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Bandung é un .povoac;lo univershário non looxe de . Djakarta; al1i, ·ha~ 30 
anes tivo ~ügar lJ·n dos congresos que marcarafl 0s acontec1ment;0s.da era 
da "descolonización" na que vh/.imbs . .Os días 23-24 de.Abri,1 foro.h e.voc~
dos os discursos e as conclusións daquel ~ mportante evento. Nori ~eb~r ía-
mos esquecelo. . · 

Os 29 países que acudiron con representacións en 1955 a 8a.nclung es
coitaron o bravísirrio discurso i·naugwrél'I' do xenera4 ~ukarno li'IO q14e se de· 
nunCiaban os males do colonia·l~smo e se inauguraba a au~ora da descolo· 
nización. , . 

O congreso de Bandung -de 1~55 tivo -dous fins: rematé!r eo colonialis
mo e organizar os pa·Íses "non aline~dos". Ambos obxectivQs estanse a 
cumprir. A descolonizacióri estoupou como un lóstrego a partk de 1960: 
17 países conseguen a independéncia aquel ar:io. Pero queda iri(:la bastan· 
te por facer; COrl razon estiveron i.m.iitados neste 30 aniv,ersári.o QS ·grtJpos .. 
O LP _e Swapo que ven aos seus povos. píivad<?_s do direito a ter esta~io 
próprio. . . ·;; · 

' A declaración final considérase como o · catecismo da descolonización 
e o decálogo qúe transmite fen releváncia notábet _ -""' , 

Eran estes os pr incipais pontos de tal de~álogo: respeito recíproco da 
soberanía e a integridade territorial de todas as nacións, so~uci6n de to
dos os conflitos....intemacionais por meiospacíficos; non intervención nen · 
inxeréncia nos asuntos internos doutros pa'Íses; igualdade e . utilid~de mú
tua nas relaGións; abstención de actos cu am·eazas.de ·agr-esi'ón .ou .emprego 
da. forza contra a integridade territorial ou a independénci<! d_un país; res
pe ito qos direitos humanos; recoñecimento da igua_ldade .de'fodas. é!S razas 
e nacións; rex ei tamento dos acordos de defensa que serv1sen aos intereses 
das gran·des poténcias; promoción dos intereses IJ!Ú'iuos e o respe.ito da

1 
xustrcia e·das obrigas internacionais . · · 

A organización dos países .non alineados ten ido sorteando - nufi oarni
ñar cheo de contradicións- todas as dificuldad.es e hoxe sori máis de 100 
os seus componentes. En 1961, na conferéncia de Belgrado, o non-alinea
mento tomou carta de natureza; en 1973, en .Arxe1, e.po'steri.ormente ·na 
Habana e en Nova Delhi, vanse esixindo os "direitos dOs pavos" nun es
forzo dif 1éil. E certo .que a conferéncia de Bandung afectou principal· 
mente ao mundo afroasiáticq 'Para que, como di o poeta Richard Wri~ht, 
afroameric.ano, eses pavos "se levantasen de novo -e voltasen xogar U'n pa- ' 
pel nos asuntos humanos", pero en seguida os países latinoamericanos 
participan dos desexos tanto contra o neocolonialismo como da necesida
de de defensa mú~ua . E, polo tanto, unha espécie de amañecer de todo o . 
chamado "terceiro mundo" que se pon a andar cara unha participación 
real nas decisiCms históricas ~fo . to'da a humanidade. · 
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A NOSA TERRA nori se., identifica . 
neéesariamente cos artigos'tle opinión 
publicados nas suas péxina~. respei
tanpo a independéncia ,dos seus auto-
res. . ~ 
Non 5e mantén correspondéncia so
bre orixinais hon solicitados. 
Esté pe·rmitida a reprodución, sempra 
que se cite procedé~cia. . · 

cartas· 
A CARLOS MEIXOME! .. 

Véxome na , desagradábe.I abriga .. de fácer. ·· 
unha puntualización ao 'teu a'rtig~» ("Crlti- · 
cos") por canto ali se di entrand0 en insi- · 
nuaci-óns e descaHficacións persoais,' amo" · 
sando unha falta de respeito -respeito qtJe_ · 

. eu $empre mantiven .pará có·teu p'artido-'. 
-mái·s· propria dun ".,progre com.postelán'.' 
. qae dun nacionalista· mili.tante. Con efei- ' 
to ante a incapacidade ou falta de vonta
de' para ·respost ar á miña tese central ; em-
pregas a igF10ráncia como a·rgumento ao 
negares a miña ·prátiéa. Como en.tenderás, . 

. non vou cair mil estupidez ~fo sacar a relocir 
o meu "curr·iuculum!'. -Semente ; quero 
lembrar-che q.tJe r non segues ,o debate que 
eu emprazei, a saber: c;¡.ue o que transfor-
ma ao pro·leta'riad0· .en suxeito 'polític;o é 
sempre o part·i-Oo e nunca o :sindicato. Es
qu:8'cer isto si c¡ue ·.é, al::>qfé, e§quece~ a rea
lidade, para ....:.en defin'itiva- prenderse no 
i:dalismo ,dos que -como afirmaba ·Mao 

. Tse-'gun.g- · a9tuan á n;aneira de cjuen ''.·se 

.....,. rec0rta ·os pés para qué . .lle .caiban os zapa-
tos". · . 

Oou por rematada, póis,.esta es~éri ,I' dis'
cl..lsi ón, x.a qtle -r.ei:tero- n.on tlebé)tes o 
que- interesaba; causa qu.e, por outra parte. 
non me su.rprende en ai'guén que amostra 
'-a ·xu'lgar polo escrito- ,gqrndes coñeci-

. mantos da música lumpen (sector terciá
rio:: tamé.n?), pero -escé)sos ' de materialis
mo histórico. ' 

. $-i'nceramente sa.úde : 

FR.ANCISCO SAMPEQRO 
Vigo 

SOBRE~ A INTG · 

· ''P.olitizáción : .si .--Mais:·:." Así. viña a rema
tar o artKJd de Francisco .Sampedro no n. 
267 de ANT. "Mais politizar non -é repetir 
consignas·.: -tamén dicia máis arriba. Ra~a 

· o m·eu entender: o artigQ Qiscorre nun con
texto de reticéncia sobre o feHó do nivel 
de p_olitización que cjebe ter un sindicato 
que er:í nada contribue á clarificación -do . 

. tema. ·un sindicato ten o degrau de poli -
. tización -que se marca a si mesmo nos seus . 

estatutos e congresos. As- veces é preciso 
repetir consignas, por exemplo: Non á re
cónversión naval. DinRO partidos poli'ticos 

.. e sindicatos: 'Se o autor se refire a out ro ti
po_ de consignas ·que sexa máis expl lcito. 
Cando se tiran pec;lras hai qu~ dicer contra 
quen e por qué, con feitos. · 

futuro coa nwca, nt.Jn pozo de virtu.des; era 
· "o organismo m~Üs forte, rnáis .intelixente, 
máis ,· ccimbativo -de · GaJi'cia", din alguns. 
Con .só médi.ó .dedo de senso cr·i"tico esta 
afirmaci.ón arrolaríase de risa. . 

De todaa literatura que.nossg-ltaávis- .' 
t.a • poderíamos diferenciar duas verten.tes 
claras:· a· palla' cativa (ow sexa, as arg1Jcias) . 

·e b grau {ou ·se,xa·: os .ar..gumentos), facen-dp· 
un hwm~:1'6fe pláxio ,de Mario Benedetti. E;: 
a.s argúcias son moitas, algunhas bwrdas e 
outras rnoito rnáis inteli~entes. . . 

·Afirmar, com'o se .afirma nun artigo 
apareciGlo en A NOSA TERHA, que a úni
ca .zona que se ten ocupado da formadon 
da afiliación é a zona €le Vig.o non deixa de 
ser Llntla mentj,ra máis, que leva como ob1 
xectivo a identificación dos "contras" 
con: · t-r:abal10, respoAsabilidadé, preocui:>a
ción polo Pat's. O~ú !tasé, porE!n, que o res
p.onsável de formación da 1.N.T.G. a nivei 
nacional taméA é un "converx·ente" que 

. ten a sw.a folla de ser111do praticamente en 
brafico neste terreno. Pero· esta cirgúci~ pa
ra descalificar ao in·imigo (sic) ·§arda certos 

· ribete:s de int@lix.~nc.ia. O que resulta bur
do, ,cóllase por onde se col·la, son os "argu
mentos" esgrimid0s por Ferrín, erQulando 
ao Aüg.ÚSto · Assía dos mel lores tempos. 
Porql!e .tanto ten dker 'que o SI.oque está. 
formado por un chapista e o crego de Bu
rrifáns (Sr. de .Tagen Ata di ~it). A fifl de 

,cantas as duas argúcias para di:iscalificar ao 
contrário sitúanse á mesma altura,. que non 

· .é outra que a da merda. 
O élrtigo de Ferrín, aparecido no "Faro 

del Lunes" do 22.4.85, merece unha espe
cial ateneión .por canto supbn un exercício 
de exordismo puro, lóxico por outra parte 

· en .quen non é capaz de articular absolüta
mente , nada na vida política deste Pai's. 

·· Empeza coa cantinela 'de sempre (colega, 
-renovarse ou mor.rer): que se Paco Rodrí
' guez, ql..le se López-Suevos, que se Alfre
do. que se patati n que se patatán . Que se 
e:><pulsaron a n,on sei cantos. Algun' dos ex
pulsados, por certo, foi pararás páxina·s do 
"Faro del Lunes" (cal un Em 'lio Romero 
calquera) e non precisamente polo voto 
pop u lar, (e se non o botan será porque 

· non · ITTolesta moito). Recláma'nse os sofri
mentós · pasados pa'ra avaliar as posicións 
presentes (igualiño que Marcelino Cama-

, cho), ti pico dos que non teñen futüro. _C (
tase a Lén ine e a Marx com.o se de profe
tas blblicos se tratase, co mesmiño esti
lo que os fariseus· nos tempos de Xesus de 

'GaÍilea. Remata el, e remato eu tamén 
este apqrtado, dicindo que é hora de que 
o Bloque-UPG pensen ·na 1..mi'dade ·de ·to
dos os nacionalistas. Non recordas, Ferrín, 

1
Na,s .fol1as deste xorna1 · ~ ~crítor ~ 

L. ·Men-Oez Ferr(n ten deixado e es · · 
. 9u~,- dei~a~.a , at~úns 'artigas, p,0Jos ~;~ 
mo1tos nae1~nal1stas_ .nos ,sen~~mos co.n re. 
novados ~ntmos · par.a seguir · 1oitaMG 
Mas, r;io numero anter:1-0.r e Reste rne·srno ~ 
surpres? saltou-nos. de sljpeto ·ªº ver a sua 
enc_end1-da Glefensa dos exP€dientados ·d 
INTG. . -. · a 

. . én . pr.inieiro l ~gar e para .que ~on > 
á . . , . oUf. 

. ·xan m s 1.nterpretacmns, d~-rei que eu no 
s?n membro da l:JPG. Et:i son tan só un rn~ 
lttante de;> BNG n,ado ao naciona~isrin o na. 
qt:Je_I pa~t1dc:_, esperanza:,para rnoitos dunha 

"~ahza ·liberada, que era o PSG e que ho~e 
f1~a entreg?d_? lis, maos do pactismo_desca. 
f~méldo e a~ 1.l-usons du-nha. alianza españo
ilst¡:i~ e por ISO doen-me mo1to máis as afir-
mazons de Ferr(n. '. · 

P.o.lo que se desprer1de do seu artigo 
semeHa fazer. wnha division do Siridicat~ 
entre. os oore1ros de Astano e Asean com 
os 'que estarian c;>s famosos expedientados 

· e o resto, qu<e seria e.oto particular de inte. 
lectuais e mestres • . lso :é umha barbaridade, 
En prirneiro .lugar nor:i se pode identificar 
est13s SE!ffores ou a calquer señor que non 
respo_n9e á confianza que foi p.osta nel 
con todos un colect:ivos aos cais todo ~ 
que. se sinta verdadeiro galega . ten que 
apo1ar. · 
· Estarei equivocado, ou estes señores 
n.on propoñen o pacto con CCOO? Eu non 
digo que sexan ladrbns, pero os cartas fo
ron pedidos e iso · non lles correspondía fa. 
ze-lo. Para min queda fara de dúvidél que 
a-un señor ejue faga esas causas en co·ntra 
da política aprobada por maioria nun con. 
greso ~ai que lle pedir responsabilidades. 
Moitos ainda estamos esperando que es. 
tes señores nos exl'.)liquen o seu comporta
mento na Folga X eral e as suas negocia- , 
cións particulares com as empresas ... lso 
que me perdoe o amigo Ferr111, :non te~ 
nada que ver con Asean e Astano e nen
gunha central sindical ou Partido o permi
tida. 

E moi grave servir-se duns berros ou 
dunhas consignas para atacar uns órgaos 
democraticamente elixidos, botando mao 

·do eco que i~m ter' na prensa españolista e 
fazendo-lle o xogo aos intereses coloniais. 

Por outra banda non creo que a Ferrin 
se lle esquecesen tan axiña as suas encen
didas defensas da Folga Nacional ou o seu 
canto apaixonado aos que foron fechar as 
fronteiras no Padornelo. Eú neste caso.re
mitiria a Ferrín ás 'opinións dun home que 
non há moito mil itava ao seu lado , Antón 
Arias Curto, na penúltima ANT. 

Non. é. tan "cu ríoso'! que "semente" en 
Vigo se trate· de a-ar uhha formación aos 
afiliados da 1 NTG . Nen . que Vigo fose o 
embigo do bon facer. . · · 

Eu son profesor e considérome prole
tário ,'·non só por ideoloxización senón ta
'méfl ·por pese.tas. Recoñ_ezo que outros es-

¿ que u.n dia te fuches (ou escapachEr's) da 
Asa.mblea Censtituinte do B.N :G. porque, 
segundo ti, negábaselle o pan e b sal (a ·1n: 
dependéncia- e o Socialismo) aos princl
p'ius pra.gmático:;., -pa nascente organiza- . 

« ción? Vi'sión sectária ou visión unitária a 

No que se refire aos intelectuais e me~
tres eu ·de verdade non sei a qué, nen tam
pouto o de esperpento lusista. Desgracia
damente neste povo o proletariado . est~ 
lonxe de ter unha conciéncia nacional na 
sua grande rñaioría. En canto ao de lusí s
tas pé>Ía información que teño no expe- · 
diente non entrava o conflito lingü(stico, 
só faltaria, e non se pode confund ir o tou
ciño coa velocidade e misturar cuestíóns 
lingü(stitas con algo que non ten nada que 
ver, ainda que esa sexa u nha cousá moi' 
querida dun bando e do outro, ,cando nas 
duas partes, eu, coñezo moi b~ns naciona
listas. , . 

· -tan ¡:iior:. Por min· e por eles estou ::.ria 
UTEG-1 NTGf Os chamádos "obreiros de 
g~ra.vata" estámonos. facendo proletários. 

'. á forza'. O capitalismo aperta e qpertará 
m~is. Por desgrácia para os pequeno bur
gueses o sistema económico irracional e in: 
Xl:tsi:o que é b capitalismo non dá máis lei
te. que o que se mama e con 'mono'· ou 
'garavata" somos .compañeiros de viaxe á 
forza, ainda que alguns presuman de exe
cutivos . 

. En definitiva, coido que non é .facer 
· ner.igunha concesión á p9stmodernidade 

" afirmar isto. Aos obreiros hai que lles di-
!-_.,, G·er que -te_ñen que facer a revolución para 

solucionar defin-itivamente os problemas 
de explotación, inseguridade, desemprego 
e demais males · que o capital !les oferta. 
Se hal que pasar pala lil::>erac.ión nacional 
para conquerir ·iso hai 'que dicilo ainda que 
sexa un obxectivo poÚtic'o. A INJG defí-' 
nese como sindicato revolucionário. O sin
dicalismo é un meio, non un fin en si . 
mesmo. Bando os obreiros sexan os donas 
das iábric.as non. terá máis razón de ser. 
N-inguén politizou máis, moitos ahdan a 
vender as rebaixas engaiolados pala moda 
soc'ialdemócrata~ • . 

Mentres teñamos ·que estar sindicados, 
mem bros . de base e ex-memhros da O irec
ción da zona de Vigo ··estamos na 'abriga de 
colaborár nas folgas ....:.N ovembro 84_: pe
gando carteis, ir.:ité§rándose "en ·piquetes, 
etc .. • · . ' · • .. · · '1· • ' -.: ' . 

. Ao mellar estamos .de acorcdo: e só de-', 
señtimos . na --uti!iz.a€ión ' da 'lingu axe,. -Do . 
bontrárlo prei;¡a'ríache que escr~beses ,qutro 
arfigb fal'ando cori feítos de cómo e cándo 
se ' potii'iz~u máis do que Gab.e e c'ompre 
nun sindicato". ~ 

· Por máis que releo o arti§o non me in
tei·ro· de a9nde quer:es ir parar . . Ou só se 
trata dunha ·fuxida teórica pala esquerda 

· por faifa dunha prática pÓlitica? ·O edito
rial de ANT a que te refires rion utiliza 
"unha linguaxe própria do PSOE". Como · 
non te expliques millar ..• 

BERNARDO 
_(LJTEG-0 Carballiño) ' 

** Un dos aspec'tos máis interesa.Ates de toda 
a polémica que se S§tá levandÓ adiante so- . 
bre o conflito da 1.NJ'.G. é o-ben que fa
lán alguns do morto (útilizando de xeito 
flexíbel esta palabra). De repente unha 
Central Sindical anquilosada no seu fun
Gionamento palas diatribas e boicots in
ternos conv\:s~ P_ara o~ que miran para ·a 

tua? , · ·,, 

E os argumentos? Algun hai, claro, ou 
senón isto seria unha merenda de Boabdis. 
Descoñez'o os dos "contras" para facer to

, do o que fixeron, pero o deles máis parece 
. un baile de expulsados resentidos (prova
belmente movan os pés ao ritmo do Rock 
EsqtJimal). 'Os meus so.n ben sin_xelos ·por
que son os da l .N.T.G.,-os do nacionalismo 
vivo desta Nación: pluralismo ( "encatado
ra" e liberal palabra) si, pero funcionamen
to democrático tamén (non boicot, non 
utilización da prensa como caixa de reso
náncia contra os organismos ei¡xidos pala 
maioria '· nori desprécio e arrog~ncia ~iste
maticas). Debate si, pero toma de deci
sións tamén. U nidade si', per.o para intentar 
sair a flote e n:on parq cáir no pozo sen 
fondo , da ambigüidade e do posibili,smo. 
·central ~Sir'ldical Unica Galega si, pero cos 
·Úesupo~tos pollticos Precisos para orien
taF o sindicalism·o nun Pai's como o noso. 

· En definitiva, unha l.N.T.G. que desde 
o sindicalismo· abor,de i;;on t"Jeci'si-6.n ·os pro
blemas cruciais ·que está atravesando Gali'
cia, cMrm,ense C.E.E., chámense O.T.A.N .. . 
chámense o que se chamen; e non' s6 un~ 
haJ.N.T.G. para resolver indenizacións por 
a.espido,, ainda que isto tamén haxa QUE? fa. 
celo. 

Para rematar,. neM isto é unha pel{cula 
· Gle bons e maos, nen estama.s con pacién

cia para . soportar des¡:í'lantes de "divinida
des". · T rátase de -éonstru ir, ~que é tare fa de 
obreiros, a l.N .'T.G., e. non de "salvalá:', · 
que ·é tarefa mesi'áníca. A histó.r:ia .fanna os 

, pOVOS e SÓ a es:tes {:ÓfTlprelies facer, de -_2< U Í- . 
,ces. ·Despoi~ de. que. os· poyos encar.ri lan .Ó.·. 
seu próprio desti~.o,, ve~ o temp,a de QL!~ a , 
História absolve ou condene aos indivi
duos, pero Fem'tl e os seus "contras" non 
teñen xa un pasto relevante ría História 
deste fi'aís como para, que unha J.Jación 
inteira se poñ·a a xu:z:galos. Se acaso rta H is
tória da Literatura ou na História do Vudu 
·Pph'tico-. 

Sen máis, que un home como Ferrtn , 
espello para mpitos pala sua coersricia na 
loita pala lndependéncia e o Socialismo na 
Nación galega diga estas causas, a min par
ticularmente deixa-me bastante abatido. O 
mellar é que un vulgar traballador- da tios
teleria non chega a comprender tan altos 

· argumentos. 

** 
R. LOPEZ 

(A Co~uñal 

Parece como se .os (l,~legos padecéser:nos.dal
gunha maldición b1blica que nos 1mp1 a 
por de acorcio, Hai uns anos, cando o em· ·' 
P.l.lxe nacionalista e pqpu.J'af estaba no s¡iu 
mellar momento unha serie de factos,d.e
ron ao traste có movimento asam

1
.dbleda(10 

que tanto prometía. Agora , canso 1 a o o 
sindicalismo galega, vórta a apar,ecer .a pari
·tasma da Glivisión. A estas alturas. alguen 
estara fregando as mans e non prec1samen
t'e en Gal iza. · ' . 

'F'cir un lado están aqueles grupos l?ºl.1· 
ticos que sen base social algunha te~tan 
duminar o sindicato dunha ' forma an,t1 ~ e· 

...., moer.ática e facendo .. actuar os seus soc1~s 
por Íibr;e sen . acatar os~ organ,ismos, de · f~ I; 
rección.' Se estes se'ñ'orés ·tomaran por· in . 
o sindic'ato ' este acabaria entregado de pes. 
e mans aos' sindicatos .españois.a ·quen, tan· . 
to .lles ape,teceria. l?er'o polo 0utro .. est an °~ · 
1ntolerar¡tes. 'de- sernpr~. os que ter;nenp~d~r · 
c.es1vo .-medre do1 s1nq1c-ato por nonnfian da 
dom 1na10,, e que no intimo deseo ·. 
cla~~ obre1ra galega p¡:¡ra defender as asp1 
rac1ons nacior:ialist>as qe ,Galiza.f.\_Jns e ~~
tras están tirando da corda, e a 1na1 ,po . · 
na ·ser que os traballgdores de a, pe, que 
sen ter estudado os clasicos. marx 1stas nan 
ser brillantes conser.vadores , pero ·ten q 
unha sólida· conciencia de ciase qube par
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quer~rian rnoitos iluminados, aca en 
do desmovilizados bu nos bra;ws doutros 

' MANOLO CARNEIRO sindicatos. . ' . 
M b d C 11 N · 1 d B N 6 ~ O manuer leninista de r:iwe coas dept:Jra 

em ro 9 onse o ac1ona . o • • . cións se· to.rtalece- o partido ndon sebrve ~~~~ 
. un sindicato·. Un partido po e ,so re ., 

' ' *·* . ' . 
Todos os luns a primeira causa que fago, · 
mesmo antes de tomar esa pequena por
ción de cafeína '. para animar-me a 13mpe
zar o dia e non me. volver á cama, é mer
car .o "Faro de Vigo" (Faro do Luns), ao 
cal os meus compañeiros de "habitacu lo" 
din-lle que é o máis decente de Galiza 
pois é o único que teñ en canta algo . a. 
Ourense, a cidade que sempre ten água 
quente para' lavar-se. 

con catro, un sindicato non. . 
. ALEXANDHE BERNAR DI EZ 

. · Barce ona 
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paco Vázquez s9brepasá a Alfonso MOliná 
-· -·- - - ·::- ' . . 

~,..;~ 

Aveni.'18 ·a seis,'· metros 
, . 

de_ altura 
'. 

quf! vai ~ parar il., :.:E 1.- Corte lng_lés • 

O µrobl~ma ·do scalextric de Vigo pódese repe~ir agora en Y>· 

A Cor~na, pero agrav~do, porque a altura, o ancho, como 
a lonx1.tude son moito maiores. Surprengenternente, tamén .aquí a 
auto~~~ada vai pa~ar di ante das portas de "El Corte 1 nglés". · 
Os v1cinos dan razons para a sua operació11 e· oferecen alternativas. 
As obras seguen, ainda que parece que, polo seu ritmo, "hai un 
certo compás de espera. ......-
"Me~ iño de Bastiagueiro, por qué 
susp1 ras?, suspiro por ser Alcalde co
mo Moli na ... " Esta era a letra dunha 
copla cantada no Antroido de A Co
ruña, alüdindo ao actual Alcalde 
Francisco Vázqu_ez. Cada mes quepa
sa. a c~pla col le máis 1realidade pois o 

· m1me~1srno Vázquez-Molina chega a 
c9tas impensadas-. Vexanios: 

AJfpnsp Moliri.a foi o impulsor da· 
avenida de .entrada ,á Coruña que , leva, 
o ·seu nome. Esta avenida, hoxe total
!Jlente xa no casco urbano -da cidade, 

, 1~se converter na "entrada máis bo
nit,~ que teña cidade alguriha d0 Esta
do ao mudar nun psecioso bulevar 
con palmeiras, paseos, etc. 

Parece que.. Francisco Vázquez 
q~er emular. aqui-.·ao seu anteGesor e 
Pr~t~nd'e, ·~n colaboracT6n 'éo .MOPU, 
ecllpsa.r a antiga avenida. construindo 
ennba .dela: outr-a.,nüva aveñida··a·e,oi- . 
t_o c~rris- a t:fnha ;altut~ de séí's nietros · 
quer·dicer,_ n:tái_s.'q-~e uñ.segtinciR ·pis.o~· 

Algp ,_as1, p·a.rfl . enteñderños:, iainda
que - ~alvand0d1s '·distáricias .en canto 
ªº .ah~h_o t~·ap ;,9·1; .. €!·. ~rrl~riQ.r'es nótpr(}' 
x~ct~, co,run~s-,- · ~emo 19 · famosd sc'á~·
lextr,1p de Yigó~ -qÚé,, ~ola- opo$,fció.ri · 
Popu!•a.r; ,ai.nq~ non:abriu, estándose' á 
e~pe~a de que 'sexa demolido. '1 

- • • 

Tatné(I áqui existe ~ . o.µosición 
popuíar - . , 
A -.:-e :1.. ~. ·:¡; •.•. , - . ·.¡:-·-· . 
,sJ~i·~~Lb'on d~ia ~mpeifron ·as obras 

de e11sancl'iatnéñC"""'-~- -- a-···""" =· 'f\·¡,, fo M . o ua ~.~rn a ue ,...., -
. vi ns~ . olina para co~~t,tela _ nunh~ 

ª rapi~a de entrada a.&:1tl11Ide con 01-
to .. carns. Estas obraf -i.cé'.>i'Rciden · n.o 
tempo coa p ki..~' ·'i!t."! ::r, Ax a ro!f!~1ml'TuHó · par.-te do 

untamento dó~;. ffsetii~t;.D en,t~~dos 
grandes armacénSii".-1&1 cf.@r.ie;• 1 n~lés-~' . 
ráp~ odbras ' para con~1ru~~ un ha via 

~ entro .do mesmo casco urba-
:. - .¡;< ~-~..¡ "_",.~-

no, posta ·que a ddade empeza en Pa
lav.ea, son contestadas polos urbanis
tas -que di~ que· a avenida debía de ser 
unha via lenta, pois que non se pode 
permitir que de.ntfo da -cidade existan 
vías rápidas, máis cando ·esta vía rápi
da marre antes de chegar ªº mesmo 
centro da cidade, neste casó a esta- · 
ción de autobuses.- ,' 

Precisamente un d.estes ramais que 
saen da aver:iida proxectada desembo
cará mesmo frente abs futuros arma-
céns citados ( recordan ?' . Vigo-Auto
estrada-Corte Inglés no mesmo cen-'i 
tro da cidade'). · 

Comezan as obras e comeza a opo
sición dos viciñds. Primeiramente a 
daquel~s di rectamente afect;:¡dos pala 
con$trución. Os qu~ t_!:!.ñen ai; casas no 
Poi ígor.io d.e -Elviña, .o. gran poi ígono 
de vivencias de A Górufla, .á mesma 
bei-ra ·'.da :aveil ida· e que· fo devarse · 
adi1ante o P.róx'écto verán ·como osco
ches pasg(l: mái's. altos qüei>'._os ·seus pi-
sos; ·: ' . · .. ~ :, ,,_ .. ;·, 

_·- A p_rincípios tj,e ~Marzo tealizan un· 
cor~e: de · trán~ffo-' na a\Tefüpa,.,de r:no~,,. 
do totaltn .éñté'. 'e-sp·antá'n~o::'e como "si·-
na.I de protesta. - , · . 

Protestan taiTién a Asociación de 
Viciños e a Federación de AA. VV., 
afitmando que e·stas· obra·s non'· se 
co'ntemplaban no plan xeral de ur
banismo, acusando a_p , axuntamen
to de ter secueS.i:rado""iá opinión pú
blica este proxecto. 

._f,57 41._,t:s '~?~.J:.:..·}- i:;;¡ 1
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Unha asamblea-aclaratór-ia . ··~·e 
.... ..:.c1.v¡o. , ·--rr ~q1'31 fn:~ r\ ,$ ;; '; 

Q1set8' de .. Mal!'zo·· riealízase unha asam· 
· b_te~ ·cos 1vit:iños/h~ ,:que •.participan o · 
xéW'Clú Citad'o prb'xectó} o delegado. 
do MOPU 'é '61conc'e1lal· encarregado .. 
de éi'Fb:-anism~ _ As-ístiron .'rnáis de ciri
cocentóas p'ersóa·( R.r.c*::>,ngándose a·: 

asamblea várias horas. 
. o primeiro ponto da orde do aia . 

referías~ ao alumeado,_ porque en to
do o Poi ígOllo de Elviñá noñ existe 
unha só _b9mt?illa pública aihda que , 
lev.a funcionando máis dunba década. 

Despois-de tres·hq_ras de:dlscusi6m., · 
o Delegado do MOPU · afirmou que. 
cando· houbese presup,esto· xa o -pa
rián. Cando os viciños·: IJe ·pediron .un · 
cnmfftómiso, riegousé r-otu·ñd amén te. 
o~:segundo · ponfo - réf~dase aos 

proQlemas ·de deságü.es que t~froén so_. .. 
fre q, ,.polfgono -cita~9 •. Cas§? 110 -se~en
trQU.)J'lel, po1Fqµe. Q_S1c v.icií;h~s:.. dér\@nSe3. 
eonta ·de que o ·quéq1:.1·erian era difa: 
-tar a : asambléa o -.máis poslbel' para 
non entrar no asunto da avenida. ' 

Entrada, xa a discusión neste pón
to, o enxeñeiro, autor do proxecto 
exp!ic6u 'OS aspectos técnicos (que s~ 
tantcfde formigón, tanto de ferro, tal 
porcentaxe de dilatación}, afirmando 
tamén que o 01! ro de~ seis metros 
"vai ser decorábel 1 oncle vostedes va-n 
poder pintar o que lles apeteza". · 

Péro' os · vicii'í0s ·-rfon ;-.esta'l;>-án par 
esas ~~rtas e"a ·p·ergurfür era'.i rotunda-: 
"qú.é"l 1;\ai ; ~ue tacer :P.ara parar a.s,., 
~b~:fn:•.~ AJ~sp9sta t~n'.J.~fl . o {o'i: "ña- -

a l 'i ~ l ' ,· ' ) ' - r : ,,,,, 

O ,Delegado do MQF,>U_manifestou 
qu~~sta era unba obra qu.e pwña ~·A 

. tp. ~ _;~, " ,,,, - .~. 

,· i!:! .#-) ,.;, ~; it-· . ,~1t1 11 _1,:.:<i~~. :¡, ~ i 
tanElol-le en cara que quixesen útilizarF 
a criación .de pastos de traballo para· 
encobrir unha falcatruada. 

Por último o concellal afirmou .~ .... 
que a obra ests;iba aprobada e que se \ 
ia realizar, que era idéntic@ as r~alÍza- ·~. 

' das e~ todas".a;s grandes cidades·e que . 
pasanan por nba-do· que fose para fa- '-· 

: celá. . J: 
: 1 • 

Diante da crispaci.ón ·dos ·pre~entes 
despois desta afirmación, enxeñeiro,
dele_gado e concellal, manifestaron 

·que non estaban a,costumbrados a 
realizar mesas redondas, polo que in-: 
vitaban a 'unha comisión de tres ·ou ,. 
catro persoas a que os· visitasen nos 

- seus despachos para discutir o tema 
con máis calma; intentando disolver a 
asamblea. - · 
_ Os viciños entregaron 12 fólios no 
que razonaban · a negativa a . estas 
obras e fornecian alternativas. 

Unha cQmisión intentou logo ser 
recf3bída polo alcalde,, pero non o lo
grou, polo menqs ate o momento de 
redactar estas liñas. · ' 

Segue a oposición 
Mentre$ tanto os viciños seguen· coa 
oposició'ri á esta obra. Nuns días reco
lleron- xa- máis de 2.000 fir-ína-s por 
todo o bairro. 

· Afirman que as causas non pasa-· 
rán a maiores mentres non empecen a 
arrincar. as paJmeiras. "Estas palmei
ras son como· un símbolo, o dia que 
quéiran arrancalas abrazareime a ·alas 
e terán que levarme a min tamén", 
declaraba un viciño xa entrado en 
idade. 
· Entretanto, afirman que "como o . 

ro volume das obras é moi grande te'n 
que haber · milleiros de .chanchullos 
como no caso dos aparcamentos. 
Aquí ..d~9,e haber alguén que se está . 
pondo as botas", sent~ncian. 

Amostrah tamén a _sua' riegátiva .os 
viciños, aparte das cuestións reseña- , 
das ao ;comezo; porque · o poi (gano:· 
vai quedar dividido literalmente en• 
dq!-)_s.!- Para p9sar por debaixo da. a~to
estrada construiranse uns túneis de 
32 metros de longo. Os viciños alegan 

-¡ 

o ., 

.Coruña a nivel europeu", para con
cluir lago que "se o- MOPU ve que 
non é querida a obra, está disposto a 
paralizala", ·anunciando a· posíbel .ce-
Le,bración dun refe_rendun.. · 

'¡,º 
· 1 u os cartas ~e/ einpregao. e_11 r ; · · . • 

'A Coru.ña nesta ·obra ou ben v~n para· 
outra c1dade". ·. · - · 
~ . 

b. corícellsJPa~~ó~Y.il~ .afif~oÜ- .gue 
~ste pr:oxec-to xa, estaba-.previsto en 
1964 e o ·i'.m ico q oe ·facia· -o ·'!G oberno 
munjcipal': .. era . e~~cut~lp .. . ~Minutb~ 
déspois "contr.aG:IR:íase '- áo ~: i:e·cóñeeer 

• glle unha · sémana antes ignoraba o 
proxecto; facer. aquí un inciso para 
di.c;er que alguns temas) bastantes., do 
-axuntamento os l'eva' b próprfo álcál
de._ sen que nen tan se,quer se inteiren 
os concellais responsábeis da área en 
cuestión). 

Pero segundo Pardo Vila, o fondo 

~~--~ue, co-a,.~eli_r;icuéncia' que hai· no bai--
. rro, en _ par~ .d.ebiga· á ff!ha de alu~. 
meade, ' ñingo~ri se vai .atraver a cru
zar pq_r·esas gaierias e mE)nos de noi-
te. -' ":· . _ -·~ ' -

Hai tamén quen se manifestaba es
céptico . á oposición das obras por 
parte da , A'A.VV. e dalgunhas per-; 
soas, porque-pensan que van tratar de 
c~antaxeal6s..,. pondo- o alumeado e 
arranxando os. deságües . para que; 
descoñecedofes do verdadeiro' pro
blema que_ si"gnifica a obra, cedan na, 
sua oposicior:i e se rompa a unidade· 
v ici ña l. , 0 , . , -· , · 
Unha saíd~ alternativa . .,,. 
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1Defencier o' BNG 
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Vai para un ano en que os restos 
de Castelao eran humillados no ·ae
roporto de Labacolla primeiro e 
en Santo Domingo de Bonava,l 
desp,ois, por un "fato de autorida
des ' que fixeron da política unha 
profis1ón de fe antmacionalista. 
Daquela aínda resana unha célebre 
editorial de "La Voz de Galicia" 
na que se dicia: "aun residen , en 
Gal.ida, ~lementos perturbadores 
y antisociales que .han de ser erra
dicados cuanto antes y sin conce
siones¡ lo contrario es un suicidio 
co1ectivo". O leitor decatariase xa 
de que o obxecto desta m~siva ex
terminadora era o BNG a quen 
non lle pedían ' perdonar que ti ve
se desmontado aquel tristeiro tin-
glado. " 

As intencións do portavoz d.Q 
sistema capitalista e antigalego 
que padecemos, parece ser que 
s0n compa,rtidas por moita rnáis 
xente da que pensamos -ainda 
que sexa desde outros presupostos 
políticos- que non lle disc_ulpan 
ao Bloque ser a or~anizaci6n mais 
dinámica deste pa1s, e isto non é 
unha mera declaración de desexos 
senón a constatación dunha reali
dade cuxa história está aC Non' 
existiu nada ou case nada reivindj
cativd de carácter nacionalista n0 
que o BNG non fose protagonista. 
Por al~o será que o ,BNG é a orga
nizacion hexem6nica do naciona
lismo, "as xentes de ben" non son 
tan tontas como alguns eren. 

Precisamente por isa conver
teuse na besta negra dun sistema 
en cuxos proxectos de coloniza
ción do naso pavo non entraba 
este águafestas que nos fai recu
perar o orgullo de sermos galegas, 
r~sultal'l:do, portante, o úni~o pe~ 
n&o existente para as suas mten
cions de dom a e castración. Qué 
outro pode haber?, o dun escritor 
cheo de nostálxias, frustraci6ns e 
6dios senis?, o du_n partido de es-

.. querda galega do que semente sa
bemos da sua ex1sténcia porque 
ternos algun amigo nel ou por "La 
Voz de Galicia'1'f, o duns ex petés 
para os que ó naciónalismo sem
pre foi unha broma? , o dt¡n hete
roxéneo grupo de persoas de Lu
go, Santiago e Vigo cuxo vello 
contencioso coa UPG, á que per
tenceron, arraigou neles uns ren
cores persoais insalvábeis? Desde 
logo ~ue non . Pero si, talvez, a 
INTG. 

Efectivamente, despois da au
tom arxinación duns do proxecto 
BNG e a saída doutros xa na mar
cha da xestora, xa no mesmo Con
greso Constituínte -máis porque 
a UPG era o grupo marioritário 
que por razóns políticas- a INTG 
constituiuse no seu refúxio, sendo 
utilizada única e exclusi~amente 
como organización competitiva do 
Bloque. Este é o discurso que sub
xace, por exemplo, no escrito pu
blicado por A NOSA TERRA n. 

MARTIN COUTINHO 
EN BUSCA DO SOL 
de Anxo L. Baranga e J.A.M. 

.Esta é .a .prim~irq -nave~a ,d~-
)• - . .. - ' ~· 

aventuras - ecrita ·· en, galega . 

/ 

266 "Férnando Acuña e dez ,Jir,- " ~ 
mas máis" : "Porque a existéncia é 
desenrolo progresivo dunha Cen~ 
tral Sindieal como a .nasa, no con
texto deste ·Estado ademais de pe
rigosa na "orde" burguesa sur~ 
prende por ·canto ten acadado un-
ha represen tatividade institucional 
extraordinariamente superior ás 
forzas políticas que a componen e 
apoian ... Calquer in,wrudéncia no 
tratamento da confütividade reaf 
interna, da Intetsindical, pode ser 
o mellar aliado dunha operación 
que ten como obxectivo último 
rematar co nacionalismo máis pe
rigoso, o nacionalismo actuante 
sindicalmente". Aqui semente lles · 

- faltou maHzar que is to se . refería 
aos sítios onde eles tiñan maioria, 
por ·su pos to·. 

Observamos c6mo neste. artigo 
existe unha elata intención de 
contrapar a INTG _aos8artidos, en 
definitiva ao BNG. que non 
conseguiron pola vía da organiza
ción p_olítica;'inténtanno acadar . 
pola ·vía sindical. Xa non se trata, · 
por conseguinte, dunha frente 
obreira dun partido,, senón. de con
verter esa frente ooreira en com
petidor partidário -non es~uezú' 
mos que todos os "críticos' ·sGn 
cadros políticos antes que sindi
cais- e para iso non se repara. en 
meios c;le cara a conseguir a maio-
ria e se hai que 'aglutinar SGS, sec~ _ 
to!es de CC.00. ,e o qu~ sex~, pois " j 
f aise. P,ero7• e o · nacionalismo? .. 
Bon, agora todos somos naciona
listas, a trivializació'n do termo 
que está a facer ' o sistema, refle
xado nunhas NN.GG. de AP que 
se declaran nacionalistas o mesmo ) 
que Coalición Gale?.ª• nun PSOE 
que ten un s·ector 'nacionalista" 
como o PCG, .até C'EDADE que 
confesa o seu fervor "nacionalis
ta", en fin todos somos· galegos 
coma ti, permite tamén que a 
INTG sexa desvirtuada coa entra-
da nela de todos o~ galegos; todos 
menos o J3NG, porque· este é o ini-
migo a bater. . · 

Bastou unha nota sensacionalis
t~ ,n~ primeira páx::ina de;> ~eRetido 
diana "La Voz de Gallcia para 
que se desencadease toda u_nha 
campaña anti BNG no . seo da 
INTG. Bastou que a dirección do 
sindicato tomase unha série de 
medidas ·cara a¡guns dos seus 
membros para que o B"NG se con
vertese no branco das iras dos· san-· 
donados "O BNG divide"· "O 
BNG manipula", "O BNG petar
dea", "O BNG intenta facer do. 
sindicato unha teserva eleitoral'·', 
'·'O BNG quer trasladar os seus 

.conflitos internos ao sirrdicato", 
"O BNG: .. ". • - . 

· Tanta teima anti BNG non po-· 
de ter outra explicación que . a de 
que na realidade desmontarase., 
máis, un.ha vez un tinglado cuxos. 
obxectivos eran coincidentes coa 
editorial periodística mentada ªº 
principio. 

-. 

A pesar da oposición da esq uerda 
e dos vicinos e do abandono .de AP no últir:no pleno 

O PSOE de Cangas insiste 
-en sacar .. cidiante o-Plan·· urballístico· 

' • - 1 

O pasado dia 5 celebrábase en Cangas 
unha concentración, convocada por 
BNG PCG e diversas entidades vici· 
ñaís 'raa1 "'á·sist'Worf váíios'('cen4tof de 
pers~as, en protesta pola riégativa ao 
alcalde· a incluir no pleno do dia 25 
unha moción na. que se solicitaba a 
revocación da aprobación· inicial das 
Normas de Plaríeamento Urbanístico; 
esixirido unha nova redacción do 
mesmo. O BNG acusaria ao alcalde 
de intentar diluir a convocatória con 

· diversas accións paralelas. . 
A oposición solicita que na · nova 

redacción se teñan moi en conta as 
reclamacións v·iciñais, criticando ' os 
procedimentos actuais onde se qui-xo 
dar o mínimo de información facili
tando unicarnente as alegacións indi
viduais. A .oposición esixe que dJscu- ~ 
ta o plan cos viciños, "sen tratar de 
sacarse de enriba'"e po'la via rápida as 
múltiples protestas que xa teñer:1 che
gado ao, concelle, como ter:ita facer a 
alca Id ia'.'. -

. As· prisas criticaríaas o . PCG, indi
cando que "a aprobación inicial fí
xose nun pleno irregular, un sábado 
ás dez da· mañá cdá documentación 
incomp.leta e despois de estar· só ca
trq dias na man q~ co~celleiros. As ,,, 
protestas terian conseguido, non obs
tante que o prazo de. expo~ieión ao 
público se cerrase o 30 de Abril en 
lugar 'do 4 dese mesmo mes. 

O pleno do 25, protexid-o 
por metralletas · ---
o 25 tíñase celebrado o pleno ex
traordinário da Corporación cangue
sa, a porta pecha~a, nas óf icinas mu
nieipais e ·coa única asistén_cia dos 
9oncelleiros do PSOE .e CIG, m~ntres 
que os representantes da oposición e 
público permañecian no salón ae se" 
sións. As portas de aceso ás of icihas 
estaban protexidas por membros da 
Garda Bivil, dotados de material an
tidistúrbios '.e metralletas e ao mando 
dun capitán, requeridos pola alcaldia, 
asi como por ,membros da Policia Mu-
niéipal. . 

AP está vendo q!Je son moi fortes as 
pjesións viciñais e q4e se poderia ver 
perxudicada. 

Segundo o .PSOE, os incidentes 
habidos no Pleno do día 25, con in
tercámbio 'de insultos, tirada de ovos, 

· etc., son debidos ao "lamentábel e in
moral de que os iluminados do BNG 
e os comparsitas dos comunistas te
ñen ~nganados a méclio cento de vici- ' 
ños para que asistisen ao pleno dic·ín
dolles que se ian aprobar as Normas". 

O BNG criticou ademais nt1nha 
nota a "manipulación feita polÓ al
ca"lde do PSOE e os cargos socialistas 
de TVE, que censuraron as imaxes re
lativas ao pleno" ped indo· que se uti
lice- a película como -proba xudicial 
dos incidentes. 

As críticas ao plan ~rbanístico 
Para o BNG, o plan actual teria uns 

A sesión, que cómezou ás oito da 
tarde, foi sµspendida polo alcalde, 
Lois Pena, dez minutos despois e 
aprazada até as nove e média da hoi
te, cándo . os concellais da oposición 
lle reprochaban que a suspensión era 
debida a que os concelJei ros cle AP, 
que forman . parte .da meioria gober
nante, non acudiran ao pleno. 

Para o PCG a áuséncia de AP é un 
síntoma de qu·e a alianza do gobemo 
municipal -estase a ·desfacer ante a 
c_ercania das eleicións. Para o BNG, 

-~ grandes custes sociais, colapsando o 
crecimento parroquial, dado que par
te dunha concejción foránea que ig
nora a realidade sócio-económica de 
Galiza. Só se terian en conta nel, co
mo núcléos de povoación, . a zona 

"-

Sorprendentes· plenos 

centro e a parte baixa de Aldán e Vi· 
lariño, considerando ao resto como 
núcleos exteriores, en zonas defini· 
das sen posibilidades de crecimento, 
ainda incluindo nalguñ caso e neste 
último aspecto, os montes comuna is. 

Segundo o BNG, o plan ben'efíc ia 
unicamente aos grandes proprietári os 
e especuladores, criticando tamén os 
aspeitos de poi í.tica de servicios, solo 
industrial, asi como os plans pan::ia is. 
Igualmente considera o BNG que os 
viais mónstruo darían lugar a danos 
sociais en lugar de aliviar a conxes· 
tión do tránsito. 

Aspeito.s positivos en principio, 
como a protección das praias e c-0sta, 
non se verian reflexadas na hora da 
prática ao permitírense por exemplo 
a construción en Rodeira, ou a reali· 
zación de parques de campismo e zo· 
na hoteleira nas dunas de Barra en 
Nerga, igualmente se dá c9mo solo 
urbán a zona da lagoa de Vilariño. 

Apesar das cr(ticas mencionadas 
por parte da oposÍción municipal 
(BNG, PCG), o PSOE ten expresado 
a sua vontade de "quitar adiante as 
normas por riba de todo". 

En Baiona ·vóta~e, -.non se discute 
~~ i/ 

Despois dun ano pe paralización mu- · 
nicipal, o Cancel lo de Baiona cele· 
brou duas sesións plenárias a unha 
hora intempestiva para o público: oi
to e média da mañá a primeira, e 15 

. minutos máis tarde a segunda. Neste 
pleno houbo dous protagonistas. Un · 
inevitábel, .o Alcalde Rocir(guez 
Quintas, que dixo que ali íase.dicer 
-"si" ou "non"' e non.. a. discutir. o 
outro Osear; Carreflo,. co.ncellal de 
AP que se pasow a0 "bando" do Al
calde .despóis de estarse opondo aos 
seus plans durante todos estes anos. 
O próprio Chicho Quintas faino bus
car de mañanciña. á sua casa para que 
despois· votase a favor ·dos presupos
tos apresentados que, segumfo a opo
sición, "sori moito máis maos e irre" 
gu·lares qu_e os que Carreño. se ,flegou 
a ;.-aprqb'!_r con j:ll;'lt.eriorid~de~ '. Agoq1 . 
especúla~e c_oas. caus~s do cámpio,-e 

acondicionamento do reeiríto da Pal-
· ma para a Feira do Descobrimento e 
a contratación de duas persoas para 
trabal l·ar nese certame. 1 

• 

A acta aprobouse coa abstención · 
da oposición por desacorde co cé:mti
do. Pasouse/ logb ao acondicionamen
to do recinto da Palma para a "Fej,, 

. ra db Descobrimento" cun . presupos
to de ~rtó de nove millóns de pese• 
t~s. Tratouse ·no ._ pleno porque isto
foi o que, por fin, pediu a.Xun.ta,, asi 
como un proxecto técni(:Q Pé!ra con" 
ceder a subvencións. Pero a oposición 
seguiu argumentando que ain'da así as 
cousas eran ur.iha chapuza pois que 
non se indica ·cómo se ·van cerrar os 
terrenos, nen por cánto tempo, e que 
cómo se gasta tanto diñeirn só ' para 

· 1 O d ias, cand'o para · out ras cousas 
non chegan ~as subveacións ou, n.ori .se 
peden. -1¡: ,( _ _, ·• · ~., , 

/ 

ra o ano pasado. Houbo tamén ou· 
tras perguntas que, por suposto, tam
pouco for:on contestadas. 

p pleno d~s presupostos 
Terminado o pleno anterior, comeza 
outro para debater o tema dos presu-_ 
pastos. Can~fo o Alcalde . acabou de.r 
ler persoalmente· as pa(tidas, orde
nou, se·n má.is, sen debate nen nada · · 
polo estilo: t'que se vote". · ·. 

Este presuposto, de 140 mil'l óns; 
supera en n9ve ao que aP,reséntou ? 
119 de Xane'iro. As mofi~acións rad1· 
·can sing~larmente 'nos gastos de :e· 

' presentaci.l:m, detensa xu.r rdica, ~1e· 
tas, festexos e gastos de. locomoc1on. 

( ... ). Un singular yo~t{me ~en-; 
tro da nosaJiteraiura:. . ; .. 

'· son bastante sabrosos os comer~.tª(os 
que corren na vila de Erizana: 

. Sen conte~tar _ á~ pe.rguntas -e ¡Se.11 
dar opción a facer máis, o Al.~alde 
mandou votar . . Ali estaba Carre.ño pa~ 

· - A qposición ·quiXó. tomar ,a ,P~la· 
bra'"- para perguntar pólós cáni'b1os; 
Rodríguez Quintas, atento, . cort.~U 
expeditivamente : calquer·,·interit?1

• ~e 
polémica. Os concellais da opos1~10~ 
co.mezai'tm a. patear ·. e tamén o·pubh· 
CO-;¡¡>tesente. o -'Alcálde; r,áp.ido .el; em·. 
pezou .. a perg.uñtat:ll.e un ,Ror ,un. a.oS' 
·C()¡;iceffais; se,,aprob.aban_ OU~ non , Can: 
do ~~fíégou _a ·· car~eño E: . .di~o _o "s1 

querd'' . o nianclaxe estabá 'consuJíl a·¡ 
do; ·ae;pdis'<cfé dou's' Iho~'He desd~ños i 

. , , ~· X. Gonzá/Úi Gó me~ . 
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Asi, en média· hora, que se ¡:foi 
"tanto" débese á bronca que Jrmbi.i a 
oposic.ión, gespachárons~ dous. ple-
nos. ·. · · · • " "1 L 

No primei ro pleno" tíñase ' fuie 
aprob1ir a acta da sésión ·'anteri8~; o , 

ra lle dar a vitó ria. . .] ~ ',;"'' 
/ ¡·, H '{ • 

1
, , j'• '.'.1_;!j ' 

Veu logo .~ .. te.ma d~ é0n);t;.átct,ció,n 
laboral, e aqui ' puder;ol) "P.é_f~Lin:t;af.· os 
concellais da' opbsiéiÓli cáis fororí4'os 
éxitos económi-cos-da,-eaición ·da ·fe.i- e oposición. · 
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Vários miles de manifesta.ntes 
en. toda Galiza ·. '· . ·· ' Xa ten alcalde .. 

. O· Grove, .Seirut galégo .. OsJOd.iOS .. ·. ·. 
colitfa Reagan 

' ~ ' ¡ I • 

' . 

"Se va el caimán, se· va él caimán"._ 
Unhas mociñas querian. repinicar as 

·'" .campás !llentres soaban 'os foguetes 
· de. palenque e aparecia algun que ou

t-ro caravel vermello nas mans dos vi
cinos. Habia mans direitas en sinal de 

Pode que nomear a O Grove como o Beirute galega sexa excesivo. 
Ser non é para tanto. Orabén, os ánimos nunca estiveron tan · 
erifr~ntados en neñgunha vila, nunca houbo tanta división, tanta 
pai~ón, tanta violénci.a. Na sesión onde se,·elixiú· o novo alcal:de Vários milleir.os de persoas asistiro,n 

na Coruña, Ferro!, Vigo e Ourense as 
rnanifestacións c~~voc~das por nu- . 
rnerosas organizaqons.- ~ esquerda do 
PSOE, col~ctivos pac1f1stas'. etc., en 
protesta -pala yisita de 13eagan a Ma-
drid. 

"Cómo se chama o. parco? O por-
co chám.ase Reagan", "Agora, agora, 
Otan nm1 e bases fdra",· "Indios ao 
p'oder, iánqu.is á res~rva", _,asi C<?,mo 
lemas de a¡;>oro ao réx1me n.1carague,r:
se foron algunhas das consignas ma1s 
coreadas. Destacou o n~mero de dis· 
farces, boneco~ vermes xigan!es, c~
ricaturas do presidente nordeameri-. 
cano e várias charangas que animara~ 
0 percorrido de cada unha da~ cele
bracións, dándolle un tono mo1 m~r
choso ás protestas. En Vigo, dirixen
tes de CCOO apareceron en cabeza 
da manifestación con diversos disfar
ces ao tempo ·que outras grupos, 
portando instrumentos musicais de
ron ritmo e desafiaron a chúvia que 
arneazou , en moitos momentos. Afi
na! do percurso interviu unha repre
sentante do .grupo de Abogados Xó
·venes de Madrid. No Ferro! criticou
se a poi ítica neócolonialista e opreso
ra de Reagan, indicando que desde a 
sua eleición en EEUU aümentou o 
número de parados e a discrimina
ción das mi norias". 

Problemas na convocatória 
A manifestación de Vigo tivo alguns 
problemas para· ser legalizada, dado 
que o Goberno civil negou ei:i prin_ci
pio o· permiso por aparecer entre o~ 
firmantes da solicitude Alberto Fer
nández Campo (membro do sector 

· escindido da INTG) .quen, segundo o 
Goberno civil~ non representaba a 
nengunha organización. Os convocan
tes tiveron que solicitar un novo _per-

' miso, onde este non figur.ase. 
No tocante á organización houbo 

alguns problemas tamén na Coruña e 
Vigo. BNG e UPG queixáronse de 

Importante senténcia 

non teren sido convocados en nen-
. gunha destas duás- cidades. Én Vigo 

tamén o PC. se queixou de se'r1 discri
minado, expresando· un portavoz do 
partido de lgnácio Gallego as suas 
sospeitas de que · seren_ eles .. aparta
dos da convqcatória se debese á "aJi- . 
tu de de ccoo I . er:'Jtre outros" I amos
trand ose surprendidos polo feito de 
que se intentase marxinar 1'pr:ecisa
mente ás forza.s que máis c9ntribui
ran nas mevilizacións d-0. 1· de· Maio, 
quer dicer o PC., BNG .e l'..JPG,". 

Os firmantes maniféStaron "non 
obstante que a convo_catoria fora to
talmente aberta. _ 

En Ourense e Ferro! as manifesta
cións foron unitárias. 

Modificar os topóni111os 
nas estradas é . delito 
O xu (z Xoán Carlos López 
Keller decidiu fallar 
absolvendo a Severino Somozas 
dun delito de danos, polo que 
estaba xu lgado desde que en 
Agosto dó 1984 fora detido por 
correxir topónimos nos 

. indicadores das estradas. 

do uso do galego". Como é sabi
do, a· Lei de· Normalización Lin
gü (stica só considera un idioma 
val ido para a nominación dos to· 
pónimos, polo que a doble deno
minación, utilizada especialmente 
polo MOPU, pode e debe ser co-
rrexido en simples cumprii:fi'ento 
do lexislado. · 

· A senténcia é considerada posi
tiva .en n:ieios ·nacionalistas . por 
máis que non sexa xerªlizábel qui
zais a outras ·denúncias, pois non é 
o c'aso de que sente· xurisprudén- • 

A senténcia qü~ acaba d~ ser pro
c!~mada ven corsiderar que a ac
eran de modificar ós topónimos e 
polos na sua aute'ntica denomina
ción non é senón adiantarsé a · un
ha abriga ·que ,teñen os poderes 
.públicos. · · . . . · -

. Sever·ino Soní'oza~ fora surprer:i
djdo pola, Garda Civil hai xa nove 
meses cando, pincel en man, co
rrexia a topqnímia .. restaurandoa 
ao seu i~ioma natural. O fiscal ca~ 
lificara os feitos áun delito de da-

.· cia, pero si se considera un ma@ Í· 
fico preceél.énte, sobranceando o 
feito de que o _xu_íz que-agora di· '· 
tou o .fallo rion sexa . gal ego e si ' -
madrileño(!!). . . 

. nos _e solicitaba tres meses' de 
· arresto maiG>r e -o ·sufréi-xio das eós-
tas... ~· , ' , ,. · -
. · ,ó,_- def~~s~r., Go~¡;alo ¿;,;tizo, 
LlotQU m'af.r .dt> · Est~tt:Jtci de- Awto-'.: 
npí:riia · ·Pafa:' i:ustilicarf. a: acet'bn _. 

. candq-- s~ ' f~r~ ~a : "obr\·ga d_os_ pfi: 
,,de_re~ ~bJrc.os de ¡::¡arantir a .i~u,at- . 
dade, ~os idiomas e a pQtehciadón 

• ~ >- .•• • •• ,. 

. ' Pola mesma · aplicación discre~ ~ 
cioñal da lei que se~fixo ao deter a 
Severino Somozas e metéJo no 
xulgado, p0derian agora as autori
dades ir detendo .aos encarregados · 
do MOPU que . coloquen letreiros -
con Mdenomin~cións ., ilegais -palas 

. estraºetas. . ' , . - . ,, 
. Ai:rida 'tl~e "a.¡ rázón :estaba de 
pane dos que eorrexian 'agora hai 
u-.,na: 'sen:ténpia. qué' lles e dá unha 
rmpor~ante lex .itjmidad~.-
. ;_.,_ . 

. rezo, ac;éión .de grá9i.as, . 13rorñesh~ ói.J""' 
non se sabe qué., Era o 25 de Abril en 
O Grave. Habia ~ puñc~s en alto, epa
recia dar por finalizada unha loita 
"non contra ur;iha opción poi ftica, se-,, · 
ñón contra o fascismo",. segundo af ir
mou~ na sesión Mou.relo_s Muñiz, alcal
de .. en funcións porque os partid~rios 
de Bea Gondar non se apresentaron. 

d íxose que a loita "foi co_ntra o fascismo". Agora; m.ei:itres reina a 
'catma, hai ·quen" esperá-a volta da tempestade,· porque, como 
repite moita 'xente,."Bea non se vai quedar asi". Os 15 días de · 

Era -un 25 de Abril ,.,e habia xenté 
que choraba} xente que se abrazaba, 
algun que dicia que iá cortar xa o ca-

, bel.o e a barba. "lsto é moito". JI Aca
bouse o pesadelo". O Grovi:l, tiñá al
calde, Caamaño Prol, CDS, que quer 
"fc;icer Llnha cidade aberfa a. todos os 
viciños-c.•. E non aparecian as '!teje
ras", · as "mullere~ de Bea", as que 
ocuparon o salón de se~ións .. "lstd é 
a paz" ... 

A calma que presáxia tempestade 

Logo . v_eu a calma . . O Grqve pareCia · 
t.inha balsá de aceite, uriha vila na que 
as liortas políticas, as imposicións 
dos ·clans económicos e mafiosos, as 
falli íliás unidas· pur intereses, non 
existiran ou defxarari_ paso á concór
dia. Os partidários· de Bea Gondar, 
"do c-aimán", desaparecerar) despois 
da ameaza de "Alcalde por 15 dias", 
ou o "de pouco vos vai valer a vitó
-ria, volveremos'·' (Un lembr:aba desa 
frase, desa mesm~ frase. Onde a es
cqitara? lmpostbel r~córdalo naque~ 
les mor:nentos, pero iso si,.-érame fa
miliar. E despois matinando,· ·deime 
conta ·~qtte .fora na faculc:Jade, nyn de . 
tantes asaltos dos fachás ... -voltaron 
outras ve_ces~ pero xa nunca" máis pa
saron), _, 

Mesta calma que v·iv;e O Grov«? es
te:S dias ;tamén hai queh - pensa que 
Bea volvera ao ataque. Non se sabé. 
cándo, nen cómo, ..;-r:i_en onde. -Agor:a, 
os máis avezados :presirmm que a loi-·; . 
ta, como parece <lar -a eotender. a si-.:. 

. tu ación, a calma reinante, o reprega-
- mento dos efectivos "beagordianos", 

- prazo están a pasar. 

é un en gano. "Algo. se está traman- ~ e 
do", dicíanos un militante naciona- . ·~ 

~ 1 ista. "Algo intentará de novo", di- ro 

cia un afiliado ao PCG. E na vi.la co'-- u 
méntase cál será o seguinte paso, o ¡g_ 
seguinte asalto~rJ'Que o parou AP,· o ~ 
próprio Fraga", _di álguén. "Se AP 
sempre o estivo apoiando :e nunca se 
definiu", contesta outro. "Agora ten. 
me.do, están ai as eleicións", tércia o 
primeiro. :'A ese non · o para AP, nen 
nada, ·seguira" senténcia outra_persoa 
que se mantiña alonxada da -conversa. 

A incógnita pode quedar- · 
desvelaüa no primeiro pleno , 
A incógnita do que val facer Bea e os · 
.seus ·pode quedar despell,ada. o día 1 O 
no pleno a celebrar; o primeiro que 
.presidirá Caamaño Prol. Tomarán os 
partidários de Bea o axuntamento 
ou:travolta? Asistirán ao pleno? Faraó 
Béa e os seus conce11ais? ... e·stas soñ. 
algunhas das perg!-.mtas que a xente se 
fai. ' 

· Este pleno vai indicar cál será a di: 
námica a seguir na vida, non só poi í
tica, de O Grave ... 

Neste pleno case _seguro qúe se 
aprnbe facer unha auditoria privada e 

. outra públiéa do-Axuntamento. Elas· 
darán a situación real na que Bea 
Gondar o deixou; Tamén quedarán · 

. _constitu ídas as diversas .co·misións. Ts
to é agora no que, ~e está traball.ando 
entre os ·diversos grupos poi íticos. 

Mais o novo equipo de goberno 
non se quer quedar parado nen un s6 
momento~ e· vai acometer desde_ xa 
proxectos que durmiron este ano ·en 
meio ·das liortas. Tal é o caso da ubi
caéíon do Instituto', que se fará, éase · 
con1ptal seguridade:nos-terrenos mu- '. 
nicipais. · · 

. O "B~i~1,1t g~le~o'.' ' 

E á Grave pre'i1ararase para acoller 
aos veraneantes, empezafán a alugar
se ~~~as, ·a.abrir os estabelecimenfos, 

seguirán <:Jé~embar.cando contrabaf'l>
do, tabaco; aumentará o tráfico . de 
drogas, chegará, surprendentemente, 
máis xente estranxeira que con:iete
rán máis ' atracos ... botándolle a cul
pa·:.de que xa non p.oden viver-. da des
carga do tabaco i.legal. 
r E cos verarieantes chegarán tamén . 

-alguns "capos". Pero todo isto non 'é 
nada ~comparado cos di¡;¡s anteriores 
ao 25 de Abril. O Maio por.tu_guésJo[ 
moito máis tranquilo que os dias que 
antecederon ao "triunfo da oposi
ción" ("Viva a oposición!'~. berraba · 
uriha velliña.) _· _ 

, Alguén améazaba por teléfono aás 
concel!ais, a inda que había queff non 
dicia nada. ~ 1.nt~ntaron quelmar a cá~ 
sa · de Caamañ·o- Prol cunlila· botell.a 
de, .gasolina ardench Ame,azas: ás 
compañeiras dos concella-is., .(Z, "' no 
terceirn pleno-~ que á ci:iarta -. ft)¡· a 
.vem;:id.a,- deix_ando' quedar:. mal. ao ' re
franeirn popular, Mascato He.a, coA-

. \ 

cellal do BNG, era agredido á beira 
da policia mentres saía a· axudar, se 
facia falta, .ao secretário do axunta· 
·mento.- O agresor escapou polo. meio 
da policia. Logo foi detido e posta 
en' liberdade.• · · 

A agresi9n era o fin dUn pleno, 
onde o tio de -Bea Gondar, García 

· Be~, tenente de alcalde, presidente eñ 
funcións despois dé enredarse nunha 
discusión co Secretário do Axunta
mento,· non perroitiu a eleición do 

.. novq alcalde. Foi a penúltima de Beá. 
Logo ós. concellais de Bea non 

querian receber a notificación dos -. 
plenos, seica non estaban na casa, ou. 
nón querian recebela e alá andaba a 
policía municipal dun lado para ou
tro. Afinal~ c.Qmo non, asistíron ao 
pleno. ' 

· . Pero antes tiñan que .acorrer cau
sas como ~ queima do coche do con
cellal do BNG, un Mehari que que
dou completamente calcinado. Tivo 
que . voltar a p9licia, que deixou pasar 
ao ple1:10 a ·30 viciños, conveniente- " . 
mente identificados, e aos informa
dores, que, nalgun caso, tamén tiñ¡;¡n 
sido.- ameazados en repetidas veces 
pQlos partipário~- de Bea-Gondar. 
. Case media hora despois·de come

zar o pleno·, de facer todas as forma
lidades de '.ri~qr ,e máis, ..,elixíase n~vo _" 
alcalde: e Saudos desde o -balean, -
ap1aus0s, berros,. vivas ... agoi:_a a espe- , _ 
ra, de qué?; "atgu n follón haberá, al- · ' "~ . 
gun coAflic:to, :Sea non se queda así",' ' 
sentemciaba finalment,e un vi_ciifo. , 

. A.E~ 
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Nun documento aprobado· polo Consello 

A Xunta di que a entrada na CEE
é perxud~cial Para Galiza 

salvaba ao goberno de AP e os parla_. 
mentários aplaudian a . decisión - do 
Conselleiro. 

O Conselleiro de Educación e 
Cultura Vázquez Portomeñe 
retirou a Leí de Ordenación 
Universitária Galega despois de 
que An~ónio Rosón máis unha 
Vr{'.- ~.q~a,nd c¿ ~9!1,AP, e 
precisamente esta vez contra ,o 
seu próprio "grupo", o salvase 
dunha derrota. Agora elaborará 
a lei unha ponéncia conxunta. 

' nunha manobra intelixenté. salvou a 
situación e ao Goberno dunha derro
ta. 

Kesta se'sión falouse por parte do 
PSOE, na sua liña de sempre cando 
de oporse a leis do Parlamento auto
nómico se··trata, de que invade com-

A · sesión levantará gran exp~ctación 
entre os círculos universitários onde 
numerases estamentos se apuñan a 
ela. A oposición fara máis dura entre 
o estudantado, mentres o próprio 
conselleiro· e o seu equipo ensalzaban 
esta lei, calificábana de progresista e 
de galeguista. Afinal, Portomeñe, 

Parlamento. 

No ar queda a pergunta de qué fa. 
ria Portomeñe de contar con maioria. 
A bon seguro que de ·següir 'ª tónica 
doutras sesións, non a teriá retirado. 
Pero esta vez foi diferente. António 
Rosón salvouno in extremis. pé pou
co valeron as chamadas telefónicas a . 
Maria·no Rajoy para que se apr.ese ta· 
se urxentemente. Non chegou· a tem-
po e a Xunta estaba en minoria. Ta
mén os socialistas chamaban "in ex- · 
tremis" a Gato Soengas._Os oradores 
"enrollábanse" o que podían. 

Descanso, Rosón fala con Porto
meñe, e chegan a un acordo: "eu vo
to contigo se ti a retiras", debeu ser 
máis oui me_nos o compromiso. Rosón 

-.peténcias. do Estado. Ulo o autono
mismo do PSOE erhpeñado en salva
gardar o/Estadó. unitário.e uniforme? 

Agora a esperar a qUe se faga unha 
lei nova que, mqito nos tememos, ao 
ter que ser consensuada sexa ainda 
pior que a apresentada polo goberno, 
sobretodo se non presionan de círcu
los universi.tários. Dicimos · isto e_spe
cialmente perante a·atitude do PSOE, · 
negativa nas aspectos da -autonomía 
universitaria e de defensa da LRU. 

. A.E. 

Retirada a Lei da ·UniversiClade · 
' ' . 

' . 
O Consello da Xunta aprobou un do
cumento sobre os acordos suscritos 
polo Goberno español para a integra
ción na CEE, no que se demostra que 
este · tratado é perxudicial para Gali
z_a. 

Anal ízase "neste breve pero im
portante .documento", en palabras do 
portavoz Xosé Lu i's Barreiro, o sector 
agropecuario e leiteiro en particular, 
asi como o pesqueiro e o da poi ítica 
social. 

Este documento seralle remitido 
ao Goberno central, sinalando tamén 
claramente que a Xunta non é con
trária á adesión, senón aos aspectos 
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negati vos que esta supón. . ~· . ; cion na ·que se se expuñan as desven-
Vense unir ·agor.a, asi. o Ooberno · taxas dista integración. · 

autonómico ás voce~ que denúncian · 
os perxLi ícios que esta ·integración vai O_ acord~ co·n Portugal 
supór para o ndso pa'ís. · , . . 
' O que· si surprende, ffiito· que re- · Os armadores galegas · están a mani-
calcaron al.guns partic::fos, é que 0 do- festar a. sua disconformidade co acor
cumento se faga a·gora c·ando xa. está do pesqueiro ~use.rito polo Estado e.s-
_todo decidido,. e que a Xunta non .to- P.añol e Portugal polo que non van 
mase unha postura clara anteriomien- pod~r faenar águas adentro das doce 
te, .PDr máis que se contradiga e un- 'millas. 
has veces afirme que o Goberno cen-· Declaran que iste conculca os di 
tra l estaba informado e out ras qué · reitos históricos dos mariñei ~os gale-
non foi consultado o Goberno au to: gos e que ó acordo é moito pior e 
nómico. perxudicial que -º que .se pu.do asina~ 

Recordar· que tamén no Parlamen- hai dous anos, cando o Goberno es-
to AP votDu en contra dunha resolÚ- páñol se negou. 

Estado español 
(correio ordinario) 1. 500 Pts. 
Out ros paises 1. 700 Pts. 

En dous cóncellos de Ourense, 
Verin e Melón estanse a 
producir enfrentamentos entre · 
CG e AP. No primeiro por cülpa 
dun polideportivo, no segundo 
pala cqnstn-!_ción dun Grupo 
EscolqJ. 
O · Co...ncello de Ver in déclarou ;'per
soa 'non g-rata" a Maria do Carme Lo
velle Alén, antigua alcaldesa e parla
mentária ·por AP, asi co'mo ao Canse- " 
lléiro Carreña Maribona, responsábel 
de Ordenación do Território ·e Presi- · 
dente. de AP -en Ouren.se. A Deputa-· 
ción· provincial acordou .apoiar as r:.e
solucións do Concello. 

Os problemas neste momento· es
tán centrados na coristrución dun po
lideportivo ,que a Xunta de Galiza 
-non autoriza no s.eu emprazamento. 
Pero detrás de todo están os líos en. 
Verin entre as fam ílias que controla- · 
ron sempre a Vil a e máis alá .-a liorta 
poi ítica AP-CG en Ourense, onde a 
primeira formación, desde -a Xunta, 
intenta acabar,coa supremacia de CG. 

O grupo escolar de Melón 
No concello de Melón- .o" problema . 
ven pola const rución dun grupo esco
lar, , pois que mentres uns viciños-sé 
inclinan por Melón, outrns fano por 
Ouins. · . 

Nesta liorta parece qué ten 'cla;os 
intereses, polo ·menos segundo . de
nú ncia CG, o Conselleiro de Turismo 

. Villanueva Cendón proprietário do . 
Mosteiro que leva o nome do muni- · 

· cípio. CG denúncia ·o caciquismo de 
Villanu.eva e o intento de enfrentar e 
dividir aos v.iciños . . 

Xavier' .Sádaba 
"S8 algunha 

,\ -

obt~mos vez 
0utbp.ia é_ porqu,~ ,previamente 
t~mos actuado na vida-.... · 
cotipi9ña ,corno. se· pudésem 
conseguila" · · 

: Xavi~er Sádaba é bas~o, Doutor er:i Filosofía pola Universidade 
' Aut~noma de Madrid, onde imparte clases de Filosofia 

da ~'~9~?~e e F ilosofia ,?a ,, Rel.i~ión; estudou en Roma e Tubingen 
e fo1 -.. v1s1t1ng professor. na Univers1dade de Colúmbia 
(Nova York). Até agora ten publicadó ademais de numerosas 
colaboracións er1 revistás e diários, "Diálogos sobre l'p religión. 
natura~ en Hume", "·Len.guaje religioso-y filosofía anal (tica", "Qué 

. es un sistema_ de ·creéncias"· e ,.,Filosofía, Lógica, Religión", está 
traballando nun pwxecto. que leva por título "La lógica de 
la mortalidad". · , 
Sádaba estivo. a meados de April na 11 Sem¡;¡na · Galega ~e Filosofía 
qwe -~e celebrou en Pontevedra, e .con el falou ó noso co.laborador 
An.ton Baam0nd_e. · 
. -Parece· claro que vivemos nunha 
epoca de descreimento xeralizado 
·como .se as duas últimas -década; 
cumpnsen a profecía. de Nietsche 
acerca da m_orte de Deus, da q1Jebra 
dos ~alores. ; . cómo valoras este .des-
cobnmento? ', 
, Antes ·de valo~ar nada penso que 
e certa. A época e de descreimento · 
no senso ·de que supostos valores -e 
tamén sobretodo supostos ideais que 
non nos ~rian fundamento do -p~nsar 
e .o facer da orde social, si_ s~ teñen ·vi-

do abaixo. Ademáis -·viñéronse en 
dous tempos; vense moi pouco lexiti· 
macias, ·ninguén se atreveria a dar de· . 
les unh_a xustificaciór:i ,ou a razoalos, 
pero isto pasou xa aos carpos e a 
xente v(veo. Non é só unha cuestión 
intelectual. é xá unha cuestión corpó· 
ral, máis vita{ Aquilo · que dicia 
Nietzsche , de "Entenderanme dentro 
de cen anos?".xa se está realizando., e 
nbn no ·senso de ente·ndel.o e si no d~ 
vivilo. Paréceme que· iso é verdade. 

D_an.do un paso· máis: que dicer an· 
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. 07 estamos abocados ......:como di-
te IS ·' d - h . alguns post-mo ernos- a un a rian , .- · • d situación -de_ pura d1sgr,~g?c1on,. e. ca~ 
da un viver _na sua própn,a· des~sp~ra-
. , n ·0 u éxito ou habera pos1b1l1da-

c10 d · d d 5 de recuperar álgo ou .e c,nar e 
n~vo? Eu manteño un pr~~ente ' op- -
timismo. Como F.r~~?· dm~ que a 
metade dunha . solu~_1on en algo é ser 
consciente . des.e ·algo! e nun 50 por 
cento iso pode ser as1: é xa unha cu
ra. Ser conscie~tes de que alg~nhas . 
cousas non funcionan xa, que h1pote
ticamente ~uncionamos .cos esquemas 

, decim onónicos, que moralmente o 
tacemos cun . ci ~ isllJO que xa re~atou . 
coa Ilu stración e . canha· soc1edade 
rnáis vac ía polo mach?que constante 
do cap italismo que flXO do IT)_Undo 
un cárcere. .. . 

lso é certo recoñeee1·0 e· tamén a 
irnpoténcia que iso ten. Pe~sQ que se 
poden dar outros aspectos interesan
tes: unha solidaridade desde posturas 
moi diversas, que a xente saiba topar 
todo nunha causa e, ·entender· aos· ou-

"A vida cotidi~na 
é a imposición· 
dunha série 
de ~squemas, 
xeralmente estatais 
e institucionais" · céptico, inquisitivo no senso etimo

. lóxico da palabt:a. Mirando a calquer 
sítio; absolutamente aberto, e nese 
camiño é consciente de que está moi 

.<'.' 

_da tradieiún e~ncipatória, .da cal .o 
menos . quepo~() dic~r é que ~11e teño 
moito re.speito e en moitas cousaní
go9. Polo demais penso que soh moi 
directos herdefrós dunha conceición 
da história xud~o-cristiana: - non hai 
máis que unha história, a situación 
d~se- na história, e hai un _-futuro ·-ab
sollltO ab cal · hai qúe. chegar co cal 
_críanse mediacións ; medianefros se-
cretários xerais, etc.-.. . ' 

Penso . que j so foi m6i culpábel . 
hai ariálises que poñ.err de- man'ifestc:i,~ · 

~ que"" o "dúgmatismo dos partidos da 
esquerda está nese fundamentalismo · 
prévio a -respeito· -Oa salvación ·e ·á 

. idea _r(xida da história. Penso que 
agora . xa hai af']álises de abando para 
romper; l')on hai "história~ hai "his
tórias", -~C?n'· ha! unh.a liña-de p~o·gre
so necesa~1a, nen -mo1to menos. Penso 
que teñ-en limpado m·oito máis este 
tipo de categorias, ése moifo máis 
mo~esto neste senso, tense estudacfo . 
mo1~0 mellar a história, cun material 
empi'rico moito menos dunha só die
ta; pol9 tanto, como di.cía· ao princí
pi~., _ pódese ser medianamente _opti- . 
mista para que, senón ·eses grupos, 
outros podan enfocar as cousas dun
ha man~ira moito rriáis liberada da 
teoloxia : Insisto na teo·loxia, a a idea 
de que hai· un s,ó princípio ·ou orixe á. 
cal hai que se acomoda r. 

-Finalmente, a tua opción é por 
unha· cotidíanídade non falsificada e 
mitificada, por unha · cotidíanídade 
que quer gozar de imediato e ao tem-

. po integrar en sí mesma, mediante a 
ternos acttfado na vida cotidiana co- · acción, a ·aspiración a un futuro re-
mo se pudésemos conseguil·a. ponciliado. .. -

. · -Indos noutra dirección. Para .-:Eu q~ero subíiñar, e _despois co-

tros; uns movimentos alterna.tivos 
que saiban valorar moito máis á mar
xinalidade e pensar que non hai que 
confiar· en grandes razóns univérsais -
xeracións moito máis capaces de ex: -
perimentar o que é a vida de todos os 

'. ilusionado nas causas. que non fai pé 
en ñingures e ªº tempo ten a expe
riéncia da liberdade e do reco-ñeci
mento nos outros e polo tanto non 
pár_a até que pudese conquerila Faria 

~·N·on llai unha 
moral indi~ic:lual, 
a moral Sell'.'pre 

moítos a relixíón é un tema supera- · rréx1r, a idea de imediatez. Insisto 
dÓ; ipais, non obstante, enchen, sen moito nesta idea d~ imedi·atez, -e iso 
clara conscíéncia disto, a sua vida de pede dar a idea de que ea ·caio nunha 
ritualismos e de substitutivos da reli- idea de_espontaneísmo vúlgar ou algo 

. dí as, a vida co_tidiana; que a · xente, 
contra as categorías fixas, .xere mo
dos de vida distintos e isto dunha ou 
outra. manei ra .estase dando. Estase 
dando .no terceiro mundo, nos -movi
mentos alternativos de Europa ... , Da
quela teño un moderado optimismo. 

- En "Saber vivir" tentas facer a 
crítica 9o dogmatismo das utopiEJs e 
en focas o tema,particularmente des- · 
de o sentimento de orfandade deixa
da pala quebra dos valores do cristía- 1 

nismo e do que ti chamas o seu "fil/o 
traveso", o marxismo ... 

-Paréceme unha observación moi 
pertinente, pois apesar de que eu ne
se libro e noutr6s sítios, 'pois si ataco 
o,.9ogmatismo das utop ías, ao tempo 
tenolle uriha grande queréncia á uto
pía. Coido que historicamente as 
utopías teñen sido -moi dogmáticas·, 
de ron un mundo mol feíto, aponta
ron un m~nd~ moi configurado e ne
se senso violentaron moito á história 
..e. aos ind ivíduos para obtelo. Teñen 
sido excesivamente mesiánicas ou ex
ce?ivamente teolóxicas. O seu defeito 
fo1 que foron utopías ortodoxas. 

Eu apóntome a unha utopía máis 
h:~erod ~xa, máis negativa, máis liber
taria. D1to doutra maneira, a utopía é 
pensar que un non debe nunca deixar 
de ?ctuar até acadar unha comunida
de ideal. Non dimitir nunca, ou sexa . 
~o~ acabar no fatalismo 1 de que o 
un~co que diferéncia ao bruto e o in
tel1xente da natureza é o oco da -li
b~rdad e, qu~ poda recriar fins, pero 
f_ei to dunha maneira negativa en con
tra dos obstáculos, heterodoxa, en 
contra de ,calquer categoría moi fixa 
qu~, ~n .xera~, .. levoa ao dogmatismo, 
e mo1 libertaria, quer di'cer, experi
mentada en cada momento e non en
tontec ida. por un ideal que no fondo 
soe ser a imposición de catro. , 

-~!_al vez o. aspecto que resulta 
mais Interesante do teu libro resida 
na postulación da utopía e simulta·_· 
n~~(lJente, na ideá de que ~sa direc
cion utópica moral debe ser pensada 
~pmo unha ilusión . unha ficción un 
como ,, ' ' . se , un autoengano necesá-no ... 

- lso ey diríao doutra maneira 
agora d' · , , ~ . 1riao en palabras de Berga-
~1~· 91c1a que un escéptico sério un 
ci~e~t~co tj e veraade, rebelde, rev~lu-
ab nadrio nunca é un indiferente-. Ten 

on o grau d · · dec · . · emon 1aco como par¡:¡ 
feit ata~~e ·de que ·estas cousas están 
rn as em~siado "á boa de Deus" co
quºe Para que .e~texa .ben, quer ,dicer 
en n~n conf1a nunca excesivamente 

na a, e Polo tanto mantense es-

que as-causas parasen; pensada qu·e a . · 
moral só se pára cando un está decer-. 
to tranquilo, cando t'en a_experiéncia 
de que todo está ben e até qúe non 
chegue iso non ficará tranquilo. E 
até ese momento seguirase movendó 
con esa espécie . de · esceptki~ITlD ou 
de autoer.:igano coñecido. · 

-Outra direceión suxestiva radica · 
na tua crftica do dogmatismo da vida' 
cotidiana. Esta cometería o erro in
verso do utópico: se este- vive no ceu 
sen ser da terra, o primeiro se instala-

ría nunha ramplona e aburrida como
didade falta de toda ilusión. 

