
5. 

; 

umerÍtando a· e~tensió~ das antigas 
sta.lacións, ·h.oxe ·abandonadas 

- ' 

s militares pretenden 
cupar de novo 
Cabo Udra 

OTAN e a importáncia estratéxica ,da zona, parecen ser, segundo 
ntes da comarca de Bueu, as razons do repentino e renovaqo 

és do exército polas suas abandonadas instalacións de Cabo Udra. 
pesar de que a anteriC?r corporación ~iñ~ p~ns?da ·a instlación dun 

aping no lugar, despo1s de que o Exerc1to de1xara os terreas e a 
ova pretenda adicala a camping natural, os ~militares queren f~cer-
e cargo de nov~, non xa do_s, mesmos terreas, senón dunha zona · 
uas veces superior en extens1on . 
. áxina 5) 

gnácio Gallego 
, 
e 

lgnácio Gallego, secretário 
xeral do PC., expón cál é a · 
sua visién da crise do PCE, · 
enxu ícia os erras cometidos e 
os intentas de recobrar o 
comunismo espafiol perdido.-
(Páxinas 6 e 7} 

A$amblea constituinte 
daCXTG 
Cerca de 4QO persaas asistiron á 
Asa mblea Nacional Constituin
te da C:XTG. (Confederación · 
Xeral de Traballadores Galegas, 
recentemente · escindida da 
INTG. · . 
A Asam blea prónunciouse po

la a~~rtura dun debate no que 
part1c1pen diverso·s colectivos de 
traballadores cara o 1 Congreso 
que se celebraria a finais do 
presente ano · · 
(Páxina 9) · · 

Ese escuro obxecto d~ desexo _ 

Xavier Villaverde 
1 . 

~avi~r Viilav~rde é .o ,home máis coñeddo en . Galícia no mundo 
0 v1d~o~ 'Veneno Puro', 'Viuda de Go,rnez e Hijos' e outros .son as 

obras ~ue lle teñen deparado a fama e o éxito en vários certáme
n8es mternacionais. · ·Sobre .. todo iso charlou -con Antón 
aamonde. , 

(Páxina 2Ó) 

Osnorde 
··americanos· 
iniplic~dOs _ 

en ateñta·do· 
ao 'P~pa / 

O xornalista venezolano Ma
n~ul Santos do xorñal "El 
Mundo" de Caracas revela 
para os nasos leitores graves 
concomitáncias entre-persoas 
que atentaron contra o Papa 
e a CIA. . _ 

(Páxina 15) 

Cinco m.il labregos, coÓperativistas, 
pe~en a ad((udicación do· matadeiro 

. A ••utopia" de:MafrieSa 
r '. 

Cinco mir'laprnges gale~ios que
rn comprar Mafriesa, rriatadeiro 
que .o Goberno quere privatizar 
desRois . de . llo · espropriar a 
RUMASA; .o Goberno parece 
máis inclinado a que volte ás 
mans dos antigos do nos, a fam í-

· 1ia, Páramo, o que suporia un a-
gasallo de 1.000 millóns. ' 

·. (Páxina 3)_ 



Os aparthe-id 
.... 

Falar do apartheid é evocar a situación racista da Unión ~ulafrica·na. E, 
certo , unha situación aceda que ofende a toda a humanidade. · -

Pe ro non é un modus vivendi consolidado, senón contestado, especial
mente nos últimos meses como ·rechazo da constitución imposta polos 
brancos con distintos d ire itos para eles mesmos, par.a amarelos e para ne" 
gros. O mundo preto está' a dar probas de fortaleza e de vit.'1V oposición. 
As ten·sións má is fortes empezaron o 18 de Febreiro. Balance do enfren
tamento na barriada de Crossroad (Cidade do Cabo): 18 mortos e 236 fe
ridos-. 

Durante o mes de Ma rzo seguiron os enfrentamentos en várias,cidades 
de Suláfrica; o 2 1 celebrábase .o 25 aniversário da~ matanzas de Sharpevi-, 
lle, onde perde ra·n a vida 69 persoas en 1960. Sbarpeville quedou marca- · 
da como lugar e data da revolución preta. · ' 

Maior· rep ressi ón t ivo lugar en Langa, onde a pol·ida dispar.ou contra . 
3:000 negros que cam iñab·an cara Uitenhage. Houbo 19 mortos e nume·
rosos feridos . Apesa r desta·· rebelión neg ~a, o Presidente P.W: Botha ·de
clarou ante as t res asambleas reuni.aas (bran·ca, mestiza e asiáticq) q4e 
manteria a orde e a· estab il idade do p.aís. 

Ante estas masacres coptinuadas e ante· o desprécio da igualdade hu.
mana que expresa o Apartheid afr.ican9 a· reacción é insuficiente tanto >· 
nos organismos oficia is. como na sociedade . Talvez .a que:máis te.ña posta 
a atención neste fen-omeho masivo sexa a sociedade negra de USA e o di
rixente Jesse Jackso l'I. A e ~t rega do prémio Nobel da paz a Destnond Tu- . 
tu é unha das 

1
poucas probas de sensibilidade ocidental ante tal sHuación. 

· . Mns. Tut u pensa q ue somente a presión internaci'onal pode dobregar -aos 
gobernantes brancas de Suláfrica na busca dunha honesta eonvivéncia. - . 

Este apartheid é real
1

mente grave , pero non é o único. P~nsamos nest~ . 
momento na cant idade de tliscriminacións ·que fai o sistema.económi(;:o ·e 
·a organización política que nos' toca viver. ' ' 

Dentro de países cunha só lei constitucional, os centros de poder ecer
nómico desertizan área·s inte

1
iras: acumulan po~ulación en zonas restrir:ixi: 

das e subordinan asi minori s, étnia's, nacións aos intereses doutros gru
pos. Ao longo de t oda ~ u ropa ternos es€s fl agrnntes casos de destrución · 
de cu lt uras ante as pres ións ~conómicas. · ~· 

O trato social é taméri mo i diferenciador segundo as actividade:s dos 
trabal ladores . Levamos ,séculas de subordinación da agricultura á indus
tria, da aldea á vila, dos ba irros á cidade; e inda que as formas .varíen, é 
palpábe l a discriminación dos grupos sociais por razón da sua ·pro.cedéncia 
e do seu lugar de habitab ilidaC:le. · . , 

Non faltan tampouco as d iscriminacións poi íticas, as relixi0sas, as eul-
. t urais . Unha onda de fúrfa contra certas formas políticas da periféri~ pa- . 

rece desatarse e ter cabiqa eh grandes ·xornais metropolitanos.: ofender·, 
· desacreditar sen probaré u níl ~ form a que ten .cabída rteses órgaos podero

sos que carecen de piedade e de ·sentido da verdade e da nomadez, canqó 
se retiren a partidos poi íticos nacionalistas. . . 

Moitos ·_ap a_rt~e i d,_ ~ogo, r:1°1~itos: eremos, qu~ se .impÓn u~ha lo!fa"uhida · 
contra a d1 scriminac1on ractal e cultural; e o me11os que pod.e ·facer unha · 
persoa q ue asimilou a ilustración ou que recoñece valores transcendentes 
ao ser humano. · 
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VIVA MI LLADOIRO 
Querido_s .amigos de Millad~iro: Ain- · E_sta . carta en_vieina á ''.V0.z.", p"ero 
da parece ·que foi onte Fando empe-· amda non s~ d1gn~u publ1~al~.. 

/1 

a.inda que .na casa tala galega eu .• 
. observado c¡ue .can.do xoga coas ~en~ 
gas fal~ castellar.to, pois supoño rni 

zabades a actuar por esta Ter.ra Nosa .. Em capitulo nu,r;i 33 da ~ene .Ga- . 
con aquela más megafonías~ aq:1::1eJes " lic1? . ante Euro~a de hoJe! 1°, d_e 

. por . rrnmetismo, e porque ,se d~ue 
sefltlr un pouco uicho raro Po be 
desgra~iad?mente . na r.iosa t~rra ~u~ 
t?s ·pa1s ainda ·seguen falándol le 01· 
tillos en castellano. aos 

maos palcos daquelas-ben inten.qitJfla- . Ma10, ao t~at~r do prn~lei:na hngu 1st1-
. das actuació·ns que vos .oferéciati por co da Gal1za nas suas 1mmentes rela; . 
-tod<5 o País. Eran out-ros te·mpos, -9o~s c~m a CEE~ o seu autor,· Jose .. 
lembrades? . · Luis Gome~ sostem. umha tes~ _9ue, .Eu ~~n sei _se á ,impl·aritación dun. 

ha esp_ec1e ~e 1kastol.as galegas se ria a 
soluc1on, nos somos galegas non b 

Hoxe, ao p0uco. tempo de vervos con: t<;>dos ~ os r~spe1tos, nom e Ja de 
actuar na - apresentacióri .. do últi.r:no rec100 ?esd? ha1_ bem anos e que se 
voso disco - "Solfafria" ·. resúltoume ppae resumir nestes termos: o galega 
emocionante ver -cómo 

1

éÍs vasas can- _/lngua f!lÍllOfÍtária. 
C d . , as. 
os, pere 1go eu que se os pa·15 

P 
, 1. que 

cións eran seguidas por aquel nume- . . A 1sto apontan;, e~pr~ssamente 
roso público de -distintas idades que af1rmayons. como: ~os gallegos se 

_or ser _cato 1cos quere_n que os 'seus 
f1llos va1an a escalas rellxiosas lo'x · • • , ICO 
seria que ?S pa1s que queremos que 

enchia a rebosar o t~atro e que vos · . sum~r?n a unos 30 millones d~ e~ro-· 
. obrig-amos a sair~ en repetidas qoa- peas que . po~e.en una lengua ?,1stmta 

os n,osos f1llos sexan e.ducados na na
sa lingua, que se lles tale da história 
,do seu povo, .para que se sintan orgu. 
ll?sos de seren galegas, tamén debe. 
riamos ter unha escol..a onde pode 
mandalos. · ·, r 

sións aos berros de outra outra. a la~ siete of1c1ales de la CEE (títu-
Moitas grácias por fa~er a 'música l·o ~o capítulo) ... "I~ Of_icin_a Europea 

que facedes e pdr levar por toda Gali- · ' para lé!s. L~n~uas ~montanas (ha de) 
za e por todo o mund·o eses ares de P.romoc::1onar los m~eeses de aquellos , 
Pontevedra, eses· pasodobles do Ber: ciudadanos que, al igual que muchos 
bés esa·s danzas de Darbo.e Hio é o's gal.legos, no habla-n niRguna de las 7 

· Estou segura de que inoita xente 
coi:np~rte es!a miñ~ preocupación e 

no~es de · Pontecaldelas ou Pbnte- -desde enero, 9- lengu:;is oficiales" 
sampaio. ·E i·ncribel pero somos ver- ... "Con 1-a adhesión de España y Por-

qu1za1s tamen., alguen X? lle ato·póu 
r~sposta; se as1 fose, mo1to me @Osta
na sab~la, porque en ve~dade que ás· 
veces sintome un pouco impotente. 

dadeirarhente ricos. Calquer aldeíña tugal (aélara- o autor) _ también serán 
ten a sua peza rnusicaLGrádas Milla- oficiale.s· el español y· el p.nrtugués" ... 
doiro por ese oito anos de música ga- Pois bem, qualquer cohhecedor da 

- 1egá e en gal ego. 1-foxe:· Viva Milladoi- · matéria, que nom ten ha os olhos ce- MANO LA A.R IAS ESTE VEZ 
l ugo ro; - - gados por interesses poi íticos e/ou 

rv(ARIA GRAÑA FERNANDEZ · cegos em orige por manifesta incom-
(Vigo) peténcia (tal o caso de organismos MESTRES DE ACESO 

. -O GR.OVE E . 
''-. A OBXECTIVIDA.DE 

INFORMATIVA , 
Eu coido· que. a información ·.:.....co
rríxame se erro-_: ten· que ir cara a 
ob.~ec.t i vidade, pois .cando é' pola 
co.ntra, deixa álviscar a m·anipulac 
ción ·partidista dun feíto, en-sumá 

· a .sub1:<ectividade. 
Prégdlle· pois s-aiba corréxir o 

.erro ,• nos seus artigos saídos na 
·A.N.T. rías datas 9 a 22 de Maio, . 

-' (O Gr9ve, Beirut galega e Prol e . 
- Maseato: os. he-róis de Abril). . · 

-. Expl lcome-:c 11eles fai uriha afir-
niación ·que non á certa. 
· 1°) O co.Ghe queímado marca 

· Mehari,\ matrícul,a P0-8755-G nón 
perter:iGia ao Conéeifal do B.N .G .. 
señor M~scato Bea, senón·que per
tenda· á sua cuñada Maria da C-or:r
cei:cign Galiñanes ·otero. . · 

2 ) Outra das cousas que voste
de non d·ixo, ainda qyé non cám
biá· o felto 1-amentábel do iriciderr
te .é que ·o devandito ceclie es:taba 

·"dado de b·aixa ou sexa para Ó des
guace e tiña· un valor mínime. 

Por isa prégolle que através 
-dunha notiña rectifique ou ·ben 
saia 'a miña ~carta no espácio ""Car
tas". 

XESus·Jllla. GZLEZ. DOMINGUEZ 
· ' (O Grove) 

Nota d_a redacción •• •f 

O Mehari, do q1:1e nós descoñeda
-- mos_ a' matrícula da que .está ·moi 

· ben · inform'ado o comunicante, 
ainda que estaba a nome1 da c1.1ña
da do concellal do BNG, este era ' 
quen o viña 'usando . desde había -
tempo. Supomos tamér:i que Xésus 
Maria González debe· estar bén in
formado -no- aspecto de que está • 

. dado de baixa ; -nós non podernos ·· 
afírmalo ou negalo, o único que 
podemos afirmar:, o·que sabia toda 
a vila, era que este- 'cóche era usa
do cotidianamente polff -señor _,¡ 
Mascato, e que se podia ver carre· 
gado de cordas das bateas .. 

·PREMIO ESCOLAR . 

públicos como a "Xunta de Galicia" DIRECTO 
·e o Parlar:nento autonómico, o "Ins
tituto de la Lengua Gallega" ou a. Os alunas de Maxistéri o que fi na li
"Real Academia Gallega") está farto . z.aron a carre~r~ _nos últimos dez anos 
de ' saber, se é que maneja critérios es- tiveron ~ pos1bl11dade de acedér a un 
trictamente lingüísticos, que galega e pasto de trabal lo directamente sem-
portugués, brasileir.o e variantes luso- pre que cumprisen: 
africanas som ponlas de umha língua -Ter un expedente académ ico de 

_única, noutras palavras, que tanto sobresainte, quer dicer, non ter ne n-
tem afirmar que .em Portugal se utili- gun suspenso ao longo da carreira ter 
za · um galega posta ao dia, inda que feito os estudos nun tempo mín

1

imo 
contaminado- de meridionalismo fe- de tres anos e obter como nota meia 
nético ... ·como que na Gallza se fala fi.nal de c_arreira . 8 pontos como ml-
um portugués arcaico e fortemente rnmo. dunha pontuación máxim;:i de. 
c-;;istelhanizaqo, .para harmonizar o 1q e pertepcer. ,ªº 10 p or cento me· 
qual chegou-se a solu9om de chamar- ' llo.r d,a promoc1on. 

· lhe galega-portugués . a língua co: . · _ Nqs,,, 2 :..500. me_st~es afectados en 
mum em tanto nacida dna nossa TS:- toda Espana, finalizamos os nasos es
rra e' tornada, por obra e gra9a de· :.. tud.os ~ . ~no pasado re unindo todos 
Portugal, ern língua de umha na9om '." os ·r:squ1s1tos polo que, segu:os do 
i_ndependente. ?,p?so pos~o de ·rraba ll o, organizamos 

Ora · ·se deixarmos a assuncom do a· nosa vida de acordo con esas ex-
proble~a eni maos _de institui<;ons pectativas e sen. n_~s preocupar. por 
como' as citadas - condicionadas co- preparar as opo.s1c1ons. Encontramo-
mo e las · sÓs ( 1 )- e, aplicando crité- n_os ~on que , nove meses _despois de 
riqs monoppl íticos,_ prescindirmqs finaliza~ o curso, o MEC _ pr,e~ende , 
das· aporta9ons na matéJia dos estu - dun. xe1to totalment"? arbit rario, ~e · 
dosos {mestres e .discípulos) e traba- duc1~ a, porcentaxe do 10 por cent? a 

. lhadores (escritores) da 1 íngua, resul- un ~1d 1culo 2 por .~ento, .esta med1?a 
tará que . 0 idioma próprio da· nacio- supon unha_ reduc1on ?~ praz,a~ rea1s, 
nalidade -galega efectivamente ficará cont rastando coa pol 1~1ca. teo~~ca do 
reduzido a ¡ íngua minoritária (mui goberno, dado ,q~e a d1str1buc10.n das 
respeitável, naturalmente) ae umha , nasa~ prazas e independente a~ da 

. regiom espanhola, desmembrando-o opos1c10n, polo . que se ~e supri men 
definitivamente . do tronco ibero-ro- ª':luelas, os opositores veria nse perxu-
má.nico ocidental · ·a que pertence... d1ca~o~, ao sumarnos ao concurso de 
em virtude . do qual é nom só umha ~pos1c1on sen que medren as prazas 
1 íngua ·nacional de uso internacional fixadas. 
(e umha das 9 da CEE com rango de 
idioma oficial comunitário, dita seja 
para satisfacc;:om· dos uti litaristas, que 
se qu,eixal)1 de que o galega nom ser
ve para nada) , senom mesmo ·um dos 
idiomas mais espalhados no concertó 
universal e, despois do espanhol, a se
gunda em número de usuários entre 
_as 1 fnguas latinas: grande privilégio 

. que se_ nos quer furtar! . 

. (1) Ai"temos a ·conduta lingü lstica da · 
C9missom Mista Junta-Parlamento de Ga
liza ·nas Jornadas Técnicas sob re a Adesom 
do Estado Espanhol -a CEE., de hai um 
ano, escatimando no '-texto da ponéncia 
"P0lltica -Regional',' o párrafo: "resulta 
fundamentalmente a reinsen~om do galega 
no 'seu tronco lingüútico original, para que 

_¡::ipd~ ~t¡o9ir o íélngo de idjoma oficia.! co-
mi¿n1tano '. · · •·· 

Mestres Afectados 
PURIFICACION LOBEIRAS BAR RO 

( Ferrol) 

ijAI QUE PREDICAR 
COEXEMPLO 

Os bispos ga legas, no mes de Marzo d? 
1984, ·publicaron un ha pasto ra l mani
festándose rotundamente a favor da 
doación de riles de -persoas fa lecidas, 
para transplantes en enfermos crónicos 
de riles suxeitos a hemodiálise. Exem
plarmente, todos os bispos· se fixeron 
doantes. · · 

Pois ben, o pasadó 10, a Consel lar ia 
é:le Sanidade e Consumo da Xunta de 
Galiza convocou un acto masivo par.a 
apresentar un ha campaña · divulgativa 
de comunicación social destinada a 
promover a doación de riles "para can-

XOSI; MARIA MONTE R RO-SO -DE VESA do xa non nos sirvan" en favo r dos que 
Amigos do p~riódiéo ·A' NOSA: TB-- "'1 .· ,. . { . · A Coruña sofrén escrav.izados polo tratamento d~ 
RRA: e'sta '·é a ·priirieira V;ez que .me- {:>•¡f:. • -...-.·-~errw~i~Jise.v-A~jidirnp tod~s as autpn- . 
dan un prémio paeticipando nuñ 'con:'- " IKAST0LAS , EN GALEGO?: , dad~s :_'Alc:aléle. (q ~e J;e fixo doante ne-. se acto) Preside te da Xunta, etc ... 
cur~o. . · Lendo n.o especiai das Íetra~ g'alegas a agás os É3 ispos gálegos: nen· arcebispo, 

carta que ·levaba por cabeceira "ldio- nen un só bispo·, nen un só crego. E Estou moi leda, e J11¡eUS pais asi ·.que 
o -viron dixeron que se non o viari 
non o crian. ' · · 

Tamén. me. gasta moito . o prémio 
q\le me dades porque me gqsta moito 
lec - , · : · .. · 

O meu padriño_ chámase . Daniel ~ 
dime moitas cantigas d.e antes. ' 

Vouvos dicér unha: 
O cuco e mai-fa rula 
ambos viñeron dunh:a terra 
ao cuco chámanlle Xan · ' 
e á rula Queitana Vella , 
Espero que vos goste . Despídome de 

vos~utros cunha forte aperta: 

MARIA EVA LOPEZ 
·A Graña. Abadin. Lugo 

.ma e volta á Natureza", . acentuouse cónstanos que forqn convidados. . 
,.. · E triste constatar que a l§J rexa n1sto 

de novo en min a preocupación· qué fallou · e non prediGou co exemplo. Aen 
este tema me merece, como mullér foi,. ela própria, se>lidariamente crist1a· 
galega e como ·nai de duas .tillas_, ·Un ha na. 
defas en idade escolar. · · UN LEITOR (Santiago) 

. . Non h¡:ii ainda mo1to tempo (por 
de.sgrácia) . que ~u metiri a n;:iriz nas. 
follas 'do libro "Sempre eri .Galiza" de 
Castelao e a medida que ;:_is follas ian 
pasando, íame tamén ·dando canta ·de 
que todos os anos na escala primeiro, 
no instituto despois, non me ensina- · 
ron nada c;ta· nosa cultura, moito 
Romantismo, moitas ,:ceracións; 98, 
27; pero «i;Jos nasos ·es:critores nada, 
da nosa hi'stória o mesmo. E isto non 

· seria grave se as ·cousas fosen mello· 
·randa, pero o ensino ·que récebe a mi
ña tilla é .cen por cen en castellano e 

·A: 
A!lT 

. 1: . prensa libre 

Ci1 

Maf 
·Ru r 
PSC 
COO¡ 
Got 
E UI 

. de e 
E a 1 

Un 
·cada 
da SI 

pido 
un h; 
leva1 

s 
tint; 
de a 
ta be 
ro n 

ria : 
cas 
des{ 
lar 
don 

xic< 
de: 
gas 
to: 
me1 

1 

de. 
ide; 
farr 
rati 
un 
me1 

cor 

Do 
Os 
de 
vai 
cor 

-''JI 

anc 
me 
sar 
car 
rec 
un! 
par 
A ~ 

!JH! 
lab 

_est 
· ria~ 
;xei 
:pe1 
qu 
bo 

., 
·o 1 

Of1 



~l:3/~A~N=PS~A~TE_R~RA--------~-----:--.--~--~-.-~~~----~------A--------....-~--~--___,a18TASlllARA_ 

~o eu teño 
coas arn¡. 
Poño que 
) rse debe 
o, Porque 
terra rnoi
ldolle aoi 

1ciór¡ dun. 
gas seria a. 
., non bas. 
; pais ,que 
Je os seus 
.as, lóxico 
~mos que 
los na no. 
a histó ria 
tt?n orgu. 
ien debe
cie Poder 

iita X.ente 
1pación e' 
e ato·póu 
me gosta
fo Que ás• 
ot~nte. 

ESTE VEZ 
Lugo 

Je fi nali· 
dez an os 
!der a un 
nte sern. 

~mico de 
ter ne n· 
reira, ter 
m(nimo 
)ta meia 
)mo ml
xim~ de' 
nto me-

ados en 
!OSOS es
o todos 
Jrds do 
iizamos 
:?sas ex
Ja r por 
1trámo
pois de 
etende, 
irio, re
cento a 
m€dida 
1s rea is, 
rica do 
íón das 
da da 

primen 
perxu-
1rso de 
prazas 

ectados 
!ARRO 
Ferro!) 

:o do 
nani-
1r da 
:idas, 
1icos 
xem
eron 

la ria 
a de 
par.a 
3tiva 
la a 
can
que 
o de 
~ or!
. ne-
tc ... 
spo , 
J . E· 

isto 
nen 
;tia-

go) 

A 11utopia'~}' de·. l\ll~frieséf , 
• ..! . --\ ~ . ~. --. 1 • 

Cinco mif labregos, CooperativiStas;A6éd8n á adxudiCación do matadeiro 
· - .... n..i- ~ s ':": . ;_!1. · 

Mafriesa é un bon matadefro que, despois da expropriación de 
·Rumasa, vai voltar ás mans do antigo proprietário, entregado polo 
PSOE. Os labregos tamén o queren e para iso xuntár_onse en . 
cooperativas, sendo hoxe máis de 5.000 mil asociados Pero o· 
Goberno prefire darllo, en iguais condicións ás 111ultinacionais. 
E unha história de lóita e de desencanto a que irnos tratar · 

. de contar aquí. 
E a história dun soño, dunha utopia. 

. Un soño que moita xenté tivo case 
cada noite; moitas veces en casas ain
da sen luz eléctrica, outras interrum
pido o soñar porque estaba a parir 
unha vaca ou porque xa era hora. de 
levantarse mara munxir. 

Soño ademais alentado desde dis
tintas esferas, desde os técnicos, des
de a emgración, desde as conversas da 
taberna, desde a esperanza dun futu
ro mellor .. 

O so.ño era moi elemental, primá
rio: "que aqueles que muxen as va
cas sexan os que beban o leite". Ou 
dese nvolvido doutra forma: que o va
lor engadido dos becerros reverta nos 
donos das vacas, nos labregos. 

Había ademais unha palabra má
xica que podía facer ese soño realida
de: cooperativas. Xuntanza dos labre
gos que conseguiran o ciclo comple
to: produción, transformación,\ co
mercialización . 

Este soño agora pode ser realida
de. A palabra máxíca, a situación 
ideal xa está conseguida. Cinco mil 
tan: ílias galegas, agrupadas na Coope
rat1 v~ Afouto podert'"logralo. Só hai 
un impedimento, un ·gran impedir 
mento: O Gobe~no. 

matadeiro. Menos aos labregos. En 
Decembro, o movimento de labregos, 
apoiados polas centrais sindicais, ex· 
cepción feita da UGT, que se opón 
frontalmente, consegue parar a repri
vatización, xa que o matadeiro estaba 
a ponto de ser adxudicado a Páramo
Cotecsa. 

O dia ·s de Decembro desprázanse 
a Madrid representantes . das coopera
tivas de A Coruña, Arzua, Monforte e 
1 rmandiños. 

En Madrid entrevístanse co Direc
tor do Património, Javier del Moral, 
quen intenta sacarlles a idea da com
pra da cabeza, dado que, afirma, "os 
únicos critérios polos que nos irnos 
rex'ir na venta, son polos estrictamen
te económicos". 

Entrevístanse tamén no Ministério 
de Agricultura, onde peden que se 
contemple a combra baixo a fórmul~ 
de cooperativa e non como .sociedade 
anónima. Comprométese a que,deste 
xeito, este ministério defenderá a 
oferta das coop~rativas. 

En lndústrias Agrarias queren co
ñecer se é verdade ese movimento 

cooperativ·ista e os presidentes das 
cooperativas teñen q1,.1e mandar ins-
táncias firmadas. . 

Asi, odia 8 de Xane}ro-apresénta-

Este soño pOdia facerse realidade 
con Mafriesa. · · ·Os Cooperativistas 
Do soño á realidade 
Os intentos por parte dos gandei;os 
de. facerse co matadeiro Mafriesa, que 
va1 ser reprivatizado polo Goberno, 
comezan no ~ r1, N · · · b · J,d anio ·7 ·Tn1.~" ,, . ~r.t:ie Cll t{!.~ _, .v.J?:Y~!ll J~;i> ? 

. .pa5auo, an o se: m 1c1a uo...r1mv1-
mentp social coa int~11~ión .de intere
s~r ao labrego ·na posibi Hdade de mer· 
car x~ntosr.o . matadeiro. Empezan as 
recollufas de firmás · e nasce Afouto~ 
unha ?~ociatión que chegou a agru
par ma1s de 20 cooperativas de Lug'o 
A ~oruña e Ourense. ' 

Nesta primeira fase chégarise a 
'mi. andar;firmas d.e roáis o~ _setec_e.ntps 
abregos distas províncias. · 

O movimento social~un princípio 
:e.staba propiciado pori'-Unións Agrá· 
na~. si~~icado do PS©'B'; quen deste 

:xe1to tina tamén ·µ:f) ;;,U;i's'tr~merito de 
:Penetración ncf'fagré·g~legqf ·ainda; 
·~~~d ldogo qued~se~p t'Q~almW!t~tdes..j 

a os. . - .. . 
•#..,:;;~~ . 

-, P.aralelamente a est??Wtovimento, 
~f Directou;!o ,PatrimóMlio do Estadó . 
- erecelle a ~ocio 2 mundo o .ci~a9o 

tiran -.conclusións 
~ 

.. 
~-. Segundo Xosé Manoel López "Tri

gás", o que vai facer o PSOE "é 
~:<_,.- meterlle} a P.áfámo•Cbtetsa c:h.il m~i

llóns de pesetas na man e non dar
_ .. , lraS' a "$.000 farrWias' áe lafüegos". 

''Trigás", un 'dos !mp4lsores·d6 
operativismo afirma que "o PSOE 
terá que · pensar duas ve.ces-O q1,.1e 
vai facer se qÜ.er falarlle· aos labr.e'-
gos desté -país" ._ ' : . · -

· Declara tamén que "aql,Ji segue 
a habé:r ctld.~a1n~· ae p'rirr:i_eira., aos 

· _ q;ie;: C? -, P,~dér" f~vorece _ SE!p1prn, e 
. . c1dada·ns -de : segan~a a.os ,gue se 
~ - ' nos ~reservá· o ·papel-dé "producir 

·. paí,~; ·qu~f9s: jJ~,_,. Pfime(r~ , poda11, 
, C.f_?fl '?~.rt?_s,,. de to9os, xe-rar para-. o 
,.., setJ prop.ri'O- berief íeip úll valor en
.. gadichj e~ nosq.sº_~e~rros; ~Gando1 

veste ' valor debe na reverter nns 
. ·donas -¿l'as:vacas:. .. os labregós". · 
·-... :;~)"~~ga.~o; r~P,rfise_nta'nte ._da : Coo.: 
~·- ~e~ñ~~~a ,dr -~~o<;l.~:tore~ d9 yanwo 

;f . • , ... : 

"bemqs't:¡ de1_,Mo.ntort~, que o l.a ~ " 
l;>.r~go - gajego. ~xa irad.ividualistai e · -~ 
a proba, C!i', .::.térpOlij cando ,se no~ -~-· 
propón un obxectivo concreto e · 
pos1bel e non se nos intenta mani 
pular. A :móstra _estf en que en 
médio ano pasamos -a unh'a si~uá
ción na que 5.000 fami'lias loitan 
por conseguir ,ün obx~ctivO', sen 
que antes se coñecesen. Asi, ·este 
obxectivo pasou de ser utópico a 
ser~ pos1bel e probábel, e se non se 
realiza é por culpa.c;lo Goberno". . ,.,., 

A firma tamén- que --ao lémgo,; .. 
desta loita pódese tirar a conclu- ·:,' 
sión de que 9s obxectiyos _dos .par- -
tidos españois_ non coinciden cos ~ 
intereses dos labrego~ _ galegos. ,. 
Pensa que se os lat>regos queren · 
crínseguir 'algo, o único' método ; . 
será afortalar as centrais sindicais 
dos labregos e as organizacións 
co.qper!l~ivas_.,. :: 

se a primeira oferta cooperativa en 
Rumasa . . 

Perante a instáncia do Ministério 
. · de que a compra . sexa en réxime de 

cooperativa, a C.A.P. _de -A Coruña, 
· négase a ' plantexar de novo esta pri
.-,meira oferta. Pero outras cooperati
, vas desta província e sobretodo as de 

Lugo seguen á frente deste movir:hen-· 
to replantexando e adaptando a ofer
ta .inic'ial, apresentando a sua própria 

~_ o 28 de Xaneiro. 

Na primeira oferta parece que a 
opción de Páramo era superior en 
800 millóns -a dos cooperativistas .. 
. Pero lago estes igualaron a oferta de 
Páramo-Cotecsa, para que o Goberno 

. non -ti vese discúlpas de que- ian ter 
que pagalo todos · os contribuintes. 

~ Ainda asi, a reprivatiiación_ vaille 
, custar .centos .de millór:is ao erário 
"público. 

Os cooperativistas pensan que, a 
·ofertas similares, Mafriesa tenl les que 
ser adxudicada q eles. · ' _ - · 

Segue adiante o_ cooperativismn ·, 

I Í 

#'. ··i _, 
., 

_ ,o movimento cooperativista segae .. 
1 

· adiante, chegando a estaoelecer· CGn- · 

0
_ 
08

6: e 
taéto con- 5.000 asociados en toda 

~.Galiza. · - , , _ ~ 

,, tam~~n!~rgs:ni~~~ª~~zf~e~~~~~á~Po~~· · rf r\eS3 • 
- Os "becerreiros" empezan a facer o All3 
· boicó. Os rebentadores desfan as '". -r · · ñoleS 
asambleas de labregos cóoperativis- l 'f·cos EsPª ) ' 

•. M d - . • . - . . . f r1·gor' ' tr'1esa e . t~s. e ra tanto a tens1on e a pr~s1on . d roS"( . (IVlª d rnas 
::~os cooperat~vista~ qye deciden para- Mat~ e d Anórurnª rnáiS rno e 
) 1~a~ a campai:ia at~ que o Cm1s~·lfo de socieda ellores e, 'ª· A sua 
;.;Ministros decida. - · unha da.s, Qls da pen1nsu é de 

¡nstal~c1o~ · i:Je rnatanz~ 
ac1dad /h ra e 

~~ pQrcºtor~. : do en ArteiXº• 
45 vacasa{adeir~ !. s1t~:aba11an 
Neste rn ·A coruna, 
erto de . . o foi a 
~25 per~o.asd~no que t1~ra pare~~ 
O pri_rJ!eir~rarno. que ª~sta farn1l1a 
tarní1 ~1ª ~ recuPe!ª'º~o mercado 
decidida . co.ñec1da. s 

pre fo1 fo1 . tradora 
sern arne gaf~g~ ea is su1J1in1s Guerra 
de c d s'pnnc1P durante a 
unha a Franco .. toU o seu 
de car~e ando se rexis . ou o 
que .fo1cEt 1 ília arruin 
despegtJB· ue esta tam 
Un ha ,v~? q vendeullO 

· tade1rio, nto co 0.1983 
rna n11ASA xu 1\10 an ·' pola 
a AUrv• Noroeste. ·nistracron 
.sanco md~ns da adrnAUMASA~ . 

asa a . ;ón de 
~xpropna~ gobern~ 
No 1984 ·vatizalo. 
decide ~apn~ 

, Mentres ;.:tán.tc/~ ó. d ia JO ~i Marzo _ ~-: 1 ~ __ -, _ .~, 
ehxese en· Gu1tinz ··a Xunta Xestora j~: 1.,: · . ~ 

;,-de Afouto, para· que sexa ésta a que - , · 
~manteña a unión dos labregos e negó· 
., cie coa Ad_ministración. -

: A decisión do Goberno central 
~ p .16. ~c;!e.-)\'!áicJ- Ef,~ 2ºá a ' nÓlíc'ia '. de 
¿-que, segundo Javier del Moral, Pára
';" mo-Cotecsa comprá Mafriesa. 'W., 
~{ . -

Afouto pede que o Goberno con
.;-tirme_ ou desmin_t<J a información. 
1Non fai unha causa . sen outra, ainda 
:que os co,operativistas -seguen a pre· 
~sionar a todos · os niveis. Entrevistas 
~én Galiza, en Madrid, telegramas, fir- · 
~ mas, declaraciqri_s... O Coi:iseJl.o de 
; Minis:tros, 'qúe .. é o que. ·tin a última 
_palabra, non.décide ainda. . .. 

~.Os iabregos f~IB"n. de posíbeJ~ conco-
. ~mitáncias de-. personaxes do PSOE, 

':concretamenté de -Del MOraJ con 
~COT~SA )<a que no. ~!'!?<isto aparecen 
tre(:empres~s dife,rentes :ª ,nel.af apa
rescen-. persoas co mesrno. apelido qVe 

_; o alto cargo' do Gobéi-no/ - · '·~ ;. 

O soño -segue adiante_. "ainda pode 
: ser realidade; se · ifc~ba en pasadelo, 
_. para cinco mil tarñílias; ·a culpa ·será 
~ do PSOE. . 

A. EYRE' :~ 

;: • 1 l;h .. IC.t° '-t 

.. ,.,:~. 
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As auto~idades 
e o nos<> hino 

LOIS D IEGÜEZ 

No B.O. do Parlamento de Galiza, número 280, de 31 de Maio de 1984, 
publicábase a Lei de Símbolos de Galiza. Define como ·símbolos a bandei
ra azul e branca, o Escudo do cáliz e das sete cruces, e o Hino, con.letra 
de Pondal e música de Pas~LJal Veiga. Ouero, hoxe, tocar o terna do Hino · 
debido ás repetidas actuacipns irresponsábeis e tan pouco respeituosas de 
moitas autoridades - por no n dicer todas- a respeito del. 

