa o feito de q ue 

os Museus abran as portas á fotografía. Que a 
fotografía saia do "ghetto" na que as"outras ar
tes e a sociedade a tiñan pechada. 

A riecesidade como continuación do "Mes da 
Fcitó" da abertura de sás permanentes de "fo to· 
grafía. Cada do.us anos a abertura de departa
menfos novas dedicados á foto, na v.ila de Par is , 
fan que a Bienal non sexa un feito illado, da nd o 
continuidade á criación fotográfica. 

E por último cón.statar que a fotografía co
br.a hoxe unha entidade própria. Despois de Ar
les e .Venécia, surden Paris, Amsterdam, a Foto· 
kina na Alemánia e, dentro do .Estªdo, a Prima
vera Catalana. Estase a sentir por un lado a ne· 

'cesid.ade de buscar a identidáde próprfa ''da Fo
torafia· através da sua recuperación histór ica 
(que aqui ainda está por facer} e ao mesmo te m
po, pa~a non quedarnos nunha cultura de mor
tos, a necesidade, de amostrar b que 'se está a fa 
cer co fin de estimular a criación. 

A magnítude desta Bienal · irrepetíbel fai que 
Paris se convirta cada · a capital mu ~· 
dil da fotografía. D ~e- ~ ociemos d1-
cer, como Heming ';!!! ' G¡Ú "Pa~ a unha fes-
ta" .. ~ nha festa d ada e~ e cada un 
pode atopar a saa l.lrte e .e sión". 

A foto goza de ~ s . cam i o está tra· 
_ zado, ternos q ue .se ~ e uscar .¡1Jvos viei ras. 
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