-Na vida cotidiana poden tef cer
ta releváncia tres causas. Unha na 
que teño · insistido bastante nalguns 
artig'c)'s e· libros., é que nos teñen rou
bad'o a vida cotidiana. A v'ioa cotidia
na ·ten moi pouco de tal é a l mposi
·ción dunha série de esqÚemas, xeral
mente estatais e institucionais ten 
moi pouco que _ver <ros interese~ das 
p~rsoas é aquil·o que dir-ia Kant "con
vertéronnos a· todos. en 'précio, todos 
somos intercambiábeis". 

xi6n. . · ... · polo ·estiJo. · :- · 
· -Ese _é un tema longuísimo de ex- Por pór un exemplo, eu penso que remata. 

en-política" 
.posición. Haberia que facer várias dis- .. non se pode ser apolítico, poderase 
tincions, pero a que m~ parece máis ~ ser contrapol ítico, ou sub poi ítico 
importante é que, como dicia Mcyn- . pero todo home, como dicia o clási
tire, a volta á rel ixión, aos.,substítúti- co, é poi ítico. Porén podó dicer e 
vos dela, o emprego dos símbolo reli - digo, ou quero dicer, que se un ten 

-trar~e a un mesmo nas suas experién, xiosos non é porque a xente sexa experiéncias, por exemplo, de amiza-
cias. . . crente, .nen sequer na substáncia dos de, difícilmente poderá ter unha boa 
·. E despois dÚás causas máis; ·é im- · s_(mbolos ...:..a xente ten perdido a fe, experiéncia de harmonización social 

portante. A marxe ·de que mude .a . xeralmente, nas grandes relixións pe.- x.~ral! de pol.ítica. Se un ten expe~ 
cuncha ónde estamos do mundo na ro dado 0 fracaso dos substituto~ so- rienc1as, por exemplo, . de amizade 
sua tntalidade, que seria fundamental · ciolóxicos da relixión, de que se pro- dificilmente poderá ter unha boa ex~ 
para que isto mudase, mentre~_ nós se- - meteu . o ouro e o mauro e só se che
gu iníos _vivindo. Aind~ que a Reagan · gou ao . "600", quizá máis . haberia 

que interpretalo como crítica a esas 
promesás poi íticas, ·materiai's, que · 
como unha nova recuperación das re-
1 ixións. lso ampliaríao· á situación ac
tual, o "retorno dos bruxos" ou "a 
ollada a Ori!mte", máis hai que inter
pretala como un síntoma do fracaso 
que ternos. As doutrinas seculares xe" 
ralmente teñen· sido excesivamente 
teolóxicas, mantendo os grandes mi
tos secularizados de antes, e oferece
ron pouca felicidade real á xente. O 
carpo e os seus praceres teñen ficado 
tan apartados como antes.· 

Para rematar si teño unha idea 
máis positiva do habitual a respeito 
da ' celixión, eri.tendida non como reli
xi·ón positiva, senón como sé ten en
tendido en moitos póvos, com'o reli
xión popular, e nalguns.filósofos reli
xión como fabulación consciente; co
mo p~oxección do carpo dun, como 
xogo 1maxinativo e cunha·conceición 
sémpre moi aberta do universo, e de 
dicer que aquí non está pronunciada 
a derr'1deira palabra. E iso non leva 
nel'l a l 'gr~xa, nen a dogr:na nen a cau
sas positivas. Coido que seria . moito 
máis rica a vida dos indivfduos se ti ~ · 
vesen esta ·jdea da relixión . O quepa
sa é que xeralmente non é asi . e o · 
que se topa é ,unha lgrexa todopode-

hai que soportalo, e tamén aos diver- . rosa que ten que ver cunha reiixión 
sos poderes que están aí, _un, porén, oficial. . 
segue a vivier, e convén mentres tan: .-l!n : dos modos particUíare; o 
to viver o mellor pos1bel. Como non .. e?<JSte'!c~a_ do ªf!toengano e. da seu
hai outra vida ' que a cotidian·a, un ·, ,dor~el1,x1?n e~ta naque/a at1tude que 
normalmente n'on é nen mártir nen - s,e mstala no tefl:e'.'o da~. verda_de~ 
heroi· senón que se estende nunha · aureas, qu,~ desprecia a an_all~e .e f1'!1': 
temporalidade, ná que lle . . acorren tase ª· rex1r Sf:!~re un prmc1p10 u/t1-
cousas moi n_ormais, moi de cercan_ia, mo - revf!lµc1on, P_rogreso, _etc .. ;. -:_ 
moi de amigos e inimigos, etc ... e en- Aque/a ~t!tude, mo~ presente na_lgun-
tón debe vivilo h_as po/lt/cas, que ignora, en ftn, os 

· dados do p,resente e toma como guia 

E_n terceirO' lugar porque se algun-: 
ha vez muda a dirección . do mundo, 

un suposto futuro salvador. 

·:Apóntome · 
a un_ha utopia 
het~rodoxa, 

negativa 
e libertária" 

.. 

periéncia de harmonización soc ial 
~eral, de poi ítica. s·e un ten expé~ 
riéncias morais, no mellar senso de 
moral comg técnica· dun mesmo co
mo mediciña, como saber vivér' di
fici'lmente _poderá facer unha polÍtica 
que mereza a pena; fará pura admi ' 
nistración, pura xestión, o que vemos 
habitualmente. Aplicado isto · á ime
diatez da vida cotidiana xa antes ó 
dixen, pen$O que hai q~e recuperar 
eses momentos, porque son absoluta
mente esenciais, porque ademais pen
so que son o máis próprio do home, é 
algo que se nos roubou hai moito 
tempo por diferentes motivos, políti-

:coS., relixiosos, ... unha vez que se t e
ña isto, ten que prolongarse en · poi í
tica e afinal non hai unha espécie de 
praceres que eu río só. Todo pracer 
é difusivo duil esmo, e . afinal o ·e 
egoísmo consecuente é o que cria 
grandes solidaridades. · 

• _Cando un frito grandes exper ién
cias dun mesmo é cando quet ser 
com(.i>artido, qt..ie as compartan os 
outros. Cando un se toca moi a fon
do é. cando toca realmente aos de
mais, nese senso esa imediatez o que 
non quero é que apareza de nengun- · 
ha maneira, como unha espécie de 
epicure(smo mal . entendido. - Coido 

. Non valemos en canto que somos 
pontos der.ltro dun espácio que non é 
o noso. Paréceme que a propr.iedade 
de cada un tense perdido, portante a 
recuperación da vida cotidiana seria a 
·ruptura con· ~sa alienáción , de encon-

·'- se_ algunh-a vez nos ·acercarnos a unha 
.9omunidade ideal,. se algunha vez a 
utopía faise case rnalidade, será por
que previamente ternos xa mudado a 
vida ·cotidiana. Se algunna ·vez obte
mos a utopía é porque previamente 

.:....Penso que ese non é un proble
ma dos partid os, das tendéncias ou 
doutrinas. poi fticas : Penso que ~ mais 
ben O Problema. Concreta.mente nal
guns· dos movimentos, para min máis 
simpáticos por outra parte, como son 
os da esquerda, os que están dentro 

· que afina! quer entroncarse · dentro 
dunha conceición moito má'is ampla 
e universal, en último termo dentro 
da poi ítica no senso máis ci'ásico -da 
palabra. 

Te«to: ANTON BAAMONDE 
. Fotos: CHUS GA.RCIA 
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A xornada 1naúgural correu a cargo 
de Fernando .González Bernáldez, ca
tedrático de Ecoloxia da Universida
de Autónoma de Madrid, que trazou 
o panorama da xénese ·e o sentido da 
Educación Ambiental. '" A preocupa
ción pola educación ambiental nasce 
polos anos 60 e un dos seus pontos 

· de partida é a Conferéncia de Esto-· 
colmo. O que trata a éducación am
biental . é de pór -en prática únha· sé
rie de ·actividades que cámbien as ati
tudes e condl,ltas da xente a respeito 
do meio ambiente. Polo ·que se retire 

. ás persoas, debe actuar sobre os co
ñecimentos, ·as atitudes, e as con.du
tas e asi debe ter un carácter global. 
e in-tegrador, procurar a soiidaridade 
internaeional e a participación activa 
e respónsábel. ( ... J A diferéncia fun
damental ent re a educación ambien
tal e outras disciplinas é que ter:i un
ha carga e unhas conotacións éticas 
que _as outras non teñen". d confe
renciante rematou a · sua interven
ción sinalando que a .educación am
biental debe estar máis 11as· formas 
que nos contidos, e que daquela .non 
debe ser considerada como unha 
asignatura máis · no ensino, senón 
que debe impregnar ás demais asig
naturas dándóll e un enfoque menta
lizador. 

Práctica da educa.ción ambiental 
Nas sesións do sá.badb T ino Fraga 

Celebráronse e·n A Coruña 

XOrnadas ' 
. . . 

Médio AmbiéntáiS' .. 
"·' 

Celebráronse en A Coruña; na·Escola de Maxistério/ as 1 X ornadas 
Galegas -de Educación Ambient9I, organizadas por ADEGA e poi.a 
AS-PG, coa asisténcia duns 60 participantes, 'o ·que foi' · · -. . 
considerado sati.sfatório polos or.ganizador.es; dada a aparertte 
especificidade do tema estudado ·e debatido e .. 
por ser as prirne,iras xornadas d.e$te estila, que se fan ·no naso país. 

falou de "Recursos e equipameritos . Granxas Escolares, orientadas a as-
pára a educación ambiental". Piante- pectas máis específicos .. -· 
xou que os recursos teñen que. estar Museus. Cun enfoque completa-
¡ ntegrados dentro da metodoloxia e ·mente diferente ao actual. 
fixo unha síntese da situación act,!Jal. . De todos eses equipamentos a ni 
Entre os equipamentos citou os se- 'Vel de Estado, o 75 por cento están 
guintes: -. en Cataluña, non 'habendp nerigun en 

Esc91as de Natureza, ·que son luga- Galiza. · . '. 
res de interés ecolóxico · dotados de En canto a material pedagóxico 
biblioteca e laboratórió, · aos que 'se · está o elaborado por diferéntes· Émti- -
fan · visitas de trapall-0 con . itjnerá~ios dades· naturalistás ·e . ecoloxistas, (fo- · 
e guias. _ . . lletas, audiovis~ais, revistas, ... ) e fa. 

Centros ·de. Recursos, que .son lu- ' mén diferentes itineráriós xá prepa
gares semellante~ aos anteriores, pero - rado~ ~~lgunha ci_9a~e e 'vila. 
enfocados ao gran público, e pensa- Em1_ho . F Lor < Pere-:;i; expuxo un 
dos para visitás curtas e de gran im- plan, chamado Proxec~o. ANIDA 
pacto. · · (Area N,atúral · de .ln,vestigaci~ñ Edu-

~ill~ffi u rnmmmfüi rn rnm~~ 
<tJs que os necesitan, necesJtante» 

CONSELLERIA DE SANIDADE E· CONSUMO 
Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria 
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cativa en Educación Ambiental) que asistentes a virtualiqade do u 
ven ser. a acotac.ión du.n ·espácio na• meios audic:>.vi'suais e rnáis éspe~?f. de . . t d "d . _CI ICa. 

· tura1.· para o s.eu ·estudo e utilización. ,_.....men e o v1 .. eo ña·. educación 
Carlos· Vales, secrétário xe'~al de · biental. - · · · · · ª!TI· 
AbEGA, consideroú o aspecto dur:i · -· · 

,cámbió soci.al xeral e . non só ·no en- ln~sist~.ricia .. de orga~ismos oficiais 
sino, para .qu·e se póda inCidir1 real- ·Na tarde do .sábamo estaban · pr . 
mente. no meio ambient.e e fixo fin-. t~s mesas redonc!as cor:i repr.eseñ~:ins: 
c.aP~ na nec~s·idade ·· de incluir nos tes do ICE d .. C 11 . . d e ª .', .onse aria corres-
programas·de educación ambiental .os pon ente pero · 

· b . ' d"f· ª sua inasisténcia 
problemas ecolóx'icos de Gal·iza. Á o ngou a mo 1 1car ? programa. Con 
experiéncia conéreta da educación rep~~s.ent~ntes de diferentes · organi- .· 
ambiental os problemas ecolóxicos zac1on.s d1scutíron_se os temas debatí· 
de· Galiza. A experféncia concreta da · ~<Ds ~o~ l~ngo ~as1 Xornadas. SGHN , 
~du~ación ambiental ·os problemas Ha~1tat , Sqc1edade Galega ·de Xeo'. 1 

· ecolóxicos de Galiza .. A experiéncia · graf1a, Noy~ Escala Galega e os mes
concreta .da. educación ambiental en tres. de Constanco; foron os que in
-centros· de ensino foi debuxada por terv1ron. 
Maria Pilar Jiro~nez¡membm de No- No 'domir:igo fíxose un ·itinerário 
va Escala Galega, qu~ relatou o teito ¡:>ola Fraga do .Eume~ _~rn dos máis im
no INB do Calvário eri Vigo·. portantes ec.os1stemas galegas, servin-

Outrá experiéncia que. tivo-collida do para exemplificar a todos 0 5 asis
nestas_ Xornadas. foi '. a exposta por _tentes qué ~ami·ño ten qu.e seguir a 

· Xan Fernández e Rosa Rial do Co- · ~ucación ambiental. Da importáncia 
léxio Público de Coristanco,'que des- desta fra~, especialmente ben con
tacaron como e.ando eles chegaron ao sen{ada, dá idea que posua vexeta· 
centro existía unha porcentaxe dun ción do periodo _ terciário 
50 e un 60 por cento de fracaso es- ~ - xornadas resaltaron especial: 
colar, e como a partir de pór · en prá- mente o a~pecto prático e de contac
tica sistemas pedagóxicos que tive- to co rryeio que ten que ter a educa
ran en éonta o meio ambiente próxi- ción ambiental, . e nalgunhas in terven
mo. aos ·rapaces logrouse despertar cións f íxose fincapé especial na atitu-

. un majar . interés e fixo ql:Íe, procen- de da X unta e de moitos concellos 
tualmente, praticamente fose· erradi- denominándose que mais é ara a gal e'. 
cado o fracaso. ria que para ter un verdadeiro 'efeito 

Xan Rodríguez Silvar explicou aos real, sobr~ o meio ambfente. 
--

-oll~da inxénua· 

M.enciñeiros e meigas 
. FRANCISCO CARBALLO 

Surp_rende o .interés polo exótko, 
o .asimétrico da no5a Galiza en in·s
th:uc_lóns · e mesmo en persoas do 
- inteíio~ .. Incluso ·as _cá.!llaras da TV 
se acercan curiosas a recoller esas 
;-,rarezas' '.. da nasa Terra. 

Os menciñeiros e certo tipo de 
.meigas son un dos pratos preferi
dos da curiosidade foránea. Non é 
para · obras como as de Lisón To
l0sana, que es.tuda a Bruxaria en 
Ga_liza como epifenómeno sis.te-

. mático, é para ensaios de antropo
. foxia que intentan resgatar as for
mas antergas da cultura galega. 

Confeso que me sinto estraño 
ante a realidade dos curandeiros e 
_máis ainda da bruxaria por branca 

_. que ela sexá. Non me estou a·refe
rir os curandeiros de ósos e de 01.:.1-

tras -rnágOé:is. que. inda quedan 'no 
país, restos aunha ciéncia tradicio-
nal' moi aceitada ás -veces, son es
tes nov9s menciñeiro~, armados d~ 
santocristos, estolas e outros apa
rellos arrincadas das véll as . sacrls

' tías·, os. que me 'su.rpreñden. Du
. rante sécul0s"foi moi comuna cer

t tos cregos usar todo tipo de exór
cismos ante .as enfermedades ner

, vos.as. Parece. que o sew .número. 
descende con r_apidez ;. quedan illas 
de arcaísmo como O Corpiño e 
outras. Qs .novas menciñei·ros ~ca-

paran todo o aparato de vestuá rio 
para conectar co ritualismo e ca
rregar sobre os clientes as máis· es
trañas imposicións. 

Períso que isto, entre outras 
causas, está en relación coa éscasa 
aportación da psiquiatría nu n es
pácio · ameazado. Ternos arredor 
das· arbes galegas a estes novos cu
randei ros, arredor de urbes con al
tas cotas de desemprego,-cqn fá~ 
brica~ en suspensión de emprego 
que inducen unha ansiedade glo
bal. O terreno.está asi abonado pa
ra toda clase de del írios e o apro
veitamento de todos os saberes. 

Non foi Galiza rica en bruxaria 
nos tempos da Inquisición, sécu
las XVI a XVIII os inquisidores 
víronse en dificuldade de at rapar 
unhas poucas mu-lleres das raías 
pára xustificar a sua preséncia. 
En comparación con outros luga
res reinaba aqui Ünha certa prei
lustración. Que hoxe pululen cer
tos fenómenos delirantes, e que se 
misture menciña con meigallos é 
un ind ício ·da asimetría' cultural , 
na · que vivimos e das 'rem.iniscén
cia-s ancestrais. 

Non lles agói~o mo,ito porvir a 
estes novas menciñeiros, pero aí 

. estan · estes er:>ifenómenos periur-
ban9s como - síndr'ome dun mo

-mento 9ifíci l. · 

·:Todas . as que aqui estamos temas abortado" foi o le~a que encabezou a marcha de vé· 
r1os ~n~os de pe~SC!as, o .pasado 28 de Abril en ~ompostela. As manifestantes esixiron ~ · 
legahzac1ón do d1re1to ao aborto, coreando ademais consignas tais como ' '. Fraga, t ranQUI'. 
lo º.aborto non é retroactivo". O acto-foi convocado pola Coordenadora Nacional do 
Mov1men~o Feminista e apoiado por diversos partidos de esquerda. Grupos femin istas 
prota~m.zaron t~m~n n.estes dias diversos encerros, en rf!$posta á senténcia do ~~ibunal 
const1tuc1onal, as1 como unha protesta no aeroporto de Compostela ante un .av1on que 
se dirixia a Londres. · - . 
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g ¡A NOSA TERRA 

tribun~ 

lnterinOs da · Xunta~ 
ou Como reirse dos administrados· 

•._ 

-Os feitos comezan coa orde .d<?. 1 ~ -
3-85 da Consellaria da Pr~s1de.ncia 
convocando . probas sel~~tivas par!l 
co brir va.c.a~tesJ ~a"'aiuKgrares~ad~r
nistrativos · mtennos at~ un total 
de 93 prazas como as1 se di no 
DOG . n. 51 do 13-3-85, pasadas as 
probas selectivas. celebradas n~ Co
ruña coa asistencia de I!J.áls· de 
2.000.000 de peseta~ en mgresos 
por matrículas) publicase no DOG 
n 71 de 13-4-85 o- nomeamento de , 
141 interinos ou sexa 48 aprobados 
máis qlfe prazas convocadas, cousa 
surprendente e inexplicábel. · 

A orde de convocatória de interi
nos esta baseada legalmente na leí 
da Reforma da Función Pública e 
na lei articulado de funcionários ci
vis do Estado Non se comprend~, 
pois como apoiándose nesta leg¡ili
dad~ a orde de resolución pola ql:te 
se nomean os 141 interinos (a cal 
nunca fala de aprobados serión de 
seleccionados) infrinxe clara e ter
minantemente as leis nas que -se 
apoia xa q_ue ollando a leí de Re
forma da Función Públic_a no seu 
artigo 18 di "Os Tribunais de selec
ción non poderán aprobar nen de
clarar que superaron as probas se
lectivas un número superior de aspi
rantes ou de prazas convocadas. 
Calquer proposta de aprobados gue 
contraveña o anteriormente esta51e
cido será nula de ¡:¡leno_ direito''. E 
no Real Decreto 2223/ i 984 dQ 19. 
12.84, polo que se apro ba o regu
la mento xeral de ingreso do persoal 
ao servizo da Administración do Es
t ado~ que ten carácter supretório 
para as comunidades autónomas de-· 
termina no seu artigo 14.6 que 
"non poderán aprobar nen declarar 
que superaron as probas selectivas 
un número superior de aspirantes 
ou de prazas convocadas". Como se 
pode ver pois, a resolución da Con
sellaria da Presidéncia pola que .se 
no mean os 141 interinos, concuka 
clara e terminantemente os textos 
legais nos que di que se apoia. 

Manifestar que antes de ser pu
blicada a relación de -"selecciona
dos", aparecían no taboeiro de 
anuncios da Dirección Xeral da 
Función Pública duas listas de aspi
rantes; as cais en vez de aclarar os 
aspirantes "realmente" aprobados 
inducian nunha perplexidade, xa 
que nunha aparecian menos de 93 
aprobados e firmada polo.s mem
bros do tribunal examinador, e nou
tra aparecían unha lista de oposito
res "seleccionados" que non estaba. 
frrmada polo tribunal, o que indica 
que o tnbunal só apro bou a 7 9 as
pirantes deixando fóra 'OS 63 res
tantes que "selecciona" a Consella
ría de Presidéncia. 

A utilización de sindicatos 
amarelos 

O Director Xeral da Función Públi
c~ u_tiliza o CSIF (Confederación 
Smd1cal lnde10endiente de Funcio
náriós, sindicato amarelo, formado 
por xeñtes do verticalismo e do mo
vimento e que actúa sempre en re
presentacióJ?. da administración) pa
sándolle a mformación dos feítos 
me_sm~ de detaJies que non son de · 
c~necimento publico cando debe
na ser . o próprio Di.r'ector X eral o 
d~nunc1ante do sucedido. Escon-

. d.endose detrás unha manobra poli.:. 
!;ca, d_un. se~~or de AP, neste caso o 
coru.nes1st~ , contra o que lidera 

~arrerro. Onde o Director Xeral se
nor Herrero de Padura intenta 
apre~entarse COTI?O pe~soa 'séria que 
no~ aguanta máis cac1cadas de Ba-

cne1!0, apresentando · a dimisiól! ao 
onsello da Xunta, dun xeito tími

do e sen alboroto querendo lavar- . 
de as m!lns sen enfr,..entamentos, nen · 
· ~nunciando publieamente o suce
dido. Esta dimisión de . momento: 
Ain:. lle foi aceitada polo goberno -de 

, que prefire botarlle terra ao 
~sunto, quedando demostrada a 
responsabilidade de Herrer-0 de Pa-

ra os que manexan e ordenan cun 
perfeito estilo militar e coa idea de 
que seguen no sindicato vertical e.., 
na administración franquista. E asi 
pasa por exemplo que os crucifixos 
xunto co Alcazar e ABC son ele
mentos que configuran o que pode , 
ser un desparho modelo, e_por ci
tar alguns casos, aí está o Xefe de 
Personal da Consellaria de Sanida
de que ao despedirse por teléfono 
dos seus ~migos . de Madrid .faino 
con un "arriba España", "José An
tonio, siempre presentes". E. ?evo l-

. ve os impresos da declarac1on de 
Facenda porque o conserxe come
teu. o gran erro de traerllos en gale~ 

. go. Outro caso é o ·do Xefo de Ser- · 
vício de Persoal Laboral da Función 
Pública señor Pose, e·x delegad.o do 
Movimento e ex xefe do Sindicato 
vertical en Ourense, que segue a fa
lar de Ordenanzas laborais, enlaces; 
rendimento por hora, plus de méri
to 'no traballo... ou a da "xoven 
promesa" Alperto Tizón, que ten c.. 
entre outras misións camuflarse , 
nunha posíbel Asociación de Fun
cionários que se quer ctia,r, inten~ 
tando apresentarse como un gran 

· defensor dos funcionários ao facili
tar dados que deutra ·maneira seria 
_moi difícil coñecer, para 9ar idea de 
que non viña mandado polo seu 
amado Xefem Hei:rero ~ de ·Padur.a; 
utilizando a clernagóxia que nel e 
habitual; que vai mrrar de resolver 
o problema de tal..., ql}e ~a ystáfa_. 
lado o caso cal , para a sua sol~
ción: .. , que X'á el se p0rá sobre 0 ' 

. asunto ... ,. etc. Para 'afinal non resol
ver nada e levar os funcionários ~ · 
unha asociación ama.rela, corporati-

. vista e claudicante. . 

Os aprendices .de caciques 
o~Todos ceSte&. 1'je.fes" e '~jefeeillos" ,· 

aprendices . de caciques Iuncioná
nos escuros 1 gue ~u.bsisÜan nos só
taos~dos MmISténos a onde foron 
retirados pot non dar a súficiente 
imaxe democrática como desexaba . 
a PSOE, todos eles enc·orttraron na 
Xuríta unha admi.rlistración ruáis 
acorde co seu idearburocrático e a 
oporturiidade de volver lucir as for
mas castrenses e as cualidades - de 

· ·mando baixo as ordes do omnipo
t€nte Xosé Lüís Barreiro Rivas, q,ue. 
comü" Conselleito da Presidénéia e o · 
primeiro responsábél da área de per
sottl onde, non só se pe"rmite senón 
que se ordena, saltándose con total 
desprécio . a decisión do tribunal, o 
nomeamento de 46 interinos máis 
dos que se tiñan convoca.do-oficia1-
mente, cousa inédita nos anais da 
administración, sendo dignas de es
tudo as - interpretacións e aplica
cións que o señor Barreiro lle. dá á 
no:rmativa vixente sobre oposicións. 

O caso de irregularidade na con
trátación de interinos xa comezara 
na ·primeira das oposici6ns convoca
da tl56 auxiliares, 55 subalternos e 
11 titulados superiores). E esta opo
sición, onde os ingresos por matrí
culas superaron os 12 mi116ns de pe
setas, e nas que a selección de apro
bados non parece ter moita fiabili
dade, x.a que nalguns casos os auxi
liares no momento do ocupar ó seu 
posta, non demostran moito que ti-

- v~sen superad<? unha proba ond.~ se 
Ues ped1a má1s de 250. ;pulsac1ons 
coa máq·uina, ou o galego sóalles a 
algo desconocido e alleo,, e si coin
ciden cos apelidos de altus cargos 
da Xunta, familiare~ vicjño~ ... 
(Castromil, Barreiro, tsasanta, Lo-
. rral ... ) dá que pensar. , 

Nesta priméira oposición unha · 
série _ d.e aprobados (8 auxiliares '.~n 
c9ncreto) non toman posesión (por 
diversos ·motivos. .. non a presentar 
documentación... non interesarlles 
a praza ... ) e, estaíi vacantes que se 
producen son cobertas por outra 
xente nomeada no DOG n . 5 3 de 
15-.3 .85, que teoricamente terian 
que ser os ~egu~t~~ na lista de apr<:~
oados, per0 non e así, xa que o Tn-

ponto de ser recompensado·s substi- bunal só aprobou igual número que 
tuindo,~ inda que con nivel de subdi~ prazas convocadas, polo que -estas 
rección, ao seu antigo Xde. Tamén vacante~ cóbrense 'con . xente que 
"sindicalistas da UGT' teñen cafdo non aparece· nas listas de·aprobaáos, 
nas redes desta peculiar polítiCa da e nen se demostra ne·n ·aá proba di..: 
Función :eublfca, col}lo foi o caso so ·.que tan sequer tivese.n. partiQi-
de Cortegoso Iglesias; que no 82 -e-ra -·, pa_do na oposic1ón, -9 íl_ue fai total
conserxe da Consellaria de Xustícia · ménte irregular 0 xeito O.e: facer es
e Interior, saíndo elix1do nas listas - tes nomeamentos. 
da . UGT presidente do Comité de - Os interinos.de Agricultura 
Empresa ~ laborai.S d~ Xu.nta. Des- · 
'pois dunha manobra . promovida E agora, pasadas as oposicións de / 
desde Función -Pública . de -intentar nomeamentos, empézase a ver as 
reconverter os laboráis a contrató consecuéncias destas cacicadas, co-
administrativo, co que perderían a · mo é no caso dos interinos destina-
estabilidade no- tra"Qallo, podendo · dos á Consellaría· de Agricultura, 
ser despedidos· en calquer momento q'!-1~ soJicitado~ por est,a l Lpara Ser-
ser motivo, erripeza a sua meteórica. v1c1os · Centrais, aparecenlles a to-
carreíra que pasa pola sua dimisión mar posesión 20,- .nove mais para 
do Comité de Empresa, e continua- servícios perif~ricos, aos cais.a Con-
dos ascensos até cheg_ar a Xefe de sellarla negase a darlles a posesión, 
Sección da Dirección Xeral-dé Xus- alegando que nen foran solicitados 
tícia, saltándose todos os direitos nen se te:n. d0tación presupostária -
de funcionários desta D. Xeral ·e por para pagarlles nen sítio onde mete-
suposto todas .as normas e regula- los, o que contradi o afirmado por 
mentas que_existen sobre as~ensos. Barreiro en nota de Función Públi

ca, onde xustificaba a contratación 
de máis por necesidades de traballo Tratamento nos meios 

de comunicación 
Hai que subliñar o tratamento dado 
a esta noticia polbs meios de con:iu
.nicación, ao servíc.io dos intereses 
caciquis dos distintos grupos de AP.; 
tratan.do de carregatlle o mQrto a 
uns e xústificando a .o~tros; así, o 
"F~o de Vigo" por meio de-Cause- . 
lo mculpa d_e' todos os feítos a He
rrero ·de Pádura tachándoo de in-
co~.petente, e; endos*n.dolle ª· cu,l~ · 
:12.abilidade de non ter mda fe1to a 
Escola d.e AdministfaCión Galega, . 
"La Voz de Galicia" quer fac-er ver· 
que o culpábel e ·o Barreiro, o Ba
rreiro que é o Portomeñe por non 
ter mandado as listas dos seus con-

. e para· non botar f óra aos contrata
dos por Cultura. Estes 9 "seleccio
naaos" cánsanse de ir dunha Provin
·cia a outra buscando o seu p0sto ·e 
terminan cun. notário par~ que .le
vante !lcta dos .feítos e a nt:~ación 
de Agncultuni a darlles poses10n. 

ura. ao. seguir no cargo, e a-. pouca ' Este "Xefecillo" ostenta un- cu-
confianza que ·pode merecer desde rioso record' de ser o que máis reco-
agorn. · · mendacións ten recebido na mesa 

, 'A. Dirección Xeral da Función . do seu despaeho, ._entre tc_ida a Xun
Pub.lica leva evidenciado que é 0 or-;'~;; t~,_1endo que ~acer desf:olS das opo
~am~mo onde máis se _transgrec:ie a ·,.,._ ~;c10ns unha crrc~lar fa ando de , qu~ 
l~galid~d~ e os princípios democr..á- p~r ,?º haber superado \~ máqu.i
tic.os máIS elementais.; concedendo ~ na , no pude hacer nada ; xa que 
Xefat~t!ls a· de'do, promocionando o seu .poder non chega ~s al~uras 
os amigos e cortelixionários e xen- , manexadas nas probas de mtennos. 

; tratados a tempo de incluilas na 
convocatótiá, entendendo así que a 
oposición só era un requisito para 
legalizar a situación dos contratados 
por Cultura. E nós perguntamos, 
acaso todas estas persoas que se 

1 proclaman ·defonsores do Estado de 
Direitoil teñen bula para interpr~!ar 
como es pareza e a sua convemen
cia as lexislacións básicas dunha 
convocat_ória d~ opo_sicións? 

. Pero a desfachatez de Función 
PúbUca non ten límites despois dá.s 
denuncias. de. Sindicatos e prensa, .e · 
mesmo de funciorrários da Xunta, 
pola contratación dos 142 interi
nos; no DOG de 23 Abril, aparece o 
nomeamento de 3 máis, que seica 
esqueceran incluilos na primeira re
solución, coque pasan a 145 os "s~
leccionados" e seguen coa teima de 
non xustifiear o nomeamento, polo 
que tampouco sabemos se restes par
ticiparop na oposición e moito me
nos se aprobaron. Esperamos que 
deixen de seguir nomeando interi
nos 1?ºr omisión ou erro, e que nas 
opos1cións xa convocada·s~ entre 
elas para 52 subalternos, non se re
pitan esta série de irregulares acon-
tecimentos. · 

tes do antigo réxime; que son ago- Todos os esforzcis de 'fizón están a · 
f - 1- _,,. 

MARCIAL TRONCOSO 

-
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__ SOCIEDADE_ 

Realizan ta.mén protesta? 

en Bruselas 

contra a CEE 

O fiscal ·retira 
_,o~ recurso: .. , 
aoSuprerno . . 

contra_· 
afiliados 

--' "' 

. - , 

ás Co111isións 
Labregas 

O flscal ve·n de retirar o recurso 
apresentado no Supremo 
contra o fallo da Audiéncia . 
Próvincial de Lugo polo que 
absolvia a afi liados das 
Gomisións Labregas 
-Sindicato Gale'go. O .. 
xulgamento realizouse polos 
acontec-imentos ocurridos 
centro da campaña contra a 
Guata Empresarial e os intentos 
de e~baFgo. · 

Entre os absoltos éncóntranse Emílio 
&ópez P~rez, Secretário Xeral e o Se
cretário da· Zona de Lugo, Ramón 
Cendán . 

Por outra banda representantes de 
CC.LL. están. a ter .reunións con sin
dicatos de garideiros da cornisa can
tábrica para estudar a repercusión · 
que vai ter a entrada na CEE. Despois 
das primeiras reunións acordaron 
oporse ao ingreso. 

Dentro desta oposición hai que in
sertar a protesta . que dirixentes e afi· 
liados destes sindicatos realizaron a 
semana pasada e.n Bruselas,. diante 

., da sede da CEE. 

Protestas contra o Conselleiro 
de Agricultura 
eomisións Labregas sacou tamén co
municados de protesta por unha reu
.nión que o Conselleiro de Agricultu
ra e dous directores xerais celebraron 
no Friol con labregos de distintas eo
marcas. E'sta protesta é debida á que 
o acto foi convocado por Xóvenes 
Agricultores, estando todo ch-eo o lo
cal...de carteis deste sindicato, así co-

,.,. moa mesa presidencial. 1 

Aderílais disto naquela reunión o 
consell-eiro Garrido Valenzuela anun
cio1;.1 que os. labregos tiñan_dous días 
para solicitar subvencións para cerras 
e pastizais. 
. Segundo CC. L L., en numerosas 
ocasións tiñan dita nas Axéncias' de 
Extensión Agraria qüe non había · sub
vencións para · isto, o que foi tamén 

• seica confirmado pola própria conse
llaria. 

Pergúntase o .. Sindicato _Lagrego 
Galega se é que s6 poden recebela os 
de Friol e cómo se dá só o prazo de 
dous dias, feito este que levou a que 
se aprese.ntasen mais de trescentas so-
1, icitudes ·~ chegando moita máis fóra 
de prazo. 

O Conselleiro levantou a · sesión 
cando lle pediron explicación po r es
tes feítos, realizada por un represen
tante de ce.u:.. Añteriormente non 
deixara falar a un Axente de Exten
sión Agrária, que queria tamén pon
tualizar estes pormenores afirmando, 
eQ tono autoritário, que s.e calase, 
que non -pcidia falar xa cfue era .fun-

"cionário. 
- Sobre ---estes feítos o parlanientá

rio socialista Gato Soengas apresen
tou unha pregunta no Parlamento. 
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_SOCIEDADE __ 
afectuosamente 

O anti
heroi 

. Woody Allen gaña a guerra escon
déndose no cañón, Rbbert Mit-

1 i..efiil!trfl clesde ia ponte de mando do . _ 
-aporazado. Os imperturbábeis ma
romas, capaces de derreter ás mo- . 
zas máis castas, ·a· base de rasgos 
perfeitos, forza masculina e dosifi
cada tenrura, deixáronlle algo de 

· sítio aos anti-heróis que, para 
"su rpresa" de todos, 1 igaba n tanto 

: como os galáns de dous metros. 
Pero, e na vida real? E. certo 

que aqui tamén se pode ligar, ain- ' 
da -tropezando, ou precisamente 
por iso? 

O anti-heroi non é viril, nen 
dado a realizar ~estas épicas, nen 
sequer na taberna. 

Así as causas, non é raro pensar 
que á horá de ligar cumpra mal co . 
decálogo do ,home que "sabe tra
tar ás mulleres". Dó "machacan
te" que entendé que "o que lle 
compre a unha muller" é, sobreto~ 
do, dedsión (ou invásión se se pre- · 
fire). -

Para o anti-heroi o achegarrien -' 
fo á outril persoa é sempre desde o 
desamparo, desde a ineficácia. O 
anti-heroi bombardea ao heroi 
desde a sua calamidade. ' 

Mentres o her'oi procura agresi
vamente as causas esencjé;lis (non 
sabemos de nengunha máis esen
cial que o amor); o anti-heroi, 
amostrándonos o seu sofrimento e 
sumisión, busca un colo acolledor. 
Os dous buscan amor, pero non~ 
mesmo amor. 

O amor pasivo do anti-heroi é 
aquel do nena pequeno que quer 
receber. sen dar, o outro/a, aqui, 
non pasa de ser unha cavidade ma
ternal de acollida. Para o anti-he
roi lograr cariño é lograr calor. 

lsto é posíbe l porque todos 
conservamos unha vaga lembranza 
de certos seres poderosos ..:..a nós 
parecíannolo- dos que cabía agar
dar axuda e protec.ción. A fórmu[a 
ven· senda aquela de "s~ obedeces. 
serás protexid.o". 

. A N OSA T~R.RA 10 . 

Con maior repercuSión nas· vilas 
Segue. o ·idioma en.· carreirp •\ 

I ' 

Desde que o 21 de Abril comezara en A Coruñ.a a "l ICarreira 
Popular en Defe,nsa .sfo Idioma", ten percorrid~ centos de . 
quilómetros, estendendose por toda a_xeograf1a gal.egaí .. 
nun compás reivindicativo comun. ~té o 19 de Ma10 o 1d1oma 
:segue de marcha 1 ~-~- -

".;.' ~ -
.-. <11;i-\~~.1· .... l"é >.tJb 

Desigual incidéncia ten 'tido até agora 
á iniciativa da · Féderación de Asoc:ia
cións· Culturals que, ·por segundo ano 
consecutivo~ percorre as i-uas e as· es· 
tracias galegas; COmezada en A Coru
ña "--Ver ANT n: 268-·, a ro ita seguiu
se simultaneamente pp,"r diferentes 
zonas do pa(s. 

De A Coruña o testigo circulou . 
para Oleiros, onde colabora o próprio 
axuntamento, e no que se- involucrara 
a sete coléxios que se. foron pasando 
o testigo - ·que ven ser o próprio ma-

. nifesto que se le nos comezos das eta
pas; en Oleiros foi ' o poeta Cesáreo 
Sánchez· o que leu a proclama da ca
rreira que pa·sou deseguido a $ada e 
Bergondo. O 23 de Maio dir'ixiúse a 
Carñbre (tres coléxios · inter.viron), 
Carral -onde por 'problem·as ·da di
.rección do coléxió ·público non p·ar
ticjparol'i os rapaces- e· Cerceda. O 
24-de Maio ,chegous~ a Culleredo, on
d.e.' Miguel Sarid.i;?, p.o,etéh, l~u_ o maní-

. fasto e polo rrial_.tenipo so se pudo fa
cer un acto, en lugar pechado, onde 
se entregaron diplomas aos coléxios 
que inlerviñan . '"' · 

Arteb<o foi' o primeiro fito do dia 
25, segu índose a Laracha, onde · se · 
apresentaron prpblemas · coa direc
ción do Colexio Público. Con efeito, 
esta apoiaba a carrefra con· reticéncias 
palas presións en;ianadas do Concelio, 
e mandou unha carta aos pals, en' es~ 
pañol, para pedir permiso "para que 
dejen salir a los niños a partic:ipar en 
una carrera en favor del uso de nues
tra lengua. Los profesores no acor:n .:- · 
pañarán a los alumnos" ( ! ! ) . En con- . 
xunto a participación foi rnaior que o 
ano anterior, consegu lnd ose o apoi o 
non só de asociación culturais ·non fe
deradas, senón, entre outras, da Esco
ta Dramática Galega, AGAL, AS-PG, 
MCG~· EG-PSG, BNG, Coléxio de Ar
quitectos, e 21 coléxios -pÚblicos. To-
do isto n~ zona d~ A Coruña. · 

En Bernantiños e á _ M-ariñ~ .luguesª 

ÓiJ.."lf tt~f, IU ,.,r;;.:Jt;J:.IJJ • ~ ..... -·~ ;,.. - • ~°7 ;., 

gaiteiro maior de Gal_1za¡ x-a samdo d~ 
cidade · 1euse o manifesto en Loun
zán, frente ás Celulosas siinbolica
mente ' e seguiuse a Marin e Bueu. A 
maná do d.omingo 6 de Maio o circuí
to completou todo .o_ Morrazo, desta
cándQse en Cangas a' atiWde munici~ 
pal -a-lcalde do PSOE_: q~~ pésie !'º 
peri.goso da estrada que va1 a Moana, 
que ademais astá en obras, non pres
tou á policia ·municipal. Xaquin. Agu
lla, ~poeta, foi o encarregado de le[, _o 
manifesto en .Cangas. 

Po·r Ourense adiante 
En Ou~ense -.a participadón ·esta sen
dQ 'Ciesigué!I, prolÓngándo~e o perco-
rrido até' o l8 de maio. . 
' Entrouse. por: P.iñor de Cea, .cum

príndose plenam·imte en carJeira uns 
39 quil-ómetros ·-ai'nda que -só fosen 
catro as persoas que os füteron to-
dos~ · · · ' " "., 

A.0rga:nización ·que, se :fixo no Car
balliño foi bastante diferente . á de, 
por exemplo, A C9.r.u,ña. Cbl icia Mu
nicipal, Protección rGivil, ambulán
cias, megafonía, autobus-escob9, uni
¡;lade móvil de Rádio Unión -;::~mis9ra 
·libre- transmitindo en .directo a pro
ba, grabación en vt'deo ... Todo un 
des~:>regue de ·meios acorde a un acor:i
tecimento .~tratado informativame·nte 
con rigor, e asi foi. que no~_ dias se
guintes .o video circulou _por todo 
Carball iño estendéndose a repercu
sióo-da 11 Gane.ira dó Idioma.. · · 

O manifesto leuse en 'Cea -e no 
Carballiño, .e ·participaron coñes:idos 

'prio· di.a que se :celebraba a fe.sta dÓs Paí~, re!=ebim~s na no~a redacció.n 
0 Maios, lendo o pregón o poeta e es- ap~10 ~., carr~1ra da l ingua desde· a 

critor Milláñ Picouto, índose desegui- ?,m1grac10~, cnt.1ca!:~º! especialmente 
_ do cara a Allariz, en cuxo alto se· con- a repres1on lin·g~ 1st1ca dos axunta'. 

centraron'" 150 pers9a~, a· fT!ªi<?,ria de- me~tos de. A Coruña e Lugo pala sua 
las rapaces dos (folex1os publicas. A bel 1xeránc1a e desprécio ao idiom 
c~rreira _se~uiu des~~is P?ra Maceda, , gal ego"'· ,firmando º. comunicado sei~ 
X1í!zo¡;Ver;m; Ag1ir:c:ha(P,s\4iarai~,)\\ Bu~ 1v a~~..upaCl?F1.$ ~ult~ra1s ~?legas no País 
e finalizara . no Barco de Va!dleorras, Basco e a -lrmandade rdstregarde Ma-
o vindei'rn 18 de Maio. ~rid. 