0 artigo 4 da Lei di :1 "Declárase hino de Galiza a composición ."Os Pi
nos", poema de Eduardo Po,ndal e música de Pascual Veiga". O artículo 8 
manda que "deberá ser inte[pretad0 nos actos oficiais solenes das institu
cions autonómicas de Gal iia, e das entidades 'locais do seu território". 
Despois, na Disposición Adicional Terceira, apartado 1, ven a létra do Hi
no, que recolle, para ser máis precisos, as catro primeiras estrofas, e non 
as duas .ás que se nos t iña acostumados. 

E ben claro que á ho'ra de ·decidir se se puñan duas ou·catro estrofas, 
incidiu a popul ar ización que das catro habia xa na sociedade galega máis 
consciente . Foron as mani festacións, mitins e actos de afirmación nacio
nalista as que en realidade as impuxeron, causa que~ de feito, rion gastaba 
ás auto ridades, pois ainda as duas primeiras lles causaba traballo cantalas. 
Na trmida abertura poli't ica que se deu nos últimos anos do franquismo, 
xa se cantou en actos ofici ais o naso Hino, mais iso si, prescindindo das 
estrofas segunda e terceira, proibidas daquela e forzadamente asumidas 
hoxe. Non é est raño se .nos atemos ao significado nacionalista e combatí- .. 
vo de versos como "mais sóo os iñorantes / e féridos e duros/ imbéciles 
e escuras/ non nos entende n, non". Ou aqueles· que se referen ao cum
prido f in que te rán as " suas" vaguedades, e aqueloutros que pregoan "a 
redezón da boa f nazón de Breogán". 

E posíbel que non rios ~fagamos a escoitar as voces dun Fraga lribarne 
ou Fernández Albor, ou du n Francisco José de La Coruña ou "compañei
ro" Soto de Vigo, cantando o noso Hino, entre outras causas, porque es
tou seguro de que esa letra queima os seus patrióticos corazóns español í
sios. Mesmo me parece máis coerente, como me parecería tamén máis 
coerente que se opuñesen decididamente á aprobación desa letra, pero 

non das duas est rofas das que talamos, senón das catro, pois un poema 
non se pode recortar sen máis , a non ser que un se convirta en ·eterno cen
sor do que non vai con el, do que o amola . Non foi a oficialidade a que 
eli xiu o noso Hino, non. Foi o povo. Foron os loitadores, os nacionalis
tas. Foi a voz comun do asoba Mado. Por iso ainda existe ese retorci'hlento 
a cantar aq ue las palabras que denúncian a mesma situación prática de 
cando Eduardo Pondal es~reb~u esta fermosa composición ou cando Pas
cual Ve iga lle deu a música coa que a cóñecemos. 

Mais se esas autoridades entraro r. no xogo de aprobar o que non lles 
gosta, o lóxico é que asuma n o 'contido nos actos oficia_i s, pois neles non 
se representan a si mesmos, senó n a unha masa. E choqueiro que cando se 
fan desfiles ou actos solenes e se acaba por interpretar o naso Hino, esas 
xentes perm anezan caladas como petos ou m.ovan silandeiramente os la
bres para que pa re za que canta n. E choqueiro e tráxico, un exemplo máis 
das contradicións e desespera nz~s desta Terra que ñon merece tais histó
rias. Os má is avispados cantan, si señor, cantan até "Fogar de Breogán", 
pero emudecen cando ha i que seguir con "Os bos e xenerosos ... ", que 
sobre este ponto ou escena calq uer galega pode contar milleiros de suce_
dos que de tráxicos dan risa. 'Por exemplo, que as autoridades calen e a 
Banda de músi ca siga a tocar, o q ue pinta unha situación cómica; ou que 
autor idades e Banda calen -tamén se ensaia esta fó rmula- ao acabar a 
segunda estrofa pero que a .xente presente siga coa letra do Hino, o que 
os dei xa no rid i'culo má is fantasma l. 

Eu propóñolles aos da Xunta de Gal iza ou Parlamento que boten un 
Decreto ou un ha Lei na que, en vez de arti'culos solenes que quedan moi 
ben no papTI fil que semella n1outra cousa do que realmente son (ouh, con-: 
tent o da progresia 1 constitucio nali ta !) , fagan unha normativa ben estuda
da que, recollendo os casos que cai::l a un dos seus componentes poida con- 
tar, expl ique os xeitos pa ra aprender a letra e a música do noso Hino. 
Desta fo rma solucionarlamos vár ios problemas: primeiro, o da dignidade 
e respei to que a nasa nación merece por parte dos irresponsábeis e canta
ruxe iros; segundo, os postas de trapallo para tantos músicos e poetas en 
paro; t erceiro, a. vivacidade e interés que isto causaria nas nasas xentes, 
escachahdo asl o escepticismo reinante e o pouco aprécio que se ten por 
poli't icos tan sacrifiéados, cuarto, Q. aumento do nivel cultural, tan nece
sário e con tanta semente de futuro. 

Esta ap rend izaxe, adeais,, debería ser pública, aproveitando os románti 
cos quiósc9s das nasas prazas, t an fermosos e señardosos e algun at~ de 
recente inauguración, e botari'anse bándos aos cidadáns co obxecto de 
que asistisen a tan interesante expedéncia. Deberi'ase comezar co Fráncis
co José ou Pacoché e co Albor Si Señor, que seica cantan moi ben, e 
para a inauguración do cursiño -que están de moda e quedan bárbaro
poderíase coF1tar co Felipe González eco Fraga de Vilalba que, por iso da 
amizade e da influéncia dos seus representantes aqui, ao mellar, aceita 
ban. 

E unha aportación que fago, séria , responsábel e obxectiva. 

N. 272/ 20 DE XU ÑO / 1985 

Oespois da apresentación da Lei 
Eleitoral no Parlamento galega · 
pouco podemos aventur~r de 
cál será a sua forma final~ por 
máis que os desexos de · · 
consenso mostrado por todos .os 
grupos presáxien unha lei 
consensuada, sobretodo se se 
ten en con ta.que o G oberno 
non conta con maioria na 
cámara. 
Os cargos contra o proxecto de lei 
eleitoral apre~entada p.ola Xurita ?On 
abrumadores. Todos os grupos da
oposición coincidiron nos seu argu
mentos descalificadores; A única di
feréncia existente ·entre a oposición 
estriba no reparto do número de de
putados, ·xa que" CG móstrase máis 
partidária que PSOE e Grupo -Mixto 
de que se prime, dalgun xeito, a te-
rritorialidade. , - . , . 

Segundo ,dixeron os distintos por
tavoces, esta lei beneficia aos podero
sos, aos partidos grandes, segundo 
Camil'o Nogueira, que tamén criticou 
que non contemple nengunha pr.evi
sión para reducir os gastos eleitorais e 
que non se regulen os ingresos dos 
partidos. Arnostrouse tamén discon
forme o deputado do PSG-EG na for
ma en que se regula o uso dos meios 
de comunicación públicos, xa que é a 
Xunta quen pretende facer esta regu
lación e estar presente no comité 
constitui'do ao efeito polos partido¡; e 
agrupacións eleitorals. ~ 

Pediu tamén Nogueira que se proi.
bise o uso d_e papeletas polos partidos 
poi íticos· para .evita o ?lientelismo. 

Anxel Gurreiro, pala sua banda., 
afirmou que este. proxecto de lei pon · 
en entredito a democrácia e a legali
·dade vix.ente. Fixo moito fincapé en 
que recortaba o pluraJismo e manifes
tou que 'ia dexar fóra ao 15 por cento 
do eleitor:ado, máis de 150 mil votos 
que non terian representación. 

Afirmou por último o deputado , 
do PCG que esta leí vai destinada a 
solucionar os problemas de Coalición 
Populár; a'ntes e despois das eleicíóns. 
Antes, para non permitir -ao impor 
o .5 por cento- que o PDP se· apre
sente só; despois .para aseg.urar que 
este partid_o non se vai desmarcar. 

' González Mariñas, de CG, amos
trouse de -acordo en aumentar o nú
mero de deputados a oitenta, ainda 
qu·e manilestou a sua disconformida
de coa proporcionalidade defendida 
polo Grupo Mixto, coincidindo no 
resto cGs oradores que o precederon. 

O PSOE. apresentou un texto al
ternativo o coincidiu co resto da opo
sición, ainda que no seu texto intro . 
ducia unha novidade ao asignar un 
número de deputados a cada provi'n
cia, cando os outros partidos propug
nen a asignación segundo o número 
de votos global. 
' Tarnén introduciron un elemento 
novo ao falar de que non se contem
pla control dos gastos eleitorais e 
afirmar que isto pode levar a que al
guns branqueen por este método o 
diñeiro "su><o". 

Pérez Vidal, nunha pésima ínter
- vención, afirmou que o proxecto do 

PSOE levaba a mesma orientación, 
pero con matices distintos, ref~riuse 

Mentras._os socialista~ bailan na criba 

As CaiXaS . de ._Afo~r·OS 
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a que na TV autonómica non se p _ 
de. regular_ a participación e le itor~ 
po1s .que am9a non se sabe cómo vai 
funcionar, amda que isa si comp t ,, , ro-
me, euse ~ que para as eleició ns es-
tara fun~1onando seguro"; 0 que le
va.ntou r..1s?s entre os presentes. Ter
m inou d1c1ndo o portavoz de AP qu 
o texto apresentado "é va lido par~ 
consensuar" .' 

O último_ en falar foi o vicepresi· 
de.nte Barre1ro, que, despois de terse 
afirmado ~utravolta na cámara que 
con esta le1 pode que quen defina as 
regras de xogo sexa a própria Xu nta 
o que poderia representar unha nov~ 
frustración ¡Dara Galiza, segundo a 
oposición, veu deixar non ben parado 
o proxecto de lei e sen saber a qué 
carta quedarnos nen cál será a "lei fi 
na I". · 

Barreiro Rivas afirmou que "te
rnos que achegarnos todos, pero a 
oposición é a que máis ten que co
rrer". Recoñeceu logo que era pos(
bel que fose aconsellábel o aumento 
de deputados e, enfin, d~ixou todo á 
espera de pactos, xa que o Goberno 
non canta coa maioria, por máis que 
António Rosón votase coa Xunta pa
ra rexeitar as enmendas de devolu
ción e o texto alternativo. Todo pare· 
ce indicar q\je, sobretodo despois da 
perda de poder dentro da Coalición 
Popular do POP, en vista da posición 
non maioritária , Madrid vai ter que 
plegarse aos primeiros borradores re a
lizados pola Xunta, con moitas seme
.llanzas co propugnado pola oposi-
ción. 

A.E. 

pasan a ser competéncia da Xunta 
,,. 

O proxecto de lei de Caixas de Aforras pasou a comisión, despois 
de ser rechazadas as duas enmendas á totalidade: a do.s socialistas, 
que pretendian que antes fose promulgada a lei do Estado, e a 
de Camilo Nogueira que in:tentaba que Galiza tivese neste campo 
meirandes competénc;:ias. Tamén foi aprobada unha proposición de 
lei para que a Comunidade Autónoma a formule ás Cortes Xerais, 
sobre a transferéncia a GaJiza de competéncias en relación coa 
execución e informac.ión na elaboración de tratados e convénios 
internacionais. 

De non modificarse subst-ancialmente 
o proxecto de .lei de Oaixas d_e Afo· 
rro, aprobado o dia 11 no parlamen
to, estas pasarán a ser competéncia · 
directa da Xunta. 

O proxecto é un calco do elabora·
do pola Generalitat, feíto que foi cri
ticado polos socialistas xa que, dixe
ron, " non está pensado por e para 
Galiza". A enmenda socialista foi re
chazada por todos os grupos. 

Tamén foi rechazada a de Camilo 
Nogueira que afirmou que "o proxec- · 
to non forma parte dun conxunto 
coerente de medidas destinadas a ins
t rÜmentar as ent idades públicas fi
nanceir_as de Taliza"; que "non con
templa a inscrición de actividades das 
caixas na poi ítica de planificación 

econ~mica de ·Gallza, ignorando ade
mais, ne$te sentido, a e'xisténcia do 
Parlam.entode~Galiza''. ~ · ~ 

Mostrouse tamén -Camilo Noguei
ra contrário a que o Banco de E.spaña 
poda intervir ·nas Caixas xa que isto 
"é contrario á:.cgmpeténcia exclusiva 
de Gal iza nesta matéria". • 

Criticou asimesmo que este· pro.
xecto de lei non salvagarde a conside
ración de Caixas de Aforro compren
didas nesta leí a aquelas entidades 
con domici'lio social en Galiza que no 
futuro podan ter unha preséncia 
maioritária fóra da nosa nación. Non 
contempta tampouco a intervenció.n 
da Comunidade Autónoma na c'ria
ción de sucursais en Galiza de Caixa-s . 
non galegas. · 

Este ·proxecto de lei prevé -unha -

representación sectorial na Asamblea 
Xeral de Caixas con reducida e dis
crecional preséncia relativa de entida· 
des locais democráticas, dos imposi
tores e dos empregados, e excl usi va 
de asociación sen relación directa coa 
actividade específica daquelas institu
cións financeiras. 

Tampouco non contempla o ante
proxecto aprobado a preséncia colec
tiva das Caixas de Aforro de Galiza 
en órgaos confede rais de ámbito su
pracomunitário. O proxecto. foi pac
tado anteriormente ante a Xunta e as 
Caixas Galegas. 

Os socialistas: eses nacio na lsitas· 
madrileños 
Se o PSOE no debate da lei das Cai· 
xas xa mostrou esta r máis pendente 
de defender as competéncias do Go
berno de Madrid que ·as da autono· 
mía, o baile interpretado sobre ~s tra: 
tados e convénios internaciona1s fo1 
maxistral. 
· O proxecto chegou ao pleno cu~
ha enfnenda socialista que pretend1a 
modificar "transferéncia" por "dele
'gación" ~ "com'peténcia" p or "fac.ul
dade". Algo que afecta á eséncia me~
ma da. autonomia ,- a autonom ía en s1, 
diríamos, pasto que, seguñdo· os so
cialistas, as competéncias do goberno 
galega non son máis que unha delega
ción outorgada polo gobe.mo central · · 
lsto é o que pensan 0tltros g.rupos, 
aínda que hoxe defenden, por intere
ses outras posicións. 

Afinal os socialistas votaron a fa· 
vor . desta proposición pará rematar a 
faena .e non quedarse descolgados co
mo cando se apresentou unha p_ro~o
sición para ampliar as competenc ias · 
galegas ao mesmo nivel que outr<?s e~
tatutos. Nesta ocasión a competencia 
·reclamada xa a teñen tamén numero-

- -sa's comunidades autónomas. Os so· 
oialistas, en· vistas das eleicións, cede
ron. 

A.E. 
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das antigas instaJacións~ PSOE e CG . non se deciden: ... 

O caf váriO ~de- n¿.:riear 
_pres·idenciábeis 
!'Que lio arman, total para buscar un 
experto en .inauguracións", dicia o 
·~omingo á noite un "contento", nun 
bar. ' O cert'o é que · para inaugura
cións, .ou para "goberrfacións" o par-

.- Logrr están as pre.si·Óris de Madrid 
que queren pór. orde, pero ªº mesm~ 
tempo ~xudar . aos "seus", quér dicer, 
a Vázquei-Ceforino. . 

1 • ~· • .to do candidato que cada partido vai 
.. Isla de sa. ·apresentar ás próximas eleicións au-

4e39 L-----+------'-t----'----::--'---l---~---+--,-· -. ·-- , -:---t-~""-,-=---;:__-+-'-----1 ·· tonómicas, como aspirante ·a Raxoi, · 
1 éstalles costando barro e fariña. 

70 · Playa sa Todo parecia indicar que .o PSOE 

C9alic_i~n Galega tampouco_ 
se dec1dm . 
T,odo páreGia indicar tamén que Coa
lición Galega ·dada a coñecer ao seu 
candidato neste fin de semana. Pero 

c. jo 

' Ante esta perspectiva, o concello. 
defini1.1se por negar o per'miso á Aso
ciación de Cazadores, delx-andó que a 
zona continuase na categoria ae "co- . 

. muria!". 

Zona estratéxica 
Foi neste contexto, e c"ancreta· 

A OTAN e a importáncia estratéxicá da zona parécen ser, segundo 
fo ntes da' comarna de Búeu, as ~azóns do repentino e renovado 
interés do exército palas suas abandonadas instalaci~:ms de Cabo -
Udra. Apesar' de que a anterior corporacióp tiña pensada a " 
instalación dun camping no lugar, despois de que o exército · 
deixase os terrenos e a nova pretenda dedícala a parque natural, os 
militares queren facerse cargo de novo, non xa dos mesmos 
terrenos, sen~n .dunha zona o dobla superior en extensión. mente o 24 de Abril do 85, cando a 

d~ntr_o C:Jun_has datas máis aquilo fica - Comandáncia de Mariña de A Coruña 
ra totalmente destruído, dado que ta- veu "'lemorar" qué "o M1nistério de 
mén desaparecerán as planchas do te· . Def~nsa ·ten en trámite. a declaración 
llado". · . de Zona de Interés para a Defensa 

O pleno do concel lo de Bue u ven de -
pronunciarse unanimemente en con· 
tra da ocupación polos militares do 
Cabo Udra. No mesmo pleno decidiu
se tamén dedicar a zona a parque na
tural para o uso e disfroite público. 

Parte da zona que agora pretende 
ocupar o exército xa pertencera ao 
mesmo en anos anteriores. Non obs· 
tante, a bateria de defensa de costas 
foi paulatinamente abandonada, re
ducíndose continuamente o persoal e. 
pasando as instalat:ións a sofrer un 
proceso de progresisvo deterioro. Foi 
o mesmo exército quen rio año 84 
pasou a ceder a ·zona ao município. 

En Setembro dese ano a Asocia· 
ción de Cazadores de Bueu solicitou 
permiso para fa~~rse cargo da zona e 
instalar ali un campo de tiro. Á cita
da asociación argumentaba a "cir
cunstáncia de encontrarse abandona
da a zona militar de Udra desde pri
meiro dese mes, e 'tendo observado 
que en quince días as instalacións so· 
freron un gran deterioro, coa destru· 
ción · dos servícios e rotura de todos 
os cristais das fiestras, é de supor que 

Doce horas 

Visto este ese.rito, a secretaria do Nacional a comprendida polas · ac- · 
axuntamenío de Bueu encarregous~ tuais parcelas ocupadas polo Exército 
de lembrar que "os acordos p~enários · en Cabo Udra". Indicando que con 
do 21 de· Xaneiro do 83 e 6 de Outu· tal motivo estes te'rrenos deben ser 
bro do 84, declararan a vontade de "tratados coa · calificación mbanís· 
voltar os montes comunais (como é 0 'tica adecuada". 
caso de Cabo Udra) _ás Xuntas Vici· - o ·. - · ñais. - . ase, o ~aso d: que .a zor:ia -acotada 

Outros vieiños intersáronse tamén - polo prop,no ex.erc~to, .~un mapa_ que 
pola zona, lembrando algun deles que . ~dx_unta ª .~u,a m~1cac~o~, o ter~en_o 
"coa instalacién da bateda ,da--c;osta, -- . -~·esefvado e ~01 sup.e~1or - qu1za1s 
proibírase a entrada aos viciños . oo . o dol;>fe~ apesar das d1fJGu)dades para 
cal e pala falta de pastos, a gancÍaria ler o .mapa a esa escala-:: a c.o,nced_ida 
parroquial quedou mermada( ... )~'. ante-normente. 

Por último un escrito, avaliado Segundo fonte·s da comaréa; a· en-
por 700 firmas, opúñase á proposta tracia na OTAN ¡:>udo ser decisiva pa
da Asociación· de Cazadores, lem· ra_que o exércit6 recon~ider-arse a sua · 
brando _que un campo de tiro nengun . utilización dos terrenos: Cabo Udra 
beneficio ia traer en si perigos, e afir- ten u·nha importáncfa estratéxica por 
mándose na necesidade que o munici- controlarse desde o mesmo ·a entrada 
pio tiña de espácios libres "sendo o das rias de Pontevedra e Vigo, -e in-
lugar axeitado para fomentar un par· cluso como defensa da Escala Naval · 
que municipal, repovoándoo de árbo- Militar de Marin. · 
res e fauna autóctona". M.V. 

Presentarase ás. el·e.icións . 
en barco polas R ias Baixas -- co PSG;EG 

CRUCE/RO DA MOCEDADE 

teria resolto o problema q pasado fin 
de- semana. Pero segue o compás de 
espera; non se dan decidido. o mar· 
,tes 18 foi á data fixada para que a 
Exe'cutiva galega se pronúnéie. 

Afírmase que están esperando ·os 
~'n.ordistas" a c_onseguir a maioria pa· 
ra Fernando González Laxe, que se
ria ademais o candidato abentoado 

· _por Madrid. 
Paralelamente a isto, o· Secretário 

:xersil, Sáncríez Preseda, afirmaba que 
hon se tiña -apresentado nenguriha 
~andida'tura, · cando Carlos Príncipe 
presentou a de Manuel Soto na últi· 
ma reunión , -

-- ·os í'sudistas", qu.e appian ·a Ma
nuel Soto., pretenden facer cumprir o 
p~cto secreto de Ourense( polo qué 
·afirman que ,seria Soto quen sairia 
hominado candidato. Din tamén que 
--é o Comité- Nacional Galego o enea· 
rregado de flomear .~andidato, e pen
_san 'que neste organismo osten-tará·n 
rnaioria. Todo isto pof máis que en 
Ourense se apr"obase _que seria a exe
cutiva a encarregada de facer o no· 
meamento. 

Pero no seo do PSOE o que se está 
a débater máis que o 'Candidato á 
Xunta, poste . que a moi poucos lles 
apete'ée ainda, é o control do partido. 
.Esta é a gran loita que están a levar 
ho PSOE galega. Os intentos de "fi· 
char" a Giráldez, Barreiro e. Rosa Li·
JTIª para as filas "nordistas", pode 
darlles a estes ·a maioria. 

. tarnpo"!CO' se decidiron. Despóis de · 
apurarse t ilto con V ítdr Moro~ agora 
parece que están pensando ·moito ~s 
cousa~ · · , · J· 

Seguen a soar os nomes de Gonzá'.i 
lez Mariñas r de_ Mella, de., SuárérNú: -
ñez ... pero ainda ñón teñen nada de
cidido. 

Tarhppuco o CDS, que celebrou 
congreso, deu a coñecer o seu candi· 
dato, ainda que ,se fala de Fernando 

• Castedo; ek director xeral de RTVE. 
Onde arec;e .que as cousas está n 

meio arranxád~s é en Coalición.Popu
lar, despo) ~ do "pacto de-Madrid" no 
que se outotgaron as porcentaxes. 

O POP " quedou conte-nto co 25 -
por centóJdos escanos, ainda que os 
aliancis:tás galegas non están mqi de 
acordo, e ··a·. loita empezará agora ~ A 
loita e . as ~tlesercións. Hai alguns que 
xa es.tan arieazando con formar can·.· 
didaturas :lndepenáerites~ Algüris aos 
que . hoxe :)son deputados. Só están á 
espera de ·saber cómo -queda a por-

-centaxe p~ra poder aceder a un esca
no. Outros buscarán acomodo nal· 
gunha forE. ación que lles oferece un 
pasto mel or. _ 
· · En reslj! mo, que só Fernández-AJ

bor aparec13 como seguro candidato, . 
mentres que PSOE e CG seguen <;Ji ri 
mindo loitas internas. Outros parti· 
dos esper~n mellar ocasión para " lan
zar" os seus cabez9s de lista. 

E.L. 

-Afirmouno na festa. do ·PCG · rho Ferrol 

Carrill10 ._acusa 'ª P_alero 
de desmantelar 1 o PCE· 

·dun congreso extraordinário rion é 
máis que o cúmio desta manobra. 

-O PCG, sector carriílista, , 
celebrou os· dias 8 e 9 unha 
fest9 no Ferr.o-1 na que · 
participou Santiago Carrillo a Grayes d~claJacjóns dé · Carrillo 
xeito ·de de'squite á recente· SantiagoJ Carrillo ·realizou tamén un-
asamblea celebrada polos - has declaracións que pediu -que se -re· 
'gerardist~s' nesta capital. collesen textualmente: ·"Francisco 
. . . · . Palero f¡íxolle unhas declaracións- a 
Carrillo. ma_nifestou en F,e:ro l durante · "Diario l dé Castel Ión" d icindo que 
a festa do PCG, sector l1de.rado por "asistiu a un curso da policia sobre 
el, rilaioritário en_ Galiza, que non desmantelamerito de organizacións 
preteñde facer o.utro partido xa que · Gomtrnistas, e a miña impresión é que 
"hai bastantes PC;'. Afirma q·ue a sua o está apl icando moi ben". 
intenci6n é "conseguir a ünidade dÓs 

. comuristas españ.ois". Esta unidade 
abarcaría ás duas fraccións do PCE e 
ao PC. Ao 'mesmo tempo acusou ao 
PCE de Gerardo Iglesias de _ "propi· 

O barco "lilas Sicas" con base en Vi· 
go, será o encarregaci'o de transportar 
aos particípirntes no "Cruceiro da · 
Moced~de pola Paz", que sairá de Vi
go o sabado 29 de xuño ás 1 O da ma· 
ñá n, para recorrer as R ias Saixas, fa· 
cendo escalas en Vilagarcia e Riveira 
e regresar de novo, despois de 12 ho
ras de navegación, ao porto de Vigo. 

. 1'01.A PAZ · 
-Doce. 4-oro.r en.~"~ potu Hio.r /Jo.i.co.r . Sti.64do 29-X'uiio 

o PG-pa~ara 
á chamarse 
-Partido ·-

~ ciar manobras de escisión desde Ma-
. drid" a respecto do PCG. . ' . 

Por {butr.a banda· a reconc iliación 
entre as duas te_ndéncias do PCG pa- _ 
recen ~ada dia máis irreconciliábeis, 
e, de mon producirse antes do con· 
greso á PCI; oficiálizárá outra direc· 
ción eri Gal iza. De producirse isto ; se· 
rian duas listas as que se 9presenta
rian ás 'eleicións autonpmicas. 

~ara Fernando Abal, secretário na
cional da UMG, organización ' enea· 
rregada c;la viaxe,. "trátase de unir os 
aspectos reivindicativos cos fe.stivos". 
O cruceiro seria o remate _da campa·ña 
d
0
a rnocedade ".Pola paz e contra a 
TAN" . . · ,_ -
!'o longo do recorrido ter-án lugar 

d1ver~as charlas, actuacións musicais 
en , vivo, asi como proxe~ción~ de 
pel.1 c.ulas sobre.a. paz e contra o mili
tarismo, ~ traveso dun vídeo perma, 
n_ente, desenvolvéndose tamén di
~~rsa s actividades de entretinem~nto, 
, isfraces, xogos, etc ... O Cruceiro no 
1.llas Sir.as' contará tamen con serví

cio de baJ e asisténcia mé~.ica :... _ - . 

~'ill''f-"!!Ei:= 

. UNIDN DA MDCfDADf ~AHU-ut 

G_al~g~ui~"m: 
- .Nac_i·onalista 

O Partido Galeg1,..1ista adoptará a· no· 
me de Partigo Gafeguistá Nacionalis

- :. ta mentres non se defina a situacion 
criada despois da integrffe<,:ión de gran 
part~ das suas ·bases e dirixentes en 
Coalicióri Galega. · 

A adopción das siglas PGW será 
.sobretodo de cara ás próximas elei· · 
cións autonómicas, ainda que é moi 
probábel que o PGN se apresente en 
coalición con PSG-EG. 

Xa no seu último congreso · ~xpre
saran esta intención, e agora o pro· 
blema meirande que parece existir é 
o do nome que levaria a Gocilición, 
dado que sectores do PSG-EG non 
quer.eri renunciar ás suas siglas para 
apresentarse. -

Outro problema, ainda· que menos 
importante, seria o da financiación 
eleitoral debido ás débedas de ambas 
formacións. -

. Se.gu.ndo Carrillo, a celebración 

. Celebración do 1 congres,o ·ga¡
1

1ego do CDS 
,, f¡ "".\ltll Jl 

_SuáreZ''. Oíl'. O O~imism«;» 
O Centro Di:;imocrático e Social 
celebrou o seu 10 Congreso 
Federal Galega con un Adolfo 
Suárez, o -seu lidere promotor 
ret.?o.sante de optimismo. · ·' 
Xosé Antonio Trillo foi elexido presi-· 
dente do Centro Democrático e So.· 
cial de Galiza (CDS) durante o seu 
primeiro congreso no que estiveron 
presentes coñecidos homes- da poi í
tica espa.flola como Eduardo Punset, 
Raul ---Morndo, Ffodr'iguez Sahag,ún, 
Fernando Castedo ... e algunhos ou: 
tros eünerós galegos. Tamén estivo 
presente o antigo Conselleko de Agri
cultura Rey de Roa, asi como poi íti = 
~os galegas que non dan topado aco~
rnodo .. Esta preséncia débese, · polo 
que d1xo Adolfo Suárez no seu d-is · 
éurso: "a que está de moda ser do 
CDS". 

Paralelamente aos coñecidos cune· 
ros que van intentar aproveitarse da · 
sua 

1
popularidade; alguns te'levisiva 

como Fernando Castedo, que rw soña 
como cabeza de lista, ainda que non 
se nomease nis.te congreso; no Comi· · 

· té F.ederaJ non aparecen nomes coño
cidos na poi ítica galega. 

Por outra parte cónstátase a eufó
'ria de-Adolfo Suárez q-ue se atreve a 
mar:i ifestar que intentan desbancar 
na~( proximas eJeccións a AP ·no go
gerno da Xurita; air¡da que iogo afir-

. men que van ser a terc~ira forza polí
tica, p9r diante de CG, o que non pa
rece nada , probab'el, tal e como están 
as causas. . . 

· Anunciou tamén o ex-presidente 
q e se volcará na campaña galega, até 
o -ponto de que se· pensa que será a 

. sua- imaxe a principal catapulta para 
a'· recollida de -votos. 
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·ruado olhomol." 

.ViguiSmo 
PHILP MANZANERA 

Som mais que modas. J~ o dizia 
Miguelito Ríos: "Os velhos_, h-orte
ras nunca morrem". Por isso o vi
guismo marchará e voltará, como 
um boomerang. 

Existe· umha outra doenc;:a se- · 
melhante·: o corunhesismo·. Sem 
embargo, esta está melhor contro
lada. Os se\,Js síntomas som. preci
sos: castelhanitis total -com ~en
déncia alarmante ·a castrpitís agü· 
da-, cus estreitos -nom cabe ne· · 
les umha palha- afeic;:om ao fút- · 
bol de segunda divisom e, no final 
do proceso, o paciente .acaba por 
ter urna cara decididamente-· paila· 
roca. Ao longo dos tempos esta 
doenc;:a -produzida por um ger
mem que usa brilhantina -foi · 
conhecida tamem con ·outros no
mes. Na actualidade .denomina-se · 
cientificamente "dounliesitis pa· 
lú rd ica" ou "doenc;:a de. Paco Váz
quez". 

O · vigu ismo apresenta catacte
ri'sticas -já o indicámos- . m<;>i se
melhantes ao corunhesismo. Po
rém, 'hai umha diferenc;:a funda 
mental que o fai moitq mais ·grave. 
O corunh.esismo somente se"pode 
adquirir por contacto ana l --,,hom 
pense.m mal; trata-se das cadeiras 

· da Marinha ou de Maria Pita, se 
'· um senta nelas- mentres o viguis

mo tem carácter de enfermidade 
social e polo tanto o ~eu perigo 'é 
maior. Adquire -se de moitas e va
riadas maneiras: por exemplo, 
vendo demasiadas vezi;is os goles 
em Bala ídos, lendo revistas de pe
luquería, acudindo a recit ais ehxe
bre-punks ou participando nun 
mitin de Vigueses lndepen~entes. 
Assi pois , som moitas as formas e 
maneiras do viguismo !JU viguitis 
aldeánica. E por isso que constitui 
urna dqern;:a social· e nec;;esita ur
gente prolifaxe cos primeiros sín--. 
tomas.. , _ 

E cales som?, . perguntaram-se 
os amáveis leitores. Pois mire, hai 
moitas posivilidades, pero vou-l~e, 
apenas citar umha r'noi corrente (e 
perigosa). Se um dia, sen mais~ 
acode a Balaidos e pensa que Vigo. · 
é umha nac;:om e o Celtf! a_ sua s~· 
lecc;:om, se a continuac;:om qüere, ir ·" 

f gna.cio Gallego, Secretario Xeral ~o Partido C~ml;lnista ·esti.vo· ~!1 qaHza pa.ra_ ~ar Uf') m'·iti<n e 
apresentar publ'icamente este partido. Era _a pnme1r~, vez qu~, vina ~ nusa nac1on .porq~~' ~egundo 
nos exp!icou, .-a efque · des~e .pequeno He cba~aban . ga~·lego .e ate al.gunha vez despe.1t1yamente, o 
PCE se.mpre .tivo moito c01dado,en. que non pisase a nosa·te,rra, por non ·sust€ntar ~s tes·1s _ · 
eurocomunistas. , · · . · _ . , "' -. · ,. · · . · .... 
-Da veHa escala .do .PCE, resulta un home afabel para o entr;ev1stador, ·por · m.q_1~ gt;Je -non -pad,a 
abandonar -un tono mitineiro e un interyto .de querer convencer p~wtodos_.9s ~ero~ .ao seu _. 
interlocuter, O se·u discurso hoxe .é bastante d.1!erente do de ,Car.qU() ou"S_~nt1a~o-~lvarez; pero as 
suas .mane.iras non difiren mofto e dá a im_pres1<?~ de q~·~ esta p.le_nQmente·crnwenc1-~o de e~ lquer 
causa que diga. · A sua ,teima é a de _conven0,er _da 1mper-1:0s.a . nec~s:1dade qun.verdade.1ro '.part1dQ 
comunista que, · piJra el, en todo o -E~tado, n_on pode ser ~utro q~e o PC. '< ·. · " , , . , 
Para Ignacio Gallego o problema qo. ~omL:J.rn~mo en Esp~na ':lºn ~~e pers~_!li:iS, _de Carnlfo 01.;1 de 
Gerardo Iglesias,· o pr.6biéma está n.o abandono do marxismo ·ternrnsmo, ainda que sexa remiso a 
empregar esta palabra: · . .. · , · · : . · . , . ' '. . 
Para el Carrillo nori ·ten futuro político~ ·dado que segue, ~.ante.~d.o o~ pn}J.ctptos eurocom_urnstas e 
o ·PCE non ten abandonada xa:as suas siglas,. que son o umco '.Capital poi 1t1co co que canta, porque 
estas serian aproveitadas polos verdadeiros comunistas. !\firma que Gali~a é un-ha . na_ci~n ~ 
pronúndase poi-a autod~terminación_ para tratar de expl1·car lpgo·por que ten que existir ~o un 

· partido comunista en todo.o estado: Pronünciase c,ontra a _OTAN e a CEE entendendo as1 as 
diferéncias ,entre o seu partido e o PCE, onde militou moitos anos. -. _ 

NÓs somos un partido comUnista que 
recupera todo o que hai de funda
mental nun partido asi e, por supos
to, no noso por razón-s históricas. Pe-

. ro - cla·ro, un partido comunista hai · 
que situalo ~oxe con .vistas a resolver . 
os problemas que ternos no presente 
e cunha perspectiva de futuro : 

O PCE xa ñon .é UA partido comu
nista. Gerardo 1 glesia~ o d íxoo tex
tualmehte "este :>ca non é un partido . 
comunista, é outra cousa", e niso le
va razón. Andan no que lle chaman 
"Converxéncia" con . Tamames _que 
xa ten dito que non é . com'unisfa; 
con outras persoas que ou son socia
listas; ou non teñen nada que ·ver 
ideoloxicamente co comunismo ... 
pero' andan buscando esa· conver~én
cia que, se deles dependese, realiza- . 

· ríasé con putras capas procedentes 
incluso da · burguesia e, ademais, po
i íticos doutros partidos. Un ha das 
pe~sonax.es desa. converxéncia e da· 
que ainda chaman Partido Comunis-· 
ta de España e :Julio. Anguita, Alcalde -

· ele Córdoba, ao que hai uns dias Bal- ,. 
bí.n no programa ·"La Clave" lle dic!a' 
"más -línguas andan a..dieer EtUe a vos- , 

· tede votouno . a pireita". A resposta 
de Julio Anguita foi: . "nbn son más 
línguas, · a min votoume a direita". 
Trátase así duns eurocomuhistas que ~
os pode'Vo:tar a direita,·e moi conten
to~, ·que' se podeñ aliar co cierno, pero :,. -

de vacac;:ons a Benidorm num jet ••11!1.-ll(íi• .. ••ill•••illl•• 
das aerol·i nhas federais, s~ acode a 
vestir-se a um desfi le do Garcia- ' 
Barban, se solicita excesivas entre
vistas com Gorvachov no Kremlin, 
se le Pharo de Bito incesantemen
te, ·se lhe éheiram mal os portu
gueses mas continua comendo b'a
calhau no Porto , se vota por Ler i, 

é un 
f ' . 

partido comunista, 
senón un ~ _ 
~artido laico'~ 

·é a mesma que existe ca partjdo so~ 
cialista, .por pór un exemplo. · 

non sobre bases comunistas. Eles 
mesmos o dixeron noutros mómen
tos; o Partido Comunista non debe 
ter ideoloxia, debe ser un partido l.ai-

; • ca. ·Partido laico é, incluso, 'o PNV. 
Se nori ''me equivoco, tampouco o 
partido de MaMuel Fraga é-confesio
nal. O Partido Cómunista, entre as
pas, de Gerardo 1 glesias e- desta xen
te, non é un partido comunista, é un 
partido laico. 