No que respeita ás mulleres, 
quizá non cairop tan gravemente 
como os homes ·nos estereotipos 
socia is. que prest íxian un mód,elo 
único, holliwoodiense e travoltia
no, e ainda serian capqºes de ter . 
moi en cor-Jta detalles como lim
p.ar os pel.os da bañeira despois 
dunha ducha. 

Na comarca de Bergantiños o perc~- · 
r:dd o _feíto foi de 18 qt.Jllómetros, ín-. · 
dose desde Oarballo até Malpica, des- · 
pois de recoJle( 'o ·testigo en1 Laracha. 
O concello de Carballo non concedeu 
suQvención, suspendeuse a clase nal
gun centro e sumouse a X.ente á cá
rrei ra; tamén en Mal.pica á chegada 
sairon ·os rapaces do· ColexiÓ Público . 

• lendó o manifesto C.oncellal' de ,0 11- . 
tura . . Da.li á Pónteceso, onde o enca.
rregado de. felo foi -o próprío alcalde,. 

· Poderia ser que as m'ulleres coi
dasi;?n os detalles , pero .. non ne de
sen demasiada importáncia aos pe: 
quenas fallos. A muller que tradi
cionalmente vive domin-ada -e sá
beo- simpatiza eón aquel que non 
necesariamente se amostra domi
nante e "p'erfeito'", se.nón que 
deixa ver, de cando en vez, a ·sua 
timidez, os seus tropezóns ou a 
sua necesidade de qrtñGl,¡ favore
cendo, deste xeito, a expresión 
positiva de certos afectos mater-
nais~' ".'.-.... 

Di·ante do desamparo e- a pasivi
dade, aprender a utilizan recursos 
activós para contro~. ar: o· ,mund9 
(tamén o das relacións.. _.i nterper
soais) seria desexáber e -permitiría
nos gañar en autonomía. 

O difícil segue a ser· o equil{
brio-; aquel ql!.e favorece- un certo 
al6nxamento tanto da dependén
cia ~onstriñente, como do .saLlismo· 
agresivo. A eleición dun ~.model'O - ·- . .. - o· ~ . 
nof1, é ]¡ib.r~, pero po~~fi.~S~r a que ..• 
e.yitase:;.íil visión .9a rnufl~r~omo un 
buraco:: tl büraco daacolli:d.a.rr.rdr-· 
·na ·no cql0,i:náterryo;.d5J 'a,ñti:hetqi, _: 
O~.( <f,! oüf.a90.- ~nde< ¡~~}~arféga~ :· 
agresjvª_rnen,te ~s ans~ios .fü! .. .dor:t1b" 
nio do heroi. ~JI.-'I! s - •. ~,;r.: 

~~'h ·,.~:':f.::. ,l..i, ... ·m1 Fe~'NANPEzfM V 
.~·~-;~tr~~~~~\:¡ .. ;~.f· · ·.:;r ·~=·~· • \. 

pertencente ao PSOE. , .· . 
- No Nordé de Lug'o as etapaj pasa

ron p,,.or Vivéiro, Xove, Ribadeo .e ü
rouse cara Mondoñedó,., CoAse~uiuse 
a participación dalguh. cqléxi<;> e 
apoio de cobertura ·da policía munici· " 
pal, e lanzáronsé foguetes. · i:;n xeral 
hoµbo pouco entusiasmo. 

Pontevedra, Morrazo e ,Vigo 
Vigo foi quen deu a sa ída á carreira 
na provincia, o venres 26 de Abril. 
Nesta cidade, onde a participación . 
foi pequena, leu o manifesto Francis
co Carballo e entregour:10 a Ya1entín 
Paz Andrade, sendo este o encarrega
do de darllo ao primeiro relevista, .Cé-
sar Cunqueiro, q1,1en,' despois. tqrnou 
con Nemésio ·-sarxa e o . -xórnalista 
Fernando ·Domon'ie, nunha" etapa 
que finou ésa noite en Porriño. Nos 
dias seguintes Porriño, Redondela e 
o sábado 5 chegouse -a Ponteveara. 

Na cidade do Lérez fíxose un ·cir
cuíto · urbano, sainda da estación do 
ferrocarril e léndose o pregón na Pra
za da Ferr~ría 13or_,Ricardo Portel~, o 

J _,,•_ I 

Na· foto fn~eri or. Xo~ Maria R'ivera A'moso, alcalde de Fe!'le, cando no início da carreira, 
en A Coruña, entregaba o testigo-manife5to que gardaradesde que o ano pasado finara a 
cal'lreira. Ná outra foto momento rÍo ,que Valentin Paz-Anélrade fai entrega do testigo a 
~esar Cunqueiro, no início da carreira _en Vigo._,J .· . 

" 
deportistas como Teixidó (que fora 
xogador do Bar9a) ou Kukat (que xo
gara en México no Puebla CF con 
Asensi). Repªrtíronse bocadillos. e re
fresc_os grátis, e no parque. dé:cai;i)pis
mo de Leiro deuse uHha merenda" aos 
participantes. Tamén se· derprí meda
llas aos que ' ?<ª .correrqn -os qous anos 
-fíxose unha inscrición prév.ia .¡dos 
participantes- e rregaláronse tP aoa
dos , por .1,1nha .entidad~ d'e ·crédito. 
Todo sen .te r-' que~·aesembolsaYc"artos 
a organización po~s contaban co 
apoio -de diferentes empresas (para o 
t~árisporte, os refr~scos, as ambulán
c1as, ... ). . ' . . . 

Falta de axudas e máis apoios 
Ainda que -nalguns concellos_prestou
se infraestructura ,.p.a-ra levar a bon fin 
á carreira, xa reseífados na -i11forma~ 
ción, os coordénadores .da organiza
ción da carreira, a Federadón de , , 
Asociacións Culjurais, solicitaron 
unha axi.Jda á Qir_ecci611')~eral d~ Po
i i'tica Lingü ísticá, ',de 2,Q0.000. pese· 
tas. Hai pouco~ días ~ecioir.ón~,rí~s¡;iqs
ta, ,¡.en s9b.r~s :Qa . cami;;>aña ~· Fál·allé. ga-
l ego'', na qüe~ indkaban qüe-- noff.:fle 
corresponCJia esa matéria ao 'seu de-

· partamento e que a transmitían á Di
reGción Xeral de Cultura, que. ·agora 
_terá que gecitlir. Todo un símbolO" 

'0'01.it¡ra" bánda, adernais ae comu-
nicados ele éil.~,o~iaqió!ii? cul_tU,r~i~ 'qo 
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I ' Apar~cé . un •· novo sindicato 
p. · manifestación·· da INT.G,. a ". ma·1s n.umei:-osa 
. A -ce lebración 9.~ 1 de ~'laio desté ano veu marcado en primeiro 

. lügar polas tens1ons existente~ dentro ~a 1 NTG, Q que levou : 
que en Vigo e · Lugo os sancionados convocasen conxuntamente 

· ~on CGOO, e en Santiago se ch~mas~, a anh~ manifestació':l d~ 
·· INTG en solitário, mentras a D1recc1on Nacional da lntersmd1cal : 
Nacional de Traballadores Galegas convocaba en Vigo unha 

·manifestacion nacional que resultou s~r a máis conc;orrida:, 
os outros elementos que 1.le deron caracter~a esta celebrac1on, 
que pafa UGT 'só foi unha festa cel~brada en Ferrol, foron o 
proxecto de ~eform~ da S~guranza Social, a entrada na ~TAN e, a 
visita do presidente 1anq~1, Reagan. . " 

CC.00. dirixfronse aos asistentes Ma
nel _Ferríández, de CC.00-.,'e Agustín 

· Malv.ido, expulsados -da INTG. · 
Tanto o primei'ro .orador corno o 

segundo referíronse á data que sirn
·boliza a loita dos traballadores en de
fensa dos ·seus intereses. Tamén fala
ron dá- reforma ·da Seguranza Social, 
facendo 'Manel Fernández un cha
i:na.me'nto aos traba.1 ladores para que · 
estexan alerta sobre a pos1'bel modifi
cación, ·afirmando que CC.00. non 

O 1 de Maio do 85 ~ra consi~era-.. 
do pola INTG moito máis q~~ u~ha 
data de loita ou de ce·lebtac1on 1m
po_rtante, . d~~?s · os p~ob~emas int~r
nos. A dec1s1on. do sindicato nacio
nal ista de c0nvocar_ a nivel nacional 
en Vigo, parecía un retQ Rara cos san
cionados que desde un primeir~ mo
mento decidiran .manifestarse nesta· 
zona conxuntamente con CC.QO. 
Tamén en Lugo os sancionados con
vocaban á par de Comisións e o SGS, 
aparecendo nesta localid.ade a primei
ra pancarta pública do novo sindicato 
qu'e se quer criar, a · Confederación 
Xeral de Traballadores Galegas. A 
esta manifestación de Lugo o· número 
de asistentes non chegou aos dous-

Manífestació n en defensa 
do sindicalismo nacionalista 

· dubidará en· convocar moví l'izacións .,,.. 
~- dos traballadores. 

A manifestación da · 1 NTG veu ser de 
defensa do sindicalismo nacionalista, 
dando mostras dunha gran combati
vidade, se b~n alguns dos presentes fi
xeron notar o ·seu descontento ante 
alguns eslógans, considerados fóra de 
lugar, como o de "si, si, si, españoles 
a M.ad rid". ' 

As duas manifestacións fixeron 
parecido recorrido, saindo cunha ho- · 
ra de antelación . a convocada por 
CC.00. Estes manifestantes cru;zá
banse despois ·de rematar o seu actó, 
coa manifestación da 1 NTG na rna do 
Príncipe, non rexistándose nengun 
incidente a non ser algun insulto es-

centos. , 
O considerado por alguns observa.- poradico. -

dores como 0 "pulso de Vigo", se Na . primeira manifestación ian 
nos atemos ás cifras, foi gañado pola pancartas de partidos como G PCG, 
INTG frente a CC.00. e os sanciona- PSG-EG, MCG e ·PC. A altura- de 
dos da dirección'de zona da INTG. Prfocipe houbo intentos .-de rachar 

As primeiras cifras qu·e daba a po- en duas esta manifestación, iñtentos _ 
licia municipal das manifestacións que se · deberon principalmente ao 
diante dun grupo de xornal!stas eran PC. e que foron acalados polos co
·de 2.000 manifestantes na convoca- - ches da. megaf~ríia cha".1ando. ~ üni: 
·tória realizada por CC.00. e 4.000 dade. Ainda as1, a - m~rnfestac1.on fo1 
na da INTG. Surprendidcis pofas ci- · . clar~mente compartimentada- por 
fras aparecidas rialgun xornal, o dia partidos. . . , -
2 á mañá puxémonos en contacto co - Na marnfesta·c1?n d~ INTG- esta-
Xefe da · Policia Municipal, quen de- ban ° B.~G, Gal{c1a CeJbe, ~PG :e ~1-
clarou a este periódico que "na maní· 9~~! m11ttant~s do ~C!3, as1 C<?~º 
testación primeira, a de CC.00. e v1ctnos do bairro v1gues do Areerro 
INTG de Vigo hóubo cerca de 3.000, aos que .lle queren derrubar as casas. 

' mentres que na segunda,. a da INTG Mitins finais 
unhas 5.000". 

Agustln Malvido esixiu a criación 
. de emprego en Vigo, afirmando afi

na! qo seu P?1ila111ento que "a forza 
dqs traballadores. de Vigo da 1 NTG 
demostrouse nesta· mani-festación, 
pois · a maioria dos militantes da cen
tral da zona de Vigo atópanse ·aquí 
connosco", afirmando tamén que a 
xestora . da l.NTG de Vigo noh ten 'o 
apoio dos traballadores e que os· que 
"participan na · outra manifestaciOn 
son 'h"lilitantes do BNG é UPG''. 

O- acto final da 1 NTG empezouse 
coa intervencióA dun viciño · do 
.Areeiro que se referiu ao seu confl.ito 
.e pronunciou palabras moi duras con
tra o sector da 1 NTG que "se foi poi a 
direita": A continúación falou un re- , 
presentante de- LAB, si'f1dicato base.o .· · 
e deputado de HB por Gipuzkoa, Ra
fael Diez, quen aludiu ao significado 
da data na loita pofa liberación na-, 
cional~ ·e do sindicalismo representati
vo, que e~tci'. "conc;lenado ao fracaso". 

.· O seguinte orador ,en tomar a pala- ' n~se campo, impedía levar a cabo a 
· bra foi , Emilio López Perez, Secreta- · poHtica nacionalista dentro da cen-

rio Xeral das Comis1ós labr:egas-Sin- tral'·'. . · .... . -
dicato _Labrego Galeg9, quen afirmou \ Logo ref¡;?riuse aos e·xpulsados co
que os labregos son máis po 50 por · mo ' ''gán·steres e confidentes do Mi
cento dos explotados de Gal iza ten- nistério- do lnterLor'L ~para c9nE;luir 
do tam~n p~labras duras para ·aq~eles afirmando que "estamos por· unha 
que "desde d~ntro· ~stan interrumpin- ·central única galega, pero non por 
do o avance en vez de loitar pola li- calquer central, senón por unha que 
beración d-0 noso povorr~ Refe,riuse . teña uns claros sinais de identidade 
logo. aos que os acusan de ·menos- nacionalista que son os que ten hoxe 
preciar as institucións, afirmando que a INTG", e contini.Jou: ;,a unidade 
"nós non as menospreciamos, pois sa- non podemos tela con ·esquiroles, 
bemos moi ben cómo no$ oprimen". traidores e páctistas. Liberados deste 

seguidamente ·a~udiu ao . Mercado clan podemos ser máis combativos e 
Comun: "nós xa entramos hai moito máis consecuentes"., 
tempo e·n E~roPa, para barrer os seus - r 

~ estercole iros", refer(ndose logo a Outras-manifestacións 
aqueles qu~ din que os ·labregos non . CC.OÓ. convocou. manifestacións ta
saben · pro'ducir e que o que hai que. mén· nOlÚras localidades. Asi, no· Fe~ 
facer é producir máis "cando precisa- rrol participaron cerca de' 2.000 per
mente na CEE nos din que ternos que soas, case 500 en A Coruña, menos 
producir menos". · de 100 persoas en Ourense e algo 

D - máis de 500 en Santiago. 
- uras palabras _de Xan Carballo En Santiago tamén se celebrou 
O Secretário Xeral da 1 NTG comezou owtra manifestacíón, convocada, pa
a ,sua Intervención con palabras. duras rei:e ser, poi a Dirección Local da 
pará a "pql (ti ca ijntiobreira e antiga- INTG. Nesta manifestación participa
lega que se ·materializa .no. AES, "cali- ron unhas 100 persoas na sua maioria 
ficando a · UGT de ésquirnles e a · do PSG-EG: 
CC.00 de claudicantes; "como que- A CNT celebrou un mitin en San-

, dou demostrado no sector naval", tiago nos seus próprios locais. 
para seguidamente afirmar que esta ~ 
non é unha poi (ticá exclusiva de ce. A liGT en Ferrol 
OO. porq_ue tamén no seo da l .NTG / 
hábta unha corrente organizada que, A UGT'comemorou o 1 de Maio ria 
"en colaboración con CC.00., como Ferrol, cunha festa á qüe asistiron os . 

· ¡jir~xéntes do PSOE e os alcaldes so-.. pompa. rsa do españolism. o, 'e imersa ciéil istas das principais cidades. 
Esta celebración foi mal acolrida · 

'polo .Comité de Astano, que conside
ra que o feito de que UGT escollese 
esta localidade para a sua celeb'racióri 
pode interpretarse como un apoio éf 
poi.ítica naval do Goberno. 

Referente tamén ao sector naval 
hai que subliñar a escasa participa~ 
ción dos traballadores deSl:e 'sector 
nas manifestaci'óns despois das gran-. 
des movilizacións e xornadas de loi
ta nas que participaron. Ao finalizar a manifestación de 

tribun•----~---------
O 10 de Mafo trouxo consigo unha certa polémica sobre as · 

cifras de manifestantes, dado, principalmente,ª que o xornal 
coruñés La Voz de Galicia ofreceu unhas cantidades 

·absol utamente contradictorias con todos os demais meios de 
comunicación, calificando incluso de "desealabcg" a 

convocatoria do sector oficial da INTG. Ne seguinte ~rtigo 
coméntanse estes aspeitos, as( como a actitude dos membros 

· escindidos do sindicato naciona~ista. 

·Descalabro?, 
qué .descalabro? 
XOSE FERNANOEZ LOPEZ . 

Quixera falar de dados constatábeis 
e de actuacións habidas no recente 
1 o de MaiG "Diada Clase Obreira". 
Vexamos corriportamentos e tire-
mos conclusións: · 

. -1..:.:.Nas iocalidacie.s de Vigo . e. 

ción" a D.L. de Santiago emprega a 
megafonia o dia· 30 de Abril pola 
tarde, rej)etindo insistentemente -
que a 1-NTG, a INTERSINDICAL 
convocaba en Santiago. Eu, ·como 
afiliado, que paga relixiosamente 
a~ cotizacions, que- defende en pri
vado e en .pµblico no centro de tfa~ 

. ballo as alternativas. das que nos 
imos dotand·o ·na UTEG, conside
ro que istos son dados obxectivos 
.e como taís unha clara provocación · 
á D.N. e a .todos os afiliados. 

· Lugo" os · "expulsadbs" convocan 
manüestación con CC.00.; eviden
temente están no se.u direifo xa que 
non .pertencen· á INTG, pero é claro 
que esa non· é a liña da Central. E 
suponqC? o . hipotético de qu~ o fo- · 2.-Sigamos. ' Se a posición da 
se.n .• afiliados, desde cándo unha:lo- prensa (La Voz, Faro ... ) ·foi bastan
cahd~de se permite o luxo de saltar- te · clara no apoio ~ue prestou e 
se as1 os acordos da Dirección Na- pre,st,a aos '-'críticos ' (para unha 
cional? A INTQ no~ pode se~ u,n . comprensión ·do termo vexa-se a le
conglomerado (le Reinos · de Taifas, . tra de La Polla Recovds citada. no 
.onde cada Califa fai o que lle dá a anterior número da ANT), no tra
gana. NON E ISO A NOSA CEN- · tamento da información sobre .o 1 o 
TRAL.A D.N.. é a expresión de- de Maio que faí "La VOFL." bate to:.. 
mocrática da vontade dos -afilia- dos os "r.ecords" de manipulación 
dos e o .máximo orgánismo de. di- . periodística. Gostaria de saber can-

. rección entre Congreso e Congreso. tas ·veces saíu até agora, antes do 
Pero non -fica aí o asunto. A Di- . conflito, a INTG nas portadas .de 

rección Local ~e ~antiago, que' son · periódico do inefábel ·esc.ritor , de "' 
polo de agora, afiliados da Central, epístolas; nada máis que Arrizado 
ch~.rp¡:m a participar nunh~ m~jfes- atacase á l:TPG-BNG para que as ptj
tac1on no mesmo lugar e hora que meiras páxinas· tivesen éspácio dedi-

. CC.00, en Santiago. Rec·ordo · · a ·,,;c;tdo o asunto. ~ 

Cc~nvocatória da INTG era ·é~.-~- o. ~·· "' mos ao i~Jp.a. Cífras ap,are-
omo se· chama.isto? Non so · rensa ·o":Bi-a 2 d·e . Maio: Y~. 

ron carteis anunciando a m ás de 4 ~~., · · -.,er.so'as n~- tj;ia-
ción, senón que arríncaron ci6n -· · G:...en Vi~d' 
chamab art . á ·de Vigo, que·· llh á ... ~ la . _:; . a Munic;ipal' ;jJ / 
da INTG; no . cúmulo da "p:r~oca- <l'W,or d$jl~.OOO P_. eñ _hprí-liJ., 

nifestación de CCO_ü y D.Z. de pois:1 
la INTG" (sancionados). LA VOZ: 

El Correo Gallego: . . ' ' -"inenos de 3.000 p. en la convo-
. "Unas 4.000 _p. e·n la manífesta- catoria de la INTG' oficial" "en 

ción de CCOO y disidentes de la la manifestación de la INTG ofi-
INTG .. "según CCOO" 1// ''más éial participaron 2.500 p,." "se-

. de 5 .000 8· en la manifesta.ci6n gún la policía municipal ' /// "la 
de la INT en Vigo" "la más nu- más nutrida de las manifestacio-

.. -mer:osa''."Agencia EFE".. nes fue la convocada por CCOO 
Quizais .as cifras, así por riba, r. los · críticos de la INTG" 

·non digan nada, pero a pouco qúe '4.500 ,p." "el dato más relevan-
reflexionemos tiraremos as seguin- te ( ... ) sm duda, el descalabro de 
tes conclusi6ns: a manifestación la convocatoria de la INTG ofi-
máis numerosa foi a da INTG máis cialista". 
que a, outra convocada; e o nfuiiero Comparemos sen;nedó: . 
d:e participantes nela sempre é supe- _ · -O _periédico de Augu$tO A., en-
nor aos CATRO MIL. Estes dad,os frt!ntase aos dados de todos os, ou-
son fomecidos pola Policía Munici- ·· tros meios de comunicación. Non 
pal e por EFE (Axencia) pero en · só rebaixa a cifra escandalosamente 
n,engun caso polGs própri~s intere- dos mzjifestantes da INTG, ~ tendo 
sados. Poderíamos engadir que as en conta que os outros me1os em-
emisoras <;le, radig, e TVG informou ... , pregan dados de EFE.e Po· ·a Mu
ne~!~.. meS:!_Ijá)i!l~ie mesmo Q~gunl".'~.·7. nic.mitl; .liue n~n ct~~)'°' q. eñan 
cas~fal~r~.;.~-,q ... g:@O P., r .. ~ :-,_·_, · ·i!á~ sunpatlaJ! pol~sifu:l ~"' ~a-· 

-.d.q~~s i~qos · mter~!filJl~~ ib_nf!ista; adem:.aj.s_.~Jltnta-;"~a:edac
~p:Rtí~~~~ ... <ts~ ofe~ecidos po-· ,cic).ñ~ ~que a ~~'.4fo.::nufyij'.!a _ .;~iíl"~a de 

_.'Oz, e wr~-~~~freci{ .e~~ · pe- ;;;.; -if{:cqo. e co_mp~~ia, o¡t~~~~~~~I{Py~~ 
noj~_co o'\<~~eu- ~po1"C;.· Vex,!~olos '~'t: . '!;m~tét"tyersr'ÓIJ do resif:~:r 'do~,peno-

dicos e · meios de comunicación. 
Máis manipulación informativa im
posíbel, e vexa-se , q,u~ ·está dirixida 

- a favorecer aos "Cntlcos", e atacar 
áINTG. · ' . · 

Corno última información anotar 
o espácio que lle dedica outra vez 
"La -Voz" á manifestadón de San
tiago convocada p_ola D.L. de Sindi
cato Xuntan se~ndo -"La Voz" 
''unlÍas 300· p;" · 'entre -las gue se 
encontraba el _paílamentano de 
PSG-EG Camilo Nogueira" ~segun-

. do Faro "sobre tin centenar de p.", 
e dedican-lle un bon espácio con fo
to e todo, no prim~iro periódico; 
contrasta isto co cativo espacio que 
lle dedican -a "rnáis nutrida das rna
ni!estacións ·que se celebraron en 
Y ~o este . ano, e convocada pola 
INTG", á que nen tan sequer lle · 

, poñen unha foto. Todo U:n exemplo 
ae imparcialidade informativa. Por 
non engadir ainda eses matices de 
"La Voz" referidos é1 manifestación 
da Intersindical "menos de" " •.. sin 
duda., · el descalabro del ·Poder de 
convocatoria ... ", matices aos que 
. tarnén Beiras fai referéncia na con
testación ao literato Méndez Ferrín. 

Todos estes son dados constatá
beis publicamente. E eu pe'rgunto
me. Tanto interés ten La Voz de 
Galicia e todos os sectores que a 
manteñen (AP) para sair en defensa 
dos críticos? · Qué papel xogan os 
crí'ticos para que "La. Voz de .Gali
cia" venda asi publicamente o seu 
"prestíXio",. enfrentando-se ªº res
to_ dos Meios de Comunicación? 
Cál debe ser o trato cosprovocado
res de parte de 'D.L. de Santiago? 
Desde cando se viña. organizando 
esa central da. que falou a p:rensa o 
outro dia? - · . 

Eu teño a miña .opinión forma: 
da. Estes dados espero que lle' axu
d'en-a oütros ctimpañeiros naciona
lista.s, ·porque·:: tamén wnsidero que 
a situ.aci~p é, .difícil). .pero. pjor' mQi
to 'pior é tér unha central cuxa liña 
~irl.dical ~~j16'1ítica é corr~tan~enie.n!e . 
po1c0teatla ::.;desde o ·seu . mtenoF. 
Adiante a INTG. 

.. ~ -:>1-: •. Xosé F..ttrn•ndei López~ 
"''Atlli'ado de Lona de ~ant1ago 

. _ _, ·- ~· cja UTl;~-INTG 
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·, INTG: aclár 

¿''Qué, facer" ante os problemas da INJG? 

SindicalismQ, alianza de erases e loita de libera 
. J . . . . . 

XOSE M. BEIRAS. . · l '· ~e J:'l·~eión:ye isto ·rnm é · Jio~or.b.iw i1J1aJuis
:...:..:::..::..::....:.:..:.:.....=:..=..:..:...:..:...=...________ toria nin nas palabras deste pobo e 

ao seu idioma, por moi reformul~da 
e anovada que sexa esa estratéx1a e 
o mqdelo orgaizativo da s1\a ·estru
turación: non colla, logo, de novas 

Acabo de escribir nun xornal que 
non quería abordar alí o problema 
da .INTG porque non esta5a dispos
to a facer stnp-tease ante os nasos 
enemigos, que tánto teñen por cer
to - decía eu - de maníacos sexua1s. 
Vouno . facer eiquí agora - non o 
strip-tease, senón o abprdar a cus
tión- eiquí na casa, na NOSA TE
RRA que- ' ésta sí polo menos -é 
nosa dos nacionaÚstas galegas sin 
distilicións. E se algún alleo curioso, 
ou desviado olla pola fechadora, 
tánto me ten: hai tempo que supe
rei os rubores adolescentes e nunca 
fun "mogigato"· -e dende nenas sa
bemos todos o qué facerlle a quen 
pega o ollo indiscreto a unha fecha
Clura. 

a ningué~1, asúmao ou non:.. · 
Fagamo o con trapunto· .antre es

tas realidades · fácticas e o deseño 
teórico que ·enunciei primeiro, e as 
chaves do problema actual da 
INTG, as claves pra descifrarmos o 
qu~ de enigma teñan os seus 'confli-
tos internos, est~rán ao noso dispar . 
Trátase simplesmente de emprega
Ias con acerto. Tentémolo. 

notacións que era indispensábel.. ma primordial ou mesmo, a fin de 
conxugar , nin siquera nalgúns.casos co.ntas ·ú:nica do proletariado e a 
se asumía calquera delas cabalmen- esixencia .da disciplina -estatutariá, 
te na prática sindiq,J, e as tnúltiples funcional e operati\.:a - ·eorno requ·i-
peripecias puntuais ao longo destes sito pra plasmar na prá_tica sindical 
anos aí están pra facerllo patente ao a capacidade de orga1zaciórL , 
ouservador avisado . · · · Discrepancias eneal da rele·vcrncia 

En calquer caso, a fórmula p(á do labor mstitucional , do peso rela~ 
Viabilidade do próc;eso ·e prá tonv.i~ tivo atri'buíbe\ á xestió-n econb.rni-

por qué , nin fose n-unca ca · 
1 entend~r. cómo un rele'vo Je paz 
t1va poliía. lexítli:lil'lláMente d~~11t 

. a que a .nova revocara unilatu 
mente e sm _dar fala un d(Ord '. 

· cnto con outros · "parrena irº 1 

adoi~ado no seu día polo co l:~ 
!.:'.~tetra . ~o P_SC~', e n9n pola di 

vencia na orgaización era este outlo- .. . co-Jaboral , das consignas moviliza~ 
sin al de identidade: "ºpluralismo i1,i- . doras · inequívocament.e nacionafis- ' 
terno · da INTG . As diversas teli.de íii:;;c_ tas, da,s relacións e formas de cola~ 
cías cQesistentes ná INTG cóhviv'i~ boración con orgaizacións crasistas 

uo_n. Ma1s de1xemolo. íste é un 
anomalo e dm que pimoresco 
anos que o te/10 asumido. Pro'~ 
te - qu~ s·e a. UP.G e.º _ún ico part 

rían mediante o respeto desa relati- · pro sucursalistas coma CCOO, en 
va pluraiiqad_e ic;leolóxicosindi\:al e vez de levárense ao terreo do deba-
da sua plas·mación no xogo demo- te franco e non entorpecedor da ac-
crático interno. Mais, ollo: os lindes tuación disciplinada , ou de adiarse 
do pluralism~ tifian que sélo , firme- deica o segumte congreso traducí-
mente, os principios crasista e na- ronse en fallos ' funcionais, .aHua-
cionalista un no eixo dó espectro cións locais "por libre" ou trasa-
esquerda-dereita -dentro da propia cardos contrad 1torios', cando non 

:-e non o partido unico, co idaa 
rntegrado 11'? BNG é porque Esq 
da Gal~ga nm s1_q~era quixo ace 
o convite a part1t1par no proceso 
-porta aberta encetado na -prima 
ao oitenta e dous 
e cu lminou no n ';¡;,~e ~llÍ!ili~l:!:; 

¿Cómo encetar o choro? E sinxe
lo. Lenin perguntárase unha vez 
"¿Qué facer?", e dérase un~a r.es
posta ben coñecida. Eu non son es
tritameñte leninista. Estritamei1t.e, é 
decir, st~icto sensu, pormáis que ~e
ña incorporado o seu maxisteno, 
teórico e prático , á miña aprendiza
xe sociolóxica e política. Mais a sua 
pergunta valme como me val a sua 
perceición do fondo da custión. A 
partir de aí xa navego con ventas 

Pro denantes oe o facer, ¡:iermi
tídeme apuntar aínda . un perfil po
lítico da nosa realidade social, non 
por manido silenciábel eiquí nin dá
bel. por suposto. Como n-ación sin 
Estado que somos, e asoballáda -sí, 
a vella palabra, tan vixente por des
dita -a política enxértase- simu.ltá-

erase ~b'.eira¡ e~1 función dos diye~-,_, .. r · na aparición de e1Tcuitos paral, lo s 
· sos 111veis re ativos de con c1encta"'-"~ na xestaeión · de subestruturas de 

porque o PG.P-Ga 1c · se 1 
rou da asamblea constituínte a· 
ma hora ; e porqu e o PSG lisGo_,'c"'""""Tª 
meses des_po1s Sl11 d· · .. 

nosos fisterráns, de ·travesía. · 
O problema da INTG móvese en 

dous eixos de coordenadas: o da or- · 
gaización -autótona e autónoma
do pro letariado galega é un diles; o 
outro éo o do norde político do 
proceso de liberación nacional ga
lega . 

O primeiro decorre polo eido es
pecífico e peculiar da erase obreira 
galega, e é competencia sua escrusi
va. O outro intérnase na agra aberta 
da alianza de erases ·precisa pra.aca
darmos unha Galicia liberada, eido 
iste do pobo galego so bei-án - "o 
pavo é quen máis ordena", cantou 
o Ceca Afonso - da sua estratexia 
política conxunta, e que compete á 
orgaización ou orgaización políticas 
que ·a definan, sosteñan e leven á 
prática de cotío. No primeiro com
pre ter ben nidiamente presente a 
máxima leninián -ésta sí, cando · 
menos:- de ·que a arma do proleta
riado con'siste na sua orgaizaciór\. , 
da que se desprende esta inescusá
bel esi~encia: a disc:iplin~. No se-

,gundo imponse a evidencia de que · 
as decisi6ns políticas "sec_toriais" · 
-políticas no seu cerne ou nas suas 
implicacións direitas e indireitas
débense evaluar e acordar no con-

. texto da estra.texia da alianza de 
erases estabrecida, e polosorgaos de 
direición política conseguintes. 

O xogo fluí do e concatenado-d~
ses dous eido's de competencias e 
desas duas instancias de a·cción e ·de
cisión condfoiona non só •o .. truñfo 
do proxeito político global, ·senón 
da propia liberación de eras~ do 
proletariado, por m:oi avadgarda ou 
moi mnxente- que pretenda ser ou 
sexa de fe±to· esa. erase social ou a 
sua fracción 'orgaizada, desalienada 
e políticamente lúcida. Se un sindi
cato obreiro -non un frente o brei
ro de partido- por inoi dot¡ido de 
contidos políticos que esteña, non 
debe ser; como orgaización de m~
sas, mero apéndice dun partido nu 
dun frente, tampouco val a recípro-· 
ca. A historia demostra 'que cada 
vez que se incurríu en semellantes 
erras de. enfoque q seu custe foi sin
xelamente o fracaso político, tánto · 
prá erase obreira coma. pra todo o · 
pobo en loita. · . 

Agora ben. A' INTG é unha -o.r
gaización sindical. o breira dotada de 

._ contidos políticos, sustentadora de 
-postulados .J?rogramáticos de índole 

·.política nac;1onalistl(gal~ga', ademáis 
de ser un.ha orgaización dos tr'aba
lladores galegas ton Cont!dq de cra

·s~. ·é decir, empefi~da qun'ha diatéc
tiCa · de loita de · ciáses que asume 

·como estratexia: none unna orga1-
zación reivindicativrla;boral, nin só 

-nin_ priri10ijiah;nente, ,c·an~"o ~.en_os 
~o. horizopts;/y~tratéxico ,,do .Prnle

_ta~udo .. A J~;,w . n9n ctá por pere.ne_ 
. mn aceitáb-e'l"a·'soc1edade ·capitalista 
e' -~iuguesa;· rro~ xó'ga a ·"in'stafarse" 
ne la: T enta· fenderlle o corazón prá 
parir un prcilefati~do dono de sí. 

'- Po)a suá" baitda, o BNG é unha 
/.·argáfzació1:l'pol:ftica 'asamble"aria na-

cida' a orol 'Cfltrrlia: e·strafexia fréntíS
'-- fá- 'db pobdJ~~go e· da loíta de ·l.j.
. ·be-r'aeión 1-iNJfi predsamente africa
. i{á:· -~a q~e··.., é:~· á empe~ada como 
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. neamente eiquf. onda nós, en dous 
eixos de coordenadas diferentes. 
Un: o usual e ubícuo do espectro 
esquerda-derei.ta das posi¡;:tóns ideo
lóxicas e os comportamentos políti
cos. Outro: o ' peculiar da dicotomía 
naciohalismo~sucúrsalismo, gale'gu is
m o-españ<~lismo, e digo eiquí "gale
guismo" restablecendo a autentici
oade semántica do sustantivo, comil
denantes do trinta e seis. 

Que áS- veces sexa. difícil situar 
con precisión a estren1a deses dous -
espacios dicotómicos, · o Rubicón ' 
d. esta ~uerr~ q_as Galias· "gall~ecic~_s"
sm Cesar V1Sl bel, pro con impen9, 
non obsta pra- que esista e máis pra 
que adoite emergullar cristaíñamen-
te na prática política, con frecue·nte 
shasco de moitos lei~res de P!ipeis , 
estatutos e programas de partidos e 
sindicatos diversos, pro autonomis
tas,. ao cabo tó'dolos que -máis lonxe 
che_gart. · 

Xogar políticamente neses dous 
eixos de coorderia:das coma se de 
dous taboeiros de xadres diferentes 

' s~ trataú conduz a· moitos profisio
nais .da política indíxenas ou impor- . 
tactos a unha pintoresca m(;)dal_idade 
de conduta esquizoide, redundante 
.a ·miudo en paranoia .. Contemplar' o 
acontecer so·cial' cotiári deste . país - .. 

. cbs prismas de un e outro deses 

outro no eixo da dicotomía nacio- poder enqu istadas, ou en diseños de 
nalismo-españolismo. Nin o amare- novas proxeitos orgaizahvos sindi-
lismo sindical· nin o españ0lismo c.ais alternativos " por se acaso" a 
político poderían . lexitimarse na INTG "rachaba" - cousa que , po lo 
INTG so pretexto do pluralismo in- demáis, tododiós fóra do naciona-
t,erno de tendencias -e eu pronúfl-· :lismo est'<lba a cobizar que aconte-
.cfome rotundamente' ·a favor ·dese cera, e a poñer candeas ao demo ou 
i::ríterio limitat ivo do "pluralismo",. . máis prag·máticamente, cepos arre~ 
madia leva. ~ Tendencias ; ademáis, dor da INTG pra propicialo. 
que n.orf '"pode,rían ser orgaizadas Eu son demócrata convencido e 

· deica o punto de plasmárense . en · insobornábel; e t{ñoñ1e por toleran-
subestruturas de poder. Polo tanto te e a.berta de rnaxín · mais non po-
as c11otas de .influencia só podería11 do xu~tificar qu e se infrinxira a in-
traducir_se institucionálment_e na _dispens.á_bel dis'Ciplina dunha orgai-
presencia, a traveso- do xogo demo- . zación o breira - vital pra ela- por 
crático, na estrutura orgaizativa da mor d~ diverxencias desa caste , se-

. INTG como tal, tánto a nive!'nacio- · xan da _ envsrgadura que sexan , e 
nal coma zonal ou local , 01t do es- por m91 env_enenadas que cheguen a 
pectro de sectóres e éentros de" tta- . estar as relacións persoais antre .ca
ballo . . .. . . dros membro dos mesmos ou dife-

· No· IIº Congre~o- -hai . perto ~e 

rentes órgaos colexiados de direi
ción e execución. Salvó que, uñha 
de. duas , ou, a Direición se ·afaste 
gravemente da llña ideolóxico-poü-

. dous eixos, separadamente, pode 
conducir a ou!re> ta:i;to poi? ~esJilC?r, ... 
se non na acción, s1 na anahsec e q 0 ,. 

diagnóstico dos feítos e os compor-·· 
tamentos. Imaxinade o embrullo: se 
todo proceso ~de liqeración naciona~ 
dun .pobo asoballado e e,spoliado e 
ouxetivamente . progresista -e ben 
que o é- pode resu_ltar que un com
portamento p,olítico. menos progre-

. sista. pro mais ¡:>ro-nacionahsta do ,, 
· . que outro resulte oux-etivamente · 

máis progresista ao cabo no contex
,to específico_ d_o , proceso político 
galega - ¿ segmdes ese.. · fío . de 
A.riadna?. A eousa pódese trambifi- . 
-car má1s~ pro non gosto <;tos labirin
tos, agás qs literarios. 

Conxu~ar certeiramente na análi- . 
se valorahva e na acción eses dous 
eixos de · coordenadas debera ser o 
catón dG 12olíticc:> .&alego -en · cal
quer caso, e cond1c1on sme qua non 
do acerto na política galega de es
querdas. · Porque a condición espe
cífica de erase en Galicia, e máis a 
concreta de cada fracción,. poden 
tomar ouxetivamente reaccionária 
unh'a política progresista xaco bina 
e, . recf¡~nocament_e, facer, Tender 
frdltos mvoluntanamente 'progre7 
sivos" ·a unha actitude "intrínseca
mente" · conservadora. Sin a visrón, 
como f í C? c?~du tc:>r, ,d?...il'B-~.~ galega 
na sua dialetica h1sto:i;rn:a e presente 
-o greseN. ~é ·histoill\ia taméín~ co 
re:¡;:9"·B1~ · ;Q-_9·~-~0::!.i\tado eslii-áfüol, 
o ~.:que " ~r : ··cte·"'€·xefüplificar sería. 
impensábel ou · resultaría opaco: 
Non o é, e cGrnpr~ télo· J?resente na 
reflexión e na acción poli ticas. · 

'A INTG naeeu, como sindicato 
de masas, por "conglomerado" da 
ING -sindic;:ato de erase .nacionalis
ta con "orixe, hai un ·decenio no 
soq- -con ·outra,s .w_gaiz.aci~ps~_e ºc,o
Jectivos que acordaron asumu:;dous 
siñais de identitlade sin.ctl:cal 'qo.nxu-

. gados: de~ ·crast'é riaé1oiiitu¡,ta~ Di
xen congló.me'rado ·e ía decir fú-iíón: 
os feitos 'oemostran qlie ése,p.roceso 
-:-a fusión ~ é '~emptef :µn.,·pt_éi(.:e.~9 0\j 
no~ é nada~·nu;n _se)lf1U: 1!\foMb-,ou 
can<fo menq( .. 110.n · e cuü:n.iil.oµ. 
Digo · isto stn1 inlen.ció~ ,Refofativa 
pra, ning~én~" Mttís1

'. rriij.· t,c;rq~s· .asu
mían n~ , 11t~~W·O.}l~~au ás dv.as con7 

dous anos-- s.aíu a,probado uñ pro
grama· de ac'ción sindical nidiament~ 
de cr~se e nacionalista, e resultou 
elexic;la unha djrekión· nacional que . 
levou á INTG ·cará .adiante ·e arnba 
nesa · liña, como o proban a crecen te 
implantación da ·central e a cada vez 
meirande capacidad.e movilizadora e 
de iniciativa ·na condución de todo 
o proletariado gafegb. Incluso se lo
gro u movilizar ·;;i. todo o pobo gale-

· go en varias folgás xerais no mesrrio 
ano 1984. Virtµalmente todo este 
pobo galega seica manso, gastoso 
de que mexen por il, escéitico , inca-
12az de "espertar do seu.sono", con
servador e sócioelectoralrnente de 
dereitas . -e non son · calificativo-s 
meus, serrón da socioloxía política 
aplicada · convencional; convirtidos 
en dogma de fé tridentino ¡ná opi
nión pública españo)a. Compr.:e de
cir que estes últimos logros non fo
ron acadados _en ' solitario pola 

· INTG
1 

senón co apoio ideolóxico, . 
.Ioxíst1co e operativo do nacionahs- . 
mo políticamente orgaizado, e fun
damentalment(¡l do BNG. . 