. se realiza todo isto ... crea-me. 
~vosté tem viguismo aldeánico. 
Consulte decontado co seu trnéd i'· · 
co. E em nengum caso, baixo nen- •· 
gum concepto viage cara o norte 
(Compostela, A ,Corunha).· Vai· 
mais longe; umha temporadainhá 
em Barcelona, en New York ou 
nos Aneares pode ser a melhor' (se· 
nom a única) alternativa ao seu 

o que non e~tendo é cómo· persoas . 
como vostede, que-teñen agota-estas 
grandes diferéncias, aguantaron tanto 
tempo no PCE se xa se veu despoxa- : 
do desde hai moi:tos anos dos" verda- · 

_ camiño. Eu dixen publicamente (~s
tivéri na dirección do partido e fágo
me corresponsábel do que esta fixo 
mentras e~tiven nela) que tíñamos 

·que tomar oufro camiño, que tíña
mos que voltar aos sinais de identida
de do :p·artido~ non habia que desco
brir nada nen voltar ·atrás, 'serión' uti-problema. · 

. Ó\JTRO PROÓUTO GA,LEGÜ QUE 
SE EXPORT.A. 

· Así a diferéncia é a que hai entre 
un partido c~munista de verdade que 
non renúncia aos seus princípios, ás 

·suas ideas, ás 'suas metas finais, que 
son a transformación da sociedade, . 
que está a'o servício da erase obrei
ra ... que ten poi ítica de ,alianzas, por 

' suposto; que aborda os problemas 
concretos de cada dia, por suposto; 
pero un partido que non renúncia á 
sua mis1ón historica e aos seus debe
res coa clase obreira. lsto é o que nos' 
diferéncia, pois eles .están reducidos 
praticamente á procura duns escaños 
nas eleicións, e nós afirmamos que un 
partido comunista "debe ir as elei
cións, ter representacións, pero sobre 
'ªbase da defensa dos intereses da cla
-se obreira. A- n.o!la diferéncia co PCE 

deiros princípios c~munistas. · 

· .O PCE mantívose desde fiai bastantes 
anos perdendo impulso, militáncia, 
incidéncia e, mália isto, persoas que · 
víamos este fenómeno, mantí_ñamo- . 
nos no p<irtido x¡;¡ que os comunistas 
non debemos de guiarnos só pola no~ 
sa anál-ise persoal, polós nasos razoa
ment6s, senón tamén polo critério da 
prá.tica . . Eramos moitos os que con-· 
fiáb~rilos e,n · que a prática, a . expe
riéncia, axudase '. a· outros .a ·compren-

- der que era necesário rectificar, era 

. lizar unha téoria qué. tiña S"ido el abo
' rada por moitos esforzos, por moitos 
talentos e que tiña · sido contrastada 
n.a prátie~. lsto é o que expl·ica ·qúe 
moitos .tardasen en dar est~ paso e 
que oútro;; moitos a inda non o ·desen 
e o estexan plaritexando_ ago'ra, ·por
que mojta xente que. está no f?CE 
terminará no Partido Comunista de 
Marx, de Le'hi·n, da piase o.breir:a, da 
revolución' español¡;¡, non hai que 
asustarse desas palabras, · r;?orc;:iue o · 

· necesári·o cambiar e, enfin, até que 
cada un foi chegando á conclusión de· 
que non habia capacidade de. análise - .. A no.sa di~er·éncia 
crftica, senón que se insistia en facer 
que quilo fracasase, en defender o eu- CO. PCE é a m~Sflla 
rocomunismo, que nqn tiña dado ou-
tro resultado que a .destrución do ' . que existe co PSOE,, 
partido, cando cada un chegaba a es
ta conclusión, tiña qu~ tomar outro 

.. partido. comu11ista: ten esa misión 

F álase . até . por persQ~s da dire~i, 
_ de que ao PCE dinamitárono desºn 
- dentro,, ·pero tamén desde fóra V de 
, . tede ere que_ lfoubo algun~a-iohxu os; 

Penso que no,n, ·sé. po~e talar du:~~ · 
yoladur?. do _PCE, de drhamitación E· 
.al_ ~~ . rr,ia1s c~mpl~,xo_. Se algo dina~¡ .. 
tou ao· partido fo1 o ~urocomunismo 
pero. tampouco se fix? con _ese ·ob'. . 
xect!vo cono.reto de dmamitalo. Ao 
part1~0 o que lle ~asou é que non Po· 
de v~v.er un partido comunista s 
uns sinais de ~e~tidade, ~em .un plaer:i~ 
te~amento propno especifico .' Corno 
tje1xoo. €le; t~r eses planit.~xamentos e . 
eses 1:mnc1pms, · po~s saltoú teito pe: 
da.z~s;,. ;a ·Poste non -m~nipúlase todo 
e d1~e qu~ .Carrill.o foi mao, Gei:ard:O 
Iglesias :p-10.r; que ean:illo, Sartor;ius 
o ou_tr~, .. todo i,so é tratar oe exp!i'. 

: car_fenam~nos que teñen11.mha e-~pli- i 
cac16n .racional por .unha casuística 
por unh~ sér,ie de feitos <:¡oe senderi'. 
vados d~tr:as COi;!sas. Os c6tÍi1.mistas 
somo.s c~mo os demais seres huma- · 
nos, o .Que . aportamos .é uri plantexa- . 
men~. unha c~nceiciófl do mundo, 
un ha idea tje como deben de resolver 
os problemas; no demaís entendern0. 

nos, non porque somos bons amigos, 
se non ·porque nos une un proxecto . 
comun: acabar coas inxustícias que 

. produce o capi~alismo. 

Cál e a posición do ~C a respeito da 

.. Penso que non se 
! ·pode falar dunha 
1 

' ·-voadura do PCE . . , 
. dunha dinámitación .. 
Se algo dinamitou 
o· partido foi 
o eurocomunismo" 

l ·~ita de liberación nacional que están 
a levar as diferentes nacións do Esta
do? 
Dixériolo de entrada xa: en polémica 
coa postura abandonista do PCE, 
porque, de sempre, o Partido Com u
nista ' de España foi defensor conse
cuente do · direito de autodete rmina-
ción das nacións. . 

.Q direito de autodeterminación 
dúnha nac\ón non pode ter máis lí
mites que os que poña ese mesmo p·o
vo que ten ese 'direito intocábel. 

Nós Sümos, ademais defenspres de 
que a el.ase obreira do estado estexa 
unida e de qué entre os povos de den
tro do estado e·xista a meirande .co n
fra~ernidade e unidade. Par.timos, na ~ 

· turalMente, de· que esa unídade e e.sa 
con.fr~ternización non pode f¡:ic erse a . 
ba ~ de retórica e de expresió n de 
bons sentimentos, senón no respeito . 
do~ intereses de Jcapa un dos bons 
sentimentos, senón no respeito . dos 
inte-reses de caéla un dos povos, de ca· 
da unha das oacipns. . 

lsto, ql!e 'd eíf~ dimos desde un co
mezo, colocábanos, de entrada, n~!1-
ha postura diferenéiada da que v1n.a 

, mantendo o PCE. ·e todos ós d_ema.1s 
partidos. Qué pasa nesta España no
sa? Que é uri estado multinacional·; 
eu aqui e'n Galjza síntome t,an a ~osto 
como en Córdoba, pero s1 ntome _no 
meio dun povo coa sua própria ~~r
sonalidade, ·rio meio dunha . ·nac1on 
que- non .s'ó ten o seu. idioma e a su,a 

.. · cultura·, senón tocia wnha pro91~m~ : 
tiéa complexís.ima na orde econom1-

. ca social ,que a min me leva a buscar 
aos responsábeis de que nunha ~erra 
verdadeiramente privilexiada e~rstan 
grandes bolsas de pobreza; lev_ame 
aos bancos" aos círculos tinance1ros, 
a aqueles q~é extra~ron secularmen~e 
a riqueza do povo galega. Para m1n 
esta atitu!deí asi as cousas, no~ P.ode 
ser logo só de princípios, senon que 
ten que ser tamén prátic~, _ p~lo que 
consideramos o naso deber lq1tar pa
·ra sacar a Galiza ,élo subdesenro!o e, 
ao intentar ' isto, non estamos lo1tan· 
do contra outros pavos se.n.ón contra 
os multimiHonários de Gal1za e do~
tros páíses e, sobretodo, estar'!los 101-
tando contra as multináciona1s, con
tra as for:zas imperialistas. · 

'os nacionalistas diríanlle que hai un· 
ha CQhtradición no seu 'discu.rso, _~a 
que estando pota autodetermmac1on 
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non defenden a existéncia dunhas 
forzas políticas próprias da nación. 

~as corí este~ pártidos, do que se trata 
. e <:fe prática P.oJ ítica diári~a. P;enso que -

· : ps· 9ue n_O!) se integraron ·neste pr0<;:e ~ 
~O · de · u~1da~e comun.i~ta é_ p-orque 

: n~no.Coroprendea; ou'-non comparten 
a 1d~ dun gran partido de vangarda ' · 
de masas, !Ylóvense en grupos peque
r:ios .-~unha idea ll)oi sect_ária ·de posuir · 
a;Yetr;Jade_ a.P,soluta·. P~_nso_ que.isto es- · 
ta cada, vez máis _ local'izado ·e. tjt..Íe as. 
xe_ntes que poden simpatizar .con esas - . 
com~ntes·, a experiéncia e ávida leva =- ~ 
raos á:conclusión de que, xa que hai ·~. 
unha base consolidada, intenten facer 
.o gra.n partido de masas que necesita 
España. . _ . 

. Algun~ deses grupós teñen a e'Xpe-
riéncia de .. que pla"ñte,xaron batallas;_ 

. aut.odetermiñáció.n : .. 
non ·p~ode ter máis -. 

. 1 - • ¡ , 

Hmités.· que O$ que ... · 
; , 

·.impo_ña ese· mesmo 

. P~Yº· 1'!QS so~os · 
· ademáis· defensores 

serve de pouco que eles-erean ter a 
Po is xustamente, ·e teñen razon . xa razón, xá que ademais de · posuila hai '-
qu~ non é- incpmpatíbel. ·Pero ó que · que ter a forza, e a .forza- está nas ma-
nos dicimos é"'-' cómo van vosteees sas, e para ter forza oas mas.as, teñei) 
sós ·en Ga'liza, serí nengunha-conexió~ que ter un partido cóA.€redibilidade -
cun partido_ de verdade,-r.evolucfoná~ con e.ntrQnqúe nas rpE!s~s. ·Ainda qu~ 
rio, cómo vañ sacar a G·al iz.a do esta- se ha1. un gr~n part1qo-pero non ten-
do en que está. Póderán saca la na me--- - .t!~~a 1deolox1a av~nza_dá e . re.volucio~ 
dida en que' ha"xa l:ln ·partido comu- - n~r!ª· COJ]10 o PSOE!~on.ser~e, d,é ~a
nista que conecta cóa povoación, xa . . · da. P - ~?so caso _~Ol)'='~~ ese, . nQs te_rnos 
gu~ contra a _· recon~sióa que se · 600 m1!1tantes prooesa9:..os - ¡xJr .de!~n~_ . 
apl1cou·· en -Gal iza- habia q·ue - libr~~ 0 de~ . aos ~rab~ll~cj_or~s.-~E~~a J~cc10_!) . 
combate en Sagl!nto, Sestao, Cádiz, _pr9t1ca y~1lle . mq~tra~~- a · est~s· grupos~ · 
un combate xeraL . - ~ - onde ~sta~o Part1eo :C.on;iunrsta_ e. ori-

- : . , . . de esta outra cousa . . A burguesía non 
En Gal1za quen extra1. as nque..- . ·se equivoca e non niete .na-cádea aos 

zas?: a oligarquía. En Gal iza tamén ._ eurbcornunistas, seri6n .que . sempre 
hai oligarquía e hai que loitar confra .van· dar connosco. A burgúesia .intei-' 
ela. Ouén loita? Só os galegas?: serán rouse .mellor do que estamos facendo 
vostedes derrotados. Todas as vítimas que os traballadores_ é que ;1noitos 
sexan andaluces, murcianos, ·caná- destes .grupos "mo.i · de esqúerda'.', · 
ríos .. ? aí está a cuestión . .O noso par- "moi revoh:icionários". · . - · . 
tido asume isto como uo próp·ri-0 
princípío, partir:tdo ~de que aqui har 
un estado que expolia por igual a uns 
e a outros, que é o instrumento da 
9ligarquia e que a loita debe de ser le
vada por j:odos os povos do estado. 

Curiel, como Fraga, es:t:á mof pre.o-· 
·cupado . porque nof~espian. A no~ 
nµn~a se dixo _qlle nos :espiase.n-_ · A 
eles espíannos, a nós metennos na-ca
dea, procésannos-. Calquera que ve·x·a. 
a pr·ática agora pode a icer: ágora ser 
onde están os comunistas: 

Tan próprias son as forzas de Galiza 
como somos nos co PC de Galiza te
remos as relacións que os comunis
tás de Galiza consideren que deben 
de ter con nós, nengunha involuntá
ria; e un funcionamento autónomo. 
Non seremos nós os que lle impoña
mos aos camaradas de Galiza, se se 
trata dunha acción reivindicativa eri 
tal· ou cal problema, restricións por
ue mol~ste en Jaén; agora, se e inxus
ta, non seremos· nós, serán os pró
prios comunistas os que digan que iso 
.é inxusto. Pero a autonomía de fun
cionamento é meiran.de que a de cal
quer. partido da direita. Os gobernos 
de Galiza fórmanse en calquer para
dor. O PSOE nunc~ comprendeu o 
problema nacional. Nós podemos 
entendernos. Se eu veño aqui e digo 
algunha cousa coa que non están de 
acordo os compañeiros, poden dicir~ 
mo e para min non é unha ofensa e 
iso non e.stá en contrad ición cos no
sos plantexamentos. lso é un manL
queísmo e examinamos os prnblemas 
do _ estado en conxunto. os problemas 
que hai. que hai que resolver en Gali-
za, en Gal iza só non se resol ven, por- 11 No' s - As eleició~s galega~ están a volta da 
que o poder central está en Madrid e esquina. Cál é a perspectiva" do PC 
no~ aqui e porque para arrincar con- • • ,, ne~te sentido? 
quistas necesita a forza do povo g~le- pos1c1ons 
.9o, pero tamén á solidaridade de to- '· lmonos . apresentar.' Agora mesmo 
dos os povos do Estado. Unha forza .nacionalistas, · non sei os votos que irnos ter, pero sé . 
que queira ser eficaz ten que actuar sen'o' n m·a' ··s·· ben· 'nos dan tempo a que se ·coñeza o que 

· conxuntamente, polo ~ue non se lle pens'amos, cómo c·remos nós que Ga-
pode d,~.r a volta e dicei' que nós so~ · · liza pQde sair da situación de ·humilla-
mos ma1s galegos porque non falamos patrióticas". .ción na que se 'enco.ntíou secularmen-
co~ demais. ~n primeiro lugar non te; se nos dan tempó, pode producir-· 

'· ha1. forzas que non se falen cos de- se 1:1nha reacción m-oi ·positiva e dicer 
ma1s, !;! bon ser.ia que talasen sempre \ que e.sta si é unha opción_co.munista; . 
9orrectamenté. En segundo lugar ·iso 0-r:abén, sabendo SE;)mprE1 que· cada isto non, e comu11ismo d~scafeinado. 
e non entender'cómo resolver os pr:o- povo ten ,dir:eita a escoller as formas . E se a xénte entende que unharepre-. : 
.blemas de Galiza. · . ' . . de vida material· e. cultural; calquer sentac"jóo ·autenticamente c.omunis'ta · 
e·· .. . . . . povo. ten direito a decidilas· e distri- qué denúncia os males-e os éa'usantes· ··. 
di~15 son as rel,ac1ons de _v~s~edes ·e~~ builas de .aco~~o cos. p~iAcípios .de au- 1 dos" males; qÚe é .importantísimo, se 
fer e rentes-P~i:t1dos comu n~st~s das d1- ~odete rm 1 ~~c1on. I¡\ m 111 no me _e.sJra· , o pov6 gale9b coneétá' corí isto J. podé-
tad~~t~J ,~aci~~ r;CJU~ c?i~f.-?~~~~'~ E~--- ~ n~qu~ aqu1 ,ha?<a ,fO!'zas, J;>r.ogresistas,· . mós ter uns r~sultatlos que sexan ur:i- ·._, 

~ ::-. 
1 

• . •-' ;! 
11 1

, "H. ~ '-;~· ,, e·. ate .. :se cadra r:e.voly~1C:Jníi)rias., . G¡u~ lles .ha axuda, lJn .. co·mezb de toma· de 
Nos . tei:nos xa organizacións en to- e.ntro~ .. na c~e~za. e esquema dun par- . con9i_é_ncia gas ~ent~s de que sen par-· 
áas... . - · . · · .. _ "' ·t1do ~omunis.té;lr ~c~ntralista que non tido comunista t.0<;io se adormecé; _to-
N , , . ~ / .:. · \ . , . · . · ve estas · COll~as'.' , lso é falso absol,uta- . do menos q máqµina dos impost9s: a 

0 !1 •ne i:_ef1rQ a, !!OS qtJe estan inte- mente. , - · - . - _ · " . exppliación .dos · pavos. ·Pero cando 
~a~os ·no re., sehóo a,partiáos' comb . . .. . .. . '. ;. . . .., ., - . f -· un partid.o pomuni~ta. empaxa d~ v:er-

asi, UPG, PSAN.,:.: · . · · - - ·· Hai q~en.dt)~ue os ~n,daluces_ e ·os dade até 0s social.istas téñen que des:. 
El , _ . , · 1 · ·• · - • galegas son. 1_gua1s, por por un exem- rt · 1. .: , 1· · · p 1 es tenen posicións non 0 digo -pe . 1 s· . . · - d . . d. , d.. , pe . arse.· sto .vemo o .en ortuga on-
xorativamente . na·c'·1onal"1.stas N. o'~ ·cPuºit· . i, _sed. ~e e_s9.~ecetn . ,oh_ 1 .10.m,a~ ~ a . de So'ares «:"iu~ria .acabar coa Revolt.i: 
n . "" '': ., . . . _ . ., ura, . as , conno ac10 s soc1a1s... "' ·d·. Ab ·1 · · 11 ' d · · , on _temos posicions nacioi:ialistas se 1 t . 1 • · , • .. •. • . c1on e n e veuse e to o abaixo. nón'. rn •· b - . ; . ' . -·1 ogo ~men s9mo_s,. 1g~a1s qµ~ os x~- · · : · -, • . __, , 

- me~te ais .en pa~,0t1cas, ~.ut~n~1ca· · pc;>n~ses; o P?YQ galego ~ 0 P .. ovo .9ª ~ _ A:qu-1 ·se- h,oubese u~ J;>~rt1do comlt
Pero P9~ula_res! reyol~c1on.anas... lego. ~stes problemas so os resolve- nista cqn repr~sentac.1on n~ parla
cue t. ,non de.b;n~rnos , l1arno~:- ~or- ··ron :axeitadatnéJfte"'os pa:r.tio.os c-offiú,,.: mento todos melloranan, senón pa" 

5 ions - ·semant1ca E · · · · ' .. · d" d mo"t .. . . . · s. ,. u . , se:1 q~ea nist~s. Aqui' xa empezaba a .resol'verse gananno mo! caro 1ante a xente .. 
nali'stªass. xde.mftes-dque s~ eha~amr:i,ae1q.- :;<t nó 36 .. . 1 - •. • •. • «!. . ,... - • ' • ,...· • ... 

ale · .. ~ -en · en: a mter~s ;,:do'.- po:vo t · ~-:·: - ·~ ·: · NÓs imonos apresentar, _irnos ton¡ 
~te .9A, d,°''POvo basco, de Cantabria¡ Cais son as diferé"ncias do PC con ou- tar os nosos votos, e os resultados de-
n<>· nos venri0s,_con. recelo porque . tros p~rtidos:q:omu·nista~ de . ~fhbito . penden do povo, de cómo nos ente0¡
s n ~e.fende-mos o nacionalismo. N6s estataf CJ>mQ 0 MC, LCR, PC-ML, da. 'En Galiza fai máis falta ,que en 
ornas ~ntemieíonalistas ,. coidado : "' .~-, PCOE~·· ; .. ·::r ~ . , -. . -. · • , .:1 • . , • - nengun. sítio un verdadeiro partidp-

Pe .- · :: . "". <; "' -· -. •· comunista; · 
r9 e~tes ·.par;t:·idos ;tamén se :de.finen ,,: M:áis '<:¡Ue:...-e:xJtir cH:feréfidas id~olóxi~ A. ÉYRE 
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Cadéncias 
incríbeis · 
Por seguñda vez-consecutiva, apró
p'riome. dun verso de SllviQ Rodrí
guez para itular un .. . artigo? Non •. 
isto non é un artigo sério; é, como 
canta ria António Machín,. "lo que 
pudo . haber sido y no fUe". Son 
proxectos non realizados. de pe
zas xorna lísticas, notas tomadas á 
presa ao dorso dunha ta rxeta de 

- visita, ou na marxe dunha d fa pro
festa·s patronais, ou na quiniela, 
ou na esq uí na do · perióc:lico; na sá 
de espera do dentista, ou nun ºco'
che de liña se hai alguns metros de 
estrada que o permitan, ou ao to
mar unha caña en solitário ... Sán
chez Ferlosio, en El País, acostu- · 
ma a chamalos Pecios (restos de 
naufráxio); Manue l Vicent - e des: 
culpen o metropoletismo _do que 
estou a facer gala fachendosamen 
te- chamari'alles Cintas; Alvarez 
So lis, billetes .. . Un se rvidor, rríáis 
musical , máis lite rário (modéstia 
apart~), pláxia e pluraliza confesa
damente a Sílvio : Cadéncias incrí
beis. 

-Viaxo a Lugo, e, impenitente 
na miña teima de escudriñar coa 
ollada paredes e valados, descubr.o 
estes pasquins: " La Consti tución a 
los cuarteles. Juventudes Socialis
tas" . Vale: esa Const itución, neses 
cuarte is, é onde 'méJlor está; co-en ~ 
cerrada. Outro: "Paz . JJ.SS." Per
mítasenos que dubidemos nioi se
riamente: iso qué é, si ncera propa
ganda pacifista .ou t endenciosa·, 
narcisista e histriónica promoción 
da figura do secretário xe ral c:la or
ganización firmante, Jav.ier de 
Paz? 

- "Hay que llevar a Fraga a la 
Moncloa, aunque sea un burro" 
(Jorge Verstrynge). Esta redacción 
ignora se a caracterización en bu
rro , expresada tan enfaticamente 
polo xoven secretário xeral alian
cista, sr. Verstrynge y Rozas (a 

min nen me toques!), se refire -ao . 
meio de transporte para chegar a 
Palácio ou se pola contra indica o 
estado natural no que oa estar don 
Manuel á hora de sentaló na cadei
ra presidencial. De confirmarse a 
segunda hipótese, a frase en cues
t ión -ben pode ria parafrasearse do 
seguinte xeito: "Hay que llevar a 
Fraga a la Moncloaca, aunque sea 
en bruto, porque este hombre es 
una joya, un diamante ... " · · . 

· - TVE, 30 de Maio, Telediário 
das tres da tarde: trinta e pico · 
rnortos,. arredor 'de .douscerl.tos fe
ridos •. non · sei cantos deles gra
ves ... , balance oficial da traxédia 
de Bruselas". Comento de Manuel 

~campo Vidal, apreset:1tador: "Un 
fantasma recorre Europa, la Euro
p.a culta .. . " Culta? Xa se nota. Ca

, gáchela, Manolo; e· vostede per-
do_en. · · 

_ -Un recente auto-informe da 
' Comisión de Consulta e Verifica

ción da Publicidade' (CCVP) de 
Televisión Española sinala que · 
arredor dun · 50 'pqr cef]to c:,fos 
anúncios apreser:itados para a sua 
emisión polo chisme son rexeita
dos en primera instáncia, funda
mentalmente por referéncias vexá
tórias "ao papel da muller". Noo 
obstante, TVE emite reiterada
mente na ~ctualidade. barbaridades 

como éstas: voi de muller: ' ! lTe 
está bién?", voz de home: "Muy 
bien!", voz 

1
en · off: "'Ellos u·s~.n 

Abanderado porque ellas compran_ 
Abanderado"; "Misto!! . Mi mujer
t ambiéh lo usa .. . "; . "Con, Otelo .. 
vuelve el hombré", etcét.era. Ten" 
do isto último presente, imaxi ñen 
vostedes o nivel de intolerábel gro
saria machista ao que se atoparán " 
ese~ spots "rexeitados en primeira 
i nstáncia". , 

Pésie a tod0, as estadísticas 
non varían: "De cada dez persóas 
que ollan a televisión; clnco.-.. son · 
a metade" (Johann Sebastian Mas" 
tropiero, La corchea y el horticón, . 
inte racción y propuesta). · 

-Xa pasa das duas e .média ·da 
tarde do 11 de Xuño. Estou senta
do frente a uri televisor en funcio
namento, rematando de ler o úl
timo . número de ANT. Instintiva
mente, ergo a visÚI do xorn'al e· na 
pantalla vexo. un militar ~on gafas 
e mostacho. Retomo á leitura. da . 

.. coluna de· Xesus Vega. Posterior
mente terei qµe reler integramente 
o artigo, xa que as declaracións do 

. rñilico, enfre elas unha encomenda 
a .non ser que "milagreiro" , santo, 
interrumpen COl")stantemente _ a 
miña fluída leitura e i_mpeden un
ha normal asimilación. o unifor

. mado· busto parlante estaba a ofe-
recer, se non me trabuco, un ba
lance final · e unh9 valoración per
soal . sobre · as .recentes xornadas 
militaristas. Para rematar, rnmatar, 
.dixo: "Un sólo accidente grave, y · 
éso es milagroso". Certo: con 
mandos capaces de facer semellan-

. tes afirmaci.óns, , é milagroso. O · 
meu vicrño'. d.e asento, arreciando a 
coña preocupada que asulaga a es
táncia con televisor, relembra 
comparativamente o caso do selec- . 
cióríador estata·1 de natación ao 

. que . candó lle pergurítaron .Polos -
resultados que agar_áaba colleita'r 
nas Olimpiadas_ c;fo -Los Angeles 
contestou: ·'-'Yo, conque no se me 
ahogue ningún nadador, · me con
form'o''. ' Non se afogaran: mila-
groso! · · 

;{ -
HER!"AN NAVAL , 

Dérri.tbado'. o ~ 

~¡~ino- <l'o Marq é~» 
O dia 1 de xuño foi derribado, deff 

nitivame.nte, por orde do concello de · 
Sárria . e ante o perigo que ·supoñia, 
o Pino do Marqués. 

Entre_ guras e motoserras, e diante 
d.unha granee expectación popular, o 
abeto centenário, que hai ben poucos . 

-anos serviu para que unha parella de 
cigoñas aniñara nel, caiu abatido no 
~han. (ver ANT número 262). 

Ecoloxia -

A NosA. TE~RA / 8 -

- 1 -... --· ' .. . .. . 
Forte contam1nac1on 
no . R·i_O C8be·-_, 
Os vertimentos da mina de magnesi
tas de Rubián estarian a causar daños 
irre_parábeis· ria fauna -e flora ·dos rios 
Nocedo, Mao e Cabe, 'segundo denún
cia 0 81\iG de Monfor:te . 

Nos importantes· -proOlemas de 

contaminación que sofre aétualmen
te o río Cabe estarían t amén implica
dos o depósito de Rente ~xiste nte na 
cidade e a graveira iñstalada na parró
qufo de A Vide. Ao parecer tamen-se 
está a producir a marte dun gran nú
mero de peixes a.causa da asfíxi a, de
bido á gran cantidade ae materia or
gánica que hai na água, prod uto dos . 
vertimentos de resíduos urbanos. 

. . . . . .. ·. AS CERAM·I~ 00 ~ffi~·g: 
Segundo Celestino Torres, alcalde 

dé Monforte, as denúncias que se es
tán a producir surten pouco efeito 
debido a que a lexislación vixente es
tá absolutamente desfasada e os con
traventores das normas non teñen 
nengun reparo en pagar a multa que 
selles impón, que é como m áximo de 
dez mil pesetas, e seguir coas suas ac
tividades normalmente até que sexan 
de novo multados. . 
~ " O BNG denúncia igualmente que 
apesar de existir unha arde ·xudicia l 
por meio da cal se procedia ao ?erre 
dunha graveira polos seus vertido~ , 
ésta., aos dous días de que se produc!· 
se a comunicació'A de dita arde of1· 
cial, segue vertendo .diariamente 0s 
seús residuos nun dos ríos que de
sembocan no Cabe. >-cZ 

~'AS IDEAS'EAC1ENCIAQUE · ·grt~~ 
LLESPROPORCIONAO ·· · .... . .' ~ ~~-et 

~r¡r, 

Unha vaca 
segue ainda presa 

O. Alcal(le . 
de Baiona .. ~- .· e iill';:IG· lA-Be'· , .. R·~, .· mol R·10·:. ~ii:uj~ '··:.: - -· • av'-1• - . · ...J W :J W , . 

• . . . . . . - ' . " ~ . '"' <': ~· '. J ¡ ' ~-~ g ~ « l 

DJ;·EOR - · .~GALí8Í ~~g~
. _,( . ; . ' . 

arresta~ü~~ .. -.! ~ . 

1~_:,. .... _ ~ ,~ : , · ~~ n ~ ~ . ~ . -~~· 'f' ')iJ . ~q'· ar ~uri'' rel>año.~s·~:q 

. -,. º€ 1 ~-· R'IQZ Q .(/)5l;~ . " • • 
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• • • z l ·I\· .ir.:: 
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· de· ove.Has 
O.Alcalde de Ba·Í~na -d~ti~o a todo un 
reb¡:iño de ·ovellas que pacían a.o lado , 

·· da Palma. As "infractoras'' ._,fo ~on 
- conducidas<polos gardas _ mun!cpar~ a 

. dependéncias da Casa Consr~t~rLal.'.: 
~ .. - onde fixeron un i[llprovisado .redr l~ ,.¡; 

· · ,, , .H.!Ji agpra dous! a~os fo(a ~rres.tad¡~ 
ünhá va~ií polo mesm() n:ot1v~~ an i.~ 
m~t. que a inda hoxe .. continua . d~,t .. 
dot' ñd' lligifr"de Belesar,, perto da ca,~ 
pita!' . .dd. l:ohcel!o ~ Alf« xa~tr';)uxo -ªº 
mun.c!p,~ün ·beceqp.,. . ~. ;· · ·. 

. Q·'propJieJário c;fas ove!las e o.mes' 
rno ··que ()~ da . c;i'fad~". vaca . . Es~é! veL~ 
aespois de -p~gar a ' co~responqent 
murta •. pudo levarse as ovellas. . ... ~ ,. 
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.- Asamblea constituinte da CXTG 
·Os escindidos da llMTG 

afirmán .a· sua" vocación 
de sindicato maioritário 

' ' .· . . 

cúca de 400 persoas asistiron á Asamblea Nacional Constituinte 
da Confederación Xeral de Traballadores Galegas (CXTG), · 
colectivo recentemente escindido da 1 NTq, c~le~rada o pasado día 
gen Cornpostel.a. ~asamblea apro~?u · ma!ontanament~ 
a - roposta de ampliar a denomtnaC!on rex1stada da cet:)tral cos 
te~mos "intersindical nacional'.', p~onun~iándose igual.mente pola 
abertura dun debate no que part1c1pen diversos colect1v9s de 
trabal ladores cara o 1 Congreso que se celebraria a finais do 
presente ano. 

teriormente aprobados, co.mo é o ter
mo de "pluralismo" ou a maior.. auto
nomia p~ra os sindicatos de rama. 

parecen encontrar o seu_ espácio sin
dical no que Pepe Díaz definiu como 
a franxa que existe entre CCOO e a 
1 ntersind ical . Matizándonos, ai nda, 

t Xesus Arrizado que aspiraban a ocu
par o espácio do sindicalismo naéio
nali~ta de cheo e incluso aumentalo, 
ganándolle terreno a .CCOO. 

Fre.nte á INTG á que califican de 
"simples correa de transmisión dun 
partidq" e frénte tamén ao "pactis
mo" de CCOO e o "amar:elismo" de 
UGT,· a CXTG defínese pota verifi
cación do proxecto que a 1 NTG re
presentaba: "sindicalismo nacionalis
ta de clase, democrático e plüralista, 
combativo, ·maioritário e con voca
ción hexemónica, en defensa sempre , 
dos intereses dos traballadores e ria · 
perspectiva da Soberania Nacional .e 
o Socialismo". 

Ante á pergunta de se a e:leisténc_~a, 
agora, de dous sindicatos nacionalis
tas non ia restar forza a un .proxecto 
"maioritário e. hexemónico(', Xesus 
Arrizado indícanos como "no caso 
de Euskádi existen dous . si.ndicatos 
diferentes, un . deles hexemónico, 
mentres que o ou~ro redúcese sim: 
plesmente a un sindicato de cadros", 
caso este último que fai referéncia a 
LAB e ao cami.ño que predin para ·a 
INTG. . . 

Segundo Manolo Dios, _m.e.mbro 
igualm~nte do novo secre:ta,riado, 
quen . tamén respostou ás nasas· per
guntas, "moito_s traballadores non. :to
leran que o set1 sinc;:licato sexa mani
pulado políticamente e se soprepase a 
defensa dos seus intereses". Engadin
do Pepe Díaz que a CXTG non era 

Campaña da INTG e CCLL 

Contra a Reforma ~ 
da Seguridade Social 
e· a entrada na CE E 
O xoves dia 13 celebráronse en A Co
ruña, Lug9, Our,ense e Vigo man ifes
tacións, nas que participaron perto 
de 2.00Q·persoas; para prn1:esta r con
tra. a reforma .da Seguranza Socia l e a 
entrada na CE E. -~ 

Os actos insért.anse nunha campa
ña que estes dous sindicatos naciona
listas veñen ·rea !izando du rante o mes 
de Xuño. . 

Ademais . de celebra r diversas 
asambleas ·tanto de obre iros como de 
labregos, odia, 10"cargos sindicais de 

_ ambas centrais pecháronse, nas prin
cipais vilas· de Galiza, nos locais ·do 
AISS. Ali ,permaneceron 'a maior. par
te da mañá, . até que ªº meio-dia 
abandonaron a sua atitude sen ·qae se 
rexistasen· inciclentes. · · 

para as economías campes11iías quer 
. moitas delas, terán_que deixar lli!fo p1a1 .. 

gar e quedarán así se n cobe1r1t1LJra1 dii!J1 
· Seguranza Social e sen pensións, ique 

eran as que, en boa medida, viiitan 
manterido en pé- ao campo ga liego, 
xt1ntamente coa aportación dos emi-
wan~s. · 

Por todo isto as CC. LL. e INTG 
pedeh unha lexis lación própria para 
Galiza .nestas matérias e que se con
templen as suas peculiaridades e pro
blemática. 

A INTG e a folga do dia 20 
A INTG mantivo conversacións con 
CCOO, e CXTG para a convocatória 
conxunta da movilización do 20 de 
X uño. · 

Nunha asamblea presidida ·por tres 
bandeiras galegas, coa estrela verme
lla de cinco pontas e sob o lema de 
"O sindicalismo que Galiza necesita" 
aprobouse un documento no que se 
indica que "lamentabelmente, a exis
téncia de ataques absurdos a '€sa es
peranza que representaba a 1 ntersin
dical, é o motivo que nos trai nova
mente aqui". 

' Malvido queda na reserva - · ·-.: 
- antipartidos e moito menos antiparti

aos nacionalistas de esquerda, per:o · 
que facer poi ítica non quería dicer 
que se dese un ha ' loita 'foterna 'entre 
partidos. 

O cargo de Secretário Xeral non foi 
ocupado nesta·Asamblea por consid·e
rar máis axeitado que esta figura se 
concretase no próximo Congreso. Se
gundo as nosas impresións o pasto 
moi ben poderia recair en Agustín 
Malvido, quen xa fara proposto para 
este cargo no 11 Congreso da INTG:· • 

~ Por óutra banda o domingo dia 
nove celebrouse unha manifestación 
en Ribadeo, convocada por CC.LL. 
para· protestar cóntra a entrada na 
CEE. Na demostración participaron 
máis de 500 .persoas de ~oda a.comar
ca . . 