Mais na Direición nacional ele.xi
da nese no Cortgresó o xogo.demo
crático das maiorías dera unha pre: 
sencia cuase-hexemónica aos cadros 
-e11 boa partes procedentes da ING
poH ticamente afíns á estratexia e o 
programa políticos do· BNG, e mes-
mo . nalgúns casos singularmente á: 
{JPG. Non ' acorttecet¡. ',outro tanto· 
en tódala-s direicióñs zQ.nais e Jocais, 
e especialmente en ..)'.igo e· Lugo~ 
ocu.rríu . 9 contrario: résultaron he
xemónicos -a]í os ca9.JP prg.ceden
t,e.s dª-s outras tend~n~s,, dg: ~spec-

. tf.q d~ s~1 bc0nxun1tos1f-$lO'ba.l~!!~te 
· ri¿montano na INTG1,(:J>'JO,".m_a10nta- __ · .rw n~sas zonas. . ,·:;'?! ,., . . , 

. , >;..,~ veleiqllÍ que en~:r'ª-: en q1esti6n 
, 0 priucipio da, orgai~;~~.ón 59mo ar-

tica e .l?rogr&mática do sindicato , ou 
se atnbu.a prtoridatle aos intereses 

' :_no sertso ideolóxico- duh grupo 
cá aos da erase Óbrel:ra á que se pre
tende .servir , O segundo ·non quero 
aceitar que teña acontecido, cando 
menos a nivel consciente. O primei
ro decididamente non aconteceu. 

Só resta unha hipótese: que unh¡i 
. minoría discrepante teña, a fin de 
c~mtas; · 'unha_ oonceición J?Olíticosin
d1cal tan d1verxente da liña seguida 
pala Direición que resulte incompa~ 
tíbel con ela. Mais nesa hipótese, 
j,Cómo podería ocunirlle isa a un.
ha minoría da INTG sin incurrir nos 
presupostos ideolóxicos doutra al
ternativa sindical xa existente neste 
país ndso onde hai unhas CCOO, 
unha _ U~T1 unh_q USO , e wáis iñ
contábeis 'p_etit.s'-tingla_dos" _sindi
ca1s dun amarelo ra1ano na icten _, 
cia} ¿~u é que se vai dar eiq.uí a in-

·- vo1uc1on qo retorno a que cada ca- . 
trO:'-Seres 'pensantes ·achen neste paí.s 
u.nh'a . _singulai:fsimil definición polí- _·y 

J:.i.ca ('-xen:1:1íná< l:frit':-' réñrá:tarfnos · rio 
chocaHélfó- . panoTarria..,..tl·a "Vida ·de 
Brian"'-do film ge marras? .';;;:.. , 

·' ,,. . 

. .. 
. ~ 

. - A U.PG é un partidó. O BNG é·a 
orgaización asamblearrá ·de direición 
política e instrumentación. operati
va du11- frente. •A UPG está como 
tal., ~-entro ci~ BNG, sin ·-ar,en'as .pe_so 
r.e.l:ati;vo, ·pov : re.p.resentacwn-· dueita · 
no · Consel!o Napiona.l -dese frente . . 
Está como_ están un colectivo socia- ·· 
lis~a .. 1e; ~vairi.0;s ·J<l:olectivos de ."inde- . · 

· pencl.(jnuci's-1' ; ~-.n:o set1so .únicó ·de; noh ,, 
sery·n nremhr-0s:·ct_e_ -partídos: E tnáis ·: 
corno:;_,esftvó '::. funtla.cfonalmente o · 
PSG;~;qhle<>rlugo;. se üscou :-'Sin · que 
eu.; 'Canck>, 1m~nos, salba-· rea'lmente 

gunha_ ·Non veñ l o • i 
que o BNG é un ~ 

.e quen n~enos aínda iJ,oden de 
son os senores -e confio en que 
mén compa ri eiros nacionalistas 
PSG-EG e Galicia Ceibe-PGP 
adoitan estar sempre a recla1na 
u_nidade do nacion alismo, pro 1 

fmnan compromisos pra conqu 
la. 

. A UPO, como part ido , e o B 
· como orgaiz.ación frentista te 

afiliados militando sindicalm'e11t 
INTG . Tamén os ten PSG-EG
menos, seica. Tamén CG e o M 
e moi activos. Pola UPG non son 
quén pra falar. Mais .polo BNGs1 
digo que o BNG -en - ningún i1 
pretendeu, nin por asomo, cónv· 

· a 1INTG no "frent'e obreiro" de , 
Ise é mesmamente un dos aspe 
nos que o Benegá non ten:nada 
ver, en talante e postulados de 
tuación, co vello "Bloque" ou l 
sas po-lo estilo. Estáo nidiame 
erara dende a fundación , porque 

·dos, e moi especia:lme1ite os cole 
vos de independentes, tiñamos 
batido a fondo a custión e adepr 
déramos nas nosas propias bio 
fías -a leición dos erras cometi 
no nacionalismo neses ardes de e 
sas e como non somos masoquisl 
non 'queríamos recuncar. O B 
defendeu e defende a con cei ción 
sindicato plasmada nos princip 
da INTG e na sua contextura, e 
conseguinte o p!Ura'lismo de ten 
tias dentro dela. O que non def 
de, senón que se nega a at urar 
que ese pluralismo reborde os 1 

des, teóricos e práticos1 dos prin 
píos crasista e nacionalista , e· re 
tome ao xa dito denantes encol 
to. . . . . -.. 
. Polo demáis · esa pos1c 109 

BNG non só é inequívo ca: tamP.
1 

co se limita ao sindicalismo o bre~ 
senón qµ e ,se estende a tódo lo 
dos de traballo p.c;>lítico d 
sexa o movemento cida 
colonización cultu 
ción da muller. 
orgaizacións saté "'n pl ata[ 
mas instrumentaliz as. Querern 
convivir nelas democráti cament¡ 
irradiar - isa sf- os enfoques nac 
·nalistas mediante o debate e as P 
postas de acción , con tex tu alizar 
da eido de lo ita na estratex1a glo 
da emancipación do pobo gale¡ 
sermos motor dun pobo en: marc 
cara un norde e un horizo nte ~e 
nidos e esJ?licitados. ¿E incorrecl 
Non me d1gades tal, que ·morro 
risa. 
_ Tan así'- é que no congre_sp 
pasado Nadaf-aproJ:?áronse Iinas 

· tra b..allo. · cond uceri te~ a · 
·8as espricativas:-docs· nG~ . 
vista eón ,grupos, colee .s, ffJ 
c;oas ,q_ue xa tiñ<J:.lJiQS _r aé10n.d 
bor común -en .agra · efm 
,da dlná ica .so. .. q · 0 ·

8 on .. a en 
· anif a 1 
d.~te pob 

tGS 
)" · 

pre m 
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______ a_s. QOSÍCÍÓílS 

~o 8 
a, te 
mente 
EG-
o M 

npre mante_r b~n impreso no 
qu e un. srnd1cato c?mo a 
-o sind icato ·que nos , por,. 

·c ión po lí t ica, propugnamos 
pode ser, nin unha orga1¿a-
, cadros nin un frente o brei
arti do. becatámonos de que 
tulado resultaría mvol1,1crado 
mo involuntariamente, os ca-
JNTG - non a afiliación de 

acabaran por estar integrados 
militantes dun part ido, como 
ou dun!ia or_gaización asam-
coma o BNG, sa lvo no caso 
non houbera pegadas de na

. mo nin de aliados poten-
11 fóra das estr:uturas do fre n
aizado -que non é o caso de 
Hia. Mais tampouco se pode 
ir a INTG nunha ca1xa de 
cousa ésta que só está ben 
caren os nenos, norr pra fa 

dicalismo nin po lítica co n 
definidos. 

a Direición nác io n al da 
en que asumir, interior izar e. 
o feüo de que decisións in 
da sua estnta competencia 
1e aos estatuto·s, pro q ue, 
teñen implicacións polít icas 
tes sobor da viabilidade e 

ilidade soci.al de pro xeito s po- · 
que trascenden . o ámbito 
da sua activ idade sindical, 
pode n tomar con esclusión 

Use deses aspe itos o u cu nha 
ión unilateral dende coorde-
. ni ca e e jvamehte sin di-
rque .o · a_o üticos de 

~'.,<1t}I licacións 
a ~ pa a o a 
s .1· e Q¡un 
o{tp .1rt,· e 

omRlex ' , r '. 
a "~~.· ~m ·a rnli · 
ma:t~ r das 'o 

-: -'~~. ·rer~cia as ~ 
.a co · ci' 

BNG está ~qntra q ue. o sin 
sexa _l\n apend1ce seu o u de 
a orgaizació n partidar ia o u 

a,.tamén tel) que estar contra 
onsc1entemen te ou por pasi
a orgaización polí t ica fren

oma o BNG .resu ltara ser ~ ii 
ce.~~ INTG , unha "caixa de 
cia -como se cad ra co idan 

' s que pensan que o único va-
ue creo u e . ten· hoxe o n acio - · 

galega ~ a INTC. ¡Curioso 
su xen dor de fru stra-

Gas que non t ernos .oós! · 
' ~a· os curi yo bo · · 

b erah 

Aparece ~un novo sindicato 

.A ,- escisión parece consumada 
~ · . - . ,. . 

Todo p~rece indicar que no seo da INT.G X9 -se consumou uriha 
·escisión~ que leva aos integrantes da CSN á criación dun novo . 
sindicatdque terá por nome-o de Confederacjón Xeral de 
Traballadores Galegos-lntersindioal NacionaL · 

L J ..10 ;.1 ~lfi..;JJ.{j-Jl ... 1; 

>.< 

A foto foi t omada en L ugo e supón a primeira aparición 
to polos sanciona'dos da INTG. 

lst o é o q ue se desprende das deda.ra
cións Nacional. Xesus Arr izado, 'anti
go Secretá rio ae Zona de- Lugo recen
tem ente ~xpulsado, e de que na ma
nifestación , convocada en Lugo por 
CC.00. e os sancionados da 1 NTG 
xa aparecera unha pancarta ca nome 
d o que seria novo sindicato . . 

A decisión de Xesus Arrizado e to
talmente f irme. Tamén parece que os 
sancionados de Vigo se inc linan defi
n itivamente po la cr iac ión deste s indi
cato , pois isto foi 6 que deddiron 
nunha asamb lea de afiliados celebra
da a semana pasada. 

Nesta asamblea, despois de posi
cionarse en contra das sancións, pé
dese a celebración dun congreso· ex
traordinário· da .11\ITG, co levanta-
mento das punicións impostas pola 

di rección ultimamente.; de non _darse 
estes presupostos ·-anúncian a cria-
.ción dun novo sindicato. · 

No Ferrol, a l'guns lideres da CSN 
afirmaban máis ou ~ merios o mesmo, 
despo is ·de finaliz-ada unha asamblea 
sindical. 

.Para a !fHG no~ é surpresa 
Para a INTG parece que non foi sur
p resa a criaci ón dun novo si nd iC-ato·, 
porque, segundo o seu Secretár[o XE;!
ne ral, Xan Carbal lo, "se tiñan -tanto · 
ínterés na ruptura era de esperar qué 
tivesen algo p revisto ; · isto, como ago
ra se viu, non é .outra cousa que-a vol
ta á BTG-CSUT, pero ademais tratan
do 'de usurpar unhas siglas e tratando 
de dividiren oi:ganizaci:óns . como o 
BNG e. a· UPG;)o~ facentfo .caso aos 

critériQ~ 1

do 11 Congreso e sen c;ntes
- tar 1ampouco ·ás acusacións que fo

ron mótivo das su as· .ex pu ls(ón.s". 
Por outra banda o · Secretário Xeral 

· c:J«:la"1lNílí-Go lrl•alle, m0ita impcrrtánc·ia ás 
' actas de reunlóns da Converxéncia 
Sindical Nacionalista. Algunhas ·d es
·tas actas foron encontradias no local 
de Lugó, e nelas pódese .comprÓbar 

Nestes . enfrentamentos estaban 
preserrtes algu)}os c;! ir.i-xentes qunhá r! :: 
áoutra tendéncia, · chegados d e fóra 1 

de Lu go . _ . · 
Agora parece . qae· · xa os enfrenta

mentos remit iron e a CXTG vai ab rir 
un novo local. 

AsambJea en F-errol 
cómo a esta corriente ia sacar un vó- Na Zona· do Ferro! tamén se celebrou 
~eiro, "Converxéncia", os s~us inte- · . unha asamblea de afil iados á que só 
grantes pagaban cuotas e a sua est ru- asistiron alguns 1 íderes disidentes . 
tura era a mesma que a da 1 NTG, dis- A prensa d iária resal t aba 0 aban
cutindose ali as posicióna a tomar e · .dono . da asamblea por alguns mem~· 
valorando en todo momento os avan- bros do B NG, por discrepáricias .. Ra-
ces ou retrocesos nás posicións de di- bia quen insinuaba que eran conce-
rección do sindicato . lsto, segundo os lleiros ·de .Fene, o que resultou incer-
responsábeis da lntersindical, amos- to, segundo as nosa,s informacións . . 
tra que dé feito xa funcionan -como _ · O únkQ militante do BNG que 
sindicato par.alelO .. e o que tenc iona- abandonou a · asamblea . foi Te llado, 
bah era só .espe'ra r o momento cando que nada ten a ver co concel lo de Fe
os seús intentos_ seéesion istas logra- ne , e que se . decla rou a ANT 
sen méllores froitos . Foi por iso polo "as miñas ,ghe a c ías non teñen 
éfue aprove itaron o 10 dé Marzo, din nada .coas d · da CTG ou EG , 
na 1 NTG, onde afirman- que nunha , as discrepánc ias 
"corrente" non se pagan cuotas, ne 1to ae t í\E" as causas para 
se ven¡je lotería .para financiéjrs c . sexan m ·s ~\\\, e 1 osas . Espere i a 

· As sanció ~i §sg~~~~~~ 
frefttament~ 

. Lugo, onde 
se a entrega·r as 
ocupaban. 

Diaote desta ·situación menibrns 
da INTG saltaron polo balcón que
dándose no locaL A mañá s.eguinte · 
os escindidos quixeron .entrar ña se·- , 
éle, nón ~-consegu índoo. Con eles ·'ian 
traoalladores de Rubiera. ¡:¡os que se 
lles informara que os seus expedi:en' 
tes , estaban · na sede. Primeiramente 
quixeron entrar e botar .. aos · 1~of i 
ciais", pern estes fixéronse fortes 
dentro, 'pecharon · . as portas e rion o 
perm itiron. · Logo ·entrarían duas per
soas de Rubiera, ap resentándose por 

· alguns famil iares destes unha denún
c ia p_or secu.estro, porque os dous 
traballadóres non sa.ían. Despois de
Cla rarian na·- comisaria que nunca fo.~ 
rán tetidªs á forza . 

que se reali 5!ii\ a v aci ón e logo 
sain, pero .. en \l e u oment o o fi-
xen cando .,º f\\ os esci ndid os; o 
e¡ue pasa é os meios de comuni 
cación. misturaron tpdo e lle qu~ren 
da r moita impo rtáncia a este feito . A 
miña posición é sabida porta da a o r
ganización do Ferro! e se fa i fal ta 
penso expola tamén nese periód ico". 

Asi as ·cousás· os pos icio namentos 
parecen xa totalmente claros nesta 
crise., e ainda que no BNG ,pode ha
ber discrepáncias na forma de levar o 
conflito , co conflito en si parece ha
ber acordo t óta l. O mesmo aco rre en 
Gal ícia Ceibe e no MCG. 

-- · Pola banda do ,novo sindícat o , cu 
xos estatutos van xa en e labo rac1 ón 
avan~ada, celebrándose x a· reunións 
preparatórias nest e mes de D aio, está 
claro o apoio de PSG-EG, o que sur
prendeu a al·g~ n s observadores, asi 
como os procedentes da CTG e ex
pulsados da· UPG, e algun sector do 

-Partido, Galegu ista. -

Rense~os qué· algo·. queJÍa 
• - 1 • • 

ANTON BAAMONDE 

1.- A crise da In tersindical con
tr a todos o s tóp icos, estereotipos, 
esquematismos e. fa:lse·dades cruza
das t en un núcleo ra cional, que é o 
que debe ser ·desentrañado. Aind a 
qu e a suba <le t ensión. emq cional e 
a m istura desta con argume,ntos e 
pseu.doargumentos é ineren te a cal
quer. situación de conflito non de
oed p_Qrén, d esaprovei tarse a oport u
n i ade de es clarecer - ·con toda a 
parc ialid ade e · a .i.ne fi cácia caracte
rística dos conceitos- aqu eles lo
cum on de aq uela situación t en a slia 
o ri xe. · 

2,-A decisión to mada, Q_Ois, po
la Di reció n nacional da I NTG, non 
debe entenderse", en nengu n caso , 
co mo carent e de racionaTidad e ou 
ló.xica interna so p"ena de cond en"ar
s'e ao ostrac isrn·o in t electuál. A in
térpretación materiat que ·p rop oño 
-advertind.o da m iña escase z de da
do.s e das ri mitacións ~onseguintes 

· desta leitura- é esta: para o sectq r 
actualmen t e maioritár i I1~p1.-. 
dical a caradeiizaci.b' lllf.~11 
actual Cu- •H Hll1"U.l:-

lis ino,..e ~· -~~ . , ·p 

· .. ;lt"·' .,, .... 

. -- ~ · ~ : -k. petición 
.est.á na 15a· e · des 

. -consfolero · · safo 
· · rar~ dé'sde oirt 
· lista, ma"is.' non e_ 
- no que rh~ sit o , 

ria a IN TG . que· voltar enfrentarse 
. ao dile ma de permitir as zonas .gri-

se s ou ben degradarse). . 
So br~ · a posibilidade -imed.iata 

dunha correlación de fürzas máis fa- . 
vo i;áb,e~ , qu e permita á · INTG~ sor

a recaída na ambigüidade , per-

·.·~.· . R;~.·,. :~. º.~l~~v:re~i~~a~~~~ a per-

- ervación. . Ca ndo 
· · · · . ··:/ . en . ·se producen . R- · "L. , sen ese e está en 

- . \:'.Uest ión , ten ente; a 
. . ·' reproducirse com meaa-

. . d e mal curada e/ou a erse en 
causa d iso que na vida política se 
denomin a, reducionisticamente, 
"conflitos persoais". · 

· Con l.sto conecto éoa seguint~ 
cuestión. As crises que-o nacio:palis
nio viveu desde . a transición non , 
:sempre teñen producido tanto u nha 
reinodelación dos diverso s grupos 
do tán doos de maior contido de di
fe renciación, canto unha estela de 
fil los aqueixadps dun · forte comple
xo edípico que se resolve no des~- . 
xo - moi o bxectal e nada o bxech-
vo-, · · ar as ihxúr ias comeíi-t ' 
·das · uto ritário qu · . 

;: · d~ . ' ep tar ' · 
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·Euskadi 

A rua como baróme~ro 
mo , raticamente no rest.o ?~Europa, o má_i~ no~i.ciábel . , .. _ 

~~rarit~. esta semana en Euskadi ~aron as rryoyil1zac1on~ realizadas 
olas forzas. sindicai~ o 1-0 de M a10 e por d1st~ntos pa_rt_1dos . 

~e esquerda e organismos popt:J lares_ con. motivo da v1s1~a · 
de Ronald Reagan. En Euskadi, a rua s~.gue- a ser o b~r<;>metro. -

O a crise industrial e a visita de 1 Én Euskádi ·· Nor:de -:.a manif~sta< -
paro, ser·ian os temas centrais das qión . central ~isf;:orreu ílOlas rUJl _ de" !:!' P 

Reagan · B ·- M ..... ~ · ' d ' · .... 1· -·i· c·10' ns que terian h!tgár. lén _a1ona. en res o sin 1eato'.-soe1a 1s-
rnov1 iza · ' - b 1 · CFDT · k, di Sul durante o .1 o d,.,e M~10 ..,. ta pro-gu ernar:nenta, . "·. ~on ~ 
~~ssteª ano. Como prime1~0 acto 1m- chama~a a mamfestars·e, o s1i;iqt_cato 
ortante caberia sinalar como _as· d~as comunis.ta, CGT.,· .cm1yocaba } ~r~s-

P trais maioritárias no espectro sin- _ · - cent ~a~ per~9as bá~x.o o l:ema V1ver, 
c~~al basca UGT e ELA-STV, cer<?a- · _trabal.far 'e decidir r:lO · P,af~", nlll)ha 
~~ esta últfma aos postul~dos na~10- clara alusi_ón á despovoación e á_,.etni
nal istas moderasJ.os! deberian realizar - gración . • Doutra b?nda trabalLa~f;ir~s 
05 seus actos ma1~ 111:1portante~ .. en lo- da ,coordenapor~ de 1 kastqla-s 
ca is pechad9s. as1 ELA-~TV !ase.ao (EASKA) e membros de SULSKA 
"Cine Astona", de Gasteiz (Vitoria), (Asociación de Traballadores do Mo-
para ren:iatar cun . xa~tar-festa no ~o- vimento Sócio-Cultural Basco), ma-
lideport1vo de M~n.dizorroza. ~as. in- nifestábanse palas ruas de Baiona 
tervencións .d.os d1nxentes, ~o smdic~- baixo a consigna "por un estatu~o de 
to , est~s criticaron a poi iti.ca econo- traballadores d.a cultura e polo manti-
mica do goberno central asl comoªº mento dos pastos de traballo", facen-
goberno bas~o no tema da reconver- do fincapé na situación dos profeso-
sión ind ust~1al. Po!a sua banda UGT res de EASKA e de AEK, a coordena-
(ase ao pol1deportivo de Anoeta, na dora de alfabetización e adultos -en 
capita.1 guipuzcoana, o~de nun acto euskera que funciona en ambos e 
público que comezaba ~ tarde .0 pre- dous lados da fronteira. 
sidente do PSOE, Ramon RL!b1al, e o 
secretário xeral Txiqui Benega~ cha- A visita de Reagan 
rnaban á unidade entre o partid o, a 
UGT e as xuventi;des. 

Entretanto o resto pas forzas sin- . 
dicais bascas, entroncadas en dous 
blocos fundamentais, CCOO por un
ha banda e LAB, CNT e CUIS, cen
tral sindical cercana do EMK, por 
outra manifestábanse a mañá ·no 
mérc~res polas ruas das catro capitais 
bascas priorizándose por parte dos 
repres~ntantes da esquerda rupturis
ta consignas de reivindicación nacio
nal oola liberdade dos presos e volta 
do; refuxiados, xunto a outras contra 
o desemprego, a crise industrial e a 
visita de Reagan. Unhas dez mil per
soas se manifestaban en Bilbao, en 
Donostia unhas tres mil, en Gasteiz 
perta de duas mil persoas, e mil cin
cocentas en lruña. 

Como, no resto de Europa a visita do 
presidente nordeamericano Ronald 
Reagan suscitou duran~e esta pasada 
semana re9ccións de moi distinto sig
no entre a clase poi ítica basca. Men
tres ci PSOE e Coalicien Popular e.n 
Euskádi non facian ne·ngun ::tipo de 
comentários e referéncias ante .a visj-

~ta do rnándatário nórdeámerk~o, a 
maioria dos partidos de esquerda bas
ca, asi cuma diferentes or.ganiZadóhs 
populares e colectivos ~nti!l!ÍHtar:is
tas, pacifistas e feministªs, criaron di
ferentes comisións antí-Reagan ·en di
ferentes vi las e pavos baixo e> J ema 
"Cóm_o se-· chama ·0 porco?::.&'.Esta 
coordenadbra contaba co apoto,C:ri'ti
co de HB e as orgariizacións de""KAS" 
para as cais o carác~er da protesta 

contra a v.isit~{dé- Á~agan debia~ i:eves
t ir menos aspecto =--1rónico e -unha 
maior ' referénóia- á loita: dos ·'.povos 
oprimidos con:tra"o impefr-ialisrno/ áii
tude. esta que~foi criticada fortemen
te p~r distintos sectores. Baixo ;e5tas 
premisas o pasado dor:ningo aia 5, 

A sinceridade de Boyer· 
XESUS VEGA char out ros siléñcios do seu prog~~~~ '~.f~l.toral.- · · · 

·o resto xa estaba previsto. Formaba pán:e da : --'- · 
estratéxia dun equipo poi ítico dj'spost.o á -g0ber- 
nar este Estado até os anos 90: ;pi-imeiro a "re~ 
conversión" industria! e máis tar.d!:!- a privaÜzac 
ción da Seguranza Social. E $empre, en todo 
momerito, unha a_ceitac1ón desa lóx:ica que prn
f.ire os avións á manteiga, os tanques ás,. escola$í 
a militarización aflantista á .-netJtralldade civili-

ti o acto ~entral de protesta centrába
se nun desembarco de "tropas ián
qui.s" na ba_ía da ~onc~a e unha pos
terior man1festac1on · palas ruas do-
11ostiarras que _culminaron cunha 
carga policía_!. · · \ 

,._ ·f'.ola sua banda -o PN.V tomaba 
t-am~n partido por Reagan e nun ar
tiSJo· publicado polo d1ário "Deia", o 

· próprio domingo, o ex-presidente do 
EBB, Xabier Arzallus, resaltaba ·a fi-
gura . 'do presidente nordeamericano 

· ·califi.cáhdoo de "político excepcio
.. nal'" ·e. plantexando dúbidas sobre a 

orixe dos cartos que pagou a campa-
- ña de oposi9 ión. . 

E'uskádi Nor~e. 12 de Maio -O próximo domingo terá lugar en 
Sempere (Euskádi Norde), a segunda 
edición 'do "Herri Urrats·", a festa das 
ikastolas, ao estilo das que se cele
bran a este lado da raia nas probin
cias bascas peninsulares. Os organiza
dores, vencellados a EASKA, a coor
denadora de escolarización euskal-: 
dun. Pretenden chegar éi congregar es
te ano a 30.000 persoas nunha com
binación do festivo e o reivindicativo. 
Non podemos esquecér, neste senso, 
que a situación da cultura basca en 
Euskádi Norde é sumamente confli-

. tiva, e a atitude dos poderes públicos 
franceses . está a levar ás ikastolas a · 
unha situación sen sa ída, centrada na 
falta de subvencións, d ifícil integra
ción no sistema de ensino público, · 
etc ... 

Ademais, o feíto da celebración 
no Nordé qo país dun acto de masas 
deste. tipo, no que obviamente en

. - ·tran en xogo multitude de factores 
. ,, _ ,· _ , . , . . .. -. poi íticos, marcados por duas real ida-
- . cun.~~- f<?rte chuv1_a, de~on.se , mov·11i-_, des sociais diferentes, fan do 12 de 
- , za.cions; nas c:,at_r,? prov1nc1as basc~s _ Maio unha data a seguir polos analis-

as1 c~rno en d1st111tos povos. En 1 runa -tas da situación basca. 
. ~untabanse 3.000 persoas,"en. Bilbo ' 

de 10 a 20.000 segundo distintas fon- i 
tes, en Tud_ela unhas 500 persoas e 
perto de 2.000 en Gasteiz. En Donos-

( ~ -._ Escolma de 
·Poe.sia Galega 

1976-1984. 
Xosé Lois _Garcia 
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Acostumado a esa retorica gubernamental que 
fai da máís miserenta das necesidad'es unha vir
tude - ética, por suposto-, un ten que agrade
cer a sinceridade de Miguel Boyer. Utiliza unha 
linguaxe tecnocrática, prórpia da elite que pre
cisa marcar distáncias co público para demos
trar-lle que non está capacitado para entender 
as sagradas leis da economia. Pero Boyer non 
agacha as suas preferéncias: defende aberta
mente a "economía de mercado" . Aposta polo 
capitalismo e non se considera un socialdemó-

zada. . , ~ - -
Ten razón o governo candó di que · ~~ ·medj...-,,,_ ·· ·. · 

das econórn icas aprobadas nestes días non su.:: _. '" ' 
poñen un cámbio substancial · na poi ítica qÚe .::· 
ven aplicando· até agora. No -terreno fiscal, " 
anúnciase unha redución -- ainda non concreta
da- das tarifas do irnpo~to qa ·renda ¡;fara a de-

· ~~ ·. 

.'1}~4 
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crata "arrepentido". · 
Hai poucos días, nun programa televisivo, 

confesou publicamente un~a chea de cousas 
que moitos compañeiros do seu partido non se 
atreverían a recoñecer coa/ mesma contundén
cia, Afirmou, por exemplo, que na agricultura 
traballa un número excesivo de persoas e que 
cómpre "rentabilizar" o sector. Prefiren a pala
bra de modaT: pois iso, que hai que "moderni 
zar". Traducido ao noso idiqma: que os labre
gos galegas deben ir p_reparando as maletas para 
·fuxir do campo ou aceitar vive.r unha lenta agl'>
nia, nese paraíso chamado Mercado Comun Eu-
ropeu. _ 

Mais Boyer non se conformou con explicar 
·as receitas económicas do momento. Quixo cla
rexar o papel histórico xogado pold gciverno do 
PSOE nesta segunda ~ase da transición post
franquista. Recoñeceu ser o executor dunna po
i ítica que buscaba reducir aquel es ni veis sala

.riais que UCD .tivo que consentir para facilitar a 
"reconversión'' política do réxime anterior: A 
confesión de Boyer ten a sua importáncia por
que ·confirma a hipótese de que os dirixentes 
socialistas sabían, antes do seu triunfo eleitoral, 
o que tiñan. que facer ;- Eran conscientes~e que 
lles correspondía a misión de criar as condicións 
que posibilitasen a recuperación cio ben~fíci ' 
cap_italista ~ i:. nen sequera cometeron as impru
déncia~ dos seus colegas franceses . aquí non · 
houbo promesas de nacionalizacións. ou de su-
bas salaria·is que permitisen unha maior capaci- _ . 
dade adquisitj_va das élase_s -traballadoras. Só fi - . 
x..er.on unha concesión á gal'ería -o compromi-
. so dos ·800.000 pastos dé traballo- para aga-

/ _ 

~~- Án.rrlfole 
-~ GorualoR.<Moutullo 

claración de 1986, p.rovócase a "i!usi·ón mone- xoan1gnw:ioTai1>o 

tária"dos asalariados mediante unha disminu- c1audi0Ro<1rigue:rer 

,fose M. Martintz O<a 

CÍÓn das retenciÓnS menSt,.JaÍS· praticadas pala 1 Xaq;'.~~:::'z~:~:~udo 
Facenda Pública e concéOese unha <desgr:avación -~--------..----" 
tótal a.os ... excedentes emprésariais ··dooicados á MEDUSA--.. 
inversión. o governo. terá que compensar este' 1 1 
menor nivel de ingresos públicqs.,con nO\fos re- · ... , - " , R } 
cortes nos gáS~()S _sociais, ÍlEH~ti:a'lizal'!_dO, deste_,,"'.' - ,.,-- -..- :.,:: '° l . _' ':i j ." · - e atos 
xeito, unha das po_t;ícas band__e-i~as "p_opulistas" ~ ·· ~ ... - - L~ -. -~ ----~--· _J "'' · · 
que podían ser utiliz.ac;tas por''ARr:l<!-DHíci-1 taré- --,,~ - Vários·_Autores 
fa de ampliar o seu eleitorado:O acpntecido en "' -·-. - '"':'• · 
Madrid co recargo do 3 por centG d_e''"Legt;f{n~ · , 
serviu para constatar que os seguidores-de Frªga • · 
están dispostos a utilizar certas-Jg>rrnas reivindi
cativas tradiciona.lmente utilizadas pola esquer-. 
da e que o PSOE é mais sens1bel. a ,unha recolli
da de firmas protagonizada polá di r'iita de ~oda 
a vida que calquer outra que ·esixa a imediata 
saida da OTAN. . 

E para que non digan qúe a poi íti<;a' oficii31 
non ten matices; Boyer propón · .....:e o governo 

UNHA EDITORIAL 

dispón- qu.e se "liberalicen" o si-st~ma de arren- . 
!=!amento das. vivencias e os ho-rários comerciais. . OU E TRABAL L..A 

GALEGA 

D~n que -son- ~e~Jda~-..,"ei!J,~Peast\~;~.stil'lé!~ªs ~~--·t?~""i· '~4 --<... -~. _:pQtA CULTURA 
f,av0.r.ece:~ a cr1.ac1~n -~-~ ,Q~S.1,os <;:de .tr¡ba1j<Y: .. X%:: ' ... ~ -~:d ~' ~"'~-' DO N oso' PA 1 s 

. ver~mos :· Rolo<de;~gor,9íh.~betn©s; qu;~,u_t!Pa- ~1.fl~:=.'ú\.,: ?~~ f'W-;;.!.:.'F:.• .-. - : • . 
' de ta·n ~- "lio·eral" eh~rtiáteria ae<e"ftJg·uer"lfs Ml)1:~ · ,.- .. · _,,- · ,~,,. . 
· sos como é Santiago constitu~ta reino da espe- · 

culación. En tÓdo .caso no se-pode negar, a cu
rios~ paradóx~, ;~;ff?'t'Pp~g-~~~~~f,~"J~rñ~nf~I ~J · 
defendese a m·ax1ma "ll6era(izac1on ' da econo-

EDIGIONES 

Cardenal Oulr9ga, 24-1 ~Telf.: 988/237704. 
·O~RENSE mía. e non se "liberaliza" o aborto ou a-políHca 

exterior. Cousas do ".cámbio" . 
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Pershing, Pershing; 
Paz, Paz 
Nestes primeiros dias de l\llaio 
cúmprese o cuarenta 
aniversário da vitória do 
exército soviético e países 
aliados sobre a Alemaña názi, 
despois dun combate que, polo 
Leste, chegou ate o corazón de 
Rúsia e que causou nada 
inepos que 50 millóns de 
mortos. Vinte millóns de 
soviéticos, máis de seis mi llóns 
de polacos, 1. 700.000 
iugoeslavos, 600.000 franceses, 
400.000 nordeamericanos, 
375.000 británicos e seis 
millóns por parte ale mana forpn 
as vítimas. Na história da 
resisténcia antifascista figuran 
hoxe os nomes de Brest, Moscu, · 
Lenin grado, e Stalingrado, os 
soldados polacos, os 
cambatentes da resisténcia . 
francesa, os guerrilleiros ·, 
iugoeslavos, os combatentes do 
levantamento nacional eslovaco, 
os antifascistas de Amsterdam, 
as vítimas de Mazabotto os · 
al5andeirados vermellos da 
Acrópole. 
Este· cuarenta aniversário é · 
lembrado moi especialmente 
nos_países socialistas do Leste 
-de Europa, nos cais as . 
consignas, celebracións e 
manifestos en favor da paz 
veñen desbordar o xa habitual 

,ambiente antibélico. Reacción 
moi diferente é a observada 
polo Departamento de Estado 
Nordeamericano e outras 
entidades daquel país, as ca is 
estarian tratando de silenciar a 
comemoración. Washington 

· teria medo de que a 
celebración de actos xunto coa 
U RSS pudese debilitar o efeitp 
propagandístico das teses sobre 
a "crecente ameaza militar 
soviética" e xerar na opinión 
pública nordeamericana e 
de Europa Ocidental perigosas · 
ilusións-a respeito das _ 

· aspiracións pacíficas d.e Moscú. 
Segundo publicación,s da 

prensa nordeamencana, un 
grupo de trabal lo espeCial 
recomenda utilizar o 40 
anhtersário da vitória sobre 
Alemaña fascista en calidade de 
pretexto para "revisar os 
N. 269 ! 9 DE .MAIO ! 1985 

resul tados da guerra", "para 
axustar as cantas" coa U RSS. 

En particu !ar, con estes fins 
nalguns países ocidentais se ten 
.desatado unha acalorada 
controvérsia a respeito das 
resolucións da Conferéncia de 
1 alta, na que se pretend~ 
demostrar qué esas 
resolucións son inadmisíbeis 
para Europa dado que fo ron 
adoptadas baixo a imposición 
da U RSS. A beljxerante .poi ítica 

reganiana chegou, mesmo nestes 
días a promover ofer~ndas e· 
homenaxes aos SS morto~, cun 
recoñecimento implícito das 
suas motivació.ns e dos seus 
signos máis representativos. 
Para a Unión Soviética -paí.s 
que levou o peso e pagou ~s 
maiores custes na loita de 
liberación contra o fascismo- e 
países aliados, o valor desta 
comemoración é moi outro e de 
maior aicance que nunca, en 
ta.nto que o potencial atómico. 
dos Estados Unidos e a OTAN 
está a ameazar, cada vez máis 
perigosamente, a actual 
situación de paz, 
retrotraéndonos a momentos de 
tensión semellantes á preguerra. 

M.V. 

\ 
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'ASi 8xplicá oc·pcch 
. ·a ·crise do .. 68, · · 

·A dirección do partido e do Estadq 
sobreestimou os éxitos alcanzados e 
idea·Hzou o· .desen.volvfrnento da so
cied~de, .Confo ~consecuéncia medra~ 
ron as ilusións ·como se Checoeslo
váqu ia xa estivese ás portas da so
ciedade comunista e sen clases. . , 

Nos ano 1961-1962, a produción · 
industrial estancduse en c~rta me¡;:li
da baixaron as colleitas e xurdiron 
algunhas dificuldades na produdón 
e no mercado interno .e externo. _ . 

O XI 1 COngreso do Partid,<;>, cele
brado no 1962, chegbU á xusta con
clusión de que a causa principál das 
deficiéncias era, ante todo, o desen
volvimentó extensivo da e~onon'lia 
nacional. ,Pésie a que o Congreso 
reaccionou xustamente ante as ne- _ 
·cesidades · obxectivas ·da sociedade · 
· chécoes!Ovaéa-, as . tendéncias negati.
vas no desenv·olvimento. da econo-

1 • mia...nacional continuaron. O tercei-
ro ,;¡plan quine.¡uerial (1961-1965) 
desmoronouse e ,a partir de. 1.961_ 
foron estabelecidos só plans anuais 
'que asegu~aban a consolidqción da 
economía .nacional. -Pésie a que~ o 
·Congreso -r~accionou _xustar:nente 
ante as necesidades ·ab~ectivas ~da 
sociedade checoeslovaca, a_s tendén-
cias negativas .-no desenv~olvimento 
da economia- nacional .continuaron. 
O terceiro plan quinquer.ial (-1961-
1965) desmoronouse e a partir. 'de 
1961 foron estabelecidos só plans ~ 
anua~s. que aseguraban a consolida-

Ainda que durante 1968 .a corre
lación de forzas dentro · do partido 
desprazouse cara a direita, as forzas 
'111arxista-leninista souberon jmpor 

. que en lugar de · A. Novotn'Y' ·chegase 
a ser presidente da repúbli.ca. Lud-
v ík Svoboda, xeneral do exército, -
lierni da loita de ' liberación nacio-
nal. ' 

.. ·. Debido á sua heteroxeneidade, 
:désunión pól(tlca e debifidade" xe
ral, a nova direcCión, con Al~xander 

. ción 'da economía nacional e a pre- · 
' paración do cuarto pl'a.n quinque.- .. 

nal. · · · .~ 

·O 111 Congreso do PCCH, cele- -e 
bracio en Maio do rn66, 'ad<;>ptou ~ 
resolucións sobre o novo sistema da .:::: 
xestión económ.ica e criou premisas 6-
necesárias para a aplicación con'se- ~ 
cuente do papel reitor do partido e . 
dos métodos leninistas na dirección 
do partido.e da sociedade. Non :Óbs- Dubcek á ·cabeza, non era capaz de 
tan.te, da resoiuci,On rion se ,tiraron '._ ·cun;iprir cos seus obxectivos. A raíz 

. as condúsións correspondentes e .é:Jisto, en Checoeslováquia debilitou-
r:ialguns casos nen se cumprian. A se o papel do estado socialista e pa-
dirección do·:partido .segúlu insistin- ralizouse ,o papel reitor. clo partido, 
do nas proclamacións de obxectivos· · ·que se fixo branca de ataques ines
dificilmente realizábeis e non lo- ·- crupulosos. Empezou o derruba-

mento xeralizado da xes.tión na eco
nom ia. A direita lanzou un duro 
atac¡ué contra a al.ianza coa Unión 

· Soviética ecos demais parses socia
listas, organizando accións que so
cavaban as bases. do sistem~ socialis
ta. En Checoeslováquiá surxiu desta 
maneira, durante o verán do 1968,.. 

· . a ameaza dun golpe contrarrevolu-
• cionário. . 
· Os partidos irmáns e especial-

mente o Partido Comunista da 
Unión Soviética empeñábanse en 

. evitar as tensions nas r:elacións mú

. tuas e convencer á. dirección do 
·pc(;H ~e qufl~rn necesário afrontar 
o perigo da contraFrevolución en 
Checoeslováquia, pero as forzas di: 
reitistas deéidiron rachar cos aliados 

.>Qo PC.CH. . ' 
. Milleiros e milleiros de comunis'-

. · tas~ cidadáns particülare!:, colectivos 
, tr • i'nteiros de traballadores, . represen

~ . ,., -:. · t~ntes .de -todas a~ cap,as Ja 1póvoá

grou afrontar. o ·crecimento das di-
. ficuldádes que resultaban do· des~- . · 
proveitamento das posibilidades do 
socialismo.· O partido foi desarmado 
ideoloxicamente. As crecentes· difi
culdades, faltas .e . deficiéncias do 
.partido, o mesmo,que o Estado no 
.Que Sf1 encontraba, foron apro'!eita
dos palas- forzas direitistas é reivi
sionistas. Estas forzas actuaban en 
estreita coordenación cos centros 
anticomunistas do mundo. 