Segundo o si nd icato nacional ista, 
.nesas reunións :prévias a CXTG pre
tende empregar como siglas as da ln
tersiÍidica l, postu ra que fo i apoiada 
por CC.00. A INTG afirma que isto, 
de por . si, xa imped ia ca, lquer acordo. 
ou discusión sobre a convocatória, "o 
cal xa sabían estes sind icatos, o que 
nos leva a pensar que a sua post ura 
nas reunións foi , desde un princípio 
antiunitária e excluinte. A CXTG es
tá legalizada con estas siglas, o ter-

"Hoxe se mella claro -afírmase
que o camiño emprendido polos no
sos ex compañeiros de Sindicato é o 
do testemuñal ismo e a inoperáncia, 
acochados nu n falso radicaHsmo. E 
óbvio que con actuacións como as 
que protagonizaron no transcurso do 
proceso de ruptura na 1 NTG só se po
den alinear os seus acólitos poi íticos 
e quizá traballadores aos que a desin
formación e as suas falsedades podan 
manter trabucados algun tempo." 

Problemas coa denominación , 
A polémica sobre as sig.las foi dura e 
bastante ágria nalguns momentos. 
Amostrá ndose Cid Cabido -ex mili
tante de ·Galícia Ceibe- e García 
Montes -ex secretário xeral da 
INTG- en favor dunha maior pre
ponderáncia dos termos "intersindi
cal nacional", mentres que Muruzá
bal e o que lago seria a maioria do 
Congreso se definiron en favor da 
si'!lboloxia que xa aparecía nos car
te1s anunciadores desta Asamblea. 
Tamén se puxeron de manifesto os 
problemas legais habidos. 

No momento de legal iiar a nova 
central encontráronse indican con 
que ~'o IMAC, dependente da' Con
sellana de Traballor p.ux,o dificulda• 
des e !1emorou a nasa legalización, 
amparandose na coincidéncia do ter
mo lntersindicál coa INTG''. Os 'es
tatutos actualmente depositados fo. 
ron mod ificados suprimindo, despoi.s 
de .CXT~, as palabras "Jntersindical 

· nacional : Se ben a Asamblea apro
bou a proposta de ampliar o neme 
cos termos .reseñados tramitando le
galmente dita denomi~ación. 

' Estatutos 
No tocante. aos princípios pe.líticos e 
ebstatutos, ós asistentes !! esta Asam-
l~a aprobaron a proposta·de man~e.r, 

~.~e o próxlmo Congreso, os. pí¡m;:í
P.1?s P.roqramáticos, programa de-.ac
t'?n .sindical e Estatutos · por eles de-
end idos no 11 C~mgreso : da l_Nl-G ~ 

ql!e segundo Xosé Diaz membro do 
novo s·ecretariado, inctuian conceitos 
que naquel C,ongreso Ron foran ·pos-

Malvido non forma parte do novo 
secretariado, o cal estará constitu ído 
polas seguintes persoas: Xosé Diaz, 
Xesús Arrizado, Carlos Moreira, Fer
nando Acuña, X.L. Martín, Paco Se
bio, Manolo Dios, Alberto Fernández 
e X.L. Muruzábal. Tamén foron eli
xidas 30 persoas para o Consello Na
cional que logo será completado nas 
distintas localidades e grémios. Se
gundo manifestacións expresadas na 
própria Asamblea, a zona menos re
presentada seria a província de Ou
rense, que até agora non canta con · 
nengun membros nos organismos de 
dirección. 

Ocupar o terreno·entre CCO O 
e a INTG 
Apesar dun Montes qwe ao longo do 
debate prediciu un ou dous anos de 
duración para a INTG ou dun fVluru
zábal que; pela contr.a, non descar
tou · unha pos1'bel fusión no fu~uro "' 
coa INTG, os dirixentes da CXTG · 

Poi ítica de alianzas 

O novo .sindicato definiuse en favor . 
da unión de todos os sindicatos de 
·ámbito galego-, a pres·éncia.Clun repre
sentante do SGS no · acto~ final fai 
pensar xa nunha· pronta fusJón, ma-

- nifestámfose tamén en favor da uni
dade _de acción con CCOO e demaís 
sindicatos, en todos aqueles proble
mas que atinxan a to.da a clase traba- · · 
lladora. A unidade de acción alcanza- _ 
ria tamén á 1 NTG, pero ·~sen aceitar 
nengun tipo -~e chantaxe, como pode_ " 
ser o das siglas". . 

Ao remate da Asamblea léronse os 
saúdas de Darío Xoháa Cabana, dele
gados ·da empresa Megasa, PST ~:-
SGS. .-

Entre as resoluci óns aprobadas 
destacan · a da reconversión navaJ e a 
que determina que a CXTG chamará 
ás demais o,rgañizacións nacionalistas 
cara unha conliocatória unitária do 
próximo 25 de Xullo. 

M.V. 

As reformas; unha consecuéncia 
da entrada na CEE 
Consideran estas centrais sind icais, 
se.guhc;lo afirmaron no- comunicado 
!ido afin.al . das · mani'festQcións, que a 
'reforma· da·Seguranza 'Socia l é produ
to, en parte, pota entrada· do . Estadq 
español 11a CEE. Afirman tamén que 
Galiza sai sensibeimente perxudicada . 
:por estas medidas.- - ' e 

Polo q_ue se refire á Seguranza So-
, cial, en 'ffaliza só están afiliados o 65 
por cento·. dos traballadores e coa 
proxectadª . reforma, .din as_ cer:itrais 
mencionadas, o-número vaise reé:l:ucir 
por baixo do 50 por cento.- -

A reforma vai ser particularmente 
dura parp os agricultores galegos que, 
ademais de verse imersos ñunha rees
truturación das suas explotacións sen 
teren cart9s nen axudas para facelo, 
ol'larán cómo lles é impos1bel pagar a 
Seguranza Social ao querelbs equipa
rar no seu ·pago aos traballadores au
tónomos, sobretodo se se ten en con
ta que.., no agro a meirande parte da li
quidez prciviña da venta · do leite, 
mercado que, coa entrada no _Merca
·do Comun, vese seriamente ameaza
éto, Ademais o ".censo'' xa aumentou 
nos. últimos tempos de mefios -: de 

. 2.900 pesetas . a ·6.000, ·cifr~ .. gravosa 

• mo · .-" I ntersindical" pertence á 
INTG", indicou. . 

A l~IG tamén discrepa da convo
catóriá ao · ser "estatal e non ter en 
canta a rea lidade galega e a necesida
de- de que Galiza poda face r as suas 

· proprias leis sobre do tema, asi como 
-planificar e xesüonar o·sistema" . 
.. Afirma tamén este sindicato que a 

col'lvocatória "agacha a relación di
recta que existe .entre o·Mercado Co
mun, os pactos sociais e a perda do 
ROder adquisitivo". 

A~i e todo, a lntersindical mani
festa que apesar destas atitudes "an
tinacionalistas e infantis" vai apoiar 
os paros do dia 20, pero non as ma-

·- nifestacións, por entender"· ·que son . 
sectárias e que as forzas convocantes 
representan só unha visión estat al do 
problema. -

Pola sua banda a CXTG e CCOO la
mentaron o feito de que "se dese ao 
traste cun proxecto unüário", ca lifi

. cndo a· postura da INTG de sectária. 
A CXTG criticou ademáis a "chanta
xe infantil"-: dos seus excompañieros 

~· a respeito das..siglas . 

con M. Ferrin '_ MañifestaCión·. cóntra -a 
No transcurso desta Asamblea .ca- refo•m: - a· ·da fu~c.·o" r.111 pu" b11·ca 
be lamentar o .incidente padecido · 1 ·: _ · l'~I 1 ~1 . 

por este xomalista con Xosé· l::.uís ... Unhas 300 profeso~s mái::iifestáronse - tomeñe, quen se comprometeu a en
Méndez Ferrín. ·O coñecido escri- · M d Ed ·' J , 
tor interhlmpiu 0 acto par.a pedfr_·-. , -~ o~~dia 12 en Santiago ~ par~a .protesta( tregar a-0 inistro e ucac1on, ose 

· contra o proxecto da · -futura ··lei de .:Mária Maravall, as firmas que lle apre-
a expulsión da sala do informador medidas. urxentes para a.rreforma da , _ sentoü a comisión. 
de A,, NOSA1" TER RA; ao .éonsidé-' - • · 
rar qu-e era un membro do Bloque . fgnció,n p~bliea .. : · - - ' Esta lei, que · traerá a destrución 
Nacionalista 4alego. Ante este · ~ marnfestacion., convocad_a po~a 'dos _corpos docentes existentes, para 
feito viuse abrigado a intervir un UTEG-INTG, .S~TE e ACST~, partiu . x·erarquizalos. -., 

da Praza do. Toural, onde se concen-
p-ortavoz da mesa recordando que ·traron os ensinantes, para, despois de 
a asamblea era aberta a todos os percorrer várias ruas compostelanas 

· meios de comunicación e que asi concentrarse diante da Consellaria de 
ia continuar, o cal foi recebido Educación é Cultura, onde os organi-
cen grandes aplausos por todos os zadores leron vários comunicados. 
pres·entes. Logo, ünha comisión, seria rece-

bida ·polo Conselleiro, Vázquez Por-

Estes sindicatos que xa foron á 
folga os pasados dias 21 é 22 por este 
motivo, peden un corpo únko de en
sinantes e " a igual traballo, igua l sa
lário". Critican tamén quit esta refor
ma do PSOE se faga ás costas do .pro
fesorado. 
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afectuosamente 

A envexa 
pepino dille a Rosa: "préstame a 
tua bici". Rosa non lla deixa e, 
ademais, ponse a dar voltas con 
ela diante de Pepiño. Pepiño bé
rrale a Rosa: "a tua bici é pequena 

· e, mira, non ten para levar paque-
1::.tes e está rota e non ten timbre 

ffen· bandeiriñas e ... "A Rosa chá
rhaná para darlle a merenda- e Pe- , 

-,Pi.ño calle, corrend_o, un cravo e 
pín9halle · unha roda. Logo .vaise 

, un pQuGo máis tranquilo, .na bici 
. de Rosa xa non se pode andar. 
.; ·Pepiño. está, vinte anos despois·, 
comentando co Arturo a tribuna 
q'ue, '• sobre' ·a· influéncia dÓ" mal 

1
• ·tempo no desenvolvimento 'dél lo i
ta -dé élases "e.n Galiza na épGca da 
transic l.ó.r:i 'poi (tica, fixo, Ros.a,.pro
'feso.ra,, · idQnea, da Faculdaqe de 
Económicas e·, ademais, xefa de 
Redacción ·dá· revista. O cal:rre'O na 
redacción é suoido ·e Pepiño dille 
ao Arturo: "pero ·C-c!>mo se· ROden 
pót esas barbaridades, estes ~aados 
a machado sen contrastar 'nada .. 
Esta debe pensar que o cli,ma do 
Norde de Lugo e do Val JY1iñor 
son o mesmo. E, digo eu, ,que. se 
son· climas diferentes a sua ·expre; 
sión na. loita de clases non •·.pode 
ser 'iclual; vaia, é que esta1s 'sb'n cou-

Mediante o telegrama adxunto fbi .in
formado do seu despido Xan Pqntela 
Gonzalez, traballador de F. Colmeiro 
S.A., empresa que ten as suas inst~la
cións no município de Redondeta. 

A non xustificación de falta ao 
traballo é falsa, segundo fontes. sindi
ca is, as cales indican que si houbo un 
certificado de xustificación firmado 
polo xuzgado. Segundo as mesmas 
fontes, o despido produciuse sen ta
lar siquera co traballador e sen xusti
ficación algunha. 

Como anédota significativa cabe 
sinalar que o telegrama enviado pola 
empresa para dar conta do despido, 
tivo un importe de 859 pesetas, ci
fra superior ao valor do que podia. 
producir o traballador no tempo que 
se ausentou'do seu pasto. ~., · ·. 
. Este non é o único caso de despi
_do, senón o quinto nestes dias, e.o'!>.n 
_parecidas características. A INTG. ~ 
.sindicato ao que perteñece Xan · por~ 
:tela indica que "o motivo real de'stas 
maniobras de Colmeiro S.A. é o dé 
impedir que estes traballadores .Poi
dan formar parte da candidatura .ao 
comité de empresa, nas eleicións sin-

sas que caen de ca1xon". Arturo 
asinte e, iradamente, engade: 
"ademais esta Rosa non acaba de 
entender que non se pode empre
gar esa linguaxe tecnocratica, que 
non entende nen Dios, para contar 
causas que se poden d icer ben 
igual e sen irse polas nubes para 
demostrar que se sabe mucho~'. . 

· Unha vez convertido, o ·artigo 
da· Xefa, no·· .adef,ésio. mai_or '.:do ~--. 
aric( uhha certa frañqullídade voF 
ve a Redación da revista. 

Se os exemplos serven, vemos 
como o mesmo propósito da enve
xa: arruinar e desvalorizar, é, á sua 
vez, o mecanismo de defensa con
tra eta. Envexa que se compara; : 
amiúde,. dos -ciumes pero ·que ten·~ 
pouco que ver .con· eles . Os ciumes '. 
-xa o talamos na anterior colu-·· 
na- incluen.. ao menos a tres per~ 
soas' e fanno' de xeit'o ·completo, 
como obxectos totais; constituen 
un sentimento máis evolucionado. 
A envexa é1 sobretodo, unha rela-.. 
ción de dous na que alguén· sinte a i;· 
'necesidade de-adquirir algunha po- · 
sesión. -ou cualidade ''· t:ló · outro/a. 
Trátase duñ· seritrm~ntó . p·é¡ircial, 
moi ·primitiv9,. ·~ª c:í4-e . nori senti-. 
mos envexa de todo<¡C?~,que é, .. ou 
te~. •unha persoa. ·A .envexa_pode 
ser ido cargo que ocupa·/ _oudó co-· · 
che que ten; por_exemplo~ . · ... 

- .:¡ • •' • ... '=" . • • .. '·-·- . 

~ , SR. D. JUAN ·PORTELA GONZAL:SZ 

Na envexa o ·obxectivo está en 
conquerir ser un mesmo tan bon 
como o obxecto ou cualidade are
lada. Cando isto se fai imp()síbel, 
as nasas enerxias pasan a empre
garse en destrozar ao obxecto da 
nosa envexa a toda costa. Por iso 
é un sentimento especialmente 
destrutor, xa que convirte en des- ~-~· 
precia bel . o que teria de.., se:f'aJ;ire~-: "" 
ciádo _e_ impede a .constr,uGión~'de'. 
·adqoisitións -:_introx.eccion1 - P-o- · 
sitívas. -

A envexa vai carregada con án
sias de morte e réxese pola filoso
fía de "para min ou para nin
guén". E un afecto voraz que ata
~ª ao . €¡Ue incorpora P,ara lego -es
cupilo. O bqn _entón, non queda 
dentro de nós e isto imposibil íta
nos para identificarnos co positivo 
~as .cousas e das .persoas. --

Péro- a en.vexa -::é, ·ademais; ·un 
sentimento dolorosó, .. xa . que o 
destruído nos persegue e culpabili
za: Se a envexa nos domina ábrese 
o ~~miño da dese·speración, pois 
s·en algo ou alguén ªº que idealizar 
rfori<é po_síbel o amor e a axuda. 

Non sabemos se contra-este ví
rus . ·existe algun antibiótico. De 
h.ab,elo, o único seguro é que teria 
d~e levar altas doses_ de gratitu~.e. 

·M. FERNANoez/M.v·: 

Redonaela, 3 Junio-.1. 985 

La Dirección de esta Empresa pone en su conocimiento 
que el· dfa- l!del corriente mes de Junio, solicit6 va • . permiso al 
encargado Sr. Velazquez para ~usentarse de la Empresa, a las 10 
horas, _alegando que tenía que ir al ·· Juzgado pero sin presentar 
citación ni justificación alguna • . ' : 

. . ·e 

,r -' 

· 'Cal abandono in,iustifica:ao del puesto. de tr~baj·o, en 
trafia la comi sión de una fa·lta de naturaleza muy' grave pr.cvista
en el artículo 95 de la Or!lenanza Labor· l del Racio ~ máxime cuando 
Vd. ha engañado a un encargado alegana . hecho que no ha justi
ficado y por tanto J:a Empresa le nóti i a su DESPIDO con efecto.s 
a pa~tir del día de la fecha. 

·. ( 

S. A. 

di.cais q~e e~tá pr~visto ~ ~célebren 6 do u¡14 fraganti" meritras dormja en 
próximo"dia 27".. · i · · . horas ' de traballo. _ O despido pu ido · 

., A ~mpresa~ que .. ~. 1p[opriedade dos sér, en principiO, ·evitado ao demos
tres · irmáns Colmeiro, v·ense ca.racteri- trar que- aquef dia o implicado-non 
.zando desde bai _tempo . palas . suás estaba na empresa por ser un sábado 
medidas en co·ntra dos traballadores . . · no que non. lle correspondia turno. 
Nestes mesmos · dias~·deüse o caso Posteriormente o despido foi levado 
por exemplo, dun intéñto de"despid~ - a cabo, alegando o empresário falta 
dun traballador acusado de ser colli- de produción. 

Uhha fi9º@. ~ .. vOstede 

Merca 

Esta. figyra, dese·ñada_ P-Olo 
· Seminárlo de Sargadelos 
·elaborada no l~boratorio 
de Formas de: O. C.astro; · 

. P-Ode ser mercada agora P-Or 
.•ll.:¡ -e ~ -~~ . ----

•• , • 

1 vostede: Son · 1.000~ ú.nicas._·n 
pezas numeradas,_que vostede_ 
_P-ode . reservar desde agora 

cliriXíndose,~~ostal ou 
t~lefonicamente, a nós: 

__ AP-árlado de Correos 1.371 
Teléfono (986) 22 .24 ~S 

arte .galeg~ª~----
~~~-----P-ara axudar 

, 
a 

.... --Hornenaxe··- a '"' 
" 

Xaquin ,Lourenzo ··xoc~$~-~; 
"Unha Universidade galega, investi
gando para Galiza" foi o lema da 11 
Xuntanza Nacionalista da Universi-

. ,dade, c~lebrada o pasado difl .12 en 
,~~Cpmpos.tela .;,bai~o ll org~.nizació'rJ .. da 
#~:C. :~'-10:_ t;i:xo"> .. e na-~al s~ rendiu.:ho
'tm·é~axe'~ a"f'rX.oaquin lor:e·nz<Y. . ,·,xo-

cas". 
~ Máis de dous centos de persoas 

asistiron á leitura dun pergamiño, 
no que se calificaba a Xoaquín Lo
renzo de "investigador que contando 
unicamente cos s·eus próprios meios, 

· mais coa esperanza abs·otut<f ria reali
zación do povo galego, ven entregan
do desde a mocedade toda a sua for
za vital na peesuisa das raices e das · 

· ~ formas da cu Ita ra de Gal iza". 
. No, - ~to .. -homeñaxe- part~iparon 

_ .. igualmente. Ramón Martíne-z- l.opez, 
histórico . ·galeguista, . e --Antópio· F ra-

¡' 

guas Fraguas, director do Museu do 
Povo Galego, ami¡Jos ambos do ho
menaxeado. 

Despois ·da · actuación ·do grupo 
madrigalista · "lubilatio" e durante 

_ merend_a de hi~~andade, celebrada~ 
pro~uc~use a sohc1tude publica de in
vestidura d~ doctor "Honoris C.ausa'; 
p~ra Xoa.qum Lorenzo. 

.se a 1, Xunt.a~za .~acionalista foi 
ad1cada a. 9alegu1zac1on da Universi
dade, nesta afirmariase que "só den
tro dun proxecto de universidade ga
l~Qª cabe unprograma de investiga· 
cmn: ·~on · t~da :cr. sua ,cor'nplexidade 
temat1ca e libre d~ frustració:HS e es
·quematismo -como pudo ·estructurar 
no ·seu tempo ·o Seminario de Estu-
dos Galegas", centro do cal formoú 
parte Xoaqufn Lorenzo. 

A Q~árdia Civil 
cont~ola aós mestres 

1 ....... 1~ 

Ap~r~eu denunciado en "La RegiÓn" de Ou/~nse. e ... máis ~o p°iri~dj~p do MC, 
"Servir al Pueblo": a Garda Civil envia cuestionários de control aos mestres 
para vixilar o movim.ento da povoación na localidade. 
. A. denúneia partiu de Vilardebós, na raia con Portugal, feita pola UTEG 

(INTG); o obxectivo perseguido era "coñecer ás persoas que habitualmente 
andan pola zona", en palabras da Garda Civil. As perguntas fi11ais do cuestio
nário son significativas: tipo de drogas que consuma -se o fai- {tipo de droga 
e grau de ·consumo) e pertén'cia a_ organizacións e se ten cargos nela (dirixente, 
membro, simpatizante). - ' 

O axuntamento de Vilardebós, con alcalde do PSOE, topa que as fichas 
son do máis normal. -
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XOSE RAMON PENA 

' 
Un ano máis, a pai:tír de?' próxilno -
dia 25 de xuño, van-se ce.lebrar opo
sicións para cul;lriF prazas yacantes 
na asignatura de língua ~ µteratura . 
galegas. Desde logo a noticia e o p_o
síbel comentário a ela serian -e fal
vez o son, desP.ois de todo -: absolu
tamente inúte1s e despr@vistos ·de 
calquer ·contido, se non fose por
que desgraciadamente e ao que pa
ree~ as oposicións .de língua ti ~te-; 

· ratu~a galega teñense convertido 
nos últimos tempos nun algo_ que 
parece 9,uerer romper coas leis da 
gravitacion universal, demostrando 
contra' vento e maré que .o galega, 
como o Bar9a. é máis que unha asig-
natura. · ·' 

Afortunadamente . para min, nen 
son opositor nén tampouc:o tribunal 
dos futuros exames. Pot 1so os mal 
pénsados -que o seguirán sen~o, de 
todos os xeitos,. antes e despois ~es
tas liñas- poaen estar tranq_uilos 
acerca das miñas intencións. Escri
bo apenas o presente ,artigo non xa 
como profes0r de língúa e literatura 
galega non como profesional que 
vive c~n) para e tamén do galego1 
senón como simple.s cidadán de a pe 
que .é consciente qu~ aqui, como en 
Dinamarca, algo cherra. 

Non pretendo en modo alguil en
trar nun pre-xuício de valores aos 
tribunais que se están a constituir. 
Estou certo de que todos eles actua:
rán de acordo coa sua conciéncia e 

. con absoluta honradez, como non é 
menos de esperar. Ora ben; desde 
hai uns dias, no·s medios académicos 
e mesmo extra-académicos existen 
filtracións· acerca das supostas in
tencións de ditos tribunais que son 
merecentes de comentário. E son 
merecentes de glosa porque non é 
esta a primeira nen a segunda nen a 
terceira ocasión na que moito antes 
de celebrados os exames, de Jeitas 
públicas mesmo as listas dos ·aspi
rantes existen filtracións acerca de 
un "numerus clausus" de aprobados 
por parte dos tribunais. Desgracia
damente, os feítos posteriores teñen 
confirmado esas filtracións, eses te
mores. Este ano, sen ir máis lonxe, 
di-se -e eu -son o número 1.000, 
rnáis ou menos, en coñecer o ru
mor:=- que das 120 :P,razas conyoca
das a concurso, o tnbunal ten a in
tención de non conceder máis' de 
30. ReJ?ito que non é esta a primei
ra ocasión en que tais filtracións -e 
a. sua· confir~ación se produce11- . 
S1m_ples casualidad e? . · 

Señores, sexamos claros dunha 
vez e por todas. A situación do pro
fesor,ado de língua e literatura gale
gas e un ()OUco longa de explicar, 
pero iIDos mtentar facé-lo. · _ 

A asignatura de língua e literatu
ra galegas foi incorporada ao ensino 
no curso 1979-80. Naquel momen
to , naquel início da oficialidade, 
apenas un reducido número . de li
cenciados pola Universidade de San
tiago, tiñan ó seu título na especia
lidade de galega-portugués, que aca
bab~, de . dar as su as primeiras pro
rnoc10ns un-dous antes. Diante de 
tal feito cabían várias solucións. Un
ha delas,, enunciada por máis de un 
responsabel, foi a de impartir aulas 
de língua e literatura galegas apenas 
naqueles . centros onde exercese -un 
p_rofesor especialista. En anos suce
sivos, e ~on novas promocións na . 
rua, o ensmo do galego iria-se facen
do extensivo. 

Tal proposta non foi adiante (e 
non estou xulgando agc;fra o seu 
acerto ou desacerto) . Pensou-se que 
non era político nen cónvenien,te 
tal resolución. Alén <liso a mudan
za de catedráticos na fa~uldade de 
filoloxia . trouxo tamén unha nova 
orientación. En ple,na guerra lusis
ta, e habida ·con ta que aquelas 1 a e · 
2ª, promoció~s 'de .galega-portugués, _ 
sa1das da Uruvers1dade co Prf. .car
_ballo Calero como. catedrático de 

. ' .......... ~ 
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'DE-SCUEr,lTOS A GRUPDS 

fin, de mes a pór o cazo, como única 
alternativa revolucionária ao "Fala
lle $alego" da inefábel Xunt.a. Non 
sera, perguntcr, toJo isto, todo este 
xogo tidícuJo a confesión cfimha 
impoténcía?. · Nón será todó isto á 
confesió1f de. que tamén a asignatu
ra de . ga1~·~9 pocle· ter aql].el carác:ter 
rea~c1onan0 ~ e pequeno-burgues gue 
ensinaron cando todos militába-
mos? · . · · . · 

D.e bo de·· ser ainda un infantil-roe 
· mántico. E. debo se-lo porque creo 

· que o problema da língua, a verda
deira . normalización . está, polo que . 
ao ensino se refere, en que os com
pañ€?iro~ de física1 de :inat~máticas, 
de __ mgles, · de· to_aas as asignaturas 
ut?.f cen o _galego, o .~alego c,on un 
gumn aqu1 ou un guiOn acola, pero 
o galega. E de.bo de ser un pobre 
parvo .cando creo que se un goberno 
de direitas prové 120 prazas de cal
q~er espec¡al).dade en tempos de cri- · 
se,_ a o bri~a d,e un tr:i.bu~al, a verd~
derr a _obnga e tratar, dentro.dos li
mites da dig.J)idade e da decéncia, 
prover esas p:t_ai~s, a maioria delas 
e norl· escusar-se en aristográticas fi
loloxias de museu ' que delanta aos 

Outra moita xente, que aprobou as 
oposicións· noutra discipliila, volun ... 
taria o.u involuntariamente ,de to
do haf na viña do Seño·r- foi desti
nada . igualmente a impartir -~ asig- · 

-natura de galego.nos centros docen- .. 
tes. '· · · · · 

E de ·repente ... o estoupido. O 
·galega converte-se nunha magnífica 
saída nunha .sociedade con S;Uperá
vit de licenciados en paro. As oposi
cións de galega comezan a oferecer 
o maravilloso engado de un pasto 
de ttaballo seguro e a non ·menos 
mar(!villosa posibilidade de m.oitas 

. prazas posíbeis en cada convocató
ria. Xorden os problemas: A masa 
de habilitados ()ede os seus dir-eitos. 
Din que despo1s de levar un, dous 
anos aando clases de língua e litera
tura galegas, como pnns: teñen di
reito a participar en opoisicións· res
trinxidas: Ademais, argumentan, a 
pretendida capacidade dos novos li
cencfados estaria ·s~,Per:ada, no :seu .. , 
caso~ pola ' expenencia docente. · 
Mentres, o número de prazas e,' ca-
d~ vez, máis alto. · 

Que o galego é en moitos casos 
. unha "maria" e. algo do que somos · 
cónscientes todos {e se non o so
mos, mentimos ou estamos ceRos): 
Que a culpa dese carácter de 'ma
ria". non está unic.a nen primordial
mente nos coñecimentos· do · profe
sor de turno, no feíto de ser habili-. 
tado ou licenciado en galego-po_rtu
gués, é algo no que, 'porén, existen 
discrepáncias. Xorde. a má concién
cia. E, ,dado curioso este, esa má 
conciéncia que naée en pe.usar que 
os institutos están se enchendo de 
profesionais sen preparación, de 
xentes-que non dominan o idioma e 
que. non teñen vontade galeguizado-

seus -practicantes. · , 
Digamo-lo claro: Cando non so

mos capaces de interesar no galego 
aos nosos alunos, cando fuximos da 
acción, cando consideramos que ser 
nacionalista de esquerdas é algo an
terior a Adolfo Domínguez, cando 
a nasa acción revolucíonária ·acaba 
en "cqme-lo caldo" ou en . "aczón", 
cando Blanco-Amor e Castelao se-
mente interesan pola· colocación do 
pronome át9no, ' cando _apiendemos 
a· ter eléctrodomésticos, canqo le~ 
mos a-Cunqueiro despois de ser ca
tedráticos e non ·antes, cando non · 
somos conscientes de estar nunha 
gaiola - de ouro ou de ferro, tanto 
ten- autonómica, cando mamamos. 
e mamamos e non son a língua, can- . 
do aceitamos, definitivamente, gue 
as teses doutoraj_s, as tesinas, os ms
titutos da língua, as asociacións da 
língu~ .e non a acción de cad~ día 

val salvar o idioma, · cando facemos 
todo isto e moito máis que paga a 
pena calar, entón resolvemos as dú
vida~ dand~ 30 prazas de 120. 

E entendase-me ben. Non estou 
a pedir desde aqui, nen moito me
nos, que se regalen as prazas. Exis
ten · unhas obngas, uns coñecimen
tos mínimos · necesários. Existe a 
própria auJo-estima que todos debe
mos ter. Existe unha vergoña profi-. ra, espalla-se tanto eñ lusistas acérri

mos como en anti-1usistas non me
nos acérrimos. · Uns e outros, deci
den, de súbito, recuperar os sinais_ 

-~e di~~idade para a asignatu_ra 1 ~ 
nec~sano, tamen de repente, ex1xu 
moitísimo nas oposicións, suspen
der xente e mesmo proclamar, antes 
dos exames {novo exorcismo, tal
vez?) que non importa que se con
voque~ 100 ou 200 pra~as. NGn hai 
no pa1s tanta xente preparada;. polo 
tanto, darán-se -se se dan- ¿Q ou 
30. . · l_. CL~GJi . E posíbel _gue os que asi pensan 

--~~~~~~~~~~~~~~~~·~.;.:_~~~~~~~......;~~~...::...~-" teñ~n razón.E posí~elquesexamos 

.sional. E tampouco estou de acordo 
se$uramente . coa convocatória dun 
numero tan excesivo de prazas en 
cada ocasión (o que demostra a ab
~urdez do sistema e a falta de senti
do e preocupación polas autorida- ' 
des competentes; desde a faculdade 
-de filoloxia ·até a consellaria de tur
no). Non, estou en· algo diferente. -
Estou pe.dindo critérios de nobreza 
e xenerosidade. Por suposto que o 
tribunal -e libre e soberano. Pero 
precisamente, en aras des.a liberdad~ 
e soberani~ •. ha de actuar sempre 
sen pre-xmzos. Se de verdade, cal:. 
c:i,u~r menibro dun tribunal de opo-

Galego, tiñan unha certa inclinación 
· reintegracionista na maioria dos 
seus mem bros, D. Ramón Lorenzo, 
novo catedrático, declarou publica
mente -os xornais son testemuña
que os licenciados en Filoxia Hispá
nica eran quen de dar aulas de lín
gua e literatura galegas, e ·ademais 
moito mellor que os de galego-por
tugués, especialidade que -literal
mente - era "un niño de lusistas". 

As primeiras oposicións cele
bran-sei daquela, -baixo a espada de 
Dainoc es ·que significaba a maior 
ou menor aascric1ón ao lusismo na
cente, ~u~h~ banda, e a .. capaciqade 
de rac1oc1mo, de setemdade e de 
comprensión, . doutra. Persoalmen
te, teño que dicer, como participan
_te daqueles· momentos, que de todo 

houbo. Desde a ~máis absoluta cerrí-
. lidade até casos de honradez e ben 
facer. E isto, o bon e o mau; P.Or to
das as partes implicadas. 

A falta de profüionais co.n título 
-e ·incluimos mesmo aos licencia
dos en Hispánicas e 'Románicas_, en
-tre os titulados- levou ainda a ne- . 
cesidade de "habilitar" profesora
.do. En prin.cípio esas habilitacións 

tiñan valide~ apenas por un .~no e 
partian como-· un "mal menor para 
soluCionar un problema candente. 
Non entro a~ora· acerca da maior 9u' 
menor exixencia dos tribunais de 
"habilitación" .. Q certo é que nume
rosa xente abocada ao paro , at0pou 
no gafogo a sua táboa . de salvación. 

desdé í38.600 

m01tos os que -con oposición ou 
sen ela- nunca deberíamos dar au
las de galega porque non es~amos 
:preparados, non sabemos o humero 
de calcetfns que usaba Lesta Me,is e 
a metafonia nominal na fala de Sta. 
Eufémia de Carrasqueiro, no galego 
exteri0r de Lubiáh. E posíbel. Ora 
ben; contado, o autor destas liñas 
pensa qµe. é ter:ribelmente tii~te qlJe 
a .dignidade, a pre'tendida dignidade 
de unha asignatura (non do gale.go) 
haxa que conseguí-la: nun sistema de -

· oposicións contra o que case-todos 
ternos ~lanzado os nosos berridos 
máis agudos canclo estábamos do 
outro ládo da barreira. E ter:r;íbel, 
e risíbel p.ensa~ 9,lie .estamos a cum-

. prir co nacionalismo rriáis-" progre-, 
consegµitj_do que todo o mundo co
ñeza os calcetíns ·de Lesta· Meis e as · 
metafonias de Lubián e correndo a 

DESTINOS: 

.. s1c10ns acode aos exarhes co pre
xuizo de cr:er qu_e non hai nen 30 
xúntos, ese señor, ese indivíduo 
pertence de pleno direito a unha 
tristísima aristocrácia de leira, a un·
ha tristísima vaidade. O único cri
tério posíbel, a .única vergoña, a 
única decéndia cando as cousas es
tán como están é, dentro dos lími-

. tés xa sinalados; 'procuraf que se 
'cubra o maior número de vacantes. 
·O restq é mentira e falsedade. E en 

- ·todo caso, x~mais ninguén pode ter 
o . direitQ de estabelecer critérios de 
"n_umefus clausus~' antes da celebra-
cié.n d.e un exame. . · 

Lem bremos todos, finiilmente, 
que paga sempre moito máis- a pena 
a agra aberta que a leiriña sachadi
ña. Pp~que xa hai tempo, se:{iores , 
que 'de1xarrio&- de chamamos Baibi-
no. · 

Salda desde Madrid} desde 55.200. 
~ - ~ .\ 

(saida. desde Madr.\d)' 59.900 
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NEGAMONOS A CRELO E A PENSAR NISO 
SEQUER: OS HOMES ,E MÜLLERES, PRESOS 
POLITICOS ARXENTINOS,. FORON ARRO
XADOS, COAS MANS ATADAS, AD MAR, 
DESDE HELICOPTEROS DA MARINA; VIO
LARON AS MULLERES; EMPAREDARON
NOS ENTRE O CEMENTO DE OBRAS EN 
CONSTRUCION ... SINDICALISTAS, REPRE
SENTANTES DO MUNDO DA CULTURA, 
DEPUTADOS, MILITANTES E SIMPATIZAN
TES DE ESQUERDA, CDS SEUS FILLOS IN
CLUIDOS, E ATE UN BISPO, FORON DESA
PARECIDOS NA ARXENTINA, SOS A ACU
SACION DE SUBVERSIVOS. A ANALISE DE 
EXPERTOS EN DIREITOS HUMANOS, COMO 
EDUARDO DUHALDE, INDICA HOXE QUE 

NON FOI UN ·ARROUTO D'E' CRU.ELDADE, 
SENON A PARTE MAIS DOLOROSA E ATE 
ALUCINANTE, DUN PROCESO CO CAL" SE 
DEU EN ESTABELECER UN ÑOVO MODE
LO ECDNOM ICO E DE ESTADO. A ESTAS 
ALTURAS DO XULGAMENTO CONTRA UN
HA MOi MINIMA PARTE bos HESPONSA
BEIS DO XENOCIDIO ·-30 MIL DESAPARE
CIDOS ENT.RE 1976 e-1983- A OPINION IN~ 
TERNACIONAL INTERESASE, AIND·A QUE 
MO.I TIMIDAMENTE, PORQUE SE FAGA 
XUSTICIA. COMO DI, NO SEGUINTE INFOR
ME, A COMISION DE SOLIDARIDADE cos · 
FAMILIARES DE DE:SAPARECIDOS NA AR~ 
XENTINA: "AOS M 1 UCOS NON OS BOTA- ,_ 
RON, FORONSE SOS". 

das Forzas Armadas· se encarre 
xulgar aos seus pares A sua g_ · , · vez 
xu1ces que durante todos ·est ' 
~ontestaron negativamente a es ~ 
ros de Habeas Corpus agach rn 
f ·, b ' aro orma<::1on so re os ne nos desa 
dos xunto aos seus pais e .Pij · · . , 1n0I 
as1st.1ron a comisarias e prisións ol 
destinas s~n denunciar que ali.h 
desaparec1~os, este xuíces foro 
~?v1dos so n~nha mlnima pr '1l 
c1on. 

Hai pouc9 máis dun ano,_ o ad vi meri
to- dun goberno . democraticamente 
elíxido estivo ro(jeado~ dunha gran 
concentración de esperanza. O dou
tor Alfonsín, primeiro político que 
ergueu a sua voz contra o desastre 
das Malvinas, unha vez rendidas aos 
ingleses, simbolizou o máis fondo ~e
sexo: -0 alonxamento dos militares. A 
arppla clase média, enormemen,te 
pauperizada pola xestión · militar, 
agardou a democrácia con excesiva E 1 ? 
expectativa. Ignoraba ainda, · como· a grexa. 
adoita a suceder nas democrácias, ~ 1.grexa arxentina, que conta 
que har que traballar por ela, defen- · tantos _cregos~ relixiosas e cristiári 
·der, a escodriñar con coraxe e deci- . cuestrados,. ~ortos,. presos e ex 
sión os fantasr:nas do· pasado imedia- dos, e cun ms1gne .b1spo asasinad 
to. Non sucedeu-o mesmo cos despo- 1976, Monseñor Enrique Ange 
su:Ídos, sabedores de que calquer so- cala en xeral, salvo escas ísimas ex 
lución á abafante débeda externa non cións. Ou pede "reconciliación e 
traerá ._cámbios á sua situación. dón" entre os arxentinos, 0 cal, 

Nen aparecen os· desélparecidos·.nen· ~om 
' ' ¡..) 

Os fam-iliares 
~e désa11ár~cidos 

-recebe.n nas .suas 
casas bols·as 
·con-.. osós humáns 

REAllDAD,.ES DE HOXE 
Tentemós ver a realidade de hoxe: a 

"" chegada de Alforisfn haberia -de 
afrontar_ dous problemas esenciais: 1) 
a situación dos direitos humanos; 2) 
a .economia arxentiria et=1 bancarrota, 
segundo o proxecto da ditadura mili
tar, perfeita-menie levado 'á sua culmi
nación. 

A campaña e[eitoral do partido ra
dical, ao cal pertence Raúl Alfonsín 
basearase, xustamente, en voÍtar a~ 
estado de d ireito e restituir os direi
tos humanos; os represores serian 
sancionados pola xustícia, en plena 
concordáncia coa Constitución. 

marco da .represión, constitue 
encoberta solicitude de am nistia 
os xenocidas. 

Entón~ por qué_? 
O leitor perguntarase, sen dú 
"Por qué todo isto : militares x 
dos· por militares, Comisión de p 
nal id ad es en véz de Comisión 
meral, os mesmos xuíces que a 
ron o gobemo milit ar?" 

A resposta é a clave da interp 
ción da actual ~itu ación. Pésie á i 
miniosa derrota das Malvinas, a 
vez máis grandes · manifestación~ 

. pavo contra · o goberno militar 
clamor rnuAdial q ue os denunci 
ª?s "mjlicos" ~on os botou ni ng 
foronse eles sos. D_es.aprove itan 

30 de marzo do 1982: tres dias antes de in~adir as Ma~vinas, a dictadura reprime brutalmente unha concentración obreira. 

Ante estas promesas, proclamadas 
por un goberno abrumadoramente 
votado, os organismos defensores dos 
direitos humanos, principalmente as 
Nais, pediron ao Presidente o· someti
mento dos culpábeis·do xenocídio de 
millares de arxentinos e estranxeiros 
-entre eles máis de 300 españois- a 
tribunais de foro ordinário, non mi li
tar, · e a imediata formación dunha 
Comisión Bicameral que investigará, 
até as suas últimas consecuéncias a 

, E)(PE CTATIVAS DE ONTE 
Arxentina : país de néboa e noite du
rante longulsimos anos. A ditadura 
mili t ar logrou, mediante unha repre
sión coidadosamente artellada e efi
cazmente levada a cabo; sumir á so
ciedade nun siléncio detestábel, espi
ña - para as conciéncias máis lúcidas, 
veo que obnubila aos cegos e xordos 
do terror, incapaces d_e perceber o 
que fai demasiado dano. Como teñen 
escrito os que estudaron a sociedade 
arxentina destes anos, enferma por 
efeito do "Proceso de Reconstrución 
Nacional" (eufemismo aplicado polos 
militares á sua xestión). "a autocen
surn comezou a ser máis eficaz que as 
armas militares e, 9tácias ao medo, en 
cada arxentino aniñou un xuíz impla
cábel que vixiaba .os seus actos e pa
labras. O mecanismo psicolóxico de 
defensa máis habitual foi . o da nega- · 
ción man íac~, pola cal era usual es
coitar que non estaba pasando nada 
estraño no país, mentres as sereas 
atroaban as cidades, os · terrenos val
deiros ench íanse de _mortos, os eemi
térios rebordaban de sepultwras N.N'. 
("Nengun Nome"), aparecian defun- · 
tos flutuando na costa Atlár:-itica ... " 
Tanién os exiliados, que se contaron 

, por milleiros en Latinoamérica e Eu
ropa, España nomeaélamente,_ foron 
mirados ás veces con desconfianza: 
consideróuselles culpábeis, ainda que 
compartian cos "exiliados de aden-
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Mili~~~es xulgados 
por militares e 

tán a representar a millares de nais 
arxentinas. Nol'l saben que veñen de 
dar a luz ao máis orixinal movimento 
femenino--de resisténcia non-violenta 
do mundo. Van medrar -até ser mil le i
ros, dedo acusador contra o goberno 
militar, siléncio estridente para o ou
vido culpábel dos represores. A Praza 
de Maio non ·as acolle: baionetas e fu
sis tentan, xoves tras xoves, cerrar.lles 

os mesmos xuices 
que apoiaróo ao 
goberflo m.ilitar . , o paso. Nais e Familiares . son á sua 

vez · secue$frados, 'c'omo sucedeu en 
Decembro do 1977. E'las apoúsan ña 

. t~?" a condición de vi'tirnas da repre- Praza, fanna ~ua. "A Pra'ia é das Nais 
s1on. · , e non dos cobardes!'' berrarán as 

lmpos1 bel seria encontrar un só moitedumes a partir do 19S2'. E, abo·- · 
dos direitos humanos que non estive- fé, é .impos1bel o "manto do esqueci
se conculcado durante a ditadura mi- . mento" que calc4iaroo os militares: 
li.tar. A lista que, p-ara sempre, expli- a Praza, para sempre, é das Nais. · 

represión a partir do golpe militar do 
1976. -

O Doutor Alfonsín prometeu non 
obstaculiar a formación desta Comí-

• sión. Asimesmo, promete.u que os 
culp~beis serian castigados con rigor, 
sempre de acordo coa Constitución Raul Alfonsin 
Nacional. Meses despois, en entrevis
ta coas Nais, 0 6 de Agosto pasado, 0 ~asivo apoio popular dos primei 
Presic;lent~ non teria resposta que dar , ,días, o goberno non pudo, ou n 
sobre os desaparecidos; na prática quixo, decidir medidas exemplare · 
non habia case xulgamento para . os prisión e o xulgamento a centos 
militares. Segundo 0 doufor Alfon- secuestradores, torturadores , homi 
sín, 0 tempo traerá as solucións. das, ladróns do chamado "botín 

· N 1 0 guerra" (obxectos, coches, pisos 
. , 

0 1? 0 :~~~n.te-, . P9.~- D'e~rt~:tP )m:W, secuestradros), ·especialmente mili 
d_iat~~ent~· · po,~te f,~ ,9rna~ asJ;.J n~~'?.n Pre! _ re_s, ne_ro tame'o. c1·v1·s (méd icos .q 
s1denc1al, instaurase a éom1s1bn" Na-'· .,, ,,, 
ciohal de Desapareddos '(CONADEP)_. cóntroláhan a resisténcia do tortu 
pre~idida polo escrltor Ernesto ·Sába- do, psicólogos que asesoraban el'.l t 

-to .e int~grada por di~tintas persona- tura ·psíquica, crego~ que sonsacab 
- lidaqes. Convi_d_~do' a formar parte de- informacións sob o pretexto de ax 

citara a- Declaración dos Direitos do 
Hor:ne, foi violada por executores con 
nome e apelido con crimes que, , ao 
cabo; serán imposíbeis de contabili
zar. Pe~o ben coñecida é xa, no resto 
dos paises, esta particular história da 
infámia na Arxeritina. 

· da). Semente foron "det idos, e oc 
la, rexeita o devandito nomeamento pan prisión de luxo os integrantes d 

" o ,Premio ~obel da Pa~ 19~0, Adolfo· tres primeiras· xuñtas militares; tam 
P;r~z_ Esql:'1v~ .1., As Na1s, outros orga- 0 "Carniceiro de Bós Aires", xene 
nisll)os de ~ire1.tos H.l;l_r:n~r:ios e .. ~epu- . Ramón Camps; .. respdrísábel da des 

' tac!C?s ge ·d1versC?s P~rt1dos c?.n.t~nua~ .. ' parición de 5.000 ¡;>~r~oa~ ~~Q~n 
p~d1ndo qu~ se for~e a C:om1.s1qn BJ-. próprias ~-de.claracións·: as1 mesmo, 
ca~e_ral. D.~ sqbr~ ~ _s@1do .9~e c~-" xeneral - LuCiano Benjam ín. NJ~ne 
rre~po':lde a e~er:ic1a. das. _funG19ns do_ dez, Comandante en Xefe do f erc · Quen resiste 

Non Óbstante, o terror non encadeou 
todas as mans, nen afogou todas· as. · 
voces. Desde o comezo, catorce 'mu
lleres petan ás portas da Casa de Go
berno, ·un 30 de Abril de 1977: 'Nó 
meio da sua angúria polo fillo desa~ 
parecido, ignoran que en realidad e les- .J.R. Videla 

Parlamento. a mvest1gac1~f.1 '. ?e gr~v,e.s.. ro Corpq-.... do · E):(ército dura_nJ~ 
proble~as que p~rtencen a .marcha .. "Procesó"'(/ responsábel' de · n:ille1~ 
da nac1?n,, e_ abµnd~n os anteceden- de secuestros .e torturas espec1a!E1. 
tes na h1stona ,arxentma. te ná xigañtesca prisión cl~ndest1 

O T · ,. "A ,P,~erlra~ ·~ ;pr(_?vínc~a.de . Cordp.Par, 
~_mJ 1tares e~~Xttl'c1an ., tamén o "crego Christian von We 

Por outra banda, a anticipada re- cke, c~pelán da. Policia bona~~e~ 
forma do Cód.igo de Xustícia Militar . durante ~a 'xefatura de Camps, acu 
permite que un Consello Supremo · do de asistir ás sesións de tortu:ras 
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onlia austral 
rnicamente talando, a Ar

· ~º~º non levanta cabeza. Raul 
entin ~ ven de oecretar unha es
!f~ndsleíl 'economia de guerra' para 
c1e • d · · · de sacar ao pats a m1sena 

ratare 0 deixaron sumido os aut~ 
aquminados " salvadores da . pa
~n~ Non fará falla ~escre~;r 
na · ·•ez á portentosa mflac1on . 
utra • • d ue levou ao pa 1s a superar to .os 

Cords cunha tasa anual do s re ' • . 
oO por cento, cuns prec1Qs que 
uben todos os dias, unha c~ase 
· nue se emprobece paulatina-
eia.i · d'bed ente e unha xtgante~ e a · 
xterna. Dunha economta de pro-, 

mesmo periódico (ver ANT núme
ro 215) como' a actuación da dic
tadura non fora un problema ae~ . 
maldade. "A toma do poder ·potos .< 

militares non é unha resposta de 
oposición ao gó!:>erno de lsá~~I 
Perón -lembraba Duhalde-, senon 
que é o recoñecimento. d~ imposi 
bilidade e:fe conter a resposta so- · 
ciat duranté este goberno. A djc- _ 
tadura pareceu frente a unha si- · 
tuación de fonda crise económica, 
por un ha banda, frente a. un ha fá l- . 
ta de consenso e nex·emonia entre 
os sectores dominantes, pota outra 
(. .. ) Diante da necesidade para a 

PERSPECTIVAS DO MAÑAN 
Cáis son, polo tanto, as perspectivas 
_do futuro arxen_tinp? . . ,' .. 

ecen todos os: culpábeis 
ución paso use, nuns an~, a u nha 
conomia de especulac1on, lem
illa hai unhas semans o mensual 

lranées 'Le Mo!1de Diplo~atique'. 
Agora Alfonsm P31n:ce d1sposto a 
croar medidas. d.rasttea~, _coa co~ 
elación de precios, salarios e tar.t

fas renúricía á emisión de má1s 
~a e reforma fiancieira, co fe

necimento da moeda tradicional, 
peso e cun novo "austral", fixo 
80 c~ntavos de dolar estadouni

ense. 
Pero quizais sexa preciso lembrar 
lgun dos por qués de todo esto . 

Hai pouco máis d.e dous a.n~s o 
ornalistá defensor dos d1re1tos 
~umanos ~ historiador arxentino, 
Eduardo Duhalde, lembraba neste 

aparecidos e receber cartos para 
rara aparición dalgun deles. 

uen as ameazas 

n Periodícidade celébranse misas 
rocin adas polo.s militares. l:-lai uns 
i, nunha ,h~fl1!!!9i º .. pai J¿i~¡~_OkÓ!ibttr 

clase dominante de facer uhh& re
conversión do modelo económico, 
e de modificaro voltando ao vello 
esquema agro-exportador, de dom( 
nió de todos- os resortes da eco
nomia a través das multinaciol'!ais, 
compria chegar a un exérdto de 
desocupados como o que·te.n ho·xe 
Arxentina, que é o máis alto da 
sua história onde a perda do valor 
do sálário 'acadou un dos ·-niveis 
máis baixos do século ( . .. ) Con 

·todas estqs circunstáncias, isto 
smente podia levarse a cabo cun 
proxecto de aplfcación a-sa~gue e 
turne e por iso se deu ese mvel de 
crueldad e". 

M.V. 

claraba que "nesta Arxentina porno
gráfica-'' compria "tomar as armas es
pirituais e tamén as outras". A saída 
desa misa, cadetes do Coléxio Militar 
cortaron o-tránsito mentras berraban 
"N.N.M.M.!", quer dicer, "Nengún 
Nome · Moitos Máis!", quer dicer, 
"Viva a marte!" -

Somente foron. 
detidos e ~cup.an 
prisión de- luxo_ ~ -
os i .nteg·ra·ntes. 
das tres primeir~s 
xuntas miUtares 

Xa é case que rotinário receber 
anónimos e chamadas ameazadoras, 
que empezaron hai moitos anos, pero 
que non cesaron na Casa das Nais ou 
das Aboas, o CE LS (Centro de Estu
dos Legais e Sociais), ou en Paz e 
Xustícia de Pérez Esquive!, 6u en do
m1cílios de nais e familiares, entre 
outros sítios. Sábato declarou várias 
veces as ameazas das que é obxecto. 
Cando en Outubro pasado, se,realiza 
unha pública homenaxe ao Comi.sário 
Vi llar morto en atentado terrorista a _ Vftimas dos ·allanamentos militares. 
fins do 74, pronúnciase un di.scurso 
con palabras como estas: "esa morte Quizá abonde cunhas poucas fra
debeuse a quen querian e ai~da que- ses para definir o que espera aos ar
rian e ainda queren impor os trapos xentinos, metidos de clíeo, quéirano 
vermellos · a todo o pa(s; trapos ver- ver ou non, no tema crucial .-dos di
mellos que ~oxe se encarnan nos pa-_ reitos humanos: 
nos brancas · - Mentres non volten a casa os desa-

0 ex-Ministro, de . Economía do pareddos, ou non se esclareza o que 
"Proces'o", doutor José Martínez de foi de cada un deles, se é que non es
Hoz concentra o ódio de vários mi- tivesen . vivos - vivos forqn arrinc~dos 
llón~ de arxentinos. Foi o persoeir'0 de fogares, fábricas, berce, es,cola_s-:-; 
da destrución .do aparato produtivo·, 

1 me·1.1Jr~s,t';l:9n< s~, x.u gu~ ~&on _x91c1? . 
obxetivo buscad<¡0 , pla~pi~Lcaso e ,p<;>n- certeiro. e, exernplar .a caaa respo11sa-. 
du~iqo , po)ov l:=s~ai.to .' ,~ cp'Il~.~os ~,E:, ... oel d·e· tar:ita represi(>n, mj litares e ta
Se~émbr:~-- do _ ano 84.~ éhGopt~ar<?r:i.se_; mén civlsJ mentres_ · OS_ únicos. . presos 
milleiros .'de c~rp.etas, en a.rqµ1yos s~- . actúais · no~ sexan só poucas cabezas-

entos de cre~os .do estud1,0: d.e Guiller,mo W ... do ''.Proceso", elixidos como chjvos 
, . ;' .-.. Klein, Subsecretario de Martme.z. de emisários; mentres c~ntos de nenos 

CUestradoreS, Hoz, que dem.~str~n . en forma .tne- , secuestrados ali nados en _prisíóns 
qµ ívoca a relac1on entre o pro~ecto clandestinas non volten ao fogar das 

dro' ns dos,. ri1· sos económico implementad.p, _med1~~.te suas lexítimas familias, que desde .hai 
~ dito Ministro e a repres1on pollt1ca~ anos os buscan e reclaman; mehtres o 

CO h d · · do "Proces~"·· ~artí~ez de Hoz, F?re- terror slga ~aferrollando concién'cias e 
, ,e ~s. -, o~ . s.o .. duraí!te P9,UCOS <;haJ), re~up~ro~ -~: inactivaAd~ -, ao po~o;._ que noutr~s_ 

esa,.r p·ar·· ec·1-d.o' S·, libertta~e ~r:ite o .e.stupor 9os. a~x~n~r- . temp9s- su~erap9 a_,mo1tos en cap.a~·-
. - nos. De má1s esta aclararque as ame- dade de '. movilizacion;· me·ntres, ·enft.n, 
é, .. dico"· -5 - _·, .. ' - azas de 111o~t~ cqntr~ : os· q~e :'~l_lana-- os panos Qra11cos te~áñ qu,e ·~eguir <;1 

· - . ron" o estudio e..._descobnron, os ~r- , sua·. marclia cada xoves ao repor da 
U~ 1 1 b . quivós sucéden~e · sen ca~sar dema_s1a-~ Pirámide de Maio, porque os filias '!; ::ca. ·cü' ~ an •, . da ·súrpresa a ríinguén. . . , ' . : . non voltaron a casa e a per'gunta im-
resiste' n·~ 1·.a"' ·- d 0·- S. "O consello S,up~emo Militar, . p_o~· placábel: ~',Pnde e~t~iíl?". ~o_n .foí e.o!:'-

-- " outra banda,_ anuncia ·º. 25 de Setem- testac;Ja, a democr~fc1a s.era 1mpos11;>el etld . . - ~ - . bro ....:.quer d1cer, despo1s.d.e .noy~ me- mi·"Arxehtina. ... os.~ . nengun, ses dun ~upas.to · éxercícfo da xusti- . ~ "· 

'
·~ · · cia-: a .. sua imp-osibilidade ·de ditar Comisión d~ Solidari~ade cos Familiares " 

e ~Sé XUlg~do" -,, senténera dentro do prazo estipulado '· · · . deDesaparecidosnaArxeñtina 
--.... - .......... ...-. ....... .-_ ... e . contra os militares en proceso. Decla- · (COSOFAM) 

- - - __ ::.. _______ _ _ - - -- - -- ---- ---- --·- _ : _ :_· _ ___ ,._;r-~- -- ~-- ~ - ----- -

NSTOP\5T .... RlO\IERI 

Pl.l!!NTC 1'l.. 
~----- -- -------------------------------------- --------------

' · : · · · ··~ · · 1 • 1. Nunca antes en Latinoaméri-·Democrac1a ca-.tivera lugar un pr~c~sº ªºsan
teriores goben;ios militares pola 

· ~ · · ·sua tarefa de represió~. gue. abanea 2. As persoas deti~as-desapare-
. cidas na Arxentina por obra desas 

- -;. Xuntas Militares (de todas, non 
sementé das 3 · enxuiciadas) e dos 
seus Comandantes en -Xefe e todo 
tipo de ·subordinados e colabora-
does, pertencen a 28 países do 
mundo correlativamente. 

'3. Os militares arxentinos ex
portaron a sua modalidade represi
va e; en posesión dun poder que 
ainda non perderon, poderié.m am
pliar esta "exportación": houbo 
militares arxentinos .asesoranpo <:t 

:tropas hondureñas, guatemaltecas 
e "contras", nos terríbeis métodos 
con que sabemos se loita contra.-os 
pavos en vias de liberación -resul
ta incribel, respeito disto~ que o 
goberno do . doutro Alfonsín. n<?
mease hai poucos meses Agregado 

· militar na Embaixada de México, 
- a quen fora,-longo tempo, director. , 

do campo de concentración "O · 
Vesuvio" en Bos· Aires, Coronel -
Durán Sáenz, e a outros dos anti
gos ·asesores en torturas nas sedes 

,diplomáticas de Honduras e P~u:ia
ma. 

Polo tanto, significa un erro de 
conauta democrática a pouca im
portáncia que, mediante unha real 
presencia en .todas as sesións do 
proceso, asignan aos países c~ama-

- dos, xustamente, "democráticos" Estes meses estase celebrando, co-
a este proceso; no xulgamento de 

mo é sabido, o xulgamento contra Bós Aires deberian estar presentes 
9 das cabezas máis altas das For- organismos de direitos humanos a 
zas Armadas: os integran.tes das. 3 nivel oficial de todos os países, en 
primeiras Xuntas Militares, proce- espera dunha senténcia exemplar 
sados por Decreto presidencial. para xenocidas de alcance interna
Pésie a que se trata dun proceso 

, . Ame' ·1 cional. de caracter1st1cas novas en r - . 'n-. . .,,., , 
ca é in-lposíbel non peri@~Atarse~~ "'._ __ - 3 
qu'é sucederá coa xu~:tícia. ~ ~plicar',, Uflha de~.ocr~cia J'#!e~ada: O ere- . 
aos millei'ros ' de responsaoe1s que cente avance de xestos ·e declara
non están xulgados: de Xenerais a cións golpistas, que permanecen 