Nesta época comezou a ·xurdir 
dentro do partido tanto unha críti
ca .construtiva como unha cr(tica 
'realizada·desde posicións oportunis
tas e antisocialistas. · A situación 
máis grave deuse ·no seo do partido. 
Na sesión plenária de Xaneiro de 
1968. A. Novotny foi liberado do 
seu cargo de secreta'rio do partido e 
substituido, despois dunha eleición, 
por Alexander .Dubcek. 

·c16n, me11,1.bros do CC do PCCH~ áo 

. gobe.rno da, R~pública socialista-de · 
Checoeslpvaqu:1a e ~~putadas da 

.. Asamblea Nacional dmxíronse, des
pois de terse ~sforzado ~n balde por . 
alcaQ~~9lmeP1§tils2~5! ,11:pp,%iis~n a 
actuac1on aberta da contrarrevo1u:'·: 
ción_ e W:tha ~er~a civil, á·.direcc'ión -. · · 
dos part~dos 1rmans pedindo axuda 
para .o pavo· checoeslovaco"e defen- ,. 
qer o socialisme. ·· .. · · 

Nestas circunstáncias, a entrada 
dos exércitos a.liados en Checoeslo-

váquia, en Agosto do 68, salvou a 
vida de milleiros de cidadáns e criou 
as condicións internas e ·externas 
para o labor pacífico e tranquilo de 

· todo o povo checoeslovaco, aseguro 
as fronteiras ocidentais do campo 
social.is.ta e botou por terra as espe
ranzas dos círculos imperialistas de 
revisar os resultados da segunda 
guerra mundial. 

. As forias contrarrevolucionát ias 
seguiron provocando tensipns e dis
trubios ainda no período entre 
Agosto do 68 e Abril do 69. Non 
obstante a loita que o PCCH levaba 
a cabo contra o oportunismo de dí
reita e as forzas antisocialistas, de
serribocou nunha nova etapa. As ta
refas determinadas no X IV Congre
so, celebrado no 1971, foron cum
pridas con éxito. O ingreso n~cional 
medrou nun 32 por cento; en com
pración co 28 por cento previsto no 
plan quinquenal. Os ingresos finan
cieros por ha!;>itante medraron nun 
-29 por cento. ó consumo de produ
tos alimentfoios aumentou nun 23 
por cento a venda de obxectos in
dustria is subiü un 37 por cento 
(. .. ) 

CTK, Axtfncia de notícias de 
· ~Checoeslováquia · 

.. 
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un .cinco 
de Maio .·· 
do· 1945 ..• 

. D~spo¡s d 4(i) ·art(')S~ ?e f.jflalizai fa · a ~ 
Se uncia Guerra. ~u~d 1 al en ~u ropa ~ . 
ca~do a ·situac101;1 internacional fa1 · 
lembrar abando. o redobro de tambo-

. res de Hitler,·encobe,rto ·nunha supos
ta defensa da paz, comp,r~ lembrar. as 
consecuéncias desa poi 1t1c~. Por ~so _ 
mesmo, teñ·en unha grande 1mport?~- · 
cia as lemb~ar:izas dague_le~ que v1v1-
ron ese periodo de h1stor1~ che~o~s
lovaca, non só, como· testigos d1rec-

. tos, senón tam~ como .act<?res e par
ticipantes deses acontec1men~os. . 

Foron milleiros de persoas total
mente anónimas, as que resistiron ao 
terror e· que,· a risco de perder as ~uas 

· vidas, ·clandestinamente prep'áraban · 
as co ndición~ para axus~ar cantas aos 
fascistas". Mo1tos deles v1ron truncada 
a sua lo ita grácias aos fu si lamentos, 
ao gas venenoso ou aos inuman9s tra
tos existentes nos campos de concen
tración. Entre os que nu~ca agacha
ron a cabeza, que o.rganizaror.i a re
sisténcia. nacional e que figuraron en
tre os p·rimeiros que se incorporaron . 
á loita insurrecional, está Josef ~u
nek fresador, actualmente xubilado, 
e q~e du rante a ocupación traballaba 
na empresa CKD Dukla, unha das 
máis grandes de Praga. . 

"Presenc iei o levantamento deba-
. rricadas nas ruas praguenses e as vale- . 
rosas loitas en contra dun inimigo in
fi nitamente superior en número, co
mo eran os názis .. Fun .un dos que ce
lebrou a chegada do Exército Verme
llo a Praga, pero tamén fun testigo 
da heróica marte do teniente Gon
charenko, xefe do primerro tanque
soviético que . arribou á nosa cap!tal. 
Para nós, que integrábamos as barri-
cadas, estes instantes felices; posta 
que acercaban _a liberación, tiveron 
tamén aspeitos dolorosos, e foron en 
definitiva o · resultado non · só dos 
enormes esfor:rns despregados polos 
soldados nos distintos frentes da Se
glmda Guerra Mundial, senón tamén 
da resisténcia nacional", inícia o seu 
relato Josef Junek : 

Nu nha mesiña que ten frente a si, 
hai unhas cantas fotografias case 
am are las que reflexan o ambiente im: 
"perante durante a insurrección de. 
Maio. Mostran aos combate.ntes nas 
barricadas, o Axuntamento da Cida- · 
de Vella ardendo, as facianas desfigu 
radas dos mortos, aos fascistas, de
rrotados, cos brazos en alto sohre as 

, su as cabezas. A sua casa encóntrase 
situada a poucas mazs dunha rua on
de aquel. Maio os fascistas levaban 
como r:eféils· ante ·.as bocachas dos · 
seus tanques· a mulleres; nenas e· ve-

· 11os, ·ca fin de salvar as su as · vidas e 
poder· cruzar :.Praga en dirección ·a· 
Ocidente. E· moi perta de aquí., moi i...; 
tas inocentes v ítimas vi ron desfigura-:. 
dos os seus carpos en sótaos d'e d:iver.-
sas casas. ' 
· "Pa ra a · maioria de nós, a déci-. 

sióh de loitar' contra os názis nasceu 
cando, carecendo de . armas e · cos-

. ollo~ tristes e cheos de bágoas, debi
mos abandonar as trincheiras frontei
rizas: A arde de abandonar as peque
·nas fortalezas e . aesmovilizarnos, foi 
Para nós como unha coitelada en ple
no corazón. Consumárase ci traición · 
de Munich. E foi entón cando moitos 
'n?s demcis con ta de que-tamén se po
d1a combater doutra maneira. Todo 
comezou cunha realización de peque- · 
nas acci.óns d.e sabotaxe na fábriq1., 
coa acumulaéión de dados sobre ·a es~ 
trutura da produción e o aestino e 
her.as de partida dos-:trens con abas-, 
tec1mentos para as· frentes.. As nosás 
. actividades v lan.se afortaladas coas es
peranzadoras notícias chegadas desde 
a frente oriental, adqukitnos forza e 
coraxe grácias ao éxitos do· Exército 
Vermell.o en _Stál'ingrad.o, no _arcó de 
Kursk: e no Cáu·cas·o. O · acercamento 
da fr.ent.e non de:ixaba dúbidas de .que 
o derrumbe do . "império dos mil 
anos" irremisibeimente acercábase 
áo seu fin". - . · 

Fn:¡gmentos - dun relató feit.o a_ Radovan 
Prazak. redactor de Orbis. · 

. O cuarenta aniversário da derrota sofrida pola Alernaña Názi, 
este nove de Maio, ven coincidi r coa Festa Nacional -· _ 

checoslovaca. Che.coslováquia foi, precisamente, o _priméiro país 
que sofreu a agresión fascista. A traidón ocidental durante- , 

o tratado de Munich posibilitou. a ocupación do país poi-as tf:opas 
de Hitler. Pasados os sacrifícios da ·liberació6 e h')últiples , 

vicisitudes históricas, hoxe Checoslováquia .é ·unha _poténda 
-industrial, cun moi · respetábel nivel de vida, 'di.sp(;)sta sobretodo, 

nestes tempos de rearme, a defende_r a ·paz. . · · 

ChecoeslováquJa foi a primeira v íti
ma da ·agresión 'názi. O -tratado de 
Municb· de Setembro de ·1938, pQsi
bilitado pala traición das poténcias 
ocidentais, ante todo 1 nglaterra e 

- Fráncia, en Marz·o _de -1939 abriu ás 
tropas -názis o camiño para a ocupa
ción ·do r:>aís e afastat ~as· terras checas 

·e eslo'l{acas. · . -
Non obstante .a resisténcia popular 

durante seis anos de dcupación názi, 
que orixiriou 360.000 vítimas en 
Checoeslováquia, culminou coa Insu
rrección Nacional -Eslovaca no 1944 e 
coa lnsurreceión do povo Checo no 
1~45 que se. transformou en revolu-

ción nacional -e democrática e final
mente a liberación polo exército so
viético posibilitou o· xurdimento dun 
novo Estado dos Checos e Eslovacos. 

- A. pa'rti r-da í ho ub o c;tuas ·datas que 
marcaron a história contemporánea 
do ·país. A principal_ foi Febreiro ~de 
1948, .momento no que os traQ.alla" 
dores conseguiron imporse .sobre os 
'se'ctores que prete.ndian a v_olta do 
país á situación de preguerra. A de
rrota- destes , últimos facilitou o ad
vimento dunha democrácia popular 
no camino da construción do socialis
mo. A primavera de 1968 ,., supuxo, 
en cámbio, un intento i_nvolucionista, 

· apoiad~ .potas poténcias ocide~tai.s, 
que seria derrotado grácias á inte_r
vención '·dos países do Pacto de Var
sóvia. 

Duas nácións diferentes 
A Lei sofüe a ·Federación CMecoeslo: 
vaca promulgada en Out4bro do 68 

_ detiniu un estado federativo én pé de 
igua.ldade, constitu (do por duas na 
cións, os checos e os eslovacos. A-fe
der.ación comprende á Repuhlica So
ci~i;lista - Checa . (78.863 ~ kn;i2 e- 10;3 

. miUó.ns -de l:iab.itantes no .ano 80) e a 
.Repybli'ca ',- · Socialista ' Eslova~a 
(49 :018 km2 e 5 millóns de habitan-

.. tes).? A-~Léi Constitucional :estabelece 
a~ d.i.visión . de responsabi 1 lciades entr"e 
a F;,ederacióÍ\, e··as . Repúblicas. Algun
ha~ cúestións, como ' ¡por exem
plo a poi ítica exterior, a defensa e o 
sistema monet~do; entran na compe
téñcia éxclusiva da Feder·ación, men
trE?s que as_ demais' .ou entran na com
peténcia da Federación -e · as Repú
·blicas (planificación, indústria, agri
cultura, transporte, etc.) ou na com" 
peténcia exclusiva . das Repúblicas 
·(comércí o·, .. saúde pública; ~ducación, . 
cultura, etc.)· . / '! . • . • 

· As di r('?ctrices. estatais consegu iro11 
pór fin a9 tradi_cio!)al atraso eslovac.o, 
·acelerando o proceso de desenvolvi
mentO' ' d~ suá economía até eqüipa
rala cos niveis e as--oportunidades dos 
demais hab itantes da Federación . 

Un país industria·lmente · 
desenvolvido 
Ch~coesfováqu iá hoxe é un país eco
nomicamente desenvolvido. O produ
to . interior bruto p~r capita ·é de 
5.800 dólares (mil máis que no Esta
do español) . Unha condición impres
cind 1bel do séu desenvolvimento é a 
sua colaboración multila teral cos ou
tros países da comunidade ·socialista., 
principalmente coa Unión ·soviéti'ca. 
Checoeslováquia, que non canta cun
ha complexa base eje matérias primas, 
sen esta colaboración non poderia re
solver as difi'ceis tarefas -do seu de-
senvolviment'o ultérior. . 

Apesar de que a economia ~ ·na se-

gunda metade do decénio pasado, se 
desenvolveu en condicións má·is ·difí
ceis, a renda· nacional medrou ·nos 
anos 70-8Q er:i máis dun 60 por ·cento 
e a produción industrial inclusa .aun 
75 por cento. A Renda Nacional :é 
seis veces máis grande que a de antes 
da guérra. · · 

Tamen se' ·incrementou en · form.a 
dinámica o ·consumo persoa l dos·h-a.. 
bitantes, que alcarizou un nive l com- . 
paráb~I cos países ·máis· avanzados do 
mundo. Poi: consumo de alimentos 
per capita Checoeslováquia incláese 
entre os países máis desenv.olvidos~ 
Por .exempl·o· o consumo de carne foi 
de 85 kg .. por: persoa no 1979., o que 
significa _que ¡é ~upeiior a. Suécia, ltá-
1 ia e Gran 8 retaña e casi igual aos .. de 
Austria e a 13~~pública Federal Alen:i a-

- na. Durante';: os últimos vinte ·anos 
non cambiaron os précios dos alimen- . 
tos básicc:>s e qO mesmo tempo e ·no 
mesmo per í oda os-ingresos da ·povoa
ción multiplicáronse por .3~8 . . S.i tua- · 
ción que se ve ademais mel lorada poc 
l·a auséncia de desemprego '. . · 

· Med;a cbnsta~temente t'améh :-:. G 

consumo d.os pr:odutos ind 1:.1 striais bá
sicos. O equipamento dos fogares cp-n 
artfoulos de consumo a longo pr¡;rzo.' 
(radiorreceptores~ lav·adoras, te:levi
sión) está ao nivel dos· países máis 
avanzados . · Case nove de cada dez ca'
sas teñen refrlxeradores e as · duas q 
·quintas . partes teñer:i automóvil. O 
equipamento de art1'gos text is supera 
a Austria e Fráncia e iguaÍ·a a Alema
ña Federal e Suécia. 

·No terreno dos servícios dos -C¡u.e 
disfrutan os cidadán checoeslovacos 
destacan a ·sanidad~ e. a .educación; 
Hai 45.000 médicos na ·actualidade, 
e a · cada _L'J n deles correspóhd.en1;1e 
342 pacientes. Por este bai-xo número 
de persoas por médico Checoeslóvá
·quia sitúase no · terceiro ·lugar 0o · 
mundo. Os .cidadáns teñen tamén u n 
sistema escolqr gratu íto e.obri_ga.tório 
entre seis e dezaseis anos. No tocante 
ás xubilacións os homes acóllense a 
ela aos 60 anos de idade e as mulleres 
dos 53 até ·os 57 anos de .idade, se-. 
gundo o número de tillos. 
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x~nt e de ti'nta __ 

. Xoan lgnácio 
Taibo ~Nacho' 
~· .u~ · ~agníf.ico escrit<;>r, orix.inal, 
1maxinat1vo, c1,.1lto e actual: Un dos ·· 
mello res narradores· en .1 íngua galega, 
do que poderiamos chamar "Xera
zón dos 70" ~ Gósta-lle o vodka con 

. lima, o porcb en prebe agridoce, e a 
. samba bahiana. Ademais é o único 

axente da C.l.A. -que se_ saiba- na-
cionalista galego e de ·esquerdas. ' 

P,ode-se atopar de cando en vez 
por A Coruña, nos "Pubs" ·dos ·arre-

. dores do Orzán, enrollado. co Suso. 
"O chapas" pu na "'Rua dos. viños" 
con algun grupp d'e amigos. Se algun . · 
de vós conseguides recoñecé-lo gi:á
'Cias ao meu debuxo, mandade-mo 
dicer pois alegraria"me rr\oito. 

. X. l. T Al BO ten un lot~ de pre- · 
mio~ que avalan a calidade 9a su~ li
teratura. E~tre eles, un PREMIO DA 
CRITICA e tres ou catro pfémios 
mais do concurso de narracións cur
tas R. FigW;lirido do' Pedrón de Ouro: 

-"Por un libro de X.I. TAIBO na 
tua vida". Paga a pena. -

Para .o teu bo goberno dou-che os 
títulos das obras en galego publicadas 
do TAIBO. . 

"O fotógrafo". "Os 1 nmortais" 
"Homes de ningures". "A Seman
cia". ~'Calendario". "A Enqu isa", no 
libro "Catre narracións". "Pacífico 
sul e outras narracións" xunto con 
outros ". L'lnmortale sul canale" 
xunto con outros, no libro "Medusa: 

o relatos". "Os Partidos políticos na 
. Galicia", en colabo-ración con Mano-

~_:_;:=:.;..-~iiailillllillllllii ... k lo Rivas. ANTON CORDERO 
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Manuel . Chamóso LamaS· 
Cando se lle ·dá sepultura .· aoS silénciqs 

. ' . 
I 

0 sado 26 de Abril dá base lle. se- -
~ara no Camposanto d,e Mol~ 

au tuconcello de Boboras-Ourense, 
e~uen · foi Manuel C~3:flloso .La;,, 4 ftl. ,¡; 

· ~as -unlr&rvida-tte-~6""anbs, deg1~a-
, da desde moi nova a probl~m~ti~a 

Museu do' Trruce que e.staria en 
Betanzos, o da Montaña reapr~
vejtando as· pall0za do ,cebr:eíro, 
o Museo do Viño en Ribadávia, o 
Museu· das· Pelengrinaxes en Com-

. postela-... unha obra parada pola 
falta qe sensi'bilidade e,a idea decri
rbónónica· dos museus grandilo
cuentes; que unicamente -se for-

da con'servación_ do Patnmomo J 

Artístico. . d. • 
Moldes é unha _pequena al :ea 

na bocarribeira, onentada . cara o · 
solpor; mirando aos. mcmtes de 

. Avión á ~na Comerra, te;r.~"" d.e 
eri.crucilladas . de vellos cam1:11os 
reais, asentamento do castel~ me~ 
dieval de Cadavoso .. E .. no Campo
santo a sinxela errmda _ román~ca, 

· consagrada ao San Mam.ede, s1m
bolo dos estu4os de Cham_os9 so
bre 0 · romámco rural nbeHao, 

· Monumento Naéional declarado, e 
para máis. asen ta da na ~s>r~a dun 
castro · . amiga dun castmeuo po
tente 'e milenário e cun crucerro 

. feito · poJo gran artista ourensán 
Failde . ese gran mestre, que como 
moitos gutros, in.tuiu e revelo~ 
Chamoso. Poucos conxuntos hai . 
roáis fermos os e por se fose pou
·cci ali ,dentro daquela peqvena · 
igrexa acóllense as cinzas do gran 
mestre de galeguidade Losada 
Diéguez, quen foi profesor, amigo 
e viciño de Chamoso. . 

Co enterro de Chamoso Lamas 
déuselle sepultura a moitos silén
cios e incomprensións, produ to 
dun enfrentarse am~bel coa igno
ráncia a especulacion e incluso 
coa il-icompeténcia dalguns dos 
seus mesmos colaboradores, con ·. 
aqueles que tiñan nas suas mans a 
responsabilidade directa de gran-
des ou pequenos monumen.tos, 
que non son nin mais nin menos 
que o acento, a memória colec
tiva a testemuña da nosa Histó-
ria:' · 

A litúrxia dos premios e as 
homenaxes valdeiras 
Se falam os das medallas e dos tí
tu10s que se lle outorgaron a Cha-
.roo.so ·· encheríamos várias follas. 
Si, compre dicer que era posui
dor dos máximos · galardóns das 
Belas Artes a nivel do Estado, as 

· medallas de prata e a de ouro. O 
~ue nbn equivalía máis que a unha 
litúrxia, po.tque a falta de coorde
nación entre as institucións para 
conservación) divul~ación e estudo 
do Patrimómo Artistico foi e é un 
mal endémico que trouxo irrever
síbeis ·consecuéncias, o expólio ·e a 
perda dun representativo patrimó
nio, couto ceibe 1 que atrai as án
sias do máis sigmficativo Atila nas 
desfeitas do património universal, 

·Erik o. Belga ... pésie a todo un ca
pítulo na História d'a Caliza silen
ciado polos meios de comunica-
ción. ' · 

As . ini;¡uedanzas de Chamoso 
· pola defensa do Património Artís
tico comezan nun momento con
flitivo , como moitos outro.s gue 
lle tocou vi:ver, a Guerra Civil. Na-, 
da. mellor que re·coller aqui,, tex
tualmente unhas ringleiras aa sua 
"contestación" ao discurso de C. 
Martínez Barbeito para r:ecebelo 
como académico de número da 
R.A. de Belas Artes da Coruña: 
. "Eran os primeiros dias de Seterri- · 
br.o de 1939 ... O ·Goberno Repu
blicano; .no seu propósito -de pór 
en bon recaudo o Pafrimónio Ar
tísti~o. d·e Espáña, se.parouno e si
tuouno e_n tres lugares' diferentes: · 
O polvonn de a ·Algameca en Ca.r
taxena; o Mosteiro de· Perelada en 
Xer?na e a meirande {>arte envia:-

. da a Xenebra1 ao Palác10 da Soc.ie'-, 
, dade das N ac1óns. Desígnado quen 
~os fala Insp~ctor dos Depósitos 
. e Recuperación Art.ístiea polo 
entonces X efe N aciohal de· Belas 
Artes, o gran escritor e· filósofo D. 
Eugen'io~d'Ors, despois de recoller · 
as. ob~as depositadas en Perelapa 

. pr~!Ile1r.o, de onde evacuei 5 6 · ca
~1~ns con obras do Tesauro Ar-

. istico, y de Algarn~ca uri tren 
compos~o por once vagóns-furgón · 
tras~adámonos ·a Xenebra. Naque~ 
~s mtres Xenebra vivia a angueira 
.os.momentos precursores .da granº 

catastrofe. que foi a Segunda Gue
rra . Dundial. Non · esqueéerei xa~· 
ll!ais o aspecto do Pa·lácio da So
cie~ade de N acións aqueles dias 
xa p~rdida a misión pacificadora 
¿ue os povos lle asignaran ao que
dar Jsgazada a esperanza dediante ª. esatada paranoia de Hitler. .. 

- Sta; Ana, "A Virxe e o. neno" -~c. XV-· 
lgrexa de Montserrat (Monfortel. A 
conservación, divulgación e estudo do -· 
patrir:nónio artístico, problema de 
coordenación entre instituci6ns. 

Na Biblioteca estaban arrnacen.-a
das as caixas que con tiñ-an o npso_ 
Tesouro Artístíco. En Xenebra 

- agardábanos don .Pedro Muguruza, 
don Fernando Alvarez de Soto-ma
yor, xa reposto no seu carto de 
Direcfor Clo Museu do Prado. No 
Hotel Bavaria deuse o meu pri
m.eiro encentro persoal e oficial . 
con don Fernan9o, disfroítandc:, 
desde entón , do honor da sua am1-

, zade até o · seu falecimento. Duas · 
expedicións Xenebra-Madrid, na 
derradeira xa declarada a guerra 
por Fráncia e Inglaterra a Alt:ma
ña1 coas mellares obras do Prado, 
o Escorial, do~ Muselis Madrile
ños, pazos, etc... sol tos o~ ner
vos dando terreno á angueira, via
xando de noite por temor aos 
bombardeos da rede ferroviária 
francesa, tendo que deter a expe- · 
dición para reacomodar as grandes 
caixas, a maior tiña "As Men.inas"1 
a fin de poder ¡:Jasar os túneis; ate 
o arribo feliz a Madrid ·nunha ma.., 
ñá soleada do 9 de Setembro do 
1939 ... " · . . ' . . 

Chamoso deu . información do 
paradeiro de moitas obras que se 

· supuñan perdidas, t~l copo. rec~
ñece e gaba no seu liqro La f>Oh
tica de .Bienes Culturales del Go
'bierno Rer.ublicano durante la 

. Guem¡. Civil Española" J. Alvarez 
L.-1982. , ' 

Ribadávia, Pontevedra, Tui, no
meáronno fillo ad·optivo pola· sua 
constan te p reocupacióri . na. defen
sa dos vellos e.N.claves. Pero-a suá 
preocupación foi CqmposJela, ben 
coñecidos son os seus proxectos 
e!lil colaboración con Pons Sorolla, 
coa Comisión de Monumentos e · 

' uh constante tira e afrouxa entr~ 
construtfües, promotores e espe
culadores-que ameazaban 0 'celme 
de $a:ntiago. Muros, Noia,Viveirp, 
Mondoñedo Monforte, · e mais 
Rroblemas. Lemb'femos os xurdi:. 
dos pola defensa das mariñas 4e 
MiñoJ C?nde o Cencello _pretendia 

. construII un can:ip0 de futbol... , 

. .man polo expóli0. dás bisbarras 
"imediatas, · cando · na Galiza calila 
rexión pode ter urt centro no que 
recolle algo da sua µist6ria e db 
seu acontecer s6cio-econ:ómico.-
- As conversas tos párrocos, coas 
monxas ~de clal,lsura, co poder reli
xios(}, polftico e mclusJ:> militar .na 
defensa do Patrimonio; algunhas 
veces Gonqu~rido coa axuda de .en-

~ tidades, como no caso qo , Musel(. 
· de Arte Sacro das Clarisas de M<m-. 
forte, oú tras · v:eces n~gado, · coa 
perda conseguinte . e deterioro do 
patrimónió , corno ainda acontece 
cos Andreas del Sart.o, Grecos e 
demais bens do Coléxio do Carde
nal tamén en Monforte;- bs que 
agardan 'ser recuperados .para a sua 
mellór conserVación e exposii':ión' . . 

A defensa da J?aisaxe, ameaza,.. 
da polas talas de arbores que ~on
formah soutos e carballeiras mile
narias, polos · corte.s d-as penedas, 
algunhas de gran interés etnolóxi
co, conv.erténdose agora en cante-i
ras de pedra grá,_ o- caso ·cios blocas 
de Pena Corn~eira, o -caso da paisa" 
xe áméazada d~ Chelo,. L~lin, Ri--. 

·bas ·de Sil, 'Caaveiro ... a planrfica- · 
ción de · novas .v·ias e acesos ; apar- · 
.camentos, repovoacións forestais; 
concentracións parcelárias, etc~-, 
na maioria das .veces feitas de for-~ 
ma irraéional, tentando confra o 
Patri¡nóñio Artístico non pude
ron co esforzo senlleiro <le Cha
moso·, acordemqs o caso· dunha 

· construéión,- logo paralizada . no 
mesmo cúmio do P1co-SacFó, ain
da hoxe éh conffito_ e ·arneaza de 

.conJinuidadé. - · 

A intuiciól"i na .procura da orixe 
das pelengrinaxes , ' , . ; 
Os mistérios e os siléncios. ··que 
arrodean o chamado . sartego do . 
Apóstolo ,' ás nec.rbpoles dC· lria, 
Tmes A u gas Santas;.. foron QS 

pontos para c0mezar unha teoria 
sobre a cfistianización 'da Gal'i,za, a 

- orixe do Camiño d·e Santiago e a 
eriación dunha cultura que se es
palla por Europa.. A rai4 do de~~o-: 
brimento da lauda de Teodommo, 
<licia o. padre Carballo, que foi at
gue-ól_og? .e D. irector do ·fyiuseu ,?e: 

, Pre-h1stona . de .Santander: . O 
achádego da tumha de Teodomirq .. 
é o m.áis valioso: Até agora toda a · 
História de. Santiago n.a ldade Dé
dla parncia ,máis · l:Yen y~J:ia lend-a .. 
de tantas, pero· a apanc10n d_es~a · 

.. tumba garante e confirma a hIBto
ria Cahx:tina de xeito inegábel, xa 
pode dicer Chamoso Lamas que a. 
sua vida . non f~i un paso , inútil 

- pola História ... " 
" ·charnáso ,Lamai neste derra.: 
. deiro ano da sua vida comezaba a 

GFdena'I .moitas das suas vivéncias, 
das suas exper:iéncias :neis eidos do 
estudo ,' da defensa e. d-ivulga·ción 
do Património Histórico-Artístico 
da Caliza. Dados que a sua humil
dade e .si:nxeleza abrigaba a· silen
ciar, pois quél.rase ou non moitos. 
e t.od.os eran e somos os responsá- · 
'beis do 'Iloso património. · 

De segum q1:ie-en moitas ermi
das, .cated'rais, dausutas, ,románi
cas, ~renacentistas ou' baffocaS" en
tonouse unha oración en lembran
za daquel home que procurou 
concienciar e responsabilizar sobre . 
o deber da conservación dos bens 
·que forman a memória colectiva: 
S. Martiño de Mondoñedo, Lou
renzá, Pazos de Arenteiro,. Pan- , 
tón·, Allar:iz, Xunqueira de Ambia, -

, .. . . · : Celanova; Bande, Oseira:, Cebreiró, 
A preocupación polos m.· useus de · - -Setan~os, ' Our~!_lse., L1:1go ... Cida-
biSbar.Ía · , - cles, vil~, aldemas, feitos, xentes, 

. · . · problemas, problemas que agora 
A criación , de museus, compTe- · ficaron no .her:do para todos nó.s, 
meritanQ.o o . reaproveitamentd de porque os monumentos .xa son 

'"" edifí.cios ·de ínterés 'histórico ou menos, e ·quizá os intereses e os 
artístico co contido alusivo ao males sexan ·máis e máis ameazan-
en torno imediato, ·foi unha. teima tes., Chamoso Lamas é unha páxi-
de Chamoso. Asi nasceron, so- na na História do Património Ar-
men-te no decreto, no ·papel, a tístico da Caliza~ do Estado e do 
·criación dos rtmseus de _artes e U ni verso'. · · 
costumes populares: O Museu do . 
Mar que estarfa en Combarro, o l. BARCIA INSUA 
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· ·Congresó de~ musicoloxia 
1u8o-galego _ 
,Reclamada ináis atención para a música 

no día 1 ao s de Maio celebrouse 
; o 1 Congreso Ibérico de MusiCGlo.,. -
. ~ia, ªº qu.e asistirol\ n;p'resel)tari

tes de Caliza e Portugal. 
_ ;, A primeira parte do' Con_greso 
desenvolveuse en Ponteareas, onde 
se homenaxeou aó Mestre Sou tu-
. llo: -As .sesións propriamente ditas · 
~tiveron lugar en Vilanova da Cer- · 
veira. · . 

A ' destacar qué, comó se r.x_co~ . · 
lle nas conclusións, "quedou veri
fic"ada máis unha yez a· identidade 
entre ós dous povos (Galego e Por
tugliés) que p.or motivos estrita
mente políticos teñe.n sido . impe
didos de praticar no campo da cul
tura , o desenvolvimento normal 
das su as potencialidades". _ · , 
' ·· Recolleuse · tamén entre-as con
elu sions "facer · chegar ·aos Minis
térfos de 'Educaeión e Cultura a 
convicción un:ánime de que· o en~ 
sino 'da música .. debe de· serunha 
disciplin~ obri&-at óri& no ensino . 
básitw :e secundario": _ '·. .. 

Tamén' se manifestaba nas con
clusións, "aos ·_parlamentos . dos 
duus :paises e a Xunta de G-aliza, a 
sua. ·estrañez-a pola total ou case 
total falta de inter__és pol:;i. musica) 
considerada como fenómeno cul
tural ligado ás características dun 

· p0V'O de secuJares tradicións". 
· · AsimesinG deci~.irón manifes

tarlle' aos dous parlamentos "a sua 
estrañeza pola forma pouco CGida
da ·con. que na rádio e na TV ven 
send.o trat4do :o fen9meno musi
cal, designadamente nos aspectos 
soci.olóxjco e ··pedagóxico"; -

T amén - se acordou . esixir - aos 

gobernos portugué~ e ·_español "i · 
criación d·e l:)Olsas ,-para. iniciarse 
nos dous países 'unha investtgación 
mu"Sicol6xiCá su·sceptíbel de traer 
. até nos músicos e obras que qai
. ron pero que. non d~,füa_ telo foi:. 
to, no esqu~c11Ilento ~ · . - - r 

~ tamén importante reseñar 
·que o ano que ven case COI} toda . 
seguridade o Congreso. se.. celebre 
en Ponteareas, esperando 98 orga-· 
niz adores, sob:i;etodo Afonsb · dó 
Pa90, que ven ser o·coordenador e 
alma mater de cantos congresos se 
éstán a celebrar no Norde de Por
tug,al, que no próximo ano aumen-
te o número de expertos dun _e ou-. 
tr.o lado da raia, xa que ademáis 
das comunicacións e ponéncias, o 

. ' que se es.tá. a ver é que estes _con
. · gresos serven para un mellor co
. ñecimento e para entablar rela
. · ción:s froitíf eras. 

As banda~ de música, 
.· protagonistas 
Pero. se"tivései:nos que ,!~Saltar algo' 
deste congreso syna as bandas de . 
música, as que actuaron en Ponte-· 
:;i.reas e as que .o fixeron en Vilano
va da Cerv\;:ira, pero sohretodo ao· 
intento de criar unha Federación 
de ·B,ancfas de Música en Portugal, 
cuxos estatutos ·se . apresentaron 

, neste congreso: J sta Jederacjón 
. J?retende ter relacións estreitas 

coas ·bandas de música de Caliza e 
ce>a· sua posíbel federaCión para a . 
que xa houbo unha xuntanza en ' 
Santiago. 1 · ~ ,, · · • , 

A Xunta no)11ibra os cartos 

QUé pása co · arqaivo de imaxe? 
O curso sobre· meios audiovi- ·' As·U.oítas están a perxudicar t a-

süais qúe sé "es.tá re,al.izapdo -no Ar- · mén sensib'elinente á próxima tele
qufv'o de Imaxe da X.unta de Gali- ~. ·visión autonómica ·que · está a 

, za estjyo a ponto. de ser suspendi~ traer técnicos· de Madrid, de :se-
d·o por falta de diñeiro para pagar- gun da' fila na imensa maioria, 
lle aqs 'prnfoscires ·gue yifl.eron JJTI- mentres qu e. despréc'ian aos té.mi-
partilb desde Madnd:. . · cos que se están a for~nai no A:r-

. Só despois de convocaren mi.ha qµivo, co que se arumentan os c~s-
roda ~ de . ,prensa , os responsábeis . tes, ademais de non criar tnrbaHo 
deste de~art<1;l}lento pu~o arran- - aqui. ·. . . 
xarse á"Sltuacwn, 0 cal am da cau, · ·parece ser que o~ responsábeJS 
sou m·áis enfadó entre os membros quer~ri coqtrplar 1 todos .os t esor- · 
do mesmo qu.e vifian traballando tes .e traen aos seus amigos de Ma- · 
desde Xaneiro sen . contrato e drid. Control que , leva tamén· a 
adiantando eles próprios cartos . que .en R TG aumente . dia a dfa. ó 

. para poder seguir.funcionando. . descontento e xa empece a haber 
~ · Ago_ra estes traqalladores . xa mar4inados. e ·1 p~rsoas que poden 

teñert_ tamén contratos e, despois aban donar. o seu trapallo ne.ste 
de tr:ansce.nder á opinión pública, meio. 
os problemas parecen en vías de 
solución. . . _' 

Segun do iñform oJJ. o director 
do Arquiv.o , Enrique - ~anet, os 
pro blerñ.as ·eran debidos .a que a 

· Cons'ellaria de Econorhia, que de
be efectuar o librarnento dos pa
gos,~ non o } acia a respeito des te 

· departament0, ainda que nos pre
suposl:os , apr9bados da . ;xunta e 

·polo Parlamento se consignen ta
méi;i os referep tes a· e·sta sección . 

Cál é o tra:nsfondo? 
. A. pergunta ' x:urcte in.evitabelm~n

. te: cómo pode suceder. 1sto?. Tó
cl9 parece indicar que ·a situación· 

·do Arquiv·o de Imaxe-, ao que se 
enfrentaron desde un Rrimeiro 
mómento ~rupos como ·. La Voz 
de Galida' e persoas da mesma 
Xunta, nasceu xa bastante tocado 
de ;ala. · 

A falta de liquidez <leste depar
tamento débe~~ segúndo parece, a · 
qiie Barreiro Kiv.as dá ordes de ,, 
que non se_lle libren as · ordes de· 

. pago" ·. tratandb asi de asfixiaT o 
ptoxecto . . 

Cáis serian as razóns? Por un la-
· do' está o enfnmtamento entre Ba
rreiro e ' Vázquez Portomeñe; por 
ou tr'o o · que os meios de comuni
cación · dependen todos de Bartei
ro, escapándoselle o Arquivo de. 
Imaxe que conta cuns amplos 
meios, sobretodo no video. 

Por outra banda Moreira Mat~
lobos, novo Delegado de Cultura 
estfl enfrentado con Enrique Ba
net e co próprio _Portomeñe. 

, 
Oué é o Arquiyo de lmaxe? 

. :O A~quivo 'd"e ImaX;e consta duriha 
-filmoteca, unha v1deoteca~ unha 
fototeca e · unlia unidaéie ae pro

... éiución onde intentan rec0ller ma
., terial de cine é. fotografia por todo 

o país, clasificándoo con.veniente>-
mente. , . . 

Tamén· por ineio da unidade de 
produción recollen estas, costu~ 
.pies, tradicións ... jntentando re
construir o noso pasado ·axudados · · 
por antropólogos, e deixando 
constáncia o naso .presente .. 

Están a facer tamén cursos p~ara 
aprender _por meio do video. Nes- ', 
fes momentos están en marcha un 
·dedicado á alfararia, onde s.e expli- , 
ca cómo se traballa e cómo se fa
brican as distintas pezas, en tempo . 
real; 'quer dicer, coa mesma dura
ción que ~empo lle leva a un oleiro 
face.r o seu cacharro. 

Tamén axudan á· produción pri
vada e intentan fomentala. Asi 
hai sete· concursos por valor de 21 · 
millóns que ven ser unha ·ºgran 
part~ de presupost0 <leste depar
·tamento, .que é de 62 •mi116ns de 
pesetas. _ · · . ".' 

Os servfofps .que pr.esta 9 Ar- -< 

quivo son tofilbs grátuítos; 1 podén; 
deselle pedir,·· en calidade de ern
préstimo equipos de . filfuación, · 
pantallas, etc. 

Toda esta actividade é poucG 
coñecida e menos as po.slbi.lj.dades 
de emprésti,mos, alguns dos cais 
van parar a mans de pro-homes de 
AP nalgunhas localidades. 



/ ...,. 

vni r. 

Nove 
anos 

deSQOÍS 

A 
grandeza 

: intelectual 

moral · 
de 

DOn 
Ramón 

A figura de Otero, nove anos des
pois segue tan viva. coma sempre. 
A G'aliza actual ten ainda unha ~é
beda i.inpor.tante coa Xerac1ón 
Nós: a sua aportación cultural e 
ainda política é fundamental para · 
entender a história do noso. país 
desde os anos vinte até hoxe. E, 
dentro .dos homes de Nós, a de 
Otero é unha · das figuras máis 

· completas intelectúalmente e de 
maior dignidade histórica e políti.-
c·a. _ 

Son moitas as dimensións des
de as que se pode abarcar a Oter~. 
Empeza .a s~r recoñecida a sul;I. d1~ · 
mensión literária,' sinalándoo co
mo o principal novelista .do gn,1p~. 
A sua faciana investigadora é re1-
vind foada como modelo a seguir 
.por unha nova xeración de xeó- . 
grafos que -t raballan con rigor e 
ilusión no coñecimento do noso 
país. E ten que ser re.ivindicado 
asimesmo Otero en duas facetas 
nas que traballou arreo gran par: 
te da sua vida: o seu labor políti
co e os seus traballos de colabora
ción xornalística. So,bre estes dous 
aspectos, quereria agora apontar 
algunhas pistas. 

A primeira etapa de Otero é co- · 
mun en experiéncias e vivéncias 
intelectuais á dos seus compañei
ros do grupo ourensán, principal
mente Risco e Cuev:illas. Son eses· 
mozos inquedos, escépticos da po- . 
lítica, rebeldes espirituais, intelec-
tuais cosmopolitas e boémios que 
lían aos románticos e simbolistas 
franceses e me.rendaban con Dona 
fünília Pardo Bazán. Nort é de es
trañar que estes mozos ; individua~ 
listas e antigregários, anti.Iraciona
listas e disconformes c·o · sistema 
político da Restauración, situasen 

· as duas inguedanzas moi lonxe de 
Galiza e mcluso da sua cuitúra. 
Para eles o galego n9n era sequer 
unha língua literária - como din 
no número 5 . de "La Centuria:", 
Outubro de 1917-, era semente 
unha riqueza folclórica que debía· 
conservarse unicamente como iso, 
como folclore. ' Pero a literatura sé
ria, a literatura de verdade, era a 
que se facia en castelán ("el . que 
quiera ser leído.._ que escriba en 
castellano" , dirán f. 

Pero un bon día de 1918 este 
?,rupiño intelectual, un tantó 
'snob'' e raro para o ambitmte do · 

Ourense da época, dará · un xiro 
fundamental na sua traxectória: o 
ingreso no .galeguismo ·e na -loita 
cultural desde ' Galiza. Son moitas 
as explicacións que se buscaron a 
este cámbio de orientación: pro
babelmente .foi fundamental a in
fluencia de Ant6ni0 -,tosada Dié
guez o home que varlevar a Ote
ro, ~isco e Cuevillas ás Irrnapda- · 
des da Fala. Probabe1mente' as. ta-· 
zóns fosen ·tamén diferentes ·se~ 
gundo as persoas, quizais foi ·irn-· 
portante · tamén . o témot a perder 
o seu mundo, a sua liberdade in
dividual nunha sociedade en crise 
(Cuevillas confesou que foi o me
do ao bolchevismo e ao impacto 
da Revolución Rusa o determi-

, na~te para o seu ingreso no gale! 
·gu1smo) . . · . 