Cabos, dos máis altos rangos ás ca- . totalmente impunes, a limitación . , 
tegorias máis baixas .. Ninguén de- · do número de inculpados no Xul-
les quedou fóra do ter.rí~el_ r;>a~to gamento, ai!lda que segue~ en 
de sangue, ou correspol'lsab1lldade marcha moitos procesos .part1cula-
na, represión. Ter?se. que ver, ade- rés pbr denúncias dos familiares, e 
mais, que a sentencia se~a ex.e~- a prevista. e lamentábel perda de 
piar, e que ur.iha murmuT1ada 11111~ tantos meses iniciais ao someterse 
nente. Lei. ~e Amn!stia, ·que s~ d.1 . 0 proceso a esfera milit~r,_ tod? 
en · Bos Aires sena prom~lgada , isto amosa unha democracia · fra

.coñ o~tro nomé .-.com~ ,é ó~vio-, xil, qÚe sobrevive baixo a sombra 
non haxa que alw1~r a inqued~i:iza ominosa _e o peso ameazador d.o 
militar pólO xu,lgamento e a . sua case intacto , poder militar. ·Coñe-
repercusióh. ' · cer as febl~ias ·e limitacións desa 

2 • democrácia, ~ facer públ!cas as . 
críticas. cara quen a conducen, e, .,,, 
tanto máis, a quen intentan facela 
abanear non obsta para ter claro 
·que qui~á haxa . que sair á rua, se é 

Un xulgamento nq- que -se procesa · 
aos . responsábei~ . militar.,es d~ a11te
rior' goberno, ainda nun numero 
ta'n limitado de reqs,constittJe un 
actQ legal de importáncia inter ... na
cional. Razón?: 

preciso, p~ra defendela. · 

COSOFAM 
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o Pa-rlamento Galego ven de aprobar a le( do· Estatuto Gal.ego 
do Consumidor e Usuario, para garanti'zar -a saúde de tódolos oorisumidores 

e aségurarnos unha-comp.leta asistencia xur,ídica, técni9a,e"administra,tiva . 
·no exercicio dos nosos dereitos. 

P.ero para que a Jei sexa ~máis qu~ un papel , inzad~- de bóas intencion~. 
. co~.p.re que .todos a coñez.~mo.s .... e a fagamos .. re~p-etar. 

Cons~mir be.n Óu consúmir~·e. Esooll~ tí. 

'Artigo 3 Artigo. 19 

Son dereitos dos consum/dores e u'~uarios.: · _ " -, - -Adoptaranse tóda1as medidas precisas e opor-
tunás para a defensa da C,alidade Gios bens e· spr~ 

a) o dereito á pro.tección da ~ú~ .saúde e seg,ur~- · · vicios ofrecidos "(]'o mercado é ó mantemento ·da 
·dade e do medio ambiente axeitado. , • ,transpa(encia n.os precios. 

bJ o d~neito . á. proteoción dqs seu~ ·intereseºg ., A. este respecto, 'os be ns e servicios ·post0s á . 
económicos e socia is. · · - , ' . - . · ~ ~ venda ax~staianse ás súas propias normas de 

O d ·t - ·. f ' · · · d · .. '·e - m te · ·_·. c·alidade, e en ·xeral esixirase dos mesmos que c) ere1 o a m ormacJOn e e ucac1on n a ::- · _ · . . ]· . 
· ' -_ se·xa.n axustados a fma 1dade que pode motiva-fa 

ria de uso e consumo. · ~ · ... , ;'. súa adquisición, confQrme ás. expectativas razoa-
d) O dereito a t;rea-Ías súas p;opias · organiza,- ~ 
cións en orde a· representación e-.Qefensa dos . bles 'que se .deriven da sú-a descriCión, precio e 

· ·outras circunstancias. seus intereses, e á que estas .. sexan consultadas 
nas materias que /les afecten. · 

e) O dereito á protección xuridlca, administrativa _ 
e técnica e á repara ción de danos e perxuicios. · 

Artigo 16 

A publicidade en xeral dos producto$, servicios 
ou actividades ofrecidas . no mercado axustarase 
á súa verdadeira natureza, características, condi
cións, u.tilidade ou finalidad~. Ca/quera ma.nifes
'tación publicitaria enganosa que atente contra os 
lexítimos intereses dos consumicjores ou usua
rios será considerada como fraude e poderá ser 
obxecto de sanción administra.tiva. As asocia
cións de consumidores e usuarios estarán texiti
madas para iniciar e intervir nos oport_unos pro
c'edementos administrativos. 

' Así mesmo; para mante-la transparencia dos 
precios ·no mercado, esixirase absoluta precisión 
no preció da p dquisíción, xa sexa ó contado ou 
aprazado, é, ó me~mo tempo, _gqrantizarase - a -
exac.fitude no peso_e na medida_. ' 

Artigo 22 

Os consumidores e usuarios teñen derei.f.o a 
recipír unha._inforf11.acio1J ven~z, completa, obxec
tiva e eficaz sobre as ·características'. esenciais dos 
bens e servicios p_ostos· á súa disposición no·mer
c~ido, .coas indicaci.ons para o seu correcto uso 
ou consumo e as~ advert_e·ncit1:s sobfe riscos preví-· 
síbles, de tal forma que poidan- realizar unha 
elección conscient~ e racional entre .os diversos 
bens é servicios concorrentes e µti/iza/os dunl;ia 

· marieirii segura e satisfactoria: 

. Artigo 2'9 

. ·O Gobern·o Galega -estahle-_cerá ~as cantes <ixei
tadas .para que, as o fganizacións ou asociacións 

·de consumidores e usuarios sexan corisultadas 
en cantos temas poidan afectar dfrectamente ó 
interés dos consumidores e usuarios. 

As . asociacións de consumidores e usuarios 
consultaranse nos términos do artigo 13.0, apar
tado 4.!l, da Leí de Procedemento Administrativo, 
11a elaboración de todas aquetas disposíciéns de 
carácter xeral que /les afecten directamente ós 
consumidores e usua'rios, sempre que razóns de 
urxencia ou interés xeral non 1 aconsellen o 
contrarío. 

O Goberno Galega, por razóns de interés xeral, 
promoverá a colaborac'ión entre organí:iacíóns de 
consumidores e empresarios. 

Artigo 31 

Crearase unha. com1s1on c_onsultiva que terá 
qúe ser consultada .na adopción daquelas dispo-_ 
sicíóns. que afecten directa o indirectamente á 
-protécción e defensa dos consumidores e usua
rios, e velará pala correcta aplicación da norma
tiva. vixénte nesta materia. Nesta comisión terán 
qLíe estar axeitadamente representadas as aso
ciacións. que teñan como obxectivo a defensa dos 
consumidores e usuarios e as organízacións ou 
entidades vinculadas a· intereses profesíonais ou 
emp.resar.íais, así como os órganos da Adminis
tración Galega que desenrolen competencias 
nesta materia . 

A comisión creada a tales efectos póderá 
tamén realizar fun.cións de arbitraxe en materia 
de consumo, ·tendo as suas decisións un cará.cter 
vinculante para as partes cando así o aceptasen 
por compromiso expreso. 

·Coilece o Estatuto. . \ . 
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.. os contras coidan contar--- - - -· - Atentados ao -- Papa 
. co apoio da: xera_rquia eclesiástica D • • . t b , I , , 
. d _ t"' :·· ·'· ._ a_ pis a · _ u~ -gara · Oban o o 1c1a. -~- _,_ ,.:.-. _ .. ·-;; , .. . _ _ . . .· 
a sua Prime.irá líniSÍü >~5~'á Comri:licidád'·~ ,~ :.·-::~ ~J: <. :: __ .. : 
.Cardenal, en .Miami ~~· :: .. ::, '"~·!'· ~ •

00
· 1-d-~ffe-~e:rne·· " •• 1c~"' a-'"""_,n::: ~a,~.;:~:>·· , 

0 
cardenal Obando y Bravo,"'izo, p,ft..sTo'RA É c'ÁL~"iili• ::}Z · · · . · · · I , · · · · " . ''é · 

b:~.d~::l,~"!~ª~~tál:~i ·.~'N~~~ .. ~~ES~fo!TE,S . ~ ~,. :" "" ~''. • · · t ·· · . · · · t · · · ·. ·• · · · ' · . • · 
' ::~.~~~1:':,"Mt~~T·a~~~;1;::: : -~~~~;~;;,Prf~é~~;~m~;~~~-~º~ 8R·· 10. en OOaS 
· ~:~n~f~f:~:1~:;~~~~:n7:::.~°' ;;~~1~~i:~"~r~~~!t~:~~~~ ---·.·11- o--· u: ·_ -e,- -o- : ·.::c· o·n~--e·=-_'·c.:._ : ·.-_·1-.Jd-; -~a·-~ s--~~ · 

.. "'t ~:. 

. Na primeira misa que celebra mocrática Nicaraguense e Edén ( _, . - -· . . ~ - ·- --
, ante os seus compatriotas despois Pastora, da ARDE. - ._, " "-< · - - -; : : . . , . - -~ .. ... , . • _ .. 

' de ser ordenado cardenal, Obando Pastora e Calero, que manteñen ll~4._P,A~,-~.l)ESE4; _. : . 
· ~xi~i~a¡~s p~!u ~i~ ~~:;~g~~~=~~ ~i~~r~~c~~snf¡~~1~~~ :dé3ro~~: ~~~~ ~1r~~~~º~~~~.~;:~:cnr¡~ºde~ - ~'coÍitiílU:ó :·':cre-ci.miénto" para la TFP de los-EUA 

non perderan ª fé e loitaran poi a aperta cando na celebrac1·0· n che- " ' · "'~· - · :. 2 :. · -- v 1. '. • ~ · c·liación reencarnado , fican. do a espera 
paz e a recon 1 · . gou o mo_ mento en que os feligre-

A misa do cardenal fora presen
tada an~e a opinión pública p·or di
ferentes dfrixentes nicaraguenses 
exil iados como un xesto significa: 
tivo das suas diverxéncias co réxi

' me que gober:na o país, pero o ar
, cebispo aux,War -o coñecido Bis-
: marck Carballo~ dixq$l~e non ha- · 

bia nengunha intencionalidade ex- · 
trapastoral no acto; "o cardenal 
-sinalou- quixo aproveitar a sua 
escada abrigada en Miami ao re
greso de Roma para se dirixir aos 
fel igreses nicaraguenses que viven 
nesta cidade; non se debe facer 
nengunha outra interpretación". 

Os agasallos 
nordeameri
canos 
ao Terceiro 

~· dunha' "resposta do-Vaticano-~\,, .: 
. se_s se desexan a paz. _ ;_ , ,, d 

- Obando eluciu na !iomília as · xa·que. o -atenta o contra o 
referéncias -poi ítiéas~ e re·matouna . Papa está relacionado co _ _ . 

·coa frase ~·a unión fai ·a forza". terceiro segredo <;Ja_. Virxe de 
, Ao ·finalizar o acto· Telixioso Fátima", deixa á "pista 

Calero declarou que os "dirixen- bú-Jgara" cada vez máis nun 
tes c0munistas de-Managua vanse "best-seller:" qe séri.e negra., .·\' 

. atop,ar .de agora e~. piante cunha . . •. ·-> • , • • . · .. 

iglésia máis grp-ndé e unida, e un'~ , A _coñec_i<;la ~p-übl-ic·a~ió~ 13e'.áder's OF . .rn •. 

povo que apoia firmemente á sua gest' (Noya York} tonj9u éomo·primf- · 
igrexa" ~ · cia a bandeira da "''pista búlgara" no 

Edén· Pastora, pela sua parte, · ano :de ser condenado a cadea·:perpé-.. 
dixo que o feito de que Miguel tua Ali Agca. Os autores dos traballos 
Obando ~teña sido nomeado car- periodísticos nesta e outras publica-
denal é Un prémiO e unha VOZ de CjÓnS nOrdeamerÍCa_naS eran _C_oñeci- - t.; lt-Plll.VU>l"""'"""Pil'lt.."1/t.aJr ~c,,lfluwlUja1;~.,,,<•"'lTHI 
alento para quen loitamos pela de- ,dos palas suas "b9as _fontes" na .Casa lli>oth>,tni.-.n1i,., .. oc.Al/<.u..Jc1.n<..-..,..i"

1º1
· 

=--~.::.: :; ... . -.:.:. ~. : -~·: ;_:, ~ ~- :·-~:~; ~ 
' ....... ~ - ,._· ,r- • 

._S~L ~:z~ :~:·!.~~~-~.~:::: ·:~:~-~ ::~-~- . 
fil~~:.:~:.~:~~g:.~;:~-~~~ . 

. .mocrácia e a libertade. Brarica e .en Langley (centr() de ope- ~ mentado e capturada· a· arma {un rifle 
racións ·da CIA). Williáin Safire, -río- ~ calibre· 22 con mira -telescqpica..como 
tório xornalista ·'POlas suas camj:>añás~ o que fixo perder a vida do presiden- ·,..;.·~----------. ~~. 
anticomunistas-, non se privou de acu- · te J~F. Kennedy). ~ii~H · R f :'>J; 

·Para -o dicCionário 

" I €SIS en~I 
sar aos servícios secretos búlgaros de Coa detención de Douglas Hernán- ;~. . ~" 
tentativa de asasinato a Xoán Pablo . dez Torrealba en Decembro do 1984, ~ .. ;¡_; .- ' 
11, de calificar a estes dun apéndice os preparativos para o . asasinato do ~! 
do KGB e qu~ "Rúsia estaba in.teresa-_ Pontífice én Cifrácas, fican· ao deseo- ¡ · '1 

• 

d_a na eliminación do Papa". Segundo - -berta. E con' eles ·alguns dos obxecti- 1 · , 

·l 

caraca•~ 11 de octubro 4• ~984 

a hipótese da "pista b'úlgara'-", Serg'tlei vos finais da organización fascista · J!xClllO.•oñor 

lvanov Antonov conduciría a· Ali Ag- , Tradición, _Familia e Prnpriedade :::~;.:;-~~:: "ª"'ººª ""'"º" •• AllJ!r1 .. 

Apreciado sr .. Embaja.dort mundo . enciqlopédi~ó Co11ins., · -
'...; - - - . ....... ; -

ca até.:a P_raza de .Sal} .Ped-ro_. o 13 de c.1 (T.F.P.), da sua -filial en Venezuela 
Maio do )981 __ e de~pois ªgardaria ei;i , ASOCIRE .(Asociación Civil de Re-
Roma ano e médio' até. ser detido ·en sisténcia) e ás ·suasdir'ectrices e finan- '""0001

• .. -••4ir1
•.._ .... 

Nestes días pasados qye se pr9aúciµ ~ 
o secuestro do avión da TWA, as 111..i
toridades nordeamericanas · í:equeri- , 
ron que intervira -na mediación Ar; 
xélia. Os arxelinos debemos lembrar 
unha anterior mediación cós EEUU 
por meio. Foi cando o secuestro·' e" a 
toma de 52 reféns nordeamericanos 
polos estudantes iranies. Daquela a 
intervención arxelina frente ao go
berno de Jomeini tivo un peso deci
sivo. O agradecimento nordeamerica
no non se fixo esperar: agasallou ao 

-\.-<.. - . · tra Z;xc•lenct;a en la oca•l8n da av:isar recibo de ll0,000 ~d 

'novembro -do ·19H2: - " - · ciación, recibidas -directamente do l•ra& (c1onto di•• .. ui •• ·••cti•º· ºº .. ºº" ....... .:AA¡, 
:.. o Vaticano' rnantéri ·siléncic>-tai:lto . embaixador-\ nórdeamericano en' Ve- _o.L~· para fin•• ........ :::~::º ... ool1cUud conUd•n< 

' · ·.. . '_, polo:, compás de -espera de Ali . Agca nezuela Gearge Landa u. - _ , º"""· º~··......,~ qu'• .i sr. 00 •• 1 .. ••r·"'~·· Torrealb• .... 

A U R SS b d d 'I • ' 1 E ' 1 • 1 d - tOda nuestra conf-1.anza y -ta di•puesto a dea .. peñar cu.ale . : ;: non .' •, so re ·a esexa • ~ . reve ~c19n papa 1 _ _:: ntre os mu t1p es ocumentos n . DiUOn deotinedo L .. lvor lo Iqle514 C.O.t611co del poli< 

- - como sobre é! en,treyistª. _l!lantid{J. na . - implicatórios atopáronse cartas e acu- • camun~ta que lo ... ~ ............ .,;tro. . 
- • J • • ' cadea entré Xoan 'Pablo 11 e · b s-eu ' sés ·de recibo de centos de mil le iros · ~·-.,.; ~ '.; •• ~~~: fx.,.,~.~º::-::0::~;~::::0::.i=::·.::",' 

agresor, como sobre a entrevista da - de dólares entregados en efectivo po-
delegación búlgara encabezada polo lo -embaixador George W. Landau á 
vicepresidente do Consello de Estado asociación civil "Resisténcia", unha 
Georgi Jagarof real'izada na Santa Sé. das falsas entidades benéficas de 

Duas semanas -ante.s .da abertura "ASOCIRE" (TFPvénezolana). Nun-
cio "proceso do-século;',-Xoán Pabló ha das cartas o presidente de "Resis-

ti.D9l1i4a c<1n•1derac16n.. , ·partidpOu 
~ .. i . 

na 11 .Guerra 
goberno arxeli no,,, coa versión ªº~ . . . 
árabe, grat_uita, da série "Dallas". . ... Mund1·a1 

Comprendese que- haxa med1a-

11 chegaba a Holanda nunha dos si:Jas-- téncia", Francisco Dorronsoro avalia
máis conflitivos .viáxes, até 0 ponto ' ba a_o presunto atentador c9ntra a vi-
de que o Cgmité ·'JXnti-P_apa s~ _maft'i- ... da do Papa, Dougla~ Hernand~z To- mental do proxecto de atentado 
festaba polas ruas a xeito· de aritroido · -.rrealba, ~m ~esm(s1mo emba1xador que para a organización ASOCI 
e anó~imo, pon.do eart~is· nos cfue .s()bre "a su~, ~?licitt,J.de c~nfi~encial... (TPF, Resisténcia ... ) Xoán Pablo 1 
oferec1a 15.000 -ilorins ~a quen as(!si- • ._ de ···~oda -_conf1anza· e· e:~~~ d1spo_sto a· considerado un apóstata e un "ax 
nase ao Pontífice. Estes sucesos evl-· ~; desempenar·calqu,er m1SLon q~stq1ada te comunista", e para os plans de 
déncian a repuls·a e non as lriteilcio_ns· : a .salva_r a lgre,~a Católica do __ pe~igo xeréncia política dos Estados Unic 

cións non desexbdas. 

somos coñecidos 
na Galiza inteira, 
pola no:Sa "'. · -

1 • -._.-~ it! 1* ... 
espec1a"Jizaoión ~.: ·:.; 

'"< . .,... ·.- -y.:"' 

en libros.,.~ ~~1 _, 

galegos- _ -
e portugueses 

República 
de El Salvador, 9 

Tel. 56 58 12 
SANTIAGO 

Praza do Libro 
Tel. 26 63 77 
A CORUÑA' · 

Hai pouco, a prestixiesa editorial bri
tánica Collins publicou un novo dic
cionário enciclopédico. Na páxina 
1361 inseriu un sucinto texto sobre 
a 11 Guerra Munqial, que di literal
mente: 

111 I Guerra Mundial. O conflito 
(1939-1945) en que os aliados (Gran . 
Bretaña e Fráncia} declararon ague
rra a Alemánia · (3 de setembro do 
1939} como resultado da invasión dé 

. Polónía-p9r Alelf1áhia (1 de setembro 
do 1939). c"ltálla ~nti;"iJu na guerra da 
banda de Alemániá (formando o 
eixo) o 10 de xuño do 1940. O 7 de 
decembro do -J94 ·1¿ os xaponeses ata
car..qn é!,_7<{EUJJ,~en,;Pea_rl Harbour. O 8-
de ;,"$ete'tribt:_o:4o '"':1943, ltália capitu
loU:.~ a guétt:a--,.¡ff{Europa rematou o 7 
d~ _fnaio 0(/ t:945 coa capitulación in-

· condicio.naftle .Alemdnia. Os xapone
ses capitularon·: o 14 de agosto do · 
1945':. -· . - . " 

E _nadá máis. A editoriál británica 
esqµ~ce que a U RSS cargou co prin

. cipa1 peso da lo ita contra o fascismo. 
- . ..,.As :r-orzas Armadas Soviéticas libera

ron total ou parcialmente o territó
rio de 11 paises europeus cunha po
voación de 113 millóns de persoas. 

. Churchill escrebeu a Stalin en se
tembro do 1944: 11Aproveitarei a 
ocas[ón para repetir mañán .na Cáma
ra dos Comuns o que xa dixen denan
tés, que foi o exército ruso o que des
tripou a máquina militar alemana e 
neste momento retén no seu frente á 
meirande parte das forzas do enemi
go': 

de atentar contra. ~I: . --comunista, (_.. :)::.: ··· . ; _ - ~ por meio da CIA, Venezuela é fun1 
, . . . . _ . . , . .. ' . Tras da - de_t:nc19n : __ de _Douglas m~ntal na · política exterior cent 

Gue. s1gmf1ca o mteres do emba1xa- H.T., en ~oses1on : ~o rifle -e. ~!anos americana (Contadora) e no exem¡ 
do 1anqm polo. presunto executor dos recom~os P?Pa1s na sua v1axe a ·· do camiño de defensa dos intere 
dun atentado ao papa en Venezuela Vene~u.ela, foi unha comisión par_la- · ná~ionais frente ás multinacionais. 

- mentaria a que se encarregou das in- .,_· 
Porén, o plan de atentar con.tra a vida vesti:gacións, chegando - ás conclu-
do Papa en Venezuela estaba docu- siqns: da evidéncia racional e docu-

Un .félsCista mudado ~: 
en . ··no\í.o XesucristO~,~ 

~ .. :\ -.... :~:...:~·~.\* .. »..;:···~ ~ . _, .•. -... - . -. ~ 

MANUELSANT 
("El Mundo" - Carac 

~ ,,..'." . ._ 4' 

O xulgarne~t¿ ~qut?~ se:de~en~~la eh '·. res. Posteriormente desdíxose várias -. visitas asiduas dos axentes 'dos ser 
Roma ten todos os visos do que_.-se veces -de aoteriores iñfor.macións e -. vl.cios secretos italianos e tamén < 
ven abaixo ser'nemisión. A compa-· fixo - baflar~ o proceso tirándolle par- do Papa. A chamada "pista búlga 
recéncia outrayolta de Agca diante te da-espectacular.idqde en que esta- r?" que fora argall?da -como r_epe· 
da · xustícia tiña a monotemática · ban inte·resaaos vários servíciOs se- t1damente denunciaron non so m 

1 intención de desvear un suposto cretos. meios d.o leste senón -solvente~ 
· "compló comunista"- a chamada - O próprio .xulgamerifo carece de .· meios de comunicación ocidentais-
"pista búlgara"- no intentQ frus- rigor, .segundo se obsfi)rVa' Ela prensa, ; p·or xe_n,te da_ CIA, vense ~ba,ixo 
trado de ·asasinar-ao Pap~ eri' 1981. as supostf!S probas pasan de man en_,, ;:_Agora so queda en saber ate cante 

o '-céntro 'de toda --a acusación man dos 'xornalistas ·e. oi"fotógrafos- 'ivan-aptlrar -a tensión que criá o pro· 
partiria de - Ag~, condénaC:fo xa a e as televisións -'·lánzanse ·á carreira ceso nas relación sinternacionais. 
perpetuict~e cpmq respo_nsáb'ei:, di~--~ sobre acusados e testigo_i : _ .. ·' ---Ali Agca, q'úe teÁ confesado a ·su< 
recto -do · intento; e este 'tenSe e-li:~,.-> [>ésie a todo, a maniobra · d~- inVG· ' perténcia á organización fascist< 
plaiadt>'ápracer·. -Despois da ·sua irJ-c · · lucrar _ .. aos países do Leste "segu~ - ,' turca "Lobos G'rises~·. que canse 
tervenciQ'n _ traxicó'r:nica :· o primeiro ::' - adiant~,,.. Ag_ora a orde "pasouse di - ~ · guiu:: fuxir _dun penal militar í'm seL 
dia .-os púlgáros presentes ·apen~i :- ~ "'" r~;,tamerite d_es~e a Uni~n Sov!éti~ país~, lmtro~. ~un ha oper.~ci{>·n de 
pod1an aturar as gargalladas-;: ápre-. _ . ca . ,, segu_ndo Agca, e o d1a segumte· tens1on poi 1tma onde se misturan a~ 
sentándose . como XesucriSto e· rf!:./'': a noticia sai nas_ priryieiras planas · intrigas, os servícios secret<;}s; a xu 
clamancto publicidadé para 0 "ter- dos periódicos. · . ,, dicatura itali,ana, e todo adqrnadc 
ceiro segredo · ae Fáti"ma" tivo úri . · · Todo está montado en base as - dunha mística mesiánica que o fas· 
reflexo interesacfo na pre~sa: -·Agca afirfnacións · <;tuh- fascista_, q'u~ _rece· cista turco interpreta á perfeición. 
mandaba sinais a alguns'i-nt~rlocuto- beu no ~seu; illan:-i .ento carcelario as M.A 
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·estado 

_estado crítico_· ..;..........-----~~...._.--~~ 
'd~s auto~id.~d~s . fra nce~as , de té rioraba~ a cap a~ 

XESUS V EGA 

A'.'lercores 5 de xuño. Os resultados d un inqué- -Or1·x1·na'· 1.1·dade c1dade operat1.va de ETA pero, a cambio, Pro-
1rito encargado pota CEOE revelan que Adolfo .. . V?C~ban un maior illa~ento do PSOE na so-
1Sua rez é o d irixen te p olítico máis "popu lar" c1ec1edade v~~ca_ ~reactivaban a capacidade mo- · 
despois de Felipe González . As boas expecta- vilizadora da esquerda abertzale. Barrionuevo 
tivas ele ito rais do ex-presidente convi'rteno no podfo sob(ancear as estadísticas que demostra-

, m~llor ca ndidato para facer frente ao PSOE ban a momentánea di~minución dos atentados 
nos comíc ios de 1990: de ETA pero tamén sabía que o enterro de 

Mércores 12 de xuño. Despois dos atenta- Santi Brouard tiña sido a maior manifestación 
do de ETA, 0 p residente do governo fai un de masas celebrc;ida nos últimos anos. 
chamamento aos meios .de comun icación para Resu1lta cemprensíbel a 'des0lacióh contida 
qu e "co ncedan un tratamento especial aos de- _nesa declara~ión de Barrionuevo na que reco-
litos de terrorismo" . Posteriormente, o xefe ñece que o pasado mes de Maio fo i o má is di-
of ic ial da oposición afirma que ·os que ciernan- fícil do seu mandado ministerial. O maior acti-
dan solucións po i íticas son " sospeitosos de te r vismo etarra cuestiona as expe~tativas. criadas 
algu nha simpati'a po lo terro rismo" . nos meses anteriores e coincide, ademáis, con 

Un panorama rnoi orixinal. O suarismo ca- dous feitos re levantes. Por unna banda , as ex-
balga de novo para coller ó relevo do felipis - tradicións fican para lizadas dende hai algun 
mo. Outravo lta ínsínuase desde o governo que tempo ·e parece existir un certo esgotamento 
o mell or remédio frente á violéncia política das m.edidas que poderla tomar o governo , 
exist ente en Euskádi é agachala para dar a im- francés contra bs refuxiados bascos. Por outra , 
presión de que non existe . Por enésima vez , banda, a actuación dos GAL está deixando un-
Fraga demostra a sua imaxí nación pol ítica ha resaca moi preocupante para a própria cre-
mediante a reformulación actu alizada do vello dibilidade c:to Estado e das suas instituci óns. A 
princip io de que "o mellor te rrorista é o terro- exlsténcia de alguns indi'cios que apontan a 
rista mo rto" . un ha relación entre ese .grupo de mercenários 

Pódese pe nsar que esta fa ifa de recu rsos po- e certos servícios oficiais de segu ridade repre, 
líticos de Gonzá lez e Fraga diante da ofensiva ser.ta un atranco moi notábel para tod os os 
de ETA obedece · ao descohcerto provocado ideólogos encargados de xustificar -como al-
pola comprobación dos 1 ímites d~ certas medi-- go democrático e natural- o princípio de que 
.das q ue, no seu d ia, foro n <;:ons ideradas como o Estado ten o monopólio da vio léné: ia. 
decisivas ou d as que se decía que, polo menos, Resistirá o pacto PNV-PSOE a crispación 
abrlan unha nova d inámica no labirinto basca. orixinada polos úl t imos acontecimentos? e 
O efeito combinado da act uación do GAL e moi .cedo para sabelo . Pero hai algo xa consta-
da concesión das primeiras extradicións polo tábel: o poder carece de "orixinalidade" nesta 
governo francés provocou o progresivo· opti- . - cuestióR. Repite,. outravolta, que "a solución 
mismo dos meios gubernamentais. "E o come- unha proposta cuxo. obxectivo .central era de- Benegas completaba o-cadro das boas expecta- ao problema de ETA é esencialmente policial 
zo do fin de ETA" chegaron a proclamar al'- terminar "onde e cando 'se entregan as armas tivas gubernam~ntais. Mediante este pacto o · e .non poi ítica". Ao parecer, a orixinalidade só 
guns vocei ros máis ou menos oficiais. Aprovei- ·.- de ETA- á Guárdia Civil". ', , PSOE tflncionaba compremar unha ·parte do - consiste en que Alfonso Guerra nos comun i
ta ndo a cox untura, Barr ion uevo utilizou por - A crise do PNV- e a· posterior firma clun - desgaste político orix~nado pola sua· política _ que a sua vocación frustrada: ' 'se r toxero é 0 
primeira vez a palabra nego.cfación para definir pacto de .lexislatura entre Ardanza e T·x:iqtli- _E)rr· Euskadi. -Os- GAt e a maior belixer.áncia que rnáis me gastaría". 

Catro detidos como castigo á "Korrika" 

Por primeira ve_z o xuiz ordena . 
en Euskadi o •!li~68as:~CorpUs~~--,~-
Por primeira vez aplicouse en Euskádi o;liabeas .CÓrpu's. Esta - - - - ,:·.~ -
medida ten gran impotáncia debid,o, entre outras coysas/ a que .~ : 
permite obter probas reais das torturas cometidas pola policia ; ·: "~ 
sobre os det idos. Foille aplicado a Julián Nazar~ detido despois (:Je ·. -
finalizar a Korrika en lruñea xunto con outras tres perso'as, que . 
foron encadeadas pésie á orde de liberdade do xu íz. 
Por máis que o xuíz da Audiéncia · · .'. · 
Nacional de ra arde de liberdade para 
os catro detidos de 1 ruñea, despois de 
finalizar a Korrika , todos estes ingre
saron na cadea de Carabanchel, debi
do a que o fiscal apresentou recurso 
contra a decisión xudicial. 

O xuíz tiña ordenado tamén a 
posta en ,liberdade de Julián Nazar, 
que xa estaba en Carabanchel desde o 
día anterior. O recurso do fiscal evi
tou tamén a sua posta en liberdade, e 
polo tanto a posibilidade de que se 
pudese obter probas gráficas das tor
turas ás que foi sometido presunta
mente na comisaria de 1-ruñea. 

Asi e todo o xu íz terá que come
zar agora as dilixéncias xudiciais en
camiñadas a recoñecer aos policias 
responsábeis destas pres.unt.as tortu -, 
ras. brazodireito". ,- . 

O "habeas Corpus" . permite obter Detidos ao acabar a Korrika 
a imediata posta a disposición xudi
ciál de calquer persona detida ilegal
mente ou a que non se lle están res
peitando os direitos recoñecidos na 
Constitudón. A aplicación deste 
procedimento pode ser solicitado po
lo próprio detido ou os seus familia
res, polo ministério fiscal, polo ·De
fensor do Povo e polo xu íz compe
tente, pero non polo abogado defen
sor do detido. 

Tocio parece indicar que esta me
d ida foi solicitada polo xuíz despois 
de ter coñecimento do informe ela
borado polo médico forense a raíz 
do r~coñecimento efectuado ao deti
do : 

Segundo o informe realizado polo 
médico de Madrid despois de que o 
militante de HB fose trasladado á 
Audiéncia Nacional, Julián Nagar ti 
ña "hematomas en parte dorsal do 
pene, hematonas na parte interna do 
muslo direito e hematomas no ante-

;,~/ 20 DE XUlilO / 198~ 

" 

Estas detencións producíronse des
pois de que terminase en 1 ruñea a 
Korrika o domingo dia- nove de Xu
ño. 

En meios abertzales ' estas deten
cións ·son consideradas como un cas, 
tigo polo gran éxito da Korr'ika, xa 
que os detidos formaban parte do 
comité organizador. Neste final da 
carreira para recaudar fondos-para o 
euskera, na que estiveron presentes 

- unha representación galega, partici
paron mill.eiros de persoas, que en- · 
chian a famosa praza do Castillo. 

Estes militantes abertzales foron 
acusados de perúrncer a un comando 
de información .de ET A. 

- O goberno de Nafarroa, Luís Rol
dán fixo tamén esta acusación · des

. pois de ó xuíz ditar a arde de liberda
de sen cargos. 

Na sua nota o gobernador civil re
coñece que as acusacións -contra os 

catro detidos "despréndense das suas 
próprias declaraoi:óns" e non da de
claración policial · prévia, . e óbiva os 
métodos polos :que a pol.icia cons.e-
gu iu estas "declaracións" .- · . , 

As 'únicas. probás que o gobernp
dor recoñece-, "as .declaracióos idos 
detidos", t)ón parecen ter f!lOÍta C'O~- . 
sisténcia, xa que os detidos, unha vez 
perante o xuíz, negaron todas as de
claracións, explicando os métodos da 
policía para conseguilas, dos que pa~ 

. recen ser uriha boa mostra as !esións 
producidas a Julián Nazar. 

H B pala sua banda, nun comu
nicado acusa ao gobernador de "ter- · 
xiversador", facendo · fi ncapé en que 
os detidos foron postas en liberdade .. 
sen cargos. -

· Afirma H B que o recurso do fiscal 
podía servir para que os detidos po
dan mellorar de aspecto. 

Herri- Batasuna remata a sua nota 
dicindo que "non é torturando como 
se vence a un povo que quer e vai ser 
libre". -

Os-- n~nos do-ministro 
Están frescos na memória de to
dos os · informes minuciosos e 
constantes sobre o estado de saú-

. c:!.e .. d!'! Alberto Muñagorri, ferido a 
. c~usa · da explosión ' dunha bomba _ 

de . ETA.0 Alber~o · no hospital ;·Al- . 
berto cos ~pais, Alberto fai o saque 
'de ,honor dun par:tido de fútbol, 
0 Alber:to na rádio,_. Alberto nos te
lediários. Alberto M1.1f.íagorri era~· · 
unha mina deséul5_erta por Barrio
nuevo e pre"Jista, de vello, pola 
máis mani"puladora e sensibleira 
propaganda. Os nenos eran, outra 
vez, vítimas dobles dunha guerra. 

Barrionuevo busca nenas: que 
preséncien un atentado, que resul
ten mortos ou feridos, que sexari 
orfos, que fosen receber anhas flo
res, para despois sacalo nas foto-

A VENDA UN NOVO NUME-:
RO DE O ENSINO" REVIST.A 
GALEGA DE SOCIOPEDA
GOXIA E SOCIOLINGUISTJ
CA. 

grafias, na tele e na rádio. con na· 
rracións morbosas para amas de 
casa solitárias. Se non ha í argu
mentos poi íticos, sempre encon
traremos algun nena apto para o 
toque lacrimóxeno e a ideoloxia 
reaccionár1a que "de paso" se tra
ta de colar. 
Alfredo Aguirre, o nena de 14 
anos que morreu ha i uns dias, era 
un neno. Os delincuentes de 14 
anos que mata a policia non son 
nenos, son xóvenes. Só é un matiz 
de vocabulário. 

En todas as guerras hai inocen
tes. Mais, en calquer caso, as vlti· 
mas infantis de ETA son involun
táfias. A mercadoria propagand ís-

- tica de Barrionuevo é premed ita
. da. 

REGALATE 
AVENTURAS 

-MARTIN COUTINHO 
EN BUSCA DO SOL -

M.V. 

De .Anxá L. Baranga e J .A.M. 
Est,a é a primeira novela de 

aventuras e~crita en galega . 
(. .. ) Un singular volume dentro 

' d:a na sa literatura. 
. (Xesus González Gómez -

, ANT - N. 252) 

DISTRIBUIDO POR GRIAL 
Telef. (981) 593655 
SANTIAGO 
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Unha boa · iniciativa · 

A mOcedade está a éélebrar. 
os _s~us -n9~e~os . ~9-90~ 
-- .J...;._ , "' • • • - ·~ ( • • t ~ ...... ..# 

· A. fotografia é de Carlos G. Reigosa,.e forma parte das presentadas na exposi-
ción "Hoxe mesmo" que se expón nestes dias en Vigo. - · 

Xog9s populares 
- ' 

nas prazas. 

O Concello de Vigo está colocando 
nalguns parques e prazas equipamen
tos para que os cidadáns, sobretodo 
os xóvenes, podan praticar deporte. 

máis de un. 
Esta iniciativa debe de ser tomada 

en conta por outros concellos e au- -
mentar estas dotacións, ampliándoas 

Os "IX'~ Xogos Deportivos da 
Mócedade", comezaron· o · ' 
domingo a sua andaina en Fene ... 
l'Sté ano participarari mil - · · 
trestentos xóvenes:", · 
A clausura distes Xogos., -que 
iste ano serán tamén . 
reivindicativos ·segu.ndo se dixo 
na inauguración, terá -1-ugar o dia 
30. . . ' 

lste ano a inauguración dos Xogos · 
Deporti'(OS da 'Mocedade tivo como 
protagonísta ao balonce$to. F.oi Mi- . 
guel Loureirb,.C'apital do Clesa Fer'rol 
quen lle tomoLi o xuramento aos par
ticipantes. Tamén foi o baloncesto o 
primeiro deporte que tivo actividade 
nista expresión participatjvo-compe
titiYa na que tomaron parte as ·distin
tas parróquias do concello.-- - . 
· Niste acto inaugural e~tiveron ta
mén presentes as críticas á Xunta'de 
Galiza. O Alcalde Rivera Arnoso afir
mou que a Xu nta lle está a facer .a 
ista expresión ·única en Gal iza, tarito 
pola sua forma, como pola cantidade · 
de xpvenes q·ue move, un boicot des-
carado. . 

Afirmou o Alcalde q.ue estaba · in
vitado o Conselleiro de Turismo e 
Deportes e que non asistiu, critican
do tarnén o escaso apoio económico 
que lle prestan. Neste- edición a Xun
ta ~s6 lle concedéu 75 mil pesetas' de 
subvención: - · · 

·de deportes p·ópulares galegas: 

lnstalou asi canas de "minibas
quet" en d,iversos pontos da cidade 
que están concorrid ísimos pola tarde 
até que queda unha raiola de sol. 

Entre estas instalacións están os 
úteís necesários para praticar depor
tes autóctonos como a chave. 

a outros deportes cerno poden ser os 
bolos, xa que tanto aquela éomo es
tes necesitan ben pouco espácio e os 
úteis de: xogo son tamén moí baratos. 

Seria tamén conveniente que os 
concellos contratasen animadores de
portivos que vamiliarizasen aos rienos 
e maiores con estes deportes, pifra au
mentar asi a sua prática ao t~mpo 
que axudan a meHorar as técnicas dos 
principiantes, q1,.1_e serán a maioria. 

En -contraposición con ista axuda 
recebida pola Xun~a, Rivera Arnoso: 
afirn:iou que o · Axunt9mento i nver
tirá iste ~no sesenta millóns .de pese-- _ 

Así, por- exe,mplo, todas istas ~ntida- -
des ~eñen instalacipns para xogar ~ -
chave. 

raciól} _a como is.tes xogos sempr~ 
ve_ran uncar:ácter reivindicativo. · . 

Afirmou a continuación que -
viña dadó por 13artida doble ·xa . 
"vós~ xóvenes, sodes fülos dur. -
señores que tr.aballan nisa empre: 
acenando cara a Astano, próxlr:h1: · 

Non é raro ver agora cómo nenas 
e nenas de corta idade pratican este , 
deporte cunha mestria, alcanzada en· 
po~co_~ dias, que deixa pasmaqos _a , 

; 

l 
r 

,• 

1.-A Dirección Xeral de Medios de Comunicación So
cial, da Consellerla da Presidencia, da Xurita de ' 
Galicia, co fl~ dt;.fomenta-lo galego falado ou e~rito 
nbs distintos medios de comunicación da Comunida
de convoca os se·guintes premios Galicia de xornalis
mo: 
A) Doce premios de 200.000 pesetas cada un para as 

melloreS informacións, artigos, .. entrevistas ou 
reportaxes publicados ou emitidos en ~alego 
axustado á normativa· oficial (Deereto 173/ 1982, . 
do 17 de novembro) en calquera !Jledio de comu- · 
nicación radicado na Comunidade Autónoma. 

B) Doce premios de 200.000 pesetas c~da un':pan .as 
émpresas .informativas que ~ubljquen 9u eini~h 

_os traballos premiados ós que_ se refire b-apa{tado '"·. 
anterior. · '- · ~ 

'C) Dous ·premios t.le 200.000 pesetaú iníciativá que 
pola sµá eficacia e. orixinalidade ~ontri!:>~iy .~n 

' maior medida<á promoción do galego nosmedióf 
de comunicación ~ocial. ' . 

· . Un destes preinios será para o autor da iniciatwa 4>-.. 
· • e~:::<r óútro pata a~ empresa info~matiya qi:i.e o ~;' :: 

publi_c:;.ou ou emitía. , _ . _ · - _ 

D) Dous pre.mios:.especi¿(is· de un millón :tte.o!2bet,a~ :~ 
cada -.,p,n destinados '6 xorrral _@; re*''sta, .~e a ~- . 

.emisor~ de radio ou ~adea de emi5Qras q~máis·s~ . · · 
-distin·ga ta~to p0lo volume conro_ p'ol_;f~caljdade-:;:<. ._· 
dos traballos publicado$ ou emrtip<!S eñ 'gá;Iego;~::~-· 

·tas en instalaclóns depórtivas. · · 
Durante todos istes anos o conce

llo de Fene-- veu inaugun!fido pistas 
deportivas de .. elementos para a prá-

CARACTER REIVINDICATIVO 

O concell'a'I de deportes, Xosé M_á
. hoel_ Mart·ínez, referiuse nista inaugu- campo de. deportes. -

EN PRENSA DIARIA OU PERIODICA: 
· 1) Ecónomla, agricultura e pesca 
2), Cultura · _ 
3) ·Editorial, artigo, comentario. -
4) En.trevista, reportaxe. 
5) Información polltica. 
6j Depor-tes. " 
7) Humor gráfico. · 
8) Suc~. 

·EN RADIO: 
9) Programa informativo ,. · 

10) Magazine 
11) ~rograma deportivo 
12) Programa musical 

III.-Tódolos premios serán compatibles entre si. As emi
soras públicas tanto centrais, como autonómicas, non 

·-poderán optar 6 premio.espedai pero si 6s premios de 
temas ou apartados. · 

lV.-:-Os traballos· que opten os premio$ non .especiais 
~ deberán ser publicados:ouemitidoo·foexcusablemen
' te entre·o 5 de xuno.e b r25 de.seternbro de l98ómun . 
, medil>_~cte com'uñicación social-gatego - - ' . ·'- .< · 

. . V.-RECEPGÍON DE ÓRIXINAIS QUE OPTAN os 
'PREMIOS.::.....Tanto- <!. autor como a entidade qÚe 
desexen participar; deberán remitir P9r duplicado 6 
apartadQ de Correólj, 652 de Santiago un exeinplar do 
xornal ou revista. · indicando cal é o ttaballo en• 

ma ou prograr:nas,_dentro do pr.azQ j,ndjcaao, acompa- · 
i'lada d!ln certificado dó director -~ª e.rñü¡ora nó que· 
conste o dia, da!-3 de emisión e autot~s. · -

Para optar ós prerJ1ios especiais, os directores ou -
editores interesados deber~n aportar un •dos.c;ief1 
detallando as accións levadas ~:- cabo polo medio 
respectivo 6 longo do ano en favo r- dajdioma_g,¡tlego. 
Este •dossien debérá remitirse 6 apartado de correos 
antes dó 25 de seteinbro de 1985. 

.VL-XURADO: estará presidido polo Director Xeral de 
· Medios de Comunicaci.ón Social da X:unta de Galicia 

· e serán membros: Q Secretario Xeral Técnico da· 
Consellérla da Presidencia; o Direcfor;Xeral de -Cul
tura; un representante da Real Academia Galega; o 
Xefe do Gabln.ete de Prensa da X unta de Galicia, e un 
secretario, ~ém, voz pero sen v?to. · : , . ~ 

VII.-:Os pr~míós serán dados a cot\ec-ei.- logo da. última 
·· réunión doxurnr1p ~-~uÁa~te_o E_ñecr~lro d?s'Méffi(j · 
_ - Galegos; que se ce"tei:}rarfi na pnm~1ra qumcena de 

.... outubn;i, . .·.:::•;.; .r~. ~ _ .... i .. ~w~, 

\(III.-Qs ~raballos que se reciban non serán d~voltos ó;'seus 
autor.es, nin se .mantE;r~ correspondenci_a sopre eles . 
A DirecGión Xeral de Medios de Cómunicación So
cial da Xunta dé Galicia reser:va para si os dereitos de 

! 

publité}los ou edi~os. ' · . . · · 11 

axustado á.normativa ofiéial.. "'· . , ~ _. 

n . ..:...:os .12 temas ou apartados-nos que se poderá inte~ir '.:;_, ' 

cuestión; e como máximo quince d1as despois da sua 
publicación. -- , -. - ~ 

· IX.--As decisións do,xurado se~án i~'apelabies;; premio o~ 
. pr~mios que consi~ere oportuno poderán ,ser <;lecla-

· ~ª!ª~ te:r op"Ción 6s pre.mios G~icia d-e ~ornalismo sorí:~ · · -. ~ ,,. . ~ i ·- íf. • • 

· Polo -q_ue se- _ refire qs_ ·trabajlos radiados, ·dé&érase
.remitir 6 ·citado ap~r~do de correos· a fita éo pfogra- . 

.. r . . · ,' . ~ .. 1.1 

'. 

'· . 

rados desertos¡ · -

CO_NSELL~RIA DA _P_R~S!DENCIA . 

' Direcd611 Xer~ de Medjos 
·-de Comunicaciór:t Social 



-A~NOSA -TIIMA~:---~~~~~~~~~~~~~~~~~~;::::.~~ 

R~q-ueno resümo 

Reunión dalguns significados membr.Qs do Cons~llo Nacional do ~NG ~ cand~ se dirixen ao Castelo de ~ibad~~ia. 

Ao longo de toda a última se
mana foron multitude as cartas 

· que chegaron á nosa redacció n 
facendo referéncia ao artigo pu
blicado por "EL- País S€maría l" 
e firmado polo seu ex-c,orres:
pondenfe 'en Par:ís, Felieiano Fi
dalgo . Para non cansar ·aos no
nosos leitores publicamos a 
continuación un pequeno resu -
mo: · 

"Hola! Me !hamo Sigrid i agoja 
mesmo me encuentro asombrada 
leindo El Pais, mientras viajo en el 
avión que me ieva a Estocolmo. Me 
sogprende muxlsimo porque acabb 
de pasag vagios dias, i noxes, en la 
presiosa Ga licia i puedo decig que· 
he coñecido a numerosos i ·simpáti
cos jallegos; entre elhos gecuegdo 
espesi~lmente a tres del Bloque que 
co~os1 una noxe en la plaza de 
QLI.J,nté!na de San Tiago con los que 
pase unas agrc;ic~fr¡bles ·hojas .. Todavia 
gecuegdo esa frase ·suia que desia al
go as í como "le arde o eixo" ¡-es 
v~rdad pogque elhos ejan mili ag· 
dientes. No se como este chico Fe
liciano, les puede lhamag magi~as y 
tulhidos. Grasias. 

SIGRID SADERHAL (ESTOCOLMO) 

Queridos amigos: · 
Dirixímonos a vós c·oa intención de ' 
s<;>licitar a _vasa colaboración na pró
xima rodaxe · en Galiza do film 
"P~isciliano e os Zülues" que vai di
rixir Feliciano Fidalgo. Estamos se· 

guros de qu·e este coñecido periodis~ · 
ta é ~ persoá máis indicada, a(nda 
asi req~erimos a vasa- opinión._ · 

Atentamente . 

o XURADd ·oo FESTIVAL 
l~TERNACIONAL DE CINE 

IMAXINARIO E.DE .. 
CIEN<?.IA FICCION . 

' . 
Os aba ixo firmantes, dirixentes ' do 
Bloque Nacionalista Galega e diante 
das especulacións que existen últi· · 
mamente sobre a nasa identidade 
procedencia e carac'l!e rística físicas' 
vemonos na obriga de crarexar o se: 
guinte: · . 

N.o . concello Nacional do BNG 
existen, non.un serión sete to'lleitos 
e ademais tres :sordomudos, un sifi: . 

galegas de -que -a partir do próximo 
luhs o Talg,o que sae de Galicla en 

' dire(:ción a Madrid non ohegará á. 
estaci_ó_n de P.rincipe .. Pío-Norte,. co- ·,· 
mp era habitual senón á. de Chamar· · 
tín para así peder coincidir; ,coas -iri
formacións do prestixios-o diario El 

· Pais. · · . 

DIRECTOR XERAL D'E RENFE 
(Madrid) ' 

• 1 

Querido 'Reixa: _núnca pensei.e¡ue o _ 
cereb"t~ dunha movida rockera poi- . 
dera ~er esa .cara,: . _ 

1 Un desilusionado seguidor de Os 
"· 'Resentidos . · · · 

, q colectivo de áfectados polas - · 
~cron1oas de·:_: F,eliciano · Fidalgo en. 
Francia e que conta .. con 50 mill.óns , . 
de -r:nerl)bi"os, solidarízase cos seus - . 
homó~imos galegos.: .. . · 

JEAN PIERRE~ cinco firmas más : 
. ' f París)' 7' · 

... ~ ,.. . 

· lítico, catro · furcias, dous-mongóli· 
cos, cinco penenes, un catedrático 
de filosofía, ur.i alba~il, un fillo de 
barbeiro, u11 ·frade capuchino, un-. 
mexa pillas, dous cenutrios, un ta· 
ravel~, un -~ic:>lador. de rnonxas, Ulil 1

-- s~n 0 · x~rente dé P•hi l" ~ 
guardia ~ntl'd1s~urb1os, tre~s gais, uil vou suicidarme. Nos ' PJr:i~~~ d~~ 
negro, d_uas chiné!s; un v~llo de No- ' anos vendimos nas zonas nJrais . de · 
gueira de Ramuin, un after P.Unk, .. Gal iza máis , de · 10 millóns de· bom-
dous alcaldes de vila marítimas e billas, non comprendo · como esa 
varios dexenarados. xente pode estar seri luz. -Síntome -

Queremos dicer tamén que moi un estafador. 
pronto pensamos contar .nas nosas 
.filas co home máis gordo do mundo 
e co campeón de Portugal facendo 
tortillas de patacas. · . 

CONSELLO NACIONAL DO B~G 

A Rede Nacional de Ferrocarris Es· 
pañois _q~ere infarl'T)ar aos leitores 

;P.T. PHI LIPS· 
. ~ . (A: Coruñ~) 

Os cor:r~sponden~es de E 1 P·ais, The 
New Yor~ Times e Herald Tribune 
no Congo, Birmania e Tanzania soli
d~rizanse co~ 'Feliciano Fidalg_o. · 

.JIMMY, JOSE e 'M. YUSTE 

Nasceu en Ferreira de Valadouro . 
~ Estudou maxistério en A Coruña 

Qnde. fundou os grupos teatrais 
"O ·Facho" e '_'Teatro Circo" par· 
ticipando na· criación da Escala 
Dramática Galega e mais tarde na 

·compañia Lu(s Seoane da que é 
direct-0·r escénico. E a persoa mais 
importante que ten o teatro gale
ga hoxe, e un dos principais da 

· história teatral do noso país. Co· 
ñecedor de todas as facetas tea" 
trais, tentraballos como director, 
act?r, autor teatral, tradutor:, 

· adaptador, teórico e investigador, 
fix·o adernais . rádio, T.V. discos 

· conferéncias, narrativa e poesi~'. 
Ma·nuel Lourenzo é un exemplo 
de artista sério, responsábel e 
am~nte do seu ofício. Nel dase esa. 
conxunción, tan necesária como 
pouco comun, de talento e entre
ga, sen a· cal ·un labor · artístico 
nunc@ pode ser froitífero. 

Se os deuse~ l.le, desen a Gal iza 
. moitos homes coma el, tede por 
seguro que aumentaria o número 

de primaveras. 
Obtivo vários prémios pala sua 

obra teatral, oarrativa e · poética. 
Participa na elaboración de diver
sas publicacións teatrais, "Cuader· 
nos da Escola Dramática", Colee· 
ción ·castrodouro teatro, e outras. 
Traduciu ao ,galega a Bertolt 
Brecht, Carlos Muñiz, Eurípides, 
Shakespeare, e moitos mais. A sua 
obra teatral: "La bruja tragatie· 
.r:-ras", "Caperucita Roja", "O 
mandarin Bien-Fu", "Tres irmás 
parvas", "Romería as cavas do de· 
mo", "Crónica do inverho", 
"Erras e ferros de Pedro Madru· 
ga", "Romance", "Viaxe ao país 
de , ningures", '.'Traxicomédia do 
vento de Tebas namorado dunha 
forca", "Todos os tillos de Ga· 
laad", "Edén", "A no'ite dourada 
de Mimi da COra". 

· .Fai ensaio teatral, · "O teatro ·ga
l ego" é "Antoloxia do· tea~ro gale
ga" xunto con i=rancisco Pillado . 
Co11ferénc:ias, ponéncias, esc ritos 
teóricos; narrativa, poesia ... 
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·os humoristas . decidítdíi~~ociarse, . 
no Qtstelo de IDóña tJrfadi . 
o 22 .e 23 festival d~ po~sia d~. Condado_ 
No . Castelo de ~c:na Urraca, á" 
mes·ma beira do Mmo, c.acarexaba 
algunha pita picpteando nc:i. !Ilusgo 
qae medra .11.as m;urallas. Al~ den: 

' tro, neste· c;aste1o _:meio estraga<;lo_, 
acondicionaron os da_ S.C.D. do 
Corl.dado -unhas sás para que se 

. reunisen os Jiuinotjstas. Era a Se
gunda vez qu·e o facian, a prim~ira · 
foi o ano ·p_asado en SoutomaJOr, 

· tamén a iniciativa d·esta emprende
dora A.' Cultural. Esta vez parece 
que saca.Ton algo roáis en limpo-, · 
desp~üs de .coñecerse e entabuar 
as primeiras relacións cordiais. Es
ta vez. acórqaron constituir a aso-

' ciación, "Ahuga'', púxollo Xosé 
Lois, un dos integrantes da xesto

. ra conxuntamente con Rocama-
d~ur e Oti. · 

Este ano tamén se presentaron 
ponéncias e, ademais de 30 humo
ristas galegos, estiveron presentes 
tres portugueses . 

As sete ponéncias apresentadas 
foron as seguintes: 

Diferéncia entre humor e chiste 
é outra na que se preconiza a uni- . 
versalidade de humor galego sen · 
perder a sua orixinalidad.e, ou vi
ceversa, <liria alguén. Estas duas, 
apresentadas por Iglesias Viqu('.ira. 

"Lalo" Vázquez Gil apresentou 
outra ponéi:icia na que se propón 

. unha homenaxe á · memória de 
Xosé Maria Alvarez Blázquez, e 
unha seg1mda na que se pronun
ciaba -p.o1a criación de distincións ' 
humorísticas· para o personaxe 
máis distinguido pola sua siinpatia 
e outro para o que se vise que era 
especialmente antipático. 

O portugués Afonso d'o Pa90 . 
· dis.ertou sobre a incorporación do · 
humor ao ensino e o tamén portuc 
gués Prieto Lamela falo u sobre 
"humor e dramatismo", referín
dose "ao caciquismo." . 

Pola sua banda , Xesus Campos 
falou .sobre a fame en Etiopia e o 
direito dos zulús a tomar alcool. 

Ademais disto chegaro·n os -hu·' 
moristas, déspois de percorrer as 
cantinas da zona, de visitar Mon
vab, de interrumpirse con "vinte 

. -
Do 3 ao 9 d.e x~ño celebrouse. no 

1 !1osteiro . d~ _Poio (Pontevedra) , o 
I Semmarw Internacional . de 

Ja~z.", organizado polo "Taller de 
1v1-°~lSlcs de. Barcelona" e a "Asocia
c10n de Jazz de Compostela" con-· 
t~ndo coa subvención ·da Co~selle
na:de Cultura. 

Os dias 15re ;16-de. Xuño ~n Salvaterta (O GondadQ J tiv¿Jugar o . 
n Encontro de HUD;lóristas Galegos, chegándose ªº ac.o.rdo-de . 
constituir unlia asociacióh nomeando unha xunta dirn~tiva · · 
proviso:ria integrada por ,Xosé ·Lois, Rocamadour e -Oti' . 

. . ~. " 
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grácias" cada discusión, todo isto 
sen deixar de pintar canto papel 
lles caía entre mans~ ademais dé 
todo isto e moitos máis que pre-
firo rion ·contar xa que párece-ria 
unha crónica -de humor, chegaron 
á conclYsión de que o humor gale
go ten uriha personfilidade·própria 
distinta do portugués. Qüe·o gale
go se quer ten .o Iecurso- bilingüís
ta e tamén pode incorporar: -ele
mentos do humor brasileiro e afri
cano-pÓrtugúés·. Pensan tamén que 
o humor galego va1e para lelo e vo
eealo, ainda que sexa mao. Todo 
isto con riláis ou~ menos unanimi~ 
dade, xa que mitra tónica destas 
sesións foron as grácias que habi~ 
que saber peneirar gas discusións. 

Onde non se ch~gou a unhamí
nima lJnanirnidade. Joino aspecto 
da censura, xa que mentres uns di
cian que era moi-grapde e perxudi
cial, outros afirmaban que podia 
superarse con calidade, xa que fa- . 
cendo primeiro,_ humor "inicuo", 

.... . 

/ 

· demostrando · calidade, .os meíos 
non _poderian logo despTenderse 
destes humoristas sen p~rder leito
res. , 

Afina!, "Mariano" ofi.ciou unha 
·queimada que foi Q menos diverti- . 
do: repetiu todo, .incluídos os 
chistes, o que fixera . o ano ante- . 
·rior. 

Festival de poesia 
Támén nás mesmas terras e or

ganizado pola mesma soCiedade, o 
sábado · e domingo 22 e-23 terá.lu
gar o xa' tradkional "Festiv.al de 
poesía". 

A este festival van conc·orrer es
te ano poetas de Portugal, Cata-
lunya e Euskádi. · 

. O libro ' xa está editado, e no · 
castelo de Dona UrrJt~á xa se po- -
den. contemplar exposiGións de es
cult~~a, pintura~ fotografía e hu
mor, aspectos que tamén se reco-
llen no libro. A.E'. . 

A ~onvocatória é a· primeira 
deste tipp que se f (!i no noso país, 
e tivo unha magnífica acollida en
tr~. os músicos galegos, asistindo 
ma1s de rneio " cento ,de músicos 
che~ados ~e diferentes ponto:r de . 
Galiza ·e amda de f óra, _princi¡:)'al~ .. - · 
mente de Portuga,l e de Catalunya. · 

·• O cursíño, intensivo, consisteu 
~n master-clases para diferentes 
u:i~tmmentos (técnica ·e improvisa
c~o.i;),)armonia ("°rranxos e compo- · 
s1c10n e combos (no~ que cada 
profesor formaba e d'irixia a· un 
ptequen0 grupo oiquestral pára in:. 
· erpretación). ..· . · , · · 

Polas noites, nunha diseoteca 
alu&ada para o caso ; facianse jam-

. sess1ons. 
qs músic.os . ian su bindo ªº es

cenario á vontade para formar gru
·pos. espontáneos e tocar temas co
n~,c1dos en jazz e facer ·improvisa-
c1ons. . 

1 Do plan.te! de prof~sores, ·<;le 
.dango e ~rillante eurriculuqi, .t.0- . 
rº8 .os as1styntes comentaban sa-
isfe~tos a excepcional calidade ~· 

musical e ó trato humán xerado 
tlue co~t~ibuiu ao éxito da inisi~~ 

· . B;~· Billie . Hart, bateri~¡, Steve 
tr wn, . _guitarra; . Jack walrath, 
Buf1.Eetb_a;. Dav~ Shinter, saxo e 

o _bms, piano, fo!on os en-

· cargados de .. levar a batuta do Se-
minário. . - · 

De entre os· asistentes destaca~ 
_ ba a ausencia de '.trompetistas, ha,._ 

bendo un lixeiro predominio de 
' piánistas, contrabaixos e bateris
tas -de .11 a 15-', sobre, os guita
·rras e saxos -de ·7 a 9-. Armóni- · 
ca, flauta. e cla:dnete resultaron 
instrumentos senlleiros. · 

· Para os participantes o seminá- · 
rio foi moi positivo, topándose . 
músicos de moi diferentes proce

-· cténoias -jaz~, orCJ,uestras ·de bai
le, roGk, folk, ckás1co-, criándose 
,un excelente am bente interdisci-

. plinar, o que demostrou o grande 
mterés que hai en ,Galiza por un 

xeito de' 'músiea que, se nas suas 
'orixes foi próprio dós negros nor,-

, oeamericans, hoxe pertence aó 
acervo cultural da humanidade, e 
éalquer bon músico, ·1ndependen- _ 
temente cfo país de procedén'cia, 

· pode' interpretar jazz do niáis outo 
nivel. . · _. 

, O Seminário. cria -unhas expec
tatiVás esperanz'adora.~ .do jazz en 
Galiza, arnda que os asistentes re
claman atención d'as institucións e 
as entidades culturais para que si

.gan dando canle a actividades que 
):aciliten o seu desenrolo, intere
sando a continuidade dos seminá
rios. 

X. PEÑA 

a:; 
:::; 
rr 

·~ 
. <ll 

.r:. 
1-

, Do 2 ao 30 qe Xullo na galería 
· "Osº Peiraos" .de Vigo, e· qr:ganiz~
da polo .Centro de Estudos Foto

. gráficos, vai pendurar as suas_ fotos 
-o fotógrafo bretón Michel Thersi-· ~ 
quel. _ · 

Thersiquel nasceu no 1944 e é 
un fotógrafo dedicado integra

·mente a captaP a autentl.cidade da· 
vida bretona desde o· cotián ao ín- ' 

· timo . Nesta exposición· ·aptesén-· 
tanse os últimos traballos encarre
gados polo Concello de Douarne
nez sobre a Pesca e putros. aspec
tos cuase etnográficos, como son 

- os retratos e inte:r:ióres . de casas 
bretonas do País Bigouden. Na ac
tualidade .dedícase inteira e profi
sionalmente .á fotografia, realizan
do exposicións, encontros,_ confe
réncias~ forma parte do . grupo 

Sae un · 
diccionario 
galego-caste.lán · 
infantil ~ -

A EditOffaT Ma1:in ven de pre
sentar unha edición .en seis tomos 

· dun DiCcionário Infantil Ilustrado 
caste.Iárí:-galego _e galego,castelán '. 

O ()i~cioiJ.4:fi~ J oi, pf4neiTa-
mente, so ,castellapo, .e c:i,s . profe; 
sores · Xose Ramon Pena-, Xose 
Lois Gt_andé e· .Manuel , Rosales, 
acometeron -.. a sua." traducción" :e 
adaptación: a(:) gf!lego. Des:a :manei
r~~ . tal!"!:º ~ª' vers10n .galega: gas,ace p- .. 
c1ons_, ,co..mo o ·-acortamento· dal
gunhas . def illi'cións -o aiécíonário ,: 
e~1;_aqa p.ensaQtj.O_ no_lit,rá_s eafcI.ÓilS. 
para paises latinoaméricános ..::.~ ·e·a 
mtróducci(>TI: de :novas ·voces, até . 
·unhas· duascltl'ltas~ ·foi º 'i:mp'ortan
te labar re.alizádo") -· · . , . >.,;· .. · < •• 

A edición, _que. comercializará 
ARTEL S.A . consta de seis Yolu~ 
m·e$," con 800 páxinas e íOO.O en
tradas con debux·os realizados es
pecíficamente. O diccioná.rio"· irí: 
clue, ademáis. da tradución ao cas
tellano, as verbas noutros 6 idio
~a~ .roáis -Jalenián, inglés, francés, 
It.éi1ia,~o, catala,!l'e euskera) . · 

Corr·espondentes 
a-o ··nº ·2:Z2 do·- 20 

de xuño' do. ·1985 

SELLIT (Colectiv:o fotográfico). 
En difenmie-s etapas, desde o 

ano 1966, ten feito como temas 
monográficos: retrato, -as pedras,' 

· reportaxe en Bretaña, o País Bi
gouden (rexióh bretona), as illas 
de Croix e Sein, unha' reportaxe 
sol;>re , os inválidos de Kerpape 
(Lorient), actividaéie marítim.a e· 
de pesca .en Doua:rtlenez . , , 

'Ten feíto · exposicións na Bi
blioteca Nacional de . Paris, no 

· Centro Pompidou, no ·Espácio ~a
non, na alcaldía de Brest e no pa
sado -ano .19 84 unha colectiva con 
Jean Loup Sieff, Irina Ionesco e 
outros. 

Na exposición de Vigo ·estará 
·_ presente o próprio Thersiquel que 

dará ünha charla: acompañada de 
diapositivas. · 

Asamblea da AELG 

Nomeada 
unha xestora -
de transición 
O sábado 15: de X.uño cefobrou A: 
samble a Asociación de Escritores 
en Un.gua Galega, da cla resu1tou 
elixi<;la unha X unta Xestora que _ 
gobernara a asqciación nun perio
do de· seis.i meses no-en tanto se po
da r,en'ovar ·a .directiva que nesta 
asaml:lle.a fiGou vacante. pm ·diriü
sión do,s até ag<;>ra mem bros. .-' , . 

. A· X unta XEstota está éo:¡n'posfa 
por Míguel Anxo •Femán Vello··é 
Xosé Manuel Bei:ras -componentes 

._ da ap.tiga dfrectiva- ~ e .Mati"!- do . 
Carmo Kr.ukemberg , Manuel For
caµ~la, Xj1.VJ.er : Seoane '"'e. Xaquin 
Agu11a. · · · ·- ' . · 

As intencióp.s ch xestora g._ue cu
bren u,n valeuo temporal, centran
se ·en' tratar de estafülizar a actual
situaé~ó¿i: da . A.El,G e p9sfbilitar 
a apar1c10n clunha nova directiva. _ 

A corto p:Í'azo tamén ten ·que 
cont'ar coa celebración, no próxi
mo setembro en Euskadi do II 
Corrnreso de e~crifü:r:es · galegos, 
bascos e cataláns. 

Constituida 'a ~~AcSociació.n . 
.·de Gaíteiros ·e.J~legoS"~ 

O dia 9 constituiuse en Meli
de (A Coruña), a Asociación de 
Gaiteiros Galegos no decurso da 
"V Xuntanza de~Gaiteiros e Arte
sáns" que convocada pol4 Xunta 
Xestora da Asociación devaRdita, , 
organizou a_ Asociación "Froito 
Novo" na vila melidán. , 

Asistiron setenta representan
tes ' de Grupos de Gaitas, Escolas 
de Gaitas e artesáns construtores 
de gaitas e demáis -instrumentos 
populares galegos, o mesmo ~que 
palleteiros. -

_ A Xuntanza foi presidida polos 
no.tábeis mestres gaiteirós: }Xosé 
Romero-dos "Rosales" de Rtanxo; 

· Moxenas de "Muxicas"· de · \.'.'igo.; 
· Ricardo Portela·; Gabriel Mat0 .dos 
· "Garceiras" de Melide, topándose 
entre os asistentes unha nova xera
ción de xa mestres da gaita como 

·Nando Casal e Xosé Ferreirós de 
"Milladoiro'" . "Os Rapjtrigos"; 
"Muxicas"; dXiada'~ , etc. Entre o~ 

vinte artesáris e _palleteiros asisti
ron: B.ao e Brea lA Coruña); Igle
sias .-de Carballo í "Obrad.oiro de 
Instrumentos' Musicais Galegos" 

. ~e Vigoj.Carracedo _d~ Lugo;Jua~
JO Fernandez d.e· Redondela, etc. -

No de·curso da ~Xuntanza estu
dáronse e debatéronse os estatH
tos, que dépois dalgunhas cortec
cións . quedaron aprobados, e le- · 
vantouse acta fundacional da cria- "' 
ción ·da "Asociación de Gaiteiros 
Galegós". Elixiuse presidente da 
Xunta Xestora' po:r: unanimidade 
ao mestré gaiteiro Ric'ardo Portela· 
de Pontevedra, qµe"xunto cos de-
m ais membros da xestora..tramita- · 
rán a legalizadón d'a (jevandita 
Asociación. · 

Despois da legalización celebra
-. ráse unha Asam.blea na que se eli

xirá a Xunta Directiva e tratarase 
, outros temas de interés, tais como 

o da edición -dunh!l revista, A xun-. 
. tanza rematou nun xantar e festa. 



. ' 

·diálogos cos novos criad.ore$. 
' - • 1 

. Xavier Villa verde, 
, . ' 

. O vídeo, ese escuro ob~ecto de desexó 
. -~ . . 

El semella intelixentemente frio. Os seus v·ídeos (Veneno Puro, 
Viúva de Gómez e fillos, ... ) parecen, porén, misturar -
calculadamente sobre. un fondo xélido, próprio_, de quen coñéce · 
o meio rvais lle.resulta indiferente qué contar, a figura da 
paixón edíp}ca do autor, <J;Ue se evidéncia na necesidade de . 
mostrarse a través dos mov1mentos da cámara, respeitó -
do pai-cine. · . 
Esta ambivaléncia_ talvez se explique asi: a sua paixón -hoxe 
mesmo irrealizábel- por.facer cine resólvese en mandar - ao _ 
cine- ao ~sicoanalista dixest por meio do ví4eo;'--

Xa nos tempos do grupo "Imaxe" 
a sua preocupación pola df~n_idad~, 
formal (como amplos, · Circos 
ou "Aos meus queridos pais"") era 
notória, e mesmo chamativa fren 
te ao panorama, un tanto desaliña
do, doutros cortos da época. · 
O que hai é unha preocupación · 
por dotar a cada traballo dun cer
to nivel de reso lución técnica. Un
ha.- cousa que sempre me repateo u 
mo.ito- é- a cutrez nó resultado fi
nal. Cando é asumida; como no 
caso de Pasolini, como un .meio 
de expresión páréceme válida. 
M.ais da cutrez imposta, derivada 
non só da falta de meios senón: da 
falta de capacidade para usar deses 
meios, desa cutrez sempre tentei 
foxir. · 
A sua adaptación de Borges é to
talmente séria ou ten unha com
ponente 'camp ' de exerdcio ;bu
cólico · sobre algo por definición 
tan esaxerado, artificioso e prop(
cio para a acentuación· dun estilo 
pasado como unha história d.e tan
go ? 

E. q u,é sobre o tema efe, "Tacón"; 
que é ó corte ao q u~ fo refire·s, ha~i 
opiriións inoi encontradas; . Hai 
desde .a ·opinión da X.ente que che 
vai dic'er que é unha adaptación en 
exceso. teatral e que adapta unha . 
estética p~sada, até.·.·: O que pasa . 
é que aí hai un cruce tanto de xé- -
neros ~orno de interi.cións: dunha 
banda unha éstética pasada, mais . 
a narración non o é en absoluto. O 
intento fundamental qye· habia aí 
era; dunha banda o poema de B_or- _ 
ges, doutra a -adaptación -que fix\O 
Piazzola sobre o p.6ema de Borges, 
que o converte nun universo sope
ro,- un J?Oema que, _aparte; é de ca
racter epico- glosado a casta dos 
malevos, unha casta de épocas pre
térjtas, dun determinado bairro de , 
Bós Aires. 

A miña intención era a de xún
tarlle a esa história de carácter épi.:. 
co outra visual máis individual e 
intimista, un.ha historia de amor. 
O máxÍJ1l,o interés que ten o corto 
era arrexuntar duas cousas que . 
son_ diferentes, mais que xuntas 
compoñen unha unidade -precisa. 
No poema non se fala· de -amor 
nen de amantes e nas imaxes esta
se f alando doutra história que non 
ten nada a ver coa barida sonora, 
p~ro que coa banda sonora fun
ciona dunha maneira única, penso. 

Veneno Pwo é ,tanto u.nha abra 
dun cinéfilo como unha premoni
ción sobre o poder fago citador da 
imaxe. A explicitación brutal, sa
domasoquista, da histótia de 
'amour fou' que King:Kong era . .,. 
non é asi? . 

O que pasa con ·veneno Puro- é 
que se lle teñen procurado leituras 
desde logo non pensadas por min. 
Explicacións, se acaso, ian válidas 
como a miña. · . 

Para ·mm era tan · fácil, como 
que King-Kong era un símbolo 
que visualmente funcionaba 1 era 
un símbolo do \)asado" dunha de
terminada manerra de entender as 
imaxes. Entón nese sento tiña · 
unha validez directa. Tamén era 
necesátio .que fose unha película 
,clásica, en branca e ·negro - para 
contrastar epas imaxes. en cor ... · 

Mais non ·é casual 'que King-K~ng 
sexa unh~ história de 'amor jau-'. .. 

Si, Veneno Puro é tamén unha his
tória enterrarla de 'amór fou' 

Onde King-Kong é o meio ; o cine, 
o meto agresivo e fascinante ... 

Hai outra explicación interesante. 
A que aportou Reixa no catáiogo 
dos ga1egos presentes en Arco / edi
tado pola Xunta: Aí Reixa reivin
dica Veneno Puro para o terreno 
do ~'thriller", o q.1:1e a min me pa-

rece unha~1eitura i.ntelixente. Por- Actualmente os produtos culturaiS 
_que, cos elementos mellor ou piar . intentan ser anti-s'érios, fr(volos, 
disi;iostos, Veneno Puro é un 'thri- toman iso como un valor positivo. 
ller : Veneno Puro é unha sucesión. Veneno Puro, porén, resulta como 
de tópkós de cine de série B -pds- máis agresivo., neste- senso vai a 
tos uns despois dos outros. Mais contracorrente. Noutro · senso_ é 
con esa condición de reivindica- moi moderno, por usar a palabra 
ción d~se~ tópiq;is, _\ qu,e son ' taii en boca, por esa au-toconsciéncia 
defend1be1s como traballos · dos estilútica tan elévada ... 
que se di que son máis séri~s. Non obstante, Veneno Puro re-
Os picados-e contrapicados, a elei-' sultou menos agresiva- do que eu 
ción de paisaxes netamente urba-- esperaba. TalVez por esa multi.12_li-
nos, o mobiliário dun futurismo · cidade de leituras que permite. Se-
funcionalista ... e-nfin, qué signifi- xa como queira _a parte que a min 
cado ·lle atribue a esas eleicións es- menos me interesá é a que respeita 
téticas? . · .. a e~e esteticismo para modernos, 
Eu cando penso nuIJ-ha histórÍa . -para xente que c¡uer engancharse 

.., coas novas tendéncias. 
penso coa ·xente que vou úaballar, Coidado que estou falando da 
que ~e parece· necesári8:· E unha · conceición do producto, non da 
func1on_ que me pare.ce importan- 1 _te é . a do .director artístico, a do parte visua · Neste senso a min .in-

. de$eñador. E para ese labor tomei terésame máis o traballo seguinte 
contacto con , PGBellás, que · en- porque a apariéncia é, se queres, 
troncou perfeitamente co video. mais conservadora .pero a inten-
Asi que alguna das ·perguntas ,que - ción é un ~ouco máis perversa. En 
me fas teria -que ir destinadas a · " definitiva 'Veneno Puro" é nada 
el. Orabén, el fala da componente ruáis un "fhriller" máis ou menos 
relixiosa que -utiliza en toda a pos- ben envolto. "Viúva Gómez" ten 

/ · - outro tipo de intencións. 
· t<i_' en ~scena; O mobiliário é Unha L ]-

. mesa de altar, sagrários; a ·cama- · Na sua obra nótase o coidado na 
oferenda, etc'. .. . _relaciÓl'NQriido e imaxe .. . 

Polo que respeita aos picados e Eu. son dos que penso que o soni-· 
contrapiqados ... son solucións pa- do pode ser o setenta por cento 
ra transmitir unha determinada du:p audiovisual. A aparición do 
sensación nun momento concreto. v~deoclip supuxo certo avance pre:.. 
Veneno Puro está construída so- c1samente pola popularización 

. bre , a utilización si~temática do desta ·-relación. · . O que sucede é 
defeito. As colaboracións, por que a dinámica dos videoclip está 

. exemplo, están obtidas a base de ·cheg'ando a ser terribelmente em-
traballa-r. con filtros, con medidas pobrecedora porque, exceptuando 
de · h1z normalmente "descartadas ·. certas obras mestras, os condicio-
como erróneas. Xera un novo aca- · · namentas do seu carácter comet-
demicismo. . cial acaban por imp_ors~. 

."RATO PÉREZ". 

Os contos universais na versión 
_ galega de Yalentí~ Arias, e cun 

· deseño de avangarda. · 
·"Crónicas da 
verdade oculta" . 
Pere Calders, a . 
literatura catalana 
de,hoxe, ·, Agora: ",ARELA DU~MINTE D_O. ~OS.QUE" 

"AREL~E A.RESTA" .- . en traducción 
de Xavier R. 
Baixeras · 
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' "AS TRES LINGUAXE&" 

.-Q9 e0K:ió0S ~XeraiS- de gpJiC1o 
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. A NO'SA, TERRÁ / 2~ 21 / , 

A r~!aci6n da Il}úsica coúmaxe . 
nas. ~mas obras e moi constante 
mais e un_ tema moi.escorregadizÓ 
e ~obre 9 cal. apenas hai teoria es
C!Ita. ~ e mo1 esba!aradiio porque 
tI mo1tas :veces d~s: pois isto asi 
con este tipo de Imaxe este tipo 
de. ritmo vai funcionar d~ determi
nado, modo. "f!. lago resulta ue· 
non e, que a ,formula que p-rimclro _ 
d~scartache. e a· que efectivamente 
vale. _ · 

~n calq uer ca.so a integración 
de rmax".s e son, e ~articularmen
te, no. v~deo, permite manipular 
a~~ mve1s, a~ombrosos as sensa
c1ons que. e, fmahnente, o que per
segue o eme. 

Tenta controlar a relación entre 
forma e significación? 

Naturalmente o que sucede é que 
no momento en que ti finalizas 0 
teu tr~bJülo o sentido•que posuia 
para tI e o que menos Importa e 
o produto e:rnpeza a viver das lei
turas que o seu visionado lle pro
pón a distintos públicos. 

Un exemplo é "Viúva Gómez" 
que pode ser lido como un video
clip pero tamén como un video 
sobre a estrutura familiar , distor
sionada, se queres, até a caricatu
ra. Neste traballo hai influéncias 
desde o melodrama, até os vide o- · 

·clips: hai un cruce de influéncias 
que veñen de moitas direccións e 
que é positivo. O que ocorre é que 
unha certa envoltura -a de vi-0-
deoclip en "Viúva 'Gómez"- pode 
enturfüar a comprensión -dunha 
obra desde un ponto de vista dife
rente a esa envoltura. 

Non hai moito tempo Man uel Ri· 
vas opinaba en relación cunha cér· 
ta vitalidade cultural que parece 
viverse en Galiza, que cando a tri· 
bo útiliza novas ferramen tas sabe 
valérse delas con toda premura ... 
Aquí talvez haberla que deslindar 
dou.s aspectos. Dunha banda unha 
certa tendéncia que existe ultirna
mente e que consiste na preten
sióri dalguns de acadar o aplauso 
imediatamente sen ter. obra elabo
_rada séria, dificultosame}J.te . 

Tamén ocorre que hai un mo· 
mento de transmisión xeracional, 
de xente que está a sair á luz mais 
que leva traballando moito tem-

, po. Até este intre, digamos que 
non habia necesidade de renova, 
ción de esfruturas culturais consa
gradas e que · servia unha série de 
xente que estaba e que xa non_ va
le. Sempre é o mesmo proceso: 
hai xente que estuda, traballa e 
que a xente pasa dela, mais que fi
nalmente está en condicións de in· 
tegrarse nos circuítos culturais a 
un certo nivel. . 

. Responde conciso, con preci
sión. Fóra os coches pasan a to da 
pastilla pola Rua de San Andrés, 
perigosamente. A habitación esta 
modernosamente case-valeira. A. 
Coruña seméllaseme, nes;a noite 
destemplada de Marzo, . u~ J!larco 
verosímil para calquer historia tre· 
mebunda de vampirismo 'e tecno
loxia. Criar estes verosímeis: vela· 
qui o qHe X. Villaverde contribue 
a facer. -

Texto: ANTON BAAMONDE 
Fotos: CHUS GARCIA 

"SATÁNAS . ' . . 
· Historia det Djablo" 
- Autor: VICENTE RISCO 

Prófogo de '. 
-XOSÉ R. MA.Rl_RO,FERRO 
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211 A NOSA TERRA 

Sobre "Tertulia~· 
de Xavier Alcala 

Cando 
Raymond 
Poulidor 
escrebe 

páxinas doutros autores ou ese ar
tigo sobre literatura galega firma
do por Xo~n Castro. lsto unha no- · 
vela. . 

, . A outra, O claro na selva, é un
ha novela de aventuras (sic) que o 
protagonista de Tertúlia escre be 
para apresentar a un prémio. E vai 
i:licindo que é pláxio dunha novela 
brasileira dun escritor de segunda 
fila. Certamente, non é pláxio, 
porque postas a plaxiar Alcalá, 
que é un home intelixente, teria 
plaxiado algo que pagase a pena, 
pois a presente non ten o mmimo 
mterés, a accfón ·é bur.da, as persa-

. naxes non est-án nada deseñadas, a 
ironía · -hoxe 'fundamental ná no--

Raymond Poulydor, do· que supo- vela de aventuras- falta por todos 
mos moitos leitor~s non s~ lem- os lados, o humor, como na outra 
brarán era un ciclista frances que narración, tamén está .ausente. En-
sempr~ quedaba de segundo n<?s fin, que tal vei o autor (Alcalá) -
grandes prémios. Tivo a 4esgracia pon aquí es_ta novela para facernos 
que sempre houbese _de lolt~ con- crer que é capaz de moitas eousas 
tra Jacques Anque,t~, que ~evaba (non esquezamos que o autor usa 
0 8 prémios e a glona. Retirouse tres normativas distintas sen que, 
Anquetil e pensouse ql!e chegara a aconteza nada, quer dicer sen que 
hora de PoulydC?r, m~s os. ~ovos . o que nos está a narrar chegue a 
- e primeiro Gim~nd1- vmeron interesar) mais polo de pronto pa-
ocupar o posto deixado por A~- rece incapaz de algo: ñarrar histó-
quetil. Poulydor abandonou o ci- rias interesantes. Enfin, que estas 
clismo con algunha homenaxe duas novelas amós..trannos ás claras 
mais s~n a glória gue teríamos de- que querer non é, sempre, poder, 
sexado. Como ciclista Poulydor e ao autor tal vez lle aconteza 
tiña ao seu favor algunh~s causas: aquilo que lle din ao Xoán Castro 
poténcia, vontade , .amor a sua pro- nun intre determinado: "Dixéron-
fisión, etc. Os defe1tos: falta.de es- me que eras escritor mais non -sa-