O feíto é que · desde' 1918, 
Adrián Solovio, o intelectual de 
.1•Arredor de si" ( 1930), trasunto · 
de Otero, .. aterriza na terr-~ e "tra;ba-'-. 
lla con todas as suas forzas no mo
vimento galeipiista -'até o fiha.l da 

· sua vida. Os - 'inad<!J)tados1
', euro

peistas, leitores de Baudelaire. e de 
Tagore, de E9a de Queiroz e de 
Chateaubriand, baixan á area polí
tiéa e participan pas eleicións de 
1918, nas Asambleas Nacionalistas 
das Irmandades ·e,, posteriormente, . 
na política- repuolicana. (Sen es
quecer queri nestas duas décadas, 
1920 a 19.;6, levan a; cabo un in
conmesurábel labor cultural: Re
vista . Nós. Seminário de Estudos 
Galegos, unha parte _fundamental 
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da sua .obra HteráTia, etc .. . ) . 
Otero parti~ipa actiyamente n~ 

polrtica galegmsta <lestes anos. Pn
meiro ··através da prensa, coas suaS' 
colaboracións·. en várias publica
cións ourensanas: Nós La Zarpa, 
El Heraldo de 9a.J.ioia; La-R.epúbli-

. ca, etc. Teñ.en mterés _esp,ecialmen
te as suas colaboracións nas tres 

· últimas-. publica~ións ;· pois ·moi~as 
delas abordan drrectarrtente temas · 
políticos e de bpinión galeg.uista. 

ra,. e~ "calidade de presidente ·. da 
Asociación de Escritores Gallegos, 
como firmante nun manifesto 
contra ""a visita de-Calvo Sotelo a 
Ouren~e ("La República", 6 Se
tembro 1930) · xunto , con Gut ros 
po!.í.tiGos republicanos, socialistas 
e nationalistas, 

.Fusionado o P .N ~R . no Partido 
Galeguista, Otero p~rticipa nas 

- cafi!pa ñas desta-. organización, sen-

Son os anos· máis fecundos de . 
Oferd pólítico e · achvista. naciona~ · ' . 
lista. A9 pr9clami¡lrse a ~ep'4blica, · 
Otero era .o lider 'do P.artido NaZ'O
na:lista Republic~no de Ourense. · 
Ademais de Otero comó Presiden-

. · do_ ·eleito deputado pola província 
de Ourense nas Cortes Constituín
tes 'de 1931. Alí defendeu, ante o 
escándalo de moitos deputados es
Qañois a fórmula federal para a , 

te, figurában ' na Xunta Directiva 
<leste grupo · g~leguist-a Arturo Ló
pez Trasanws c·omo Vicepi,esiden-
te , José .Perille Garra (Tesoureiro
contador), Felipe Oñate, -José Go
yanes (v<?ca~s) .e Ricardo Outeiriñ~ 
.(secretár;o). O "Heraldo de Gali
cia)) (portavoz.do P .. N.R _. ) publica 
en Abril de 1931 os oito pontos 

·, básicos d<? p~ograma· ·· d<?ste p~rti- . 
do . O pnmerro era a 1dentihca- . 
ción coa "Repúbliéa federal hes'- · 
pa.ñola, que .leva conªigo ·a autono
mia do Estado galega, baixo a so
beranía do EstaClo hespañol". Este 
poder autónomo gale~o ocuparia
se de fod0s -os servíc10s púfrlieos, · 
menos a representación diplomáti
ca, orde publica, Defensa,-camiños 
de ferro, correos; culto e clero .
Outros pontos .eran comuns a ou
tras organizacións - ·nacionalistas, 
por exemplo, a cooficil:\lidade en-· 
tre galego e castelán e "a terta pra 
·quen a traballa, como ideal para a 
resolución · do problema agrário". 
En Setembro de 1930; 0tero fi~u-

· República e insinuou a posibilida- -
de de pedir axuda a Portugal para 
lograr a plena autonomía qe Gali
za. Outras intervencións de Otero 
en Cortes xiran sobre aspectos cul
turais .e económicos que afectaban 
ao nos9 p1ais (reforma agrária, fe- . 
·rrocarr.il, etc ... ) Deberon ser anos 
difíceis para Otero: como ·home 
conservador e relixiosoi ten que 
ver problemática a evo ución da 
República e a liña do seu próprio 
partido. Conta Carlos Casares na · 
s~a biografía- de Otero (Ed. Gala-

. xi,!!., 19~ 1) q__ue Otero se opuxo á 
alianza :do ~ -~· coas esqut'.rdas, 
que el identificaba co marxismo. 
Estaba en perigo "a Galiza católi
ca i enxebre", marxismo e gale
guismo· eran incompa~íbeis: "a 
vida galee;a está inzada , dun gran 
contido liberal e o sentido da pro
priedad.e en Galiza, labrega toda 
ela, non pode compaxj.narse co 
marxismo nen co imperiaiismo es
pafiol, que· ademais son duá.s ideas 
dun semellante contido ·di'..atorial 
e -antidemocrático" (A Nosa Te
rrii, 27 Abril '1935)." Para Otero o 
P.G . . s~guia m_iha liña trabucada na 
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alianza coas esquerdas da F 
Popular) que el considerab~ente 
pacto crrcurrstancial pois di Ot un 
da tarefa do P ~G . ; '\upamos ero 
n~n p~nsa~á rematada a. sua ri~e 
c1ón histónca-coa esmola dun E · 
ta.tuto" .. A . grandeza de Otero s; 

· q~e, pés1~ ás suas conviccións reli~ 
x10sas e ~oi:ise.rvacforas, segue den
tr~ cta disciplina do Partido Gale 
gmsta, segµe a tr~ballar polo Esta: 
t~~o e P<?l~ .movlmento galeguista 
(hna pohtica que lle vai supor no 
futu~o, ~,estalada a .guerra a sus
pensión da sua función docente . 

, que non recuperará até 1949) ' 
.. Sabe~o~ q~~ Castelao se' ale- · 

~ou . des91 él,e,c;:is;ó.J¡J,, li»<f·~ ª ·WMrf>n
cia d~ R_1sco e os · s~us coinpañelloS" 
da Drreita Gal~gmsta, Otero sabia 
que o ~ubstanc1al ~r~ o g.aleguismo 
e a · lo~ta polos drreitos .nflcioniiis 
de Gahz~ . . O, resto era secundário 

- ~ a e.scmqn erá, cando -menos' 
mo,portuna. Ote~o admiraba a Cas~ 
tela<?: na homenaxe que a intelec
tuah9.aA~ ,galeguista oferece a don 
Ramón en Ourense o 9 de Xuño 
de 1.93'0, este; despois de recordar 
as figuras de .. Losada Diéguéz, re
centemente f mado e de Risco en
tón .en Berlín, de~lara que aquela 
homenaxe . e,ra . máis merecida pola 
pe~so~ de Castelao · que p0la sua 
propna. . 

Os anos da _posguerra, até a sua 
· morte, en Abril de 1976 supoñen 
un obrigadq replegue ao Íabor cul

. tural. Pero as suas conviccións ga
leguistas permaneceron ina.Iterá
beis; a Galiza ideal de Otero -asi 
9.ueda. de manifesto nas s.uas obras 
hteránas- era unha Gahza pre-lí
ber.al, cunha perfeíta comunión 
e:ritre povo e fidalguia, pois para 
Otero esta cla:se funcionaba como 
depositária da misión histórica de 
c"onducir o _ desenvolvimento do 
país e era a chamada a ser clase di
rixente· para transformar a Galiza 
feudal nunha nova sociedade. E 
via con desgosto a irrupción. de 
novo·s grupos sociais burgueses 
desde o exterior, os comerfcian
tes, os tendeiros das vilas . e cida
?es, os "parcos ~e .Pé" ignorantes, 
mcultos e matenalista!. que desco
ñecen as eséncias da sua Galiza 
ideal. Otero creu até o final nun
ha "Galiza grande e campe-siña, 
cos seus fillos na terra, vencellados 
á terra, vivindo para aterra; gosta
ríame unha grande república cam-

. pesiña para o meu país,.verdecída, 
nGvai.-. agro mando como a primave, 
ra" (trntrevista con Otero de V:F. 
Freixanesf · "Unha <lucia ~e gale
gos") . 

Noutra entrevista con Mari.bel 
Outeiriño (La Región, 13 Deeem
bro 197 5) 1 Otero amósase es~épti
co a- respeito da valía do. Estatuto 
de 1936, as circunstáncias cambia
ron moito -di Otero- ·e o Estado 
só debe conservar unhas mínimas 
competéncias (representación xe
ral, exército; moeda). Para facer 
logo profisión de anti.materialis
mo: "Hai que volver ao platonis
mo 'e hoxe todos os homes cientí
ficos · son ·materialistas. Hai que 
pensar que cando morre un galego 
na aldea os primeiros que lle tiran 
anacos de terra son os rapaciños. 
Hai que pensar na transcendéncia, 
a ·vida pasa pronto. Vostedes dirán 
que non é política, é política:, por-

. que outra cousa non teremos, pe
ro. a morte si. Moi ben está iso de 
polígonos e tal, pero non ·se pode 
.criar indústria onde non hai espí
rito. -Creo que o que fan falta en 
Galiza son indústrias pequenas e 
ricas que .non estropeen máis a 
paisaxe". Ao seus 01tenta e 01to 
anos, Otero contemplaba, desde o 
seu pazo de TrasalDa e con . pers
pectiva case secular a evolución 
tlunha· terra á cal amara e estudara 
cqn paixón e lucidez toda a ~ua vi- . 

· da. · 
MARCOS VALCÁRCEL 
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andando. a te.rra 

Os. Picos, de 
Mondoñecfo 
Nas nasas breves. vagá.n.cias polo 

í non ganamos prf!- sustC?s, ca
P:a:es e esceso de bilis,. deb1~0 ao · . 
~bandono dq naso p·atnmomo ar
tístico-cultural, que st; e~tá ~sb<?
rrallando . dedian.te ge; ~~d1fe;.r~~CJ-~:q ' 
de tode)'s: 1·x'tln~ef:tb's/gooerno c~n
tral, m·uníGipes e ~en~~ do comun. 
Semella que só <?~ tollflC!S n~s. ocu-
amos destas lenas .. Da a 1mprt;

fión de ·que os políticos, os que vi
ven e beben destas causas e a xen
te en xeral andan polo mundo 
--polo murtdo galego - cos ol~os 
echos sen ollar pra cousa mn

~unha. 'Pro da!!e a casualídade de 
que acertan sempre cos · bos res
taurantes, coas ~iscotecas e que só 
se estasían ded1ante dos mounen
tos de Ma.drid, que t~!!lén é casua
lidade. SeineHa que moran e des
precian todo o que na sua terra .. 
ten interés. , 

Derradeiramente estivemos en 
Mondoñedo en dúas ocasións. Na 
primeira comprábamos como se 
está esborrallando a Ponte do Pa
satempo, tan p.~ada a Historia e a 
Lénda de Gabc1a e.¡,.copcretall}en
te as figuras do Nianscal Pedro 
Pardo de Cela e da sua dona Isa
bel de Castro. N el o alcalde de 
Mondoñedo -informáronnos de 
que é extremeño e de AP- , nen a 
corporación municipal, nen nin
guén puxeron no lugar un modes
to letreiro que diga que aquela 
--precisamente aquela- é a Ponte 
do Pasatempo. O alcalde e. os edi
les mindonienses supoñen, sen dú
bida que o riome da ponte non lle 
interesa a ninguén. E gue os veci
ños do Bairro ·dos Muínos xa o co-
ñocen de sobra. · 

Na segunda ocasión na que visi-

libros 

Relatos; 
relatos,
relatos 

~ada ano, pontualmente, Edi
ciós do Castro sérvenos os prémios 
Modestos Figu.e_iredo de narración 
curta . Hai poucas semanas apare
ce~ o. volume que recolle as tres 
pruneiras narracións que gañaron 
º· que xa fai noveno volume. Quer 
d1cer qu.e o devand_ito galardón le
va premiados a moitos narradores 
alguns dos .cais son algo hoxe na 
narrativa galega, outros o, ve!lto do 
esquezo levounos. O Premio Mo
desto Figueiredo pode contratu
larse: é hoxe un prémio con pres
tíxio inda que algun que outro fa
llo garrafa~ !ivo, por exemplo, na 
mesm~ ed1c16n, premiar o relato 
de Ta1bo Pac,ífico Sul e dar lle · só.,. 
pn accésit a A saga dos mil e un 
mortos do mesmo · autor; que era' 
-botando polo baixo- como vinte 
veces superior. Mais contado o tal 
prémio . tennos descoberto narra-

M. HORTAS VILANOVA 

' ' ¡ ., 

tamos ·M'ondoñedo subimos · deica se olla ao fondo semella un salou-
Os Picos .que xa ·ameaza ruíña. A' y. co. Zoñán, ·prote:xida polos mofi-
eirexa d0 mostéiro ten unhas gre- tes

1 
é ·como un misterfo: a yez. in.:. 

'tas moi considerabeis. A cúpula quedanos e engádanos: . -
do fetmos1simo cámpanario. me- Nos derradeirds anos a ;etrexa . 

. dio d·esfeito por un raio, .. non tar- de Os Picos estaba aberta ao cul-
dará ' en vir á terra . .-Como sempre to : O soído dos bronces das-·suas 
acóntece neste país: . campanas estremecían, .· desperta- ..v 

O mosteire> de Os PicO:s, chámá- · han e an:olaban ao -v-al. En días 
do oficia:lmenfé. Villaoriente ,....de lonxanos'texíán e ofdeaban ostra-
Vila Laµrentr-- e~táb'ase erguendo · · ._bal~os e' ,o.s días dos labregos, o. 
rio ano ·1379, Era .residen.cía.:" de ' tempe' da vid,a e o .. da -rnorte : A.go-
franciscanos . Protexero.no espe~ ·. • ra·) calarion Teníemw· qué'> pra-';!isltm':. 
cialmel}1€ 0s··•'tets~s Erili'que. lN e. " .:~ pr~ .-"A-. siía voz ·pu~a ,' del~cádá¡ ·so-
Juan . l. No ·:sés;ulo XVIP'realizoti . lemne e "melancótnca fo1 sushtuí-
obras de restauración do convento . da .p'Ül"D~ -fumé, méstb e escandalo-
e do cla'ustro un vecili0 de M.orr- só ' - yomitado· · polas .. chaminés da 
forte ; 'mestre de obras, chaína.clo fá~nca de conglomerado de I!l~-
Antonio, .. Rodríguez Maseda, non d.erra q14e se ergu~t n0 .mesm0 Mon",.. 
sabemos si ascendente - da nosa doñedo.~ ~ ~ · 
amiga Marica Campo Do:minguez. Vainos ser difícil concebei' a . 
A cqmen_zos do sécul9 .XVII bon- paisaxe mindoniense, cando ,:·che- · 
tratárons<1 as obras da eiíexa a Xo- güemo~ · dende a . Terra Ch:r ·pola~ 
sé ,Martinez, d.e. Vi'.lanova de ·Lorr- ' Folgue.rra· Rasa; sen a ,torré .do 
renzá. E;: as· da torre· das campanas . convento de Os PicoS:·ennoblecen-

. a Alfonso Rico, de Xuances- e .ao ·. dó :a paisáxe e agarimando ventos. 
seu filio Miguel, ve ciño de Mondo- ) Os ;·\edificios máis fermosos ·d·e 
ñedo. . · Mo-ii.doñe.do son:. a Catedral · b 

De;-spóis da desamortizaeión o Santuario dos Remedios -e Os' Pi-
convento ct·e Os Picos, como popu- cos. Unha tiiolo:x;ía ·perfeita · ne-
larmente.se coñece, estivo .abanC:lo- cesaría, insust!t.uibel quy: forma a 

. ado . Posteriormente habitárono os esencia da _cid'ade. Sen· calqueira 
PP. Pas~onistas deica ao ano 1961. deste's · mo1mentos Mondbñe.do · 
Dende entón quedou practicamen- . quedáríá mutilada, ferida cle m<:>r-
te abandoado . . Xa desapareceu o te · · .- -,-. 
vello viacrucis, con capeliñas de ~ · Sempre que ollamos a tó~ré-·'das 
cantería, que rubían dende b val campanas de Os Picos, inevit~bel- _ 
ao mosteiro. As gretas da parede e mep.te, .evocamos a .Noriega Vare- ~ 
o enorme furado da cúpula ·da to- . la e-, concretamente, :o seu 'poema . 
rre das campanas, axucfados palas ne · ruada _aliQerce da. ~úa .sona· 
choivas serán axentes aitivísimos poética. N'oriega, tan parc0· en mo-
no esborrallamento · et'efinitivo des- tivos mindonienses nos .., sel.is "Ver-= 
fa · fermosa.. fábrica barroca, tan~ · sos~ no mea ao Campo dos Reme-
smgular e impresioante. · - dios "º Campo .ti:ortde e leda - e 

O día que Se <6Sbórralle o con- . ao co.nventó de bs Pi~os:- · ' 
'Vento de Os Picos mudará a paisa- . 
xe do. val mindoniense, ao que 'As costas, por caridade, 
Cunqueiro comparou con . unha r car~ou comigo un veéiñó . 
cunea_, tépeda e amoro~a. A torre, ' e vrndo polo camiño . 
ergueita e fachendosa, preside ao n0s -P~cos ·tocapa o frade. . 
va breve, íntimo, húmedo e verde, .~ . ¡Tocaba - of r.ade!. Agora só o 
gardado pola Pena da Roca e··polo silencio, o esquezo, a indiferencia. 
Padornelo. O pequeno regato_ ·que . A marte lenta e sen remedio. · · 

pód'e ser un dos narradores popu
lares·que necesita.·o ñoso país, esta __ 
narración am6sail€JlQ. . · , ,~ 

_E a terceira .-'en verdad.e- pri
meira narración é de A. Castro, un' 

- de~GO'ñecidÓ para nós que resi'de 
- en Zaa;agÓza (ou "re.sidia cando g~-

ñou- o prétnici). O relato titúlase A 
vida infame . de Tr.istán Fortesen
de. E un relato que aó principio 
.pode resultar estraño, mais . ax1ñ:a 
o te:itor entra nel. E po'tle re.sultar 
estraño~ porque" a · sua lingua.xe~. 
( morfoloxicamei:ite.) é ... pondalia
na. E npn só morfoloxicamente, 
'as persoaxes, a natu.r:.eza, mesmo 
o tema parecen tirados dunha lei~ · 
tura .. ~ro funda e. po)o miúdo ·do 
noso bardo . . 'Castro,....: armado da 
mitoloxia pondaliana argalla un 
fermoso relato no que o ánior e 9-
morte están -presentes se:ndo tema 
e final do canto. Mesmo a sµrprb
sa que· se lle pede ao.narrador ·de,.,.. 
contos está presente inda que nun 
certo intre saibatnos que o prnta
gonista vai morrer, a surpresa é · 
out:ra. Mais fóra do tema, que é 
perfeito, . Q que. máis nos vai inte
resar é o rn.o~o de rel~tª!; a lingua-

dores e.narraci6ns interesantes tal 
e como acontece oon este n~no · A segunda narración .é dun ve-

. volume . · :-..• · terano, ·..-..t<!-mén, Manoel Rlveito 

xe pondaliana, a crtac1on dunha 
mitoloxia a partir de .Pondal. Cas

. tro é un descoñecido · ainda, ·rnais 

O presente volutne consta de · Lq,-y.reit:o, veterano nisto da,s posas 
tres narracións das que folaremos letras. e. veterano , no concurso'. 
pqr orde ip.verso,. quer Jicer de Aqui .a na:rraeión titúlase As tra-
menos ;;i. m~1s, tant9 en prémio co- . ,zas do demo., e para nós e o me.,. 
mo en . cahdade, aqui 0 , xurado, llor ql,le leva feito o _escritor 'coru-
acertou . A primeira -terceira- cñés. Uri bon 'tema (que podía dar 
11arración é J dún autor · ooñecido máis de si, 11).esm0,para m;iha nqve- . 
coñecid0 poi ter publicado- · duas la), uN acertado desenvolvimento 
nXovel~s que_ non léu m©i~a. xente, '. . ·' -:-inda que curJo~ e' unha lirtguaxe · 
p~n~ Bemárde¡z; Vilar. ,0 ·1.:elato· de·· p9.pu1ar qu~"'contérr .itlg11n,, que OlJr . 

. marré.is ti~i)lfase.~ HoJ1ló ~ ~piéns e é tro .etrp "dnadamente .sttb'sanábél 

fu~h~ ~sp~c1e d;e ·natración . éti~a dé (televexo por felevisor · ou televi-
1cc16n científica que no.n ;Sei por- sión, e.te.) Riyeiro Lour.eiro amos-

qué lle de.ron accesit nengun. Se, tra ·aquf as suas cU'alidades de na-
nas suas novelas -históricas- Be:r- rrador populár . no t:náis noore · e 
ndárd~z no~ _l;>rillaba p~l~ sua axil~- .. ·grande sentido · da palabra: .temas 
a~e precisamente aqu~ 0 abúrn- 1 ~ iqeo~oxias .ás- cl~ses populares, 

mento, a parrafada filosófica de . orí.tic~ do .a~1stente, .etc; qontodo 
pr?fesor tetir~do-e pallizas, é rei e J:iaille qu~ rep!()C'har . certas. par.tes 
s~nor. Para fm_aliiar unha narra- , onde ó sentürt·entalismo sobra e 

¡ c~bón qu_e o leitor pode pasar¡ J>Or .. '.oncle P esqu~mati.i:srnoi{bronca. dun . 
r~ a fac1lmente se ten .insónio, iso · P!l~ré)n. a .un pregq)-< llxa a-.Jlarra- . 
81 ~ pode lela inda que un - persoal- c16n: O noso narrador pode_ dai:-

. se segue a trabalfar co rigor -poé- , 
ticoh:e. ].ffigüíst_ico, xa qué é unha 
re~tiac1on da lmguaxe pondaliana 
a partir das poesías do de Ponteoe
so- que amostra na · presente na-

- rra(fión, agoitámoslle un venturni
ro futuro, mentres recornend&mos · 
de todq corazón esta narración, 
e~te .relato que .nos ven - amosa:r 
que o ·relato; q copto, .e<sy. xénero . 

, grie tefL:dado.,,en Galizá ·'Veídadei .. 
. "~'fa.~ obr'as niesfras;. segue a . ser culti

:rado . e inda q~e pouco publicado 
, e un dos ~artuños p~a chegar a . 
~,.máis leitores e para deseo brit no- . 

vos narradores e mesmo para que ''". 
outros (aquí- Riveiro {:oureiro) 
maticen a sua escrita e· nos digan 

_que ·poden chegar a .má:is. Enfin, 
un vqlume qu.e f 6ra do . t.erceiro_ re
lato. (por orC:le. de pré:inio)_, é apre~ . 
sentábel e recomendábel, ~-e':"-~So7 
.bre.todo- ·atención a ·ese nom·e: . 
An tóri. Castre;>. · 

· rnente- ctv~ida que a remate, 0 . nos máis d~ que nos entregoU, até .. 
so no :Pºd~ ~YiJill~ Jtntes;~ e _o qveJle ,':'· · ,.,agpra,, o ,_d}~ <JlJ.e :. J}Q~ . .a_presure as .: .. , ·:~ · 
acf.:tit~z~_,, no _son o seguro}qu~e .. ~er~ ·-.. ' ~uas . ~~rr~cló-ns,_ a,q 4_1a. 9ue ~obre .'-:• 
rn 1s mteresante.~pafa-todos: - -~ · .. "esq~emabsmo ·_(e map1que1smó) 

,,/_ 

• eme 

1 Stico 
Se a mull~r pública, .. de Zulawsls:.i 
se podía · definir nu_nha palabra co~ . 

. mo ~-n fµ~e histéri~~ ,. Stic0, ·de 
Armmán, :podese defmu como. un 
film~ acadérriico, porque todo nel 

~ recorda un, exerciCio extremad-a
.mente correct0. O guión · a d.irec: 
ción, 0, u'so ·da música, a 'interpre
taciói'\. Todo, todo correcto (e 
f;r:ío). . . . ' ' 

A partir: do nó argum.enfal, up 
vello ex-catedrático de direito ro
mano sen un real quy dec'ide fácer
se esGrav0 ('conforme ás leis rdma- , 
náS) dun dos seus · antigos aluno, · 

· os-g1üonista:s achában~e diante de 
tres posibilidades. Deitarse . sen 
medo polo carniño do hwmor e 
v.eiculizar o produto cara o absur- . 
do, fácilmente .propiciaéio polo 
mesmo corazón da trama. Ou ana-

. li~ar ,._o p.resúnt~ desexo de domí-, · 
mo no ·home, is0 que se chama a 
erótica !lo poder, ~neste caso do 
poder total, sobre a vida e a marte 
aunha persoa. Ou, por último, 
aprofundar na relación escravo
amo, ·que ao cabo é a .relaci:ón sú
bito-po:der. Mas o's guionistas non 
se dec.iden por nengunha. Toman 
tres toques ae humor, ironizan un 
c;hisco coas apetencias de ·abuso 
.do ser ·humano, pero, en conxun-

. to, pérdense nun mar de ·trivialida-
. des e de pequenás anédotasd case 
·• de filme de nenos, como a vi a co

tidiana na casa con -esas dúas ne
nas, boa a unh~, má a ·outra, t ira
na e exploradóra. Mesmo h,esitan 
entre o realismo e situacións e 
diálogos mais ben incríbe.is pasan-· 
do po'r algún sarcasmo encol da 
prensa amarela e da obsesión_ das 
aut.onomías periféricas (a cataJana 
no filme) co centralismo, que tal e 
como está· plántexada a . un antó
xase.lle mais retrógrada que gracia
s~. · E todo ist<;.> para cliegar ,· a. un ...
f mal P.arche, porque dalgunha: rna
neira había que acabar. En resu~ 
me,_ todo mo.i .ben feíto, pero soso, 
m01 soso. -. ·. . . 1 · · 

A lembrar que á interpretación 
de ·Fernán-Gómez déronlle o Urso 

, ......d.e ·oúro en. Berlín. · · 

STICO. -España (1984f. Dir.: Jaime de 
Armiñán. ·Guión.: F. Fernán-Gómez e 
J . de A. Fot : Teo Escamilla. Mús: Ale
jandro Mass (unha tonadilla moi pega
diza). ln.t: . Fernando Femán-Gómez 
Ag1Jst1:n González, Carme El(as, Arn_pa~ ' 
ro Baró, Manuel ·c;;aliana, Manolo Zar
zo, Beatriz E1orrieta. Cuasedrama con 
moralidade para amantes de cuase-dra
ma.s _con moralidade (,en voz de pita) e . 
para seguídores de Fernán-Górñez e Ar
rniñán . ., · 

V~CIO 

Quen entre no cinema atraído po-
~ _la pU;blicidade;· o relato álucinant~ 

·du~a escap~aa ao vacío, ·levarase 
un -bon ch.asco. De escapada, nada. 

- E b.mais .alucinante é que este fil~ 
.me Jograse un premio nun festival 

· que's~ chaina de"cine fantástico. " 
O argumento ·parte dun esquy

m.a moi sobado . . Catro , persoas 
norma1s á,t-rapadas nunha situación · 

e anormal c;Wntro dun ambiente~ co
. tidiano·, que ., nesfo caso é o aseen.., º.;. 

. sor dun arrañ:~ceus, un venres rioit;e~ .\!':>-. 
'cap.do o comeza o longo fin de se- _< 
mana. • 

Des.Prevido dos elementos má
, xicos (de ciencia-ficeión)' que go.- . .. 
'~ sufa .ó ·es~imá\?eJ.-;-fihne n..~~rl~.Ciés: ; 
. ·o ascensor· (tamén'~ premiad~· no ·-"'' 

festival de S1tges), en vacío todo . 

vai depender - das características 
p~icolóxjcas das p~rsonaxes, por
que penamos por caso, de tratar
se de c<!_tro traballa!iores galegos 
pech,ado.s no. ascepsor pois igual s.e 
che sentaban no· solo, sacaban a 

. baralla e se puñan a xogar a esco
ba jodéncloche o argumento . Péro 
as I?erson~xes son alemanas e non,, 
mq_1 corn;~stentes, por certo. A sa
byr: un ve1lo fracasa,do .que .foxe 
cos cartos- ·da caixa' forte d'a em
présa. (o elemento ilegal), un cua
r~ntón el;l ctise. (o .elemento neuró- · 
tico ,que: activa a situación); unha 
especie de rockero . (o elemento 
alleo-preocupahte) e, cómo rion!', 
unha muller apetecível (o elemen
to sexual-detonante ...:..e ' a _nivel 
prácticb inútil). Personaxes de·psi
colo.xí~ vaga que mais que seguir -
unha liña de ·conduta réaxen · de 
maneira que se vaian criando unha: · 
serie de situacións. O resto ·non é 
difícil de adiviñar. 'Ciúmes ·sex.o 

' suxerido, enfrentamento de ma
cho~, o medo de ladrón-pecador 
castigado pola adversidade do des
tino ; e, no entremeio, naturalmen
te, subidas ao teito do ascensor 

·,picados e contrapicados do· longo 
buraco deste, pelexas no abismo, · 
algunha esc~lada . éon virguerías 
a ero báticas e un clima claustrofó
bico . que non aca.ba de chegarlle 
ao espectador. . 
AB.WaRTS. Alemaña '( 1984) . Dir.: Carl 
Scbenkel. Guión: ·C.S . Fot.: Jacques 
Steyn. ·Mus: Jacques Zeart. J nt: Renee 
Sout¡:¡c:Jijk, Gotz George~ Hannes Jaeni
cke, Wolfgang Kielirig, Ekmekyernez 
F 1rGievs. ', Devaneos . claustrofóbicos. 
Frouxos, pero nen realizados. Para pa
sar o rato. 

, BARBAMARELA E OS SEUS 
PIRATAS . 

;, " -
Parodia de historias de piratas -li
teratura, ciqema- onde desfilan o 
clásico e os clásicos (Stevenson á 
cabeza, como é .natural). Ve.ículo 
de lucimento de demasiados cómi
cos á vez (a metade de Monty 
Phyton -con Graham Chapman 
de guiop.ista-, ca~e todos os mel
brooksianos de o novísimos Fran
kestein (Young Frankestein, Mel 
Brooks, 1974), Kahn B'oyfo Fel
dman -quef morreu durante' a fil
mación-1, e os espéc~mes e,,rváceos 
Cheek e Chong)· a fita , de humor 
variado que vai do escatolóxico ao 
absurdo, ten momentos irregula
res, algún bon gag e partes bastan
tes aborridas, pero , en conxunto, 
pódese· ver cun leve sorriso de co
mezo 'a fin. 

\- ' 
YELLOWBEARD., USA, 1983. Dir.: 
Mel Damski.. Guión: Graham Chapman, 
Bernard fv1cKenna e Peter Cook .Fot: 
Gerry F-isher. Mus: John Morris. rnt: 
Graharr;i Chapman, Martin Hewitt, Pe-· 
ter Boyle, Marty Felaman, Madeline 
Kahn, Michael Hordern. 

· Non mata de r}sá. pero áistrai. 

DESAPARECIDOS EN COM.BÁTE 
··Paranoia ianqúe. Está vez .un coro
nel USA, ex de Vietnam, volve alí 
en misión diplomática, e para de
mostrar que ,aíndá quedan prisio
neiro.s americanos dados .. por desa
parecidos, el soíño liquida a meio 
exército vietnamita~-

Po briños ianques .' Ninguén sabe 
cómo puderon perder a guerra --. 
tendo magníficos heróis de pataca . 

. fritida como este coronel. 
· As paisaxes centroamericanas· 

dan o pego bastante ben. A inter
pretación, . penosa. A realización, 
de telefilme con posibles. 

MISSING IN ACTl'ON. (USA) ~ 1984) . 
Dir: Joseph Zito . Gu ión: James Br.u
ner. Mus.: Jay Chataway. 1 nt .: Chuch 
Norrjs, E. Emmett Walsh. . 
Como 1 nd1ana Jones, pero en mais 
reaccionario. Ev(tese. 

J.A.M. 

©UTRO PRODUTO GALEGO QUE 
SE EXPORTA 
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os nomes do·s lugares· 

As Illas Cies 
(II) 
A outra semana prometimos facer 
a deenia entre .0s sucesivos nomes 

¡ que se lle foron dando a estas illas, 
. con vistas a chegar, se fose posí

be] a un resultado máis ou menos; 
pla,asíbeL . 

• 1Siccae, Cicáearum · e , Deorum · 
foron nomes dados .potas latinos, · 
logo. ternos os nomes máis mode.r
nog;-das cartas de navegacióR onde 
se 11es chama I11as de Baionar ou 
de Vigo, e ainda nal~un antigo ma
pa ternos visto escnt-o Illas s.eya~; 
tamén nos documentos ,med1evrus 
pontevedreses aparece escrito do 
xeito como ainda lle chaman en 
Cangas as illas Sias, que <lepe ser 
o seu auténtico nome. Outra cau
sa é explicar de onde pr_oc~d_e esta 
denommación e,? seu s1gm_f1cado. 

O intento ma1s populanzad~ é 
o que fai chegar do .nome lat~no 
Siccae ao nome medieval de S1as, 
mediante os seguintes pasos: de 
Siccae pasaria a Sicae, perdendo 
un -e-, cousa habitual n9 paso 

r do latin ao galega; despo_1s ~ 
-c- pasaría a - g- ~· qued.<!na Si
gas e logo por ehmmac1on do 
-g- chegaríamos ao Sias desex,a-
dQ . 

O re,paro que se lle fai a esta 
explicación é que ainda que cada 
un deses pasos pode ser correcto 
por separado, non 9eixa de ser es
trañísimo que se den a un temp.o 
nunha mesma palabra · parece po1s 
un recurso gramatical demasiado 
forzado. 

Circula tamén unha teoria q~1e 
relaciona o nome de Siccae coa 
palabra ~rega "~icco~" que sigJ!ifi
ca "figo '., e senan as1 as nosas illas 
"a das fi~eiras", e é posíbel qu e 
para apoiar esta teoría se baseen 
na frase de Qínio citada no núme-

músicos de galiza 

Carlos 
López García 
(Beta!Lzo~ P-X-1922). 
Compositor. Re9ebeu do. s~u pai 
as primeiras n@c1óns mus1ca1s que 
lago ampliará no meid lox~ci;tm.en
te limitado da Banda de Mus1ca de 
Betanzos. No 1940· abandona Ga
liza e vai viver a Buenos Aires. Ali : 
estuda a Harmonía co meste Serra-
1ach ~ logo c~m~osieión c~n Jaco
bo Fi.cher ~d1sc1pulo-: de · R.1msky e 
o seu tradutor ao castellano. N@ 
teatro Colón estrena: o Ballet "La 
farsa de la búsqueda", escrito xun
to con Emilio Terraza; o éxito do 
Ballet permítelle conseguir unha 
beca do Goberno fraii'cés para am
pliar .estudos en Paris:'A li, no,Con
sérvafório Naci~nal e§~uda CO'lt\PO
sición con Tony -Auom e na SC,ho
la ·Cantorum, dirección deprqµes
tra con León Barzirn· e or_guestra
ci6-n con Pierre Wissmer. En Paris 
terá tamén ocasión de estudar con 
Messiaen Dutilleux J olivet e ou
tros com'positores. Úe volta a Bue
nos Aires participará nas activida
'des da "Asociación de Jóvenes 
Compositores de Argentina'', . da 
que . sera_ directivo, por m9~tqs 

~· "",)... • ~· • ,,, 1 l .:-- ~ ~ ~ ¡.,; t1 ' ' '1 '). ' 

ro anterior,ao referir~e aos habi
tantes destas terras dicindp que 
'·'eran da linaxe · dos grego_s". · P.ara 
contribuir máis a esta opinión te
rnos o equívoco dos ·mripas que 
situan na illa de Monte Agüdo o 
Coto de Fl.gueiras cando na rea]í- · 
da·de debe ser o Monte das.FilR11:ei
ras, ou sexa, das "felgueiras' t>~ 
"fentós"', .que inzan, eno~es, por 
todas as illas, e nada tena a ver 
coa árbore dos-Jigos. 

Esta teoria f ainos lembrar· a · 
aquel e9uívoco ~e , cons~d~rar aos. 
"sicólogos" 1como especialistas en 
figueiras, a diferencia d ~~ "psi~~~ 
logos" que estudan a ps1qu1s . 
do home. · 

Non obstante, na histbria ro
mántica de Galiza sempre apare
cen o·s gregos como avanz&dos_ do 
coñecimento e colonización de 
Galiza sen que os estudos arqueo
lóxicos podan ter confirmado tal 
feíto con dados decisivos. · · 

anos. Entre os galardóns recebido~ 
figura a seleccü;:n de "Syndy" p-0-
la Ttibuna da UNESCO ·en repr.e
sentación- de '.Argentina. Desde 
19·84 fixou a sua reside:rida en Ga-
liza. ' ' r 

A ' Orquestra -é o instrumento 
favor:ito '.~e· López García .. _A.S sufis . 
c.omposicións ,posuen unh~ gr,an9~ -
hbyraade . .fortI?-al,. .,ao;, ~e1tq 1. µos 
p9emas smfómcos, e. apresenta,n .. 
un refinamento ·orqu·estral carac
terístico do autór e'que ten a ori
x~ na sua formación na escala ru
sd-francesa. Non_ existe. qe~t¡is 
corñposicións un desenrolo f(lrmal . 
no sentido tradicional do termo, 
responden do máis ben ·a unha ima
xinación descritiva que se expresa 
na riqueza· tí:rribrica . .D esc::f-itivismo 
atrav~s "dunha escrita suinamerite 
flexfüer que· permite fncluso· bre·
ves - pasaxes -aleatórias~ 1A músfCa
de c'ámára; apresenta as rriáis varia- . 
da·s e inusuais agrup'ácións; i.iistru
menta~~; asi> ~n· ~ 'Pro ·n:ié~ade': ,:I?e~ _ 
de flauta, clarmete; trom1peta, ,v10- · 
lin, cello e piano e · é un ;xeito .d~ ;. 
paseo através .dósruídos dunh~· ct:- , 
dade como Buenos Aires. "Inter
ferencias", para vfoloncello só, é 
un exemplo da flexibilidade que 
caracteriza a linguaxe de López 
García; unha melodía popular ga-

)ega é transfigurada, acortada e va
riada ao longo de oíto minutos 
nunha obra de extremado virtuo- . · 
sismo na que o violencello ten de 
s9~rc en , ,toda. a sua tesitur~ -.~ c;o.a~i: 

~- ,•, ~~~T )1· · ~ :-: ... ~~~ ~ ~··: ·, ~ 

.a· ' u1'iJ'i.: 
~ ~" . 

C. VARElÁ. 

"· 

Moito m áis a· ter en con ta -é· a ' 
opinión de Elíxio Quintas.n9 seu . _ 
magnífico libro da Toponuma de 
Marin que . ven, ser un compéndio 
de toda a toponímia galega (lásti
ma que non estexa escrito en gale
ga!) onde. apon.ta..a posi:bilidade de 
relacionar as lllas Cies con outros · 
lugares galegos de nomes, Ceo, 
Seo, Cee., Cines, Ciói~ Sio, Sion, 
Siós etc ... , que entende deben 

· proceder dunha ·raíz· :,preindoe~ro
pea kan-/.ken~ co sentido de ."altu-_ 
ra ou colina'.~ ou quizá con un 'an
tropónimo; serian . por .. taJl;!O, as 
"Illas do Monte· Rochoso'~ ~ aten
dendo á sua ·Pétrea constitución-:-

Que eu c.oñeza, estas ·son pois 
as teoriás de explicación do nome 

-das lllas Sias, que xa nos pon ben 
.cla¡o que non- é doado dar unha -
·explicación definitva_ do. seu_ no-
m~, tarefa que intentaremos no 
próximo. número . . 

XOAN M. CARR~l~A 

máis variadas dificuld·actes. En Ga
liz·a, onde os "vangardistas" - con 
·menos de otrinta anos-. seguen afe- . 
'rraoos _a estéticás periclitadas . hai 
trinta . anos, - López . Garda é un 
exemplo- solitário . de .honestidade 
e comp:i;omis_0 -coas consecuénc~s -

. aa h.erd&nza_ do ~'.\Domaine; Musí

. cal" ~ a i:evoluci6:n mu&:ical do Pa
ris _do~ .,60. En calque~ ~aso, López 
Garci~ é ,4,n _compositor compro-

' met~do co seu. tepipo. , e: _ 

Catalogo.~Orq~~-;ta S.infón°1ca . ..:."Fes
ta" ( l964) _,~"Sil'ldy" ( 1976) . "Espec

. tros Heterogéneos" · ( 1977). "R~:Ra" 
.(198ü). "Nansen'' (1979). "lume-ca"· 
( 1981). "Mar·sya" ( 1983). "Obertura 
Ciclópea" ( 1984). Orquesta de cordas,-

"'Eleg(a. para -.un amigo" (1980) .'.'Ele
gi'a pa. ra un soldado" ( 198ElL Músi.ea de 
Cámara,~'Bagatl'las'.' ( a-979) : ' ~ Pr!iJme-

.1nade" (1'980) , ::lP Cuarteto" (1972) 
'. "2º 'Cuarteto '.' · (1.974). "Oiálogos· 1· a 
. 4" · (1969 ·a 1972). :" .lmpro\}isaciones" · 
1( 197·4) . "PreluBio, za'rabanda· y f-Óga" 
' (1955J. "Scherzo'' (l956). "Maní-to-
. nadas" e "Josi-to·naélas" (1984)'. "Moti · 
vacione·s .1 e Q." ( 197!i:!-) ,, ."Travesur-as a • 
dos" ( 1976). Escena: "La farsa .de la 

i búsq.ueda" . (.195fü). Violpncello.~"ln- · 
terféí.en-cias•'• ( 1978). Piano: ~'Preludio, 
coral y fuga" ( 1954). "Sonata" ( 1954). 
"6 fugas " '-(.1954). "'3 Preludios" 
( 1954). "14 Estrucforas" ( 1979). "3 
1 nvenciones" ( 1955)~"' . 
Bibliografia.) "López Garcia, Carlos" · r 
en Gr:an Enciclopedia Gallega. Tomo 
15. 
Fontes: Arquivo do autor e "Centro de 
documentacii;:n de la música española 
contemporánea"- da Fundación Juan 

.- . 1M;rs:~ ,\:~: " 
• :... .. .,,;<':\, 

,_ 

múslca "1 

~ 1 

R fl • , tre~ an<?s des~e o seu últm'.io traba. e exions )lo e M11ladOJ.!O ten atrasado Vinte· 
'. . _ _,:; . _ -: non prof_1:1p.d1zaron n,ada na medo~ 
, . b. _ M~ll:.:.d· . . •-·· . sa evoluc1on q~e ap9n!aban e qu so re ' . .l.Lld! - Olf O ben Hes po~ena ter se~ficó . par: 
· · - . i · · .. ' - . esa modermdade . que, queren re-

, . . _presentar. Eses .vmte anos, dado 
baixo a· sombra.mínima qu~ .o grupo. serve como represen: . 