tilo, de forza e, taméi:i, sentido da bia que praticabas",, ou algo asi. E 
oportunidade. Todo isto l~vo~no talvez non se·xa pratica o que fal-
a estar sempre ou nos pnmerros ta, precisamente, nesta entrega de . 
lugares ou nos últimos, nunca no Xavier Alcalá, tal vez falta iso -o 
medio. Hoxe pouca xente o lem- qué?- que fai dunha história unha 
bra, e co~todo foi un ciclista que novela mteresante, divertida, que 
fixo a moitos rapaces amar o des- cativa aos leitores non ideoloxiza-
porto que ,el praticaba, tavl-:ez dos e que buscan na literatura algo 
porque rntmamos nel algo de nos: máis que a confirmación délf suas 
amor vontade poténcia, todo teses sobre algo, porque compre 
aquilb non nos faria ambiciosos. dicilo. ben alto, a no:vela vendera-

Máis dun leitor perguntarase a se., E ven_deras~ porque o nos? 
qué ven esta lem branza do ciclista pa1s necesita mártrres, o noso pais 
francés a causa ven dada pola úl- {nós, a esquerda) necesita unha su-
tima novela de Xavier Alcalá, Ter- blimación diária para 11on se suici-
túlia, que quedou finalista de dous dar, e así, ~teremos de ver que se 
prémios, e tamén t>Ola figura mes: antes vend1an ( ou só eran lidos?) 
ma do escritor. Mais vaiarnos, polo os chamados poetas sociais ou cí-
inomento, con Tertúlia. Apresen- vicos, agora daremos paso a aq_ue-
te novela fai válido o axioma les que falen mal dos nasos inimi-
rnaoiano (de Mao, non de mau) gos só porque son os nasos iními-
"un divídese en dous". E faino gos e deixaremos fora toda cria-
pdrque son duas novelas comple- ción literaria ou poética? Quer di-
tamente diferentes ensambladas cer todo isto que a novela de Alca-
nun intre determinado polo autor lá venderase porque pon a parir a 
por meio das palabras finais de certas personaxes coas que non 
Xoán Castro , protagonista de Ter- comungamos políticamente, por-
túli_a e narrador dela en primeira que pon a parir a certas persona-
persoa. Dicíamos que as novelas xes da nosa culturiña, non porque 
eran duas; a que dá o título e máis a novela pague a pena., non porque 
Un claro na selva, presunta novela a sátira sexa feroz, que non o é, 

· pois é ben frouxiña. Será unha 
de aventuras da que é autor o tal volta atrás, ben certo, mais se che-
Castro. A primeira é a que armou ga a al&un leitor que nunca leu un-
o folión que t odos coñecemos, a ha páxma en galega, benvüla sexa, 
segunda unha novela que se desen- pois necesitamos leitores. · 
volve na selva (lmazónica con En fin , que esta novela conf ír-
amor, marte e diamantes polo manos na tese y_ue intentamos dei-
meio. En Tertúlia asistimos ás ven- tar ao princípio: Alcalá é un escri-
turas e desventuras dunha perso-
naxe que lembra moito ao autor tor poulydorian, 9uer dicer, mete 
da novela. Enxeñeiro de nonsei- vontade e poténcia nas suas cou-
qu§_¡ escritor · galega, pertence ao sas, mais fáltalle forza , grácia, esti-
PSG, ao Facha , está casado ten fi- lo e todas esas causas que fan un-
llos, sabe inglés, góstalle Bristol, ha. novela, inda que aqui sexan 
etc. Esta personaxe vainos cantan- duas: a que armou o folión, mera 
do cómo un tal Barros domina a noveliña que adoitan a facer os 
situación cult ural do país, que hai principiantes (ao remate qué son 
un tal Mourín (escritor) que é un se non as novelas: A torre de Ba-
pl~xiador, que compite nos pré- bel, Antón e os inocentes ou Xo-
m1os cun t al Pereira ellos gaña es- guetes pra un tempo prohibido, 
te, etc. Unha novela na gue, ape- senón a mesma novela que a cita-
sar de certa adverténcia {que nen da con causas diferentes? quer di-
transcrebo por inútil) , saen próce- cer son novelas ,rnáis ou menos 
res e pais da pátria de todas asco- autobiográficas, situ'!cionais, que 
res, uns ben outros mal - ou sexa, se escreben a cento a-hora en to-
bons e maus. Estamos, xa que lo- dos .os lugares do ·mundo sen que · f:º' )2erante a vella, vellísima nove- ·pase nada); e a outra, a de aventu-
a situacional, de confesión de ras

1 
que tivo unha beca do minis-

"fils de siecle", que intenta ser téno de Cultura ese, e· en vista di-
unha sátira e que se o país. estive- so, de que o tal ministério que se 
se normalizado non pasaria de· ser ' mantén cos cartas de todos, eu, 
unha noveliña sen pena nen glória, . · o abaixo firmante , a q_uen coqes-
xa que, aquí falt~tod&-o GJ:Ue ¡¡e 11'-e"'-'--.......,._ponaa, cómo coñtribumte a·quen 
pecte a novela : imaxinac1ón, hu . ~ -lle sai positiva a declaración de 
~or, criación de linguaxe, histó- renda, pido que tamén se dean 
na, et~. Só hai un pouco de mal b'olsas ao siléncio, pois o pagado 
xugo lacteo que deixa sen valor o até o de agora polo tal ministério 
que _p oderla ser unha boa sátira na nosa na~ión . é, verdadeirap:1.efi.-
P?~ falta de algo fundamental na,.. te, peneso. ; · 
satua : humor sarcasmo bon tra- ~ Máis -nada,. contado cómpre 
zo, bon debuxo das personaxes e, ·afirmar que a novela servirá para . 
m~smo, ternura. Alcalá pon, cha- que nas tertúlias da nasa terra os 
memoslle asi como homenaxe a leitores desta novelas f alen uns cos · 
Po l:llidor, vonfade no seu traballo: outros para ver quén é Casares, Pi-
ma:is o outeiro era . moi alto e a ñeiro, Conde Cid, Manuel Caama-
fo.rza fallou na metade do· perca- 1ño, Paz Andrade ou os que falten. 
rndo e todo se veu abaixo. O 1ei7 Ferrín e' Blanco-Amor., que saen 
tor d~sta J'ertúlia o que vai procu- ben, son citados polo seu nome. 
rar_(so!) e saber quen é quen par:r En verdade, ás veces, unha' pedra 
satisfacer o mdrbo .que se lle deu ·á -. dá menos. - ' 
co~sa, e máis nada,. Máis' nada p,or:-
duc esta novela non é nada e para XESl/S GONZALEZ GOMEZ 
emostralo están 'todos os recheos: 

¿ue nos agasalla 0 autor: as cróni- 1) Col. Medusa. Ediciones Sotelo Blan- ' 
as de Maruja Veiga, as sup~stas co. Barce'lona, 1985. 
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Auigj.rQ,· ... 
g _ o . ' " 

andando a terra 

O incluso 
O persoaxe era un conero de moi
to nabiza. Coñocémolo hai moitos 
anos, xantando de baixo dunhos 
vellos carballos nu cam_po da ro
mería de Santa Comba. Présentou
se moi pranchado e estirado, pei
teado con fixador · e· brilantma, 
perfumado, camísa bi;anca e cuello 
--:-os_portugl!e~~s dice gola- ~é s:e- . 
lulorde. De&pois de xantar puxose 
de pé, pechou os 'olios e dixo moi ~ 
cheo de razón :- · · 
.- -:En honra y alaj)anza· de la 

hija de .ngestro opulento y culto 
anfitrión, que es tina mode_sta, be-

- Uísüna y· .casta señorífa1 voy a per
mitirme recitar, a ella aedicada, la · 

. hermosa composición Ribeirana, 
obra· excelsa del inspirado y subli
me vate del Ribero de Avia .- - . 

Sen máis, de carreiriña, sem- ·• 
pre cos olios pechos,- coa velocida- . 
de dunha ametralladora córñenz·óu . 
a disparar ós versos de' 4_on E-ladio. 
A sua -memoria .'era esceicioal. 
Ollámonos e desexárrionos pra fa
ceto parar. Se nos descoidamos 
unha miguiña era capaz de decir, 
sert tomar f ólegos, . as Oracións 
campesiñas enteiras de don Eladio 
Rodriguez González que son 251 

·páxinas ben cumpridas ~ de letr!il 
miuda. _ _ 

Aos poucos días deste sucedo, 
a bellísima y. casta señorita -de 
cuia familia este barbas-era hóspe
Q.e por duas semanas- e máis este 
cronista fornas devolverlle a visita , 
en bicicleta, a unha. parroquia de 
perta, da que o noso hoµie era na
tural e veciño. Bate·mos con él e 

' recibiunos con moita cerimonia e 
·etiqueta. Atopámolo sachando mi
llo e deunos esta cumprida e satis
fatoria espricación: 

. ~Se extrañarán de verme de es-
ta guisa. Me sorprendieron despre
venido. De saber que me honra- . -
rían con su visita los esperaría en 
la mansión de.mis padres y no rea-

• eme_ 

·Aos nosos 
atnores 
Gardaba eu un cliché querido mira 
ti dun filme de Pialat que vin na 
mais cruel infáncia, e do cal non 
lem bro o título pero si a vaga ne
bulosa dunha páxina cotidiana <le
sas que tanto aman aló na France. 
Un asunto xeitosamente conduci
do. Quizá por iso entrei ben pre
disposto a ver aos nosos amores, 
inda que por outra banda co te
rror de me poder atoEar cunha das 
citadas histórias da 'vida natural" 
que ao cabo resulten mais vulgares 
e fastientas que a mesma vida un 
exemplo, a celebrada e insofríbel 
la femme de l'aviateur de Roh
mer. Pero non mira ti. Pialat l?are
ce saber que unha cousa é a vida e 
outra o cine e que calquer frag
mento de vida para cativar desde 
unha pantalla, ou desde un pano 
que é vocábulo preferido por quen 
descobriron o eme nurilía saba col
gada dos bocois da éantina dª- al
dea, precisa da visión persoal, do · 
toque artístico: Pois ben· aos na
sos amores, título de dedicatória, 
non defrauda. E iso que se trata 
dun filme moi francés, incluso co 
seu intelectual de esquerdas ,_ como 
nos mellares tempos, e co influx~, 
tan .á la page, dos esp,as~os de Zu
lawski nalgunha secuencia. 
· - Hai nesta fita un -detalle a ter 
en canta. A actúación do próprio 
director Maurice ·Pialat. Qué papel 
reserva para s1? Pois curiosamente 

o de . ~rocriador da protagonista 
{doble proxenitura). O enx~ndra
dor qtie se afa'sta da sua criatura 
a:o chegar esta á pubertade coa go
zosa-dolorosa eclosión sexual (por 
qué falamos tan P.ou:co ?estas cau
sas?) Curioso o srmbolismo desta 
fuga paterna pola cal as persona
xes quedarán. ~ós. consigo ,!llesmas, · 
fora da influencia do cnador. A 

· neurose da mai chocando co es
talido sexual da filia (só son feliz 
cando estou cun tio) e a violéncia 
dun irmao que trata de suprir ao 
pai ausente' ao tempo que tenta 
manter a moralidade dominante. 
E ao remate a reaparición do pai
criador que se enfren_ta , á~ suas 
criaturas e que acompanil a filia na 

.' 

lizando estas excavaciones arqueo
lógicas, que me ocupan en estos 
momentos. 

Dadas· as circuns.tancias dixé
moslle que non desexábamos in
terrumper o seu labor científico, 
despedrmonos moi finos e corte
ses; montamos nas nasas bicicletas 
e deixamos ao naso persoaxe coas 
suas "excavaciónes arqueci.lógi
cas". 

Máis tarde tivemos a honra e o 
privilexo de tratalo bastante. Sou
pem0s dos seus negocios, das suas 
aficiós, do seu gosto por pleitear. 
Cando non tiña custiós propias 
exercía -dé picapleitos en asuntos 
alleos. Debecía por andar en xuz
gados e tribunais de xuticia. A re
lación con él -dentro de certos lí
mites- era pintoresca e divertida. 

Ademáis ·das causas singulares 
que se lle ocurrían tiña unha pan
tasía tola e desbocada. Servidor 
ten matinado que este persoaxe 
podía dar xogo liferario : Pro viuse 
abrigado .a ir deixando o,seu trato 
por 1mposiciós da vida; El quedou 
na súa tribu. Este cronista veu a 
viver a estas terras do sul da ·pro
_ víncia de Lugo .. Esta, e non outra, 
foi a causa de que se interrumpira 
o noso tr.ato e comercio pro nón a 
nosa simpatía por tan singular in
dividuo. 

Cando batimos con algún ami
go común sempre lle pido noticias 
do ·.meu persoaxe. E así como ún 
se vai enteirando das súas causas: 
Un dos mellor· informados é un 
compañeiros de bachilerato do 
que _escrebe, o prestixoso e inteli- · 
xente abogado CBV. CBV deunos 
noticia do seguinte feito do que 
foi _!estigo presencial. 

-Resulta que o noso ademirado 
persoaxe houbo unha tempada 
que non saía dunha coñocida no
taria. O notario, home aberto, 
simpático e ·con gran. seríso do.hu
mor, divertíase moito con él. Un 
día o naso indiv-iduo chegoü a no
taria todo alfeirado e mesmo fora 

fuxida-emancipación. O criador 
deixando o criado. 

' Un filme 'moi grato de ver no 
seu conxunto e cun uso exemplar 
da música. -

A nos amours (Fráncia, 1983). Dir.: 
Maurice Pialat. Guióri: Arlette Lang
mann- e M.P. Fot.; Jacques Loiseleu x. 
MonC Yann Dedet e Sophie Coussein. 
lnt .: Sandrine Bonnajre , Dominique 
Besnehard, Evelyne Ker, Anne-Sophie 
Mail!e ,_ Christophe Odent, Maurice Pia
lat . 

Sinxela pero moi gozábel. 

O ELEMENTO DO CRIME 

, F otografada en gama de cores 
amarela-ámbar-sépia, con ·algunha 
qüe outi'a irrupción súbita de ver~ 
mellos ou azms, cores que pbr s1 
mesmas. coa sua apariéncia de noi
te pertinaz, ahondan para criar un
ha atmósfera claustrofóbica que 

-coritáxia ao espectador, unha at
mósfera completada con-- paisaxes 
estrañas, labaradas ou lampadas 
eléct~cas _cuase se~pr~ pres~ntes, 
con mteflores labrrmticos, 1mun
dos , ou fantasmagóricos, cunha 
ch uva que noncesa e -a água_ omni
presente, cunha cenografia, enfin, 
de límites vagos e rica en símbo
los, o elemento do crirÍle é un in
quietante e por momentós absor
bente filme de regosto borgiano. 

Filme experimental e diferente 
(prémio de técnica -'no fesflHil de 
Cannes e Hugo de Plata no festival 
de Chica~o, ambos de 1984), fil
me (danes, inda que feíto en lín
gua inglesa) que pode gastar ou 
~es~gradar, pero que non deixará . 
mdiferente ·ao espectador, por . 
mais tópico publicitário que tal 
frase semelle. Obxectivo., de todos 
os xeitos, perseguido polo seu rea
lizador, Von Trier, a xulgar por_es
tas palabras suas: 

"Cómo é · posíbel que as nou
trora apaixonadas relacións amo
rosas da história' do cine se teñan 
convertido en matrimónios por in
terés? Qué perverteu aos vellos 
mestres· da sexualidade? A respos
ta é sinxela. Un mal entendido de
sexo de agradar. Un inedo xerali
zado a expor a sua persoalidade 
( ... ) Os vellos anquilosados deben 
morrer. Non nos conformaremos 
con filmes de 'boas intencións 

·cunha mensaxe humanista'. Que-

M. HOÁTAS VILANOVA 

de sí. Viña do xuzgado. Sen se
quer saúdar díxolle ao notario: 

-Mi querido e ilustre amigo : 
haga el favor de i:tCOil)pañarme. 

- ·A ónde ... ? 
:.....X la puerta del Juzgado. 
-¿E qué demo voU ir facer eu 

a porta do xuzgado? 
-Levantar un acta. Figurese 

'usted: a salir de una conciliación 
que le he puesto a una mala vecina 
mía esta empezó a insultarme. Re
querí al señor secretario judicial 
para que levantara acta pero ·se ne-

. gó. Alegó que fuera del recinto ju
dicial no puede dar fe ... ¡Pero no 
perdamos tiempo! 

- ¿Pro que che pasou coa vellá? 
· - ¡Oue me iba a pasar! ¡Me in
sultou.! Me llamó malnacido, fa
mento, marica, argallante, dijo 
que se defecaba en mis padres , 
que era un mal hombre pousafo
les, can doente , porco. ¡llamarme 
cerdo a mí que soy un joven 
opuesto y aseado que me baño y 
perfumo tod6s los dfas.! Le per
dono todos los insultos porque -esa 
gente .de la aldea es i&norante, ru
da, bruta y sin_educación ... 

Cada vez alcendíase · máis. O al
porizamento rubíalle a olios vistas 
e de xeito alarmante. 

-A cóusa non ten importancia, 
¡Cálmate.! • 

-¿Cómo quiere que me calme 
después de · 10 que me ha dicho.? 
Hay· u:p.a expresión que .no puedo 
perdonarle, aunque se ponga de 
rodillas delante de mí con-las ma
nos derechás. ¡Jamás se la perdo-

, 1 nare .. 
- itQué es presión foi esa.? 
- Uespu~s · de llamarme lo que 

le he dicho y de afearle yo su con
ducta y su vocabulario soez ella 
co.ntinuó: " ... can ~oent~, parco, e 
... mcluso ... chupahgas ... 

- ¿E qué ... ? 
- jQué lo de INCLUSO no se , 

lo tolero.! LNO y no! Yo no soy 
ningún INCLUSO.! ¡Soy hijo de 
padres muy honrados y bien cono
cidos.! 

¡ 

remos mais. Queremos o auténti
co , a fascinación , a experiéncia ~
fantil e pura co,mo a arte verdade1-
ra ( ... ) Queremo.s ver ás amantes 
da pantalla vibrando, cheas de vi
da, exorbitadas , estúpidas, teimo
sas, estáticas, repulsivas , maravi
llosas, pero non dome~ticadas nen 
desprovidas do seu sexo por causa 
dun cineasta mal-humorado e mo
r alizador; un feqorento puritano
que cultiva as virtudes Clo 'bon 
gosto ', características dos atrasa
dos mentais ( .. . ) 

f "Resumindo, queremos ver fil-
mes heterosexuais , realizados pa
ra, sobre e por homes. 

"Queremos sensualidade ! " 

Insto di Von Trier ... que a este 
paso - nuncha· chegará a Holly
wood ... 

The element of crime (Dinamarca, 
198"4). Dir : Lars van Trier. Guión: 
L.V.T. e Niels Vorsel. Fot: Tom Elling , 
Münt: Thomas Gislason. lnt : Michael 
Elphick,. Esmond Knight, Me M-e ' Lei, 
Jerold Wells, Ahmed El Shanawi, As- · 
trrd 1:4enni_ng-Jensen, Janos Kersko; Ro
man Moszkowicz. 

E x-erimento plástico-intelectua l. 
Para auto-paparse o coco. Moi curioso. 

J.A.M 
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. _ Lagartixa 
ae Braña 
Na nosa fauna de reptis ternos un
ha,xoia que leva o nom,e de_la~ar
tixa da braña, e que e conec1da 
Qolos científicos polo nome .de 
Lacerta vivip_ara. Atópase este pe
queno e modesto sáurio poúco re
presentado na nosa terra, téndose 
constatada a sua preséncia nas zo
nas brañosas das altas Serras dos 
Aneares e do Xistral na província 
de Lugo. Ao parecer gasta este 
reptil das áreas húmidas de queiru
gas, por riba do_s mil metros de al
titude sobre o mvel do mar. 

As razóns para explicar a ~ua 
escaseza, hai que buscalas no feito 
de que esta intima~ente ~so~iada 
a ecosistemas m01 restnnx1dos, 
como son as zonas de braña a 
grande altitude. Isa fai moi valio
sas as suas povoacións, que poden 
perf eitamente considerarse como 
relícticas, daqui o inter~s qe. con
servalas, estando en pnnc1p10 as 
áreas onde vive pouco ameazadas 
de destrución, debido a algunha 
acción do home. 

Esta lagartixa leva unha _vida de 
escasa actividade, polo riguroso 
das conaicións climaticas onde ha
bita, estando abrigada a pasar 
"descansando" en estado. de ale-
1argamento, cásegue a· mefade do 
ano, xa que non e infrecuente que 
os raros lugares onde vive, estexan 
cobertos pola neve moitos meses. 

O nome específico de vivípara 
na sua denominación latina fai 
alusión ao feíto de· ser unha espé
cie ovovivípara, pero no estado de 
ovo os em brións pasan poucos 
días, como se tivesen moita presa 
en levar unha vida activa. Segura
mente iso esta en relacióB co.limi
tado espácio de tempo que poden 
ter de actividade 1 a causa da dure
za do clima, po1s entran en celo 
cara Maio, e despois de tres meses, 
a causa da dureza do clima, pois 
entran os ovos e aos poucos dias 
dan indivíduos, que xa se deben 
preparar para os rigores dos · fríos 
que non tardarán rnoitas sem.anas 
en chegar. 

E a lagartixa esta un reptil fácil 
de recoñecer polo seu colar na 
gorxa que e aserrado, mentres que 
os outros lacértidos galegas apre
séntano liso, isto unido ao seu ha
bitat característico faina incon
fundíbel. 

Dos altos montes tamén gosta 
a lagartixa da serr~ (Lacerta mOYJ-
ticola), pero non vive nas areas hu
midas e non sernpre atopamos a 
grandes altitudes, pois na serra Ca
pelada baixa até o nivel do mar, e 
nós témola visto entre pedras per
to da praia eri Cariño, alá polo Ca
bo Ortega!, ainda que é máis. fre
cuente nas serras como por exem
plo en Aneares. 

A lagartixa da braña atura moi 
ben os solos húmidos, pastos con 
moita herba mesta e areas- onde 
sexa abondosa a água nas monta-

. ñas. E moi probábel que este la
cértido viva en máis lugares dos re
señados, sempre que estes teñan 
habitats das características xa di
tas. Na Península Ibérica só se dis
tribue polo Norde, na área de Piri
neos e montes. Cantábricos, per
tencendo os indivíduos galaicos e 
unha prolongación da povoación 
Cántabra. 

e._ . No .aspecto_ ~ep!~~u~p~, ~egun
do o que canta ~_R. Vol~'Frta sµa 
qbra dedic,ada ao estudo dos rep
tis ·franceses, a'- madurez s~¿rn~ 
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acádana áos -tres anos.,, tendo -un 
comportamento sexua1 pouco es
pectacular, nascendo ~u~h~ fe
mia cada ano de 4 a 1 O mdividuos 
novos cun período de incubación 
dunh~s 90 horas. Os recén nados 
vn ser moi pequerreclios e de cha
mativa cor·cáseque negrá ou parda 
escura, cousa moi frecuente nos 
animais que viven ,na _montaña, º!1-
de hai unha tendencia ao melams
mo. 

Ten por costume este sáurio 
entrar en actividade a primeira 
raiola de sol, como se tivese que 
aproveitar este calor ao máximo, o 
cal non é de estrañar ao ter en 
conta a dureza da tlimatoloxía xa 
mencionada. -

A sua man ten za vai consistir 
fundamentalmente en insectos, 
moitos deles do grupo ·dos carábi
dos e semellantes, lesm~s ou lan..: 
chegas, miñocas e arañas. _. 

Ao igual que sucede con outras 
espécies de animais, como as aves 
·de rapiña por exemplo, as fémias 
son un bocado maiores_ cos ma
chos, non :pasando en xeral dos 7 
cm de lonxitude. 

E a 1a$artixa 'da braña unha e_s
pécie m01 ben adaptada ao seu e~-

. torno e proba <liso té'mola no fe1-
to de' que a sua actividade pode 
comezar antes de fundirse as de
rradeiras neves das nosas monta
ñas, e o poderse mergullar nas 
águ~s xiada.s se ·as circunstán~ias a 
obngan a iso, aturando moi ben 
toda esta friaxe. De feito a sua re
produción ovovivípara é unha 
adaptación máis ás condicións ah
ted1tas, xa que nos máis altos cú
mios a · temperatura non é cons
tante nen chega para a incul5ación 
dos ovos, e asi nos po_ntos máis 
fríos dos Pireneus e Cordilleira 
Cantábrica, segundo o estudoso A. 
Salvador, pare crias vivas, mentras 
que naqueles lugares onde as con
dicións son: algo máis suaves, estas
nascen pouco despois da posta, 
como sucede- en Galiza. 

Para o herpetólogo galego S. 
Bas, o delicado estátus desta espé
cie na nosa terra, fina moi sensíbel 
a calguer alteración nas suas po
voacions ou nos habitats. A des
trución das brañas de alta monta
ña onde vive este animal, pola ex
plotación que se fai nalgunha$ 
áreas para extracción do carbó11 
de turba, como sucede nos Monte~ 
de Buio perto da serra do Xistral, 
pode ameazar .o se.u fráxil estátu~. 

--~ · . a· · n:.u1g,1~. "' -~ u; . ~- -

Bruno ~'Chiodi 
(Saló 17??-SanÚago d~ Compost~-: 
la, 8-XI-1983) . _ -~ 
Me-stré de Capela· da Catedral de 
Santiago. Rematando.º ano · 1-76~ 
foi chamado pol~ C~b1do compos
telán a :Bergámo, onde era Mestre,. 
En Santiago estivo catorce anos e 
até agora non se atoparon obras 
de Chio di f óra_ <lesa catedral, onde 
deixou unhas 5 50 .. Seg{!ndo Tafa~ 
a razón da eleición de Chiodi fo1 
cpie formaba part~ da Capel3: U!1 
tiple italiano, Xose Ferran, ~isc1; 
pul~ de C!J.,iodi. C~~o se refl!e ~ . 
·amonestac10n sofnda por Chiodi_. 
por parte do Cabido, que se de_beu _ 
·ao pouco relixiosa que parecia a_ · 
· sua música, di Tafall que nos g<;>s
tos do Cabildo perduraba o estilo -
polifónico. Máis plausíbel é a· ex- _. 
plicación de López-Calo: que non . 

.foi o Cabido senón o arcebispo Sa
._inaniego·,_ de claras simpatías jan- . 
senistas quen amosou o seu desa
grado. Pola miña banda sinalaria -

, a coincidéncia entre á data da che-_ 
gada dos operistas italianos a Galf.,. 
za e a decisión do Cabido de re-
querir os servícios _dun mestr~> 
transalpino nunca deixou o CabI-: 
do de ser -sensíbel aos gostos de 
cada momento. -
· Segundo López-Calo: "A músi
ca de Chiodi é a típicamente italia- 
na de entón_: belidas melodías, nas 
S\.Ué abunc;lqn e- OS procediment9s·
' de escola", con anacos homornt- · 
micos no. coro"~e sinxelos acompa
ñamentos orquestrais-: os baixos li
mítanse, con moita f~ecuénc~a·; a 
siplples acordes arp,e~ados, amd-a 
que non faltan os baix.os cantan
tes". O co1_itraponto, ainda que 
non falta, é m01 raro nas obras de · 

. Chiodi", 
Tamén é Chiodi autor dun ora

tório (ópera?) .tituladp: "De las 
venturas de España, la de Galicia 
e'~ la_,mt?jor" ,_ sobre o tema da tras-

Camp9becerros 
Povo asentado na ribeira do alto 
Camba, Tio que vai _ao Bibei. 

Hai uns anos aca:dou notoriega~ 
de pela luita que "levmi adiante, 
com relativo éxito , contra das tei
mosas " Fenosas", cregos compra
dos, algum . vizinho traidor e um 
governp brutal. · - _ 

O povo, coas cantas de marc<;>s 
e francós aumentadas pelos mil
hoes que a "Compañia" pagou, 

- contemplou, sosegado , como-a er
va dos mais úbedos prados bulla 
para nunca mais ao vento e sulaga
va-se no "Embalse das Portas", 
sem esperanza de gadanha, p.é de 
vaca nem saltóm. · 

Tem conhecia pela caza~ as 
truitas, o carvóm, a via, etc. Pode
mos dizer que é um povo dos mais 
sensíveis; cada habitante é um ex
celente narrador, com umha ento
nacióm característica modela um 
canto ou um caso que, ainda repe
tido tres ou . quatro vezes, resulta 
de sobérbia qualidade. 

Coraxudo coa inxustiza; de 
agarimo co forasteiro ,, terra de 
bons gaiteiros, arexam foliadas 
que mesmo ' pulam das palpita
cións mais fondas da vida. 

Esoutro dia fum a um enterro e 
doeu-me ver o cimitério. Por um
ha banda- asediado de horrorosos 
panteóns de quatro e cinco altu
ras que me lem brou o mais rel~s 
da capital ·e· pola outia · as velhas 
pedras quebradas e ·tortas ..-mnrf 
oescuido triste e todo ornado . d·e 
abomináveis _ flores ·de plástico; 
contrastando·'. violentamente coa 
opuléncia das vivendas recente
mente construídas .e os automó
v'e:iS cá'fos. ,-, ~'"''"; 51 et:· ,;nu~!t•'vl..J 

.l;,.J( 

v: . .: ~ 
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~-- lacibn , do-~C:o'fpo de Santiago, con -
~ libreto de don: Joseph del Amo e 
¡ ·escena.·de--Ferto· Caaveiro. Foi re- · 
· presentado na Praza da Quintana 
-- o 25 de• Xullo do Ano' Santo de 

1773. Corin,1..njcoume Lópe'_z-Cálo 
que se·· .. c0rtsérvan · vários fogallos .. 
de parfic~ilas que poderian pe1:1}1i- =' 
tir--_ un .intento de reoonstruc10n. 
Este ,-"Poema melo::..sacro-dramá-

. tico"' - segundo o .li.breto impreso 
· p ·or Montero y :~Ftái~- non parece 
-ser tanto unha ópera como un ora
t-orio, de calquer xejto parece im-

' prescindíbel abondar aanálise dos 
materiais. · . . 
. A grand~ awotación de ~Chiodi 
foi a renovac1on da or,questra. da 
~apela. Des~parec~d~ o harpa-, tan 
importante na -II}Usica ,de Vaque
dano, a orquestta _~co_nformase. con 

· · violins, oboe e trompas, tealizan
do o baixo o violón, fagot e órgao. 
A orquestra que no 1771 emprega 
~hiodi nas grandes <;>b.r:as pode ser
vrr de exemplo: V1ohn 10 e 2º; 
Viola, 2 oboes 1 2 trompas, ;violon
cello, baixo e órgao. Cando morre 
Chiodi, a orquestra · estabiliz~ra 
arredot' dos dous oboes, duas 
trompas e cuarteto de cordas, sen
da esta a formación que vai herdar 
Melchor López. Tamén tr<;mxo á 
Capela novos cantores. 
Obras: 59 Misas. 27 Motetes. 6 Lame~
tacións. 2Q Tantum E r~o. 1.6 Obras di 
versas .en Latln. 160 V ilanc1cos de Na
da!. 117 de Corpus. 22 á Virxe 15 a 
.Santiago e 1 para celebrar a en~rada 
dun arcebispo. Unha gr:an~e. ca~t 1dade 
de anacos e papeis sen c las1f1cac1ón en· 
tre os que están os legallos de "De las 
Glorias de España . .. " 
.Bibliografia Xosé F)lgueira V~lverde: 
Prólogo ao " Cancióneiro Mus1c?I qe 
Galicia". Pontevedra , 1942: Jose Lo
pez-Calo: "Chiodi, Buono" en, The 
New Grave London , 1980.- " C_atalogo 
musical del archivo de la 1 gles1a C~te
dral de Santiago". Cuenca . 1972. La 
Música en Galicia". Barcelona, 1981. 
Fontes _ Arqu.ivo da Catedral de Santia
go. 

Sentim, apavorado-, que a este 
altivo povo adurecia-se-lhe o cora
zom mentes lhe amolecia o .PUn
ho... nem um campo pra festa, 
nem um cruzeiro erguerom. 

Cumha pinga de sangue que 
desta terra herdei, pretendo ter di

. reito a queixar-me·: 

· Terrado som das cumes 
mítima terra de lobos, 
de torgos, de homes bos, 
de corzos e ríos fondos. 

. Vento e lume en remoinho · 
1!ª brasa que centilea 
e espelha escarlate a face 
do aceirado carvoeiro; 
Agora tamén carvom 
em roda do cimitério. 

Alma branca e punho negro ... 

Tem flor de plástico imundo 
-onde há mil flores nos regos
Negando-lh~ foxa de terra 
- na terra que tanto andiverom -

Oh! pavo de Campobecerros: 
doe-me o san$ue que levo!, 
Nom tes direzto nengu.m · 
para esquecer-te dos velhos, 
raizes vzvas das almas 
-na terra inmersos-
semem nobre das uceiras 
lonxe do podre castelo 
que me percone as veias 
e morro por ver-te vivo 
entre o planeta e e eeo · 
-pavo de sangu.e rexo -
Que nom claudique a tua historia! 

tA~SE J..~l~ :G4J,.!;G.Q . ~01,,.AN 
'l 
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PO_N90 PILATOS, por Roer 
Caillo1S. Cl. Mocho. Estúdos ar 
220 escudos. - · 

Iina:xilÍade: Póncio Pilatos a noit 
antes de decidir a sorte dó Cristoe 
Os xudeus de poder, contra. Os 
outros, segundo. Xudas apreséntá
se: el vendeu .º cristo para cumprir 
unha profec1a, un destino non 
ppr .cart9s. O poder político' acori
s~lla a Pilatos que se lave as mans 
o . mesmo 11!1 seu a;migo viderit~ 

__ , q~e lle falara do que será o cristia
msmo, dos seus feitos: vidas e 
-sobretodo- mortes. -Pilatos dis
cípulo ~e. ~ó~rates ,. d~ci~irá ~coa 
sua declSlon o Cnstiarusmo será 
ou non será. Unha magnífica no
vela . ~o gr~de Cailloi:>. Se pa8aties 
a raia mercadea, senon pedídea á 
librarla máis próxima. 

- CANCIONEIRO POPULAR: 
AGUASANTAS, ·COST!i... .HER
MEDELO, LEROÑO, UIUJILDE 
Edicións de Clódio González Pé: 
rez. Recolla dos alunos do Coléxio 
Público de Urdilde que tamén edi
ta o volume. 118 pá:X:. 

Unha feliz iniciativa pedagóxica 
dá como resultas un libriño mode
lo para outros colexios públicos 
4as . ~istin tas bis barra&-,cgalegas. O 
libnno consta de 5 r4 cantigas 
(cuartetas e triadas) cun pequeno 
aparato de notas e unhas pequenas 
introducións de González Pérez 
que nos informan do que son estas 
aldeas coruñesas entre Santiago e 
Noia. Un exemplo para outras ins
titucións con máis cartos e pode
res. 

CONTOS NOCTURNOS, por Xe
sus Manuel V alcárcel. Col. Ronsel 
n. 6. Galaxia. Vigo, 1985. 192 
páx. 595 pta. 
Primeiro libro narrativo dun escri
tor que se como poeta· non nos pa
rece nada doutro mundo, como 
narrador vémoslle moitas máis ca
pacidade da que nos entrega aqui. 
Contos de variado feitfo, temática 
e longura, non chega nunca á xe
nialidade mais si amosa esas capa
cidades que poden dar un bon na
rrador e un bon novelista: criación 
dun mundo e traballo sobre a lin
guaxe, e -sobretodo- ganas de 
non aborrir. Esperamos novas li
bros -narrativos, non poéticos
de Xesus M. V alcárcel, mentres re· 
comendamos este, sobretodo "La
dy Margaret". 

SElXO DE DESFACER ENTRE 
OS DEDOS, f.ºr Paulino Vázquez 
Vázquez. Co . l.eliadoura. Sotelo 
Blanco Editor. Barcelona, 1985. 
78 páx. 400 ptas. 
Se~ndo libro do autor de Perden
do o tempo que fuxe como Xohán 
Sebastián Baclt que enceta c9lec
ción. Seguindo en certa manerra a 
temática do anterior, aquí para 
min Paulino Vázquez, non acada 
a calldade do citado libro. Con to· 
do un libro interesante onde a pe
gada ferriniana prima por s_obre as 
demáis: Eliot ou Cunquerro sen 
esquecer a Pound. A salientar os 
poemas das páxinas 33 e 35. 

HABITACIONES EXIGUAS, p~r 
James Purdy. Editorial Montes1-
ños. Barcelona, 1985. 210 páx. 
O último descobrimento da novela 
actual nordeamericana. A presente 
é unha dura história de amor e 
ódios entre homo8exuais. Pód~se 
ser, tamén, como certa releit~,ra 
dos evanxeos, xa que a salvac1on 
dos protagonistas ven dada pola 
crucifixión dun deles e pola mar
te je todos. Fóra . dos Iwmose
xuais a sociedade é mera especta
·dora,.' non aparece :...na n?vela
mais se intue como culpabel :. , 
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HORIZONTAl°S 

1 -Insecto coleopter~. ~-- · "' 
Pasar de l'(quido a solido.. J..---if""---i---t--.--

Advérbio, somente. 3.- .t 
Abreviada·mente absol,u-
., n Monarca. Ao reve~, 

c,ig ~atalári . 4.-Nota. mus1- · 
r~I A moita distánc1a1 f:Í: : 

- ~oi 5.-Nome de !'lome. lt 
Organismo. mundial.. An:pé- 1----t~-
rio . 6.-As tres pr.1me1ras. 
B·urato na terra fe1to para 
xogar coas bolas .. 7. -Cen. 
0 t io dos lanqu1s. Tal~, 
· ue non ten ser)so nen xu1-¿io . s.-Preposición ¡nsel?a
rábel. Imposto dE'. an:b1to 
estatal. Co~xu.nc1ón que 
expresa opción. 9.-Sosté
!'íase no ar .. As tres .suartas 
partes dun 1ate. Perio,do_ de 

, instrución no e~erc1to. 
10.-Parte dun escrito. In
dicación do tempo en que 
sucede algo. ) 1.-B!'lrrotes 
de ferro para 1mped1r opa
so por unha fenest.ra. Per- . 
tencente ou r.elat1vo aos' · 
rins. 

VERTICAIS 

,, 

1.-Proba es<?rita. ~~~er a terra co sa
cho. 2.-Me1ga a,d1v1nadora. · Recobra 
con ouro. 3.-Fluido sen forma nen vo-

. lume próprios. Vogal en P.l':Jral. A me· 
tade das éticas. 4.-yoz m1l1ta~. Expre
sar dor moral ou f(s1ca por me10 de vo
ces inarticu ladas. N_ove par~ o~ Roma
nos. 5.-Rádio da c1rcl;Jnf_erenc1~ .. Pr,en
da do uniforme do exerc1to. Fe1t1ce1ra. 
6.-Ao revés; rapariga, _meniña. ~.mbar
cación mariña. 7 .-A v1vend9 ma1s fon 
da dun edifi'cio. Pesticida proibido 
mundialmente. Consonante. 8.-Estado 
Maior, en abreviatura. Parte do carpo 

actos · 
XORNADAS SOBRE 
A CULTURA GALEGA 
EN MUNICH _ 

Organizado pola Peña <;J.aleg_a e. V. _de 
Munich nos días 26 e ma1s 27-de Xuno, 
vai ter lugar o "I Colóquio .s<?bre a ~ul
tura e Ungua Gale~as. Gal1Z1sche Llte
ratur und ?rache' na Universidade de 
Munich. Esta primeira Xuntenza de es
grévios estudosos da Nosa Cultura e 
Ungua na cidade de Munich reposta a 
unha iniciativa dun feixe de galegas 
asentados neste pals e que tencionan 
traba llar pala sua T-erra. Para i lo pénsa
se na organización deste Colóquio cien
tífico internacional através do cal an
ceian acadar duas'cousas: 

1) espa llar o coñee-imento da t>sa 
Tera na RFA, polo que traballan arreu 
na preséncia dos meios de comunica
ción alemáns e na meirande publicida
de posíbel na universidade e na cidade 
de MJnich . 

2) chamar a atención sobre da nosa 
realidade sócio-clJ ltural ao interior dos 

· departamentos de Roman i'stica das 
universidades alemanas,xa que non nos 
atopamos abando representado·s, por 
mor de sermos un terreno marxinal 
tan~o para Hispanistas como para Lusi
tan 1stas. 

As llnguas do encentro serán·o ale
mán, o inglés e máis o galego,. 

A Peña Galega é organizadora do · 
Certame, en colaboración co "1 nstitut 

.f9r Romanische Philologie der Univer
s1dade de Munich" e máis a Xunta de 
Galiza. 

PROGRAMA 

onde ·se xuntan os ~muslos co ventre. 
Preposición. 9.-Lume de lareira. Tres 

· iguais. O mel lor amigo db home. 10.-
· F agas cigarrillos: Ten por costume, soé. 
11.-Molusco que ten ·as cunchas naca
radas