. , tac16n galega ·para tantos· lugares e 
. dun.:carballó e ._-afia_ .. _· ndo para, tantos homes, son virite anos 

ae atraso para Galiza. J?os, Emilio 
• (ti~,)?- · ' ' \ , ~ ......._. Ca? , Na Lua1 Pablo Qu¡.ntana e to- . 
! 1..: -Stfl:. -por 1q .. "~,.-. ¡ .;:..G,_~ os d<;Jllals, onde _sort·?·Nun po-

1 ¡- '· . ~fe, pan'draml:j?1é'éifn,O'"O nQ'sQ' ''Q 'es·• , a· nava:!!~, . ,_ -~ :- . - ·- ' .. ~·é táéamen to eterno'. ·do q\ie~ior 1111·1 1 

_ -- . ., · ·-- .. . · d · · -. bon grupo e má1s ben tristeiro · ' e~ranSCf'ltaS;, €Sp01S,.. " Por,que ,n,on se trata de tanxer só 
. . · · · • . • . o q___ue a 'ún lle' peta--: , -~ ·~ 
· a -unha -0 livett1 LetteFa~ 4-0--- ---:rior" ~stamo,s e_n · cartt9 __ ás su:is' · 1 

; d~clarac~óns P?bJ:!cas. _A arró~áii_. ., , 
Un~~on pod~a d~i:i{ar ~ d~ · ~ad? a · · cia,_ a· mtoler_anc1a; ~ des,pr:e ció 
oportµnidad~, da sa1d~ i:lo ~ltuno . cando non a ignorancia· fan a sua , . 
fongaJ durac1on ·de. M1lladon:o· pa- . aparición con moitá frecuéncia 
ra facer unhas mínimas reflexions · . Queren~o converterse eri ~séxetas . 1 

. sóbre o grupo ·e sobre as suas ~e- áo purunos moderno, M1lladoiro 
· claracións aos máis diversos me1os ocupa páxinas de todos os. meios. , 
: ed,itado.s . e.n ,Gall_z_a , e , t.flmén . aos de comunicación. Compre pregar- · 

meios galegas. lle ao leitor que relea a ''Escolma 
Vian en primeiro termo.as con- hemerográfica de Milladoiro" feíta 

· sicieraGións sobre o traballo "en IJOr Xoan Manuel Carreira (A NO. 
o d . · tá 1i d SA TERRA, n. 211' 8 a 13 Xanei-. si". - isco es rea za 0 coa ca- ro 1983) pra ter unha real e com-' 

lidad~-~ iÍ que Millado~o nos te~ tleta .. visión do taensamento filoso'. acostumados desde ha1 xa non sei 
cantos · anos. Realizado con moi ico de tipo mil adoirano. Pasemos 

1 f · , d · t xa por alto que digan que no Sul 
pu c,ra per e1zon, 0 isco non en só se ouve aos Chunguitos e a Ma-surpresas Eu destacaría pois como 

. single ou' éxito do ano a "Albora- ría Jiménez. Os andaluces, os ex-
da de Pontecaldelas" ainda que tremeños, os murcianos e c;mários 

· me quedaría con "Lila". Milladoi- non son máis que seres subnor-
ro non é máisque. (e xa é bastan- mais, que ai!, non gostanda exce-

' te) u·n bon colectivo de instrumen- léncia musical de Milladoiro , coi-
tistas onde só destaca a individua- tactos pavos ignorantes! 
lidade d·e Xosé V. Ferreirós, Gai- Vergoñento, e impróprio, é 
tefro onde os haxa; individualida- descalificar ou introducir a guerra 
de que queda apagada a nivel de . suxa entre os próprios compañei-
imaxe xeral do grupo na escea. 9s ros de prof~ión g~legos ·e do esta-
Milladoiro parece que :sacan o d1s- do. Eles respostan que "non que-
co por deslumbramento coa actua- remos facer unha música a base de 
ción dos Chieftains en Vi$,o: vanse flashes coñecidos" porque claro, 
a Irlanda e axúdalles o gaiteiro dos "syria repetir os elementos típi-
irlandeses. Os Chiefta.ins, dos que _ cos, estereotipados, baixando en 
Milladoiro parecen querer conver- calidade". Todo isto talando de 
terse en epígonos galegas, son un Labanda, :un dos bons grupos, no 
tanto igual aos galegas: bon con- que está outro dos mellares gaitei-
xupto, bons · instrumentistas e ros galegas como é Xoaquin Blan-. 
unha cabeza invisíbel' qué non é ·co ; .que se caí no típico non cai ao 
tanto P.addy. Moloney como Derek , men9~ 1.1º tópico. de _ MµIagoiro. 
Bell. O·tesultad'o é que Milladoiro Tanto medo ten Milladoiro a que 
deseo bren Chieftains con vinte 0 seu irnpério se desvaneza como 
anos- de atraso. ESta admiración para ir á descalificación? Despois) 
tardm •e. agardemGs que pasaxeira, · . 0 que fan os resto-s dos grupos_ e · 
pois o éxito dos· Chieftains residiu "imitación da música ~que chega 

, en quetfor..on os primeiros que·gra- . de fóra". Emilio Cao é Stivell? Xa 
- baron con novas arranxos as pe- lle gastaría ao bretón . . Doa¡...,Brath, 

zas populares do seu p_~ís ~ qu_e Alecrín Na Lua, Brétéma, iaranis 
souberon meter as multma_c1ona1s . e tañtos -outros, a quén caráfio vos 
no seu, éamiño. ])espois vinte e pi- · parecedes que por ter unha guita-

. co -de anos . de estaffcamento que rra eléctrica ou . un baix0 xa non 
: os _galegas parecen querer seguir, . sodes GaliZ:a. Os Resentidos son 

poIS tocando non son nada doutro ,, para Milladoiro máis galegos que 
.mundo ~ e ese tipo de arranxos xa vós. Milladoiro, perdido no seu re-
están rrfoi gastadiños. Se Milladoi- 'fionalismo trasnoitado e nos seus · 
ro quer facer isto debe decatarse próJ?rios embigos ten medo á evo-
de tres cousas: isto nori é Irlanda · lución que lles queda moi adiai:ite. 
(en meit0s sentidos), isto non~ ~s Milladoiro non son nada. M1lla-
anos sesenta e eles nón son os um- doiro é un colectivo de músicos 
c~.s que x_a poden grabar en _c~nd~- · orgullosos _porque a xente · ~aila 
c1ons· e amda que foron onxma1s con eles. Lamentábel por xente 
nun princípio, xa teñen .perdido como Ferreirós que non sabemos 
toda a orixinalidade prirnixénia. poi: qué segue no invento. Ade-
Dí un meu amigo belga; editor mais só. se lle pega ·o mao. Din que 
dun xornal, que Milladorro non se i Hes .axudou m01to Donal Lunny 
desenvolven moi ben c'o's arr~nxos . dos Planxty, por qu.é non lle, per~. · 
modernos que tentan incluir e ten guntaron pola sua aventura· pop 
moita razón. Pero o mao é que Mi- cos Moving Hearts? Al:.go• novo 
lladoiro ataca pola sua ··beira: d~bil . aprenderian: . . , . 
ao qµereí ' facersé coa- modermda- . A sua · debilldade de memona 
de galega. Son, c9md ·di Carlos Vi- failles dicer agora que non son cel-
llanueva) ~ll:n~ grupo burbuja" qu~ 1 tas porque xa non se leva. 1.Se den~ 
non se mterran neJ! ·do que se fa1 tro de poaco a éasa ~e d1~cos ~1 · 

' na · súa terrá. En contra dó _qlle , que ·· fan música atlanhsta eles d1-
I eles din son c;ada vez menos gale- . rán que si coa cabeza -gacha. Por-
' gos: :,prirneiro foi a sµa asimilacióh · 'que como eles dixeron nun pro-
. dos ntmos de grupos como os Ta- grama da televisión escocesa, "oá . 

nabill Weavers e agora son. os • bl · d t ' ' ue est 
Chieftain~. Véxase tam.én un subs- pro ema es e pa1s e q 
tartcioso cám bio na instrumenta- mal explótado" · . 
c~ón: a zanfona desa~a!ece de~ini- ~... . i" x_esvs TEMEZ~ ~~ 
tivamente, n a -mus1ca, .. ;,;.Ra1 ;xa .. '!'r. ;-·,.,~f., -.. , , :;:r· .~')'·,.- . , • ""'. , .,,,,. ;;, l 

.~ -• ·•.::,~?j,¿: l ~t~~\-~~·:J.):~,·~·~S ;f;_: -~~::: : ~~:~;,-:~~-tf:~;:~;~T:-~ · .. ~:~ ~ ... ~: ~. 1 -~~~~:Y.~ \i 
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HO~IZ~NTAIS 

íl.--:- lnstrum er.ito .grave de 
corda e á,reo mai.or 9u€. o l 
do violoncelp_ .. 2.-~eira de _...,__1----'t-----t--
avea . Planta gram1_nea cjos ~ 
terr'er:i.os húm.i~os;. 3.-Agwa ~-'-t-....-t----, 
xelada que car. 1 rmandade . "4 

1 ·9a· u.n0 ·con cordas. · .... --+---1~-
ga e '. 1 c 4.-Pronome persoa. o~ 
eles se cose. fartfcu ·la pn
vativa -insepara.bel. 5. :- T or.- t .. 
('la füo, fe rr;tin1,hO:. 810 ~U<I- '1 

· zo afluente do Ar. Cero. 6.-." _ ., . 
Circy n¿er~t}~, & ¡;rif'i~1t't!m f;~~ "~ri, 
Cada un ha éfás ~glHJ_as ~o
rosário. 7.-De norne x1s. 1 
Ovell·a de curta idade. A~- ...____. __ 
vérbio de tempo. 8.-Matri- r' 
cula galega. Es'peeie de gr§l.~, 
na pálpebra do ol!lo. Termr- 11· 
naci6A que serve para n~-
mear os alcóoles . 9 :-Mani- . n 
festas ied lcia. Dise do faJ.to 1----1.-,....a...-...___.:;..a..:.....;'--' 

de beleza. Nome de home . ., 
1 o. - be' fác,i 1 e.,xBcuc i'ón, _ 

plural. Oco dos pantalóns ou. traxes 
para mete r co~sas ou as ma~s . 1.1.-.., De 
ósos, ·ou da s~a' natureza . Homes sen 
xu lcio nen razon . 

VERTICAIS . 

1 ...: Regatea xogando ao fútbol. O que. · 
n ~ n ouve. 2.-Fémia do ' carneiro. To, 
dos van dar ao mar. 3-. -Móbel frigorlfi - ·· 
co. Bota fó ra dun' sítio. 4 .-Ao revés, 
nos coches de Tanzánia. RepreseAta
ción imaxinária durante o sorío : No ta 
musical. 5.-As consonantes dun rolo ., 
Outra nota musica l distinta da anterior. 
Que non teñen país. 6 .-Prime ira vogal. 
Oous para os romanos. O plural dunha 
vogal. 7. -Pinga do o lio . Animo , alento , 
vigor, forza . X~ito de ven~axe . 8.-

publicacións 
Can sen Don o 
·sai á rua , recéri , un novo número de 
"Can Sen Dono" , a revista que d iri xe 
Pepe Carrelro . E sa i cun novo formato , 
tabloide . que dá -"ao naso entender
un mai or din am ismo e uTihas majares 
posibil idades. · 

Neste númer .J , que custa 125 pese
tas, inclú ese unha entrevista con Xosé 
Fortes Bouzán ademais das xa habi
tuais seccjóns . Non ten moito que con
tar-pero si m óito ·que r.ir . Corra ao seu -
qu.iosque que paga a pena!! 

Boletin de lnform-acion Teatral· 
·Recebemos o B.1.T. n. 4 que publica a 
Escala Dramá t ica Galega . E unha pu
blicación- de interés que tenta funda
mental m!'!nte dar a coñecer os grupos 
teatrais que están a trabal lar no noso 
pa ís. Necesária polo tanto para que os 
responsábeis das programacións cultu -
. rais de concellos, asociacións culturais, 
de vic iños, centros de ensino e ,. en xe
ral , todo t ipo de entidades sociais sai
ban en t odo momento con qué grupos 

· e montaxes se canta para a programa
ción d\,J n espectácu 1 o teatral. N ecesá ria 
tamén para que os próprios grupos se 

. dén a coñecer. Os B.l .T. complétanse 
cun informe 'teatral sobre algun. aspecto 
de act ua lidade (entrevista ·a Manuel ' 

' Lourenzo: o .teatro escolar -Teatro Es-
tábel do l.B! de Cangas_:_ ; o traball.o do 
Cen tro Dramático Ga lega -neste '.nú • 

· mero-), informaci~n sobre congresos, 
. fes-t ivais, etc .. \.Jnha bib li ografia teatral 
' e unha ficha que deben eílcher os gru- " 

Pos para aparecer n·a publicación. Pó
dese soli citar a Escola Dramática Gale-_, 
Qa , Apdo. de -Correos 1 275 Vigo 
-Pont~ved ra...:.. · ' 

Flui'do -respirábe'I. .Saudábel, que ten 
boa saúde. Oútra das matdcul·as- gale-: 
gas. 9.-Paixón vio.lenta. Licor ·alco61i
co. Xabrón· lí.quida. 10.-Baile folclóri
co . Advérbio de modo, como de-costu
me, . con trecuéncia .. 11.-Gas 'de' t or 
azul e cheira · a marisco . Plantas cu iws 
bulbos úsanse como condimentos. 1 

SOLUCIONS AO VERBAS-·, 

CRUZADAS N. 268 
Horizontais : 1.-Cartas a Lelo .. 2. 

·Adro . Alugar. 3 .-Dor. Sil. Oti. 4 .
Ei. Traer . Ax . 5. - Atura . Aos. E. 6. -
0so Mal. 7 .-X. Acó. · Xemer 8 .-0c. 
Orneo. Se. 9 .- Ual. Fol. UMG . 10.- -
Epicos. Alar . 11.-Sacos. Acesa 

• • # cr1ac1on l . 

Ba5es do 1 o Certame de Poesia 
"Maria Soliño" 

1) Existirán duas categorías : 
a) Alunas de 1º e 20 de B.U .P. e 1 o 

ciclo de-F.P . · 
b) Alunas de 30 de B.U.P ., e.o .u·. e 
. 20 ciclo de F.P. , ·n" 

2) C9ela participante deberá apresent&r. 
un mínimo pe tres poemas e u.n d-l á
x lmo de cineo. 

3) o~ psemas estarán-;.escri1os •en ·gale" 
go. -

4) Deberán ser inéd itos. 
5) O tema será libre. 
6) Dotaranse tres prém ios- e~ ca_da ca· 

tegoria: 
· 1 o pcémio. 10.000 pesetas 
2º prémio. 5.000 pesetas 
30 prémio'. _ 3.000 ·pese~as 

7) Os prémios non se declararán deser- . 
tos . 

8) Os poemas deberán ser apresenta
dos a máqu in·a e adous espácios. 

9) Aoxuntarase un sobre no ·que cons- · 
tarán os seguintes dados: 
- No exterior : 

Seudónimo 
, Categor(a ' 
-No interior: 

Ñame -
Enderezo e teléfono 
Centro e curso ·'-
Documento que acredite · estar 

matriculado n'o cen.tro. 
. 10) Os trabanos remitiranse·ao "rB. de·' 

~ángas'', especificando "1 º- Certa
_m~ poético "Maria ,Soliño", antes . 11. 
do 25 de Maio. 

n.uicirO·· .. · · ·· , 
\Z -" . " .. 

anuncios de balde 
"40 x' 5D" / Revista de 
F ot,ggr~fia 
Editada p"o·la Socili!dade Fo.tográf~
ca oe A Coruña, estase preparan~ 
do a eGJidón dunha revista bimen
sual de - fot0grafia, que sairüi eA . 
Xw,l.lo, par:á -O car os coordenado-

. res .chaman a todo ·tipo i::I€ entida
des qúe teñan informacións qu.e ~, 
aportar 'relacionadas ' coa ..... fetogra- . 
f.ia (actos í .exposicións, cursos, ... ), -

· Pªfª gwe MQ,S er;vli?'-1 . á · r$dacir-"'~ , . 
cjt>n: ,,: · -. '· -" *'""'. ·" . · 'é 

O en$Fezo ao qu.e se de.ben 
dirjxir 0s.dados ~: 

'.'40 X 5ü" , 
Avdá. déRubin€ 7-1º 
1 5Cl04. A COHU ÑA 
Ert pr-6~imos "números de ANT.. 

dar-emes c0nta da ·:xest.acibn~ desta _, ·. 
nova .. revista, primeira ' periódica -
que se ed'iJaria de~d.e Gafiza ~ ~ 

. • . • # . -

_e90:S1C10lll· -_ 
E~;.ósfoión de Caamaño'Xestido · 

. Des'de o H ao l 9 de Ma·io, o pintor de 
Cangas Camilo Caamaño expón no' lns- -
titt.Jto de Bacharelato de Viana do Bolo 
(Ourens·e) cadros da.sua produción·, No 
programa. Caamaño resume intencións:~~ 

· "Para entender -as pinturas. non é nece
sário ficar tomestos polo v..erm'e da cu-

- riosidad~: son violér;icias· que xera máis 
violéncia, asasinato da própria paz; fa. 
me e inxusti'cia para os menos favore
cidos, carid·ade e hcimi-ldade prónuncia
da pales máis grosos e fanos. Cada ca- · 
dro un estoupido . De e-ores'' - _ · 

actos 
Estreias do Centro Dramático 
Galega 
O Centro Dramático Galega da D irec
ción Xera l de-Cultura da Co'nsellaria de 
Edócadón e Cultura da Xunta de Gali
za, estrea as suas duas primeiras produ
cións da temporada teatral de 1985 no 
Teatro . Princi_pal de Santiago ao loil99 -
da semana das Letras Galegas. · -
· Os dias, 15 e 16 de Maio estreanse, 

respec;tiv_arn.ente, "Os vellos nor:i deben 
de namorarse", de Alfan.so R. c·astelao 
e "Follas Novas", de Rosalia de Castro. 
Os dias 17, l8 e 19 combinaranse os 
dous espectaculos en funcións de tarde 
e noite: Os dias l3 e 1-4 faranse no mes
mo teatro funcíóns de "Os vellos non 
deben de · namorarse", especia·is para -
Centros· de Ensino de Galiza, cobririélo · 

~ así toda a Semana das Letras Galegas. '.' 
' Como é _s~bido, o Teatro Principal 

(único teatro e :>:< istente en Santiágo) so- -
mente está a furicionár como seta de ci~ 
ne, xa que r:ion é poslbel facer re.pre
sent-acións teatrais en base aos proble
mas técnicos de que · adoece o local. 
Negbciacións entre o C.D.G. e o Alca!- ~ 
de de Santiago, tixeron ppsibel a aoer
tura temp0ral do m~smci isomente pa
ra estas f.uñcións), correndo o Centro . 
Dramático Galega 'coas adaptacións 
técnicas precisas. . 

"Os vellos nóri deben 'de namor:ar
se", de Alfonso R."Castelao está dirixi
da por Edua·rdo Alonso. O deseño da · 
escenograf.ia 1 yestuario e, atrezzo está ª
cargo de Xavier Gáraizabal ., A . música -
é de Lu 1's Ca_rrn. 1 nter'{eñen un total d~ 
once actores, CéJtro músicos en directo , 
e dous técnicos. . 

· "Folla~ novas", de }losalia pe Cas
~ro cqn adap_tac'ión de óorotea Bárc"e-· 
na e Ouico Cadaval: Dirección:· Doró-

¡ tea Bárcena. Deseño de escenografi.a e ~ 
festuá ri o : Paco Conesa. ln'terveñen· \Jn 

; total de cinc.o a·ctores e dous técnicos. 
! . ~ 

CAMPEONATO MUNDIAL 
FE-MININO D1E XApREZ 
S8 Partida. 

IBrancas,: Chiburd~~-i~ize 
Negras: Levitina , 

1' .e4/e6 Défensa·f:r-ancesa. 2.d4/a5 : 3.c 
· - d2 ~ Varian,te de Tarrasch, grande xoga: 

dor alemiln de princfpios de século. 3 ... 
/a6. A de(ensa dci aspirante durante to- . 
do o encontto! 4 :Cgf3/c5. 5.e : d5/e~ d5. "· 
6:Be2/Cfl3. 7 .0-0/Be7. 8.d:c5/B:c5. 9.C ' 
b3/Ba7. l0.Bg5/0-0. 11.B:f6. Unha no
v~ ideia da campeona mundi~I. Semella 
máis normal 11.c3 ameazando gañ~r o 
peón de "d5" m_eirante 12.B:f6/P:f6. 
13.D :d5,. 1'1 ... .ID: f6. 12.D.: d5/Cc6. La
go de-pensar 46 minutos a aspir.ante re-

libros 

EL AMANTE, 1ior Marguerite Du-
·ras. Tusquets· Editor. Barcelona .. 
146 páx. 700 pta. 
Ul t ima ; ·p~r agor~ , novela de 'Duras . E 
das rnáís inteli x (qe is. Con ela gañou o 
Goncourt , que é un 'prémi0 nó que dan 
50 francos ( 19 pesetas cada frañco ao 
cámbio actual) e máis de 700.000 
exemplares vendidos en Fránéia: Unha 
novela .autobiográfica no estilo francés : 
Confessions de Rousseau, .l'Age d'hom
me de Leiris ou L.es mots de Sartre. 
.Aquí narra -maiorm.ente- o seu amor 
(puramente carna l) ' cun comerciai:ite 
chinés de Saigón na sua adcilescéncia, 
ela .15 anos e el 26. As-v'éces a bel a :fra- . 
se nos comove, ás veces eremos estar 
lendo a Pau I' Elúard. Contado un ha 
grande nov1:3la, e unha frase que a salva
rié:l se non o fose: "O_ mar, i'nforme, 
simplesménte incomparábel" no intre 
do acto amoroso . 

' ' . 

A MORTE DO ARTISTA, por Ar
tur · C()rtez. U lrrieiro Policial, lis
·boa 1984. 150 páx. 
Terceira .no_vela ·polfcjal dun .antropólo: ~ 
go portugués que publica sob seudóni
m_o. Esta terceira entrega mellara as " 

.. duas anteriores aináa que segúe a pecar 
_' de esquerd ismo e de referéncias cultu-
. rais . · Baseqda .er.i .fei:J:o-s rea is -contra¡ · 

·;-" bando e <;liam¡rntes Angola;Portugal-.-
. ás Y§<;:es é:farra.gosa eJnintelixi"~el, con- _ 

todo aparece unha Lisboa que se, nos 
fai; -moit¡;i's vec;:es, presente. Sobre as.ou-

. : tras duás novelas de Cortez' pódese v~r 
A NOSA TER RA ·n . ._23!3. 

X_ESUS GO'NZALEZ· GOMEZ 

xeita -o restabetecimento de material 
12 ... D:b2 que Poderia Ser sespostada 
por 12.Ce5 ou 13Bd3 ·con iniciativa -
das brancas. 12.c3/Bg4. 14.h3?!. Dubi
dosa. Mellar 14.De4/Tfe8 15.Dc2 e a 
L,evitiná variase na obr-iga de xustifi- -
car o sacr-ifÍcio de .peón. 14 .. ./Tad8. · 
l§.De4{Tde8. 16.Dc2. 16.0:g4/T:e2, a · · 
torre na sétima é R\ei activa. 16 .. ./Bf5. : 
17 .Bd3/. 17 .Dcn/Sb8. 18. Te,1/hs. 19. -
CbdMBe4 e as nBIJra&-,,COm~ 'fo , 

1 
·f .. r ~..;. • -. ~.1-'A.,'\...IJ ___ "'-';·'_ . i~!"j~-J:>· 

-f~.r'\o :;; .... ·.':e \~t> 

· peón. 17 .• ./B >h3 ·18~8 : h7{x)/Rh8. 19. 
Be4/D·f\4. 20._Tael ?l. M~lor20. Tfel/ 
Bg4 ·{20 .. B:g221.R:g2-/0g4~x} 22 . .Rm 
f5 23.B::c6 23 •• b:c624.Cltd4 e as ne
gras deféndense) e non A doado tqpar 

· - compensación p..ara as negras.poto pe6n 
·' perdido~ 20: • .JB :g2 _. 21.R:g2/Dg4lx) 

22.Rh 1 /8b8 23.Ch2/Dh4! 24.f3/f5! 
Recuperando a peza. 25.Cd4/C :d4. 26 . . _ . 
c:d4/f:e4. '27.f:e4/Bg3 Desvia a torre 
da colun¡¡ "e". 28.Td1/T:f1. 29.T :f1/ 
D:e4(x}. 30.D :é4/T :e4. 31.Cf3{Te2. 
32.Tg1/8f~. 33~1:g2{fe3. · 34.Tf2/g5. 
35.Hg2/Rg7. 36.Tc2/R f6. 37 .Rf2/g4. 
38.Cg1 [Td3. 29.(:e2{Tf3. 40,Rg2/Be3· 

· 41 .Cg1 ' Adiada. 41 .•. /T f5 Xogada -sacre- .. 
ta. 42.Ce2/Rg5. 43.Cg3/Tf3. 44.Tc5(x) 
'/Rg6. A5.Ce4/Tf4. 46.Te5/B:d4. 47.T . 
e7 /B :b2. 48.Rg3/Bc1. 49.Cc5{Tc4!:50. 

- Ce4. 50.C:b7/Bf4(x) . 51 .Rg2fü1.Rg4/ 
Bd6 (:x) desco~rta gaña) Tc2 e 52 .•. T: 
a2 gaña. 50 .• -JBa3. 51.Te5/Rf7. 52.R: 
g4/Bb2. 53.Tf5{x)/Re7!.- 53 ••• Rf6 54. 
Rf3. · 54.R f3/T a4. ·55.Th5/T a3(x) 56. 
Rg4/Rd7. 5.7.Th2/Ta2. 58.Cc3(fa3 •. 
59.T:b2/T:c3 ' 60.T :b7(x)/Rc6. 6 1. 
Tb1 /a5. 6'2.Rf4/a4. 63.Re4/Rc5. 64. 
Tb8/a3. 65.Ta8/Re8. 66,Ta7 /R b3. 6 7. 
Ta8fTh3. 68.Tb8(x)/Rc2 0-1 .o peón 
coroa!. · · 

CONCURSO DE 
TRABAL LOS 
ESCO LARES 

O premio do mes de Abril, co tema 
"A riliña· escala", correspondeu lle a 
Eva López López, de 9 anos, que 
estuda 4° de EXB. 

A MIÑA ESCOLA 

-Como te chamas? 
-Eva López. 
-Aónde vas? · 
-A escala. 
-Neta que fas? 
""-Boas causas. 
·-Nun campo 7 
-Nun campo._ 

_. 

· -Góstanctíe as bombas? -
-Non, nada. . 
-Góstanche as pombas? 
-Si, moito. 
Noraboa polo prémio e mánda

nos moi pronto o enderezo, qu~ 
non temas, para asf poder enviar
che o agasallo de libros de EDI -
CIONS XERAIS .. 

E para todos os ne.nos e nenas, 
. lembrámosvos que ó tema para que 
nos ma~edes dur:ante o · mes de . 

. -Maio ~: "OS PAXAROS". 
Escrebede moito e ánimo tamén 

para os que non. levades prémio, xa 
vos tocará! O importante é facelo
·cada' vez mello~. 

..... , 



-/Í;r;. 

.. alguén, no :fáiado 

A purga 

"' 
MANU'E L R IV AS. 

Benito estaba onvencido de que se 
non conseguia facer~ a revolu'cion pa-

. ra logo facer purgas había que facer 
purgas para .antes pa revolución. Era. 
un home de carácter. Taíl' convend
do estaba que nunca se asombrou do 
seu propio convencimento. Non tiña 
vicios. Non fumaba, non bebia, non 
estudaba rien leía outra causa que · 
non fora os .seus propios escritos e · 
comunicados. · -

Conxugaba con suma harmonia ·a 
ideoloxia e a praxe. E de~ir, ideélbá 
un ha expulsión -de xente di.si.dente · 
no partido, no frente ou·-no si'ndiea'" 
to e sempre, sem~pre, a levaba -a ·prá~ 
tica. · · ·.~ · 

Benito era o parafügma da coeren
cia. Vivía nunha· casa cóerente, con 
porta e todo. Andaba dün xeito coe
rente, un pé adiante outro atrás. Só 
tiña un pequen o defecto. O carácter. · 
Predicaba un mundo mellor,· un pa
raíso _para a clase traballadora, pero 
predicábao dun xeito irado, enfure
cido, como quen promete un inverno 
cheo de lóstregos e mónstruos que 
vagan pola eira. · . 

. Benito prometía un ha nova- .~poca, . 
unha terra liberada; pero consideraba 
potenciais nemigós ao noventa' e no
ve por cento dos morta·is. El sacrifi
cábase por todos .. El expulsabc;i polo· 
ben da organiz9ción-. El depuraba es~ . 
te ano para ser forte no ano 2000 .. 
Ninguén sabe o que sofría Benito . 
cando non o comprendían. · 

Ben ita comparaba o proceso revo-
~ uciona rio cunha"práctica de hixiéne. 
O núcleo dirixente tiña que ser ope
rativo, coerente e reducid.o. Un dia 
convocou -a reunión do núcleo diri
xente e deuse canta de que só el fora 
o invitado. Aquel dia non_ diseñou a 
revolución per'o decidiu depurará te-

Polla >Récords ,~ 

~R.OHIBl-DUS: NÁ RADIO 
-E ~erto ·que vos profben nalgunhas· em > 

ras? · ; · ( _ · .. - 1so-
.: -Si / di ~- no'i~a de. Evaristo. . · . -

·:. --.:Estiy.~mos en Madrid con Ertzainak· e "'':_ 
Ordová~¡ 

1

\!n .. >fi~lo de_puta; di outra vez a ~~ivº 
de Evar.1s~o, de1.x.ounos colgados. .. , ª 

·-calai _a boca .que nos. ides fundir, dj alguén 
-Na SER parece· que non ides entrar na v·: 

·dal ... · 1 

- _ -- -Que lles-_de~ polo cu. Do inimigo. non que-
remos nada. - · . 
" -Moi ben . E~ar,is~ó, .do enemigo nen água di 

. o cantante de Z1katnz. ' 
- "'" ·:_E .que vos parece cando en Rádio 3 din ;,La 

Pota. Records" en lugar de ''La Polla"? 

"La Ppll'a He·cords" .. é quizá o grupo de· rock.hasco ·máis coñecido. 
· Hai uos dias anda ron _por Galiza, ·en Gompostela, en Sada 
e 'en Vigo, enchendoJos.locais. Per9 a .'.'movida·viguesa" apenás 
participou. Máis que -nada, ali estaba.cYpersoal :dos bairros, 
de .Cabral, de Matamá'; xente ·que pá~·.dá moda porque non ten 
pelas, auténticos '.'fans~' que se sabian-.de· memória algLinhas 
das cancións do grup'O: "Aj . ho, ai ho/áo bosque a· traballar/os 

. enaniños bons temonwe chollar/como hai moito paro, fillo/t,es 
que aguanta·r todo/.:JXa vale de pringar/os enani.ños bons/ao 

-patrón irnos matár",~ cantárorinos mentres facíainos a entrevista. 
,Algun tamén lembróu-aos Resentidos con is~ ~de "Chupa aquí, 
mama na casa". ,. -;,_ " -

· -.Oue se lles cai, un ."1" aos collóns, berra 
Evansto, _porque se aco1onan'. E que Rádio 3 é 
Rádio Nazinal. 

· ' -Seis horas de picha pendulona sobre a sua 
cabeza viríalle moi ben, di Sumé. 

•.. -Unha pergunta· máis técnica impórtavos 
moitó a calidade da música? Que s~e ben? ·_ 

-Nunc~, .nunca. Non, non: En absotuto · 
-13ah, di Evaristo, que se escoite un éhi'sco 

todo, para que o que estexa tocando se escoite 
e saiba o ·que está facendo e Xij nos vale. Oue 
se entenda o que se di. 

-1.so é moi importante, di outro. 
"-Nada, nada, ese está borracho e .non sabe o 

que di, corta Sumé. Se non se entende nada e. 
~ai moito ruido pois mellor; porque total para 
o que ternos que dicer. · -
.. -Dínvos algo por a/' por serdes·bascos? 

..:,.De cando en vez algun berra: Gora ETA 
mi 1 itarra . e chorradas polo es ti lo, comenta Eva: 

.risto. , 
_ -O kota rafiera go_aspamiuak iko, engade 

_.Sumé, ainga juanak irasun, e dinche causas asi 
non? e pensas, coño, qué me dis?, traducen ~ 

· dinche: oe·, cómeme a polla, irnos follar e esta· 
mos ·ate os collóns, pero en basca; e lago .te en· 
teras e dis: esta tia ou este tio vale; parece qu_e 

Empezamos. a f?lar ás tres da mañá, désp.9is dª .:;_Todos? . . . . i . . te quere follar alegre e combativo. 
última actuación, entre un re. yoltixo -O.e xente. · --Todos os qUe coñecemos. ·· Golpes -Baixos. -E agora irnos perg1,1ntar nós. Ti quen es? 
E E . :.......un perio.dista. 
sta~a ~a~isto, o C{lntante .·da:cres~a, coa rioiva; - (baixos dino .en galega) puaff. os· Siniestro, di . -De-"onde? . 

tamen as1st1u o cantante de Z1katnz, grupo q1:1_e Evaristo, .. teñen unhas letras qúe non din -nada. 
actuo.u primeiro; Sumé, guitarra de ~a Polla; .. .Non teñen .máis que cachoncieo e chorradas. E -De· A NOSA TERRA. 
pastan te car regado ~ que non parou de dar a. vara· está a-- situaciór:l moito m~is chunga que ·para an- · .:__Non lles fagas caso, estes tios están moi ce· 

. en todo ·o tempo; Fernando o bateria, ~e várros dar con caéhondeas. · · ·- gos, intentén Fernando, o bateria. . -
afeizoados que se·colaron e ndn pararon de can- · . . · -Pero Fernandiño, saltan os outros, ti vai á 
tar.n.os,· con voz .aguardentosa, e até fa~er cá~e -Ha1 .que cambiar algo tio., i_nterrumpe al- . praia. 
saltar as pillas do 'cassette'~ a de "Salve Regi!!la/ guén. . . . . 
Mater Misericordia/~ealmente nunca -se .. _vjJJ¡/r;§li- - -:-V1v.~ o panfleto musical, d1 ou.tro. . 
xlón que pretenda tanto/salv·arnos a hósfias:••.,~\ -Parec?nos. ~ue se .alguén, cont1_nua Evanst?, 
tema quiz·á máis coñecido do grupo e que. oái con esta s1tuac1ón, fa1 unhas. let~as que n.on <;Jm 
nome ao últ'imo LP. · · . . · nada, axuda a. que a xen~e siga igual.· E 1so e o 

O·-.ambiente non era de salón, pero lnsinua- _qué os fachas queren. E se alguéri ~xuda ao q':le 
IT!G$ a primeira_pergunta. -Dentro do Rock. R;_~.- fan os f~chas é un facha. Agg. Amda que eles 

- dtcal..Basco~ .. - -_- · - (r" • non o sa1ban. 
·' · ~, .. : ,-lso é rnib~ _chórrada. -._ -Bah, xa non ~abe nen o qu.e canta, di Sumé 

________ _.;.... ________ _._ __ _. -lso non existe. . :: refer.ínqose a Evaristo. Ao princ(pio ·creíao un 

lefonista. -

, ;: :..Non som<?s nen heavies, nen hippies., nen pouco-, péro xa rtada . . Agora di: '.'Salve toµciña/ 
: punkies, ·eómo irnos ser rock radical basca? Sa~ non me gastan as tua$ grasas". Qué me·nsaxe ten 

____________ .... _._ ____ . ~es_ có"!lo .sorrios. os g,rupos no País Basca? ,. ·y·-:· iso,.a v~r? . .J 

-Como? , . · ,.' . ... ~ · . , , 

.volver ªº rego '~ ·' 

Eu tamén qu~reria dicer algo nes.ta sección 
da Caixa/Caj.a de '/igo. Refíróme a un con
curso que todos os anos organizan cos ' es
c~lares de tocia .. esta .. 9-isbarra. O con~urso 
en cuestión éonsiste ·. :nunha redacción que · 
fan polos co.léxios da zona onde escollen as 
mellares que pasan á final que se fai na ci· 
dade de Vigo. P.ois l~en nesta final o tema 
propost o pola Caixa/Caja é: · 

Carta a Rosalia de Castro 

e nisto a unha r-apaza que algo debia saber
. da tal . Rosalia ocór.reselle perguntar, miña 
pobre· nunca tal o fixerá, 

~Se hace en gallego.-o"' en castellanp? 
· E por resposta escoita: 

- Yo no lo sé. Vosotros sabéis lo que te
. héis que-hacer. Yo' estqy aquí para vigilar. 

' Con e!?ta respÓsta ~ ou cunha parecida 
imax ínese cántas · reélaecións aeabarian fe¡. 
tas no.naso idioma. _... .. ~-

Menos in,al .. q~e estas cartas nunca serán 
abertas p·o1a 'nosa . grande poetisa que se 
non, miña pobre! .... 

M. CASTRO FONTE (Vigo) 

-, . 

._" -Pois 'somos pataqueiros, .di Sumé. Sabtt.~ .. -:-,_~ ... .f?S grupQs ')bascas parécevos que es.tan 
· que 'é ser pata'queiros? 'Pois que se ternos qu·e· -n.t/n bon. momento. . ,. . . _. 

marcarnos unha jota, ·nola marcamos. -E nQ1.1·· . -:~un, nop. Cada y;ez ma1s pe1dos, ·ti.o. C~q~ . 
nos cortamos un pelo, interrumpe 0 cantante vez p1or. _Cada_ .vez rna1s borrachos e ma1s afoni
de 'Zikatriz. · . . .. -cos ; . -. . . . . _ . ... 

. E empezan a cantar de repente: _,, Ai Tere- .Interrumpe,.º cant~mte <;Je -C1catn~para d1cer 
sa, Ai Teresa, cantas veces ma pÚxeches tes.a''. · q~,e acaba de ~chegar o gu1tarra ., de · Porquería 
Seguen todos a coro e até fan un bis. · T. · · 1 

-Qu'é queredes dicer coas vosa letras? Por- -"Gora Eus~adi · Askatapu·ta", berra.alguél'.1. 
que ·aquí sorprenden .un pouco. . Un 'fan' taméh quer oferecer a sua visión do 

~Ali está o rollo, que se a ETA, que se pum-, asunto. = En Euskádi os grupos son promocio
.empeza a dicer Sumé. -Oue é mentira, inte" nadas, · en cámbio_en Gali~a, ..... nen os concellos, 
rrump~ a noiva de· Evaristo, porque a nós non nen ningueh _os apoia. · _ 
nos · fai -nada. _-E ·catro maromas, continua o -Se .tivésemos un traballo honrado non-esta
i!JUttarra, tirando cócteles Molotov á caixa do lu• . damos aqui, intervén de novo o ·cantanteq'e Zi
gar~ ,A.fí ha,i marcha. -:-E aquí tiran vasos aoque -katriz. Mira, déixeme·dicer unha causa, énga~e, 
2anta, interrumpe agóra Evarlsto. --Aqui ves·aós. déronnos. marisc~ _·,e estanme .. saindo.grans. -::-Co~ 
Gardas Civ.is fa,lando coa ·xente, pota estrada e bráronlle doce t~egos, di Sumé; comeroo ·~atro 
sen.pipa. E alucinas. · _ tios e· inda por riba ·sáenlle grans. - . ~ 

-Non vos uo.s~a é!. policía? . . Pero os coníentários de tii>'o ecol6xico,. non 
-Alto, a P_ohc1a e a n.osa amiga, d1 Sumé. -quedan aqü9: -Ao Evaristo chéiraHe o _cu que .. 
-Exactam~n~e, .aponta.o~tro. . . . noh ve_x~s, .desde ·que está' a réxime de verduras . 
-Se non ex1~t1se pollc1~ non ex1st1 .r~amos e herbas raras. -Diso nada,"interrnmpe--a moza 

nos. A_ ver, qué 1amos facer. E os drogad1tos e . de Evaristo~ Se ti~ mesmo 0 d.ixeche al'.ltes jndi- . 
os delincuentes? Con qu~n l'.lOs ía.mos .meter. ca ·de novo Sumé a Evar:isto, aqll~ co réxi~e sol
,lmax mate que .to~? es~1vese ben e q':'~ to9e> - to uns pe idos da hóstia. -:-Piar ti~ que ·acumul~s 
Jos~ de puta~ nat. _P<;>ts mot mal,.un 9bornm~nto: na tripa contesta gor fin Evaristo. · . 

· Arriba. Espana, d1 ·finalmente cun tono mo1 pró- · .! · · ~ , 
prio:e en posición de firmes. · : -Pódese dícer que sodes .uns provdcadótes? 

~, -Si, iso si_. _ .. 
-Claro, o Evaristo sai con ese paquete, cómo 

"OS GRUPOS GALEGOS UNHA PO'RCARIA" . non vai provocar? Se parece Paquirri, di Sumé. 

' -E que vos parecen os grupos galegas? 
-Sori unhá porcaria (a coro). Porque mm 

din nada. · 

Os leitores saberán comprender por qué Eva
risto é o incuestionábel 1 íder do grupo, nel todo 
é riqueza expresiva:· Por certo .que é fillo ® ga-

· 1egos; · 

t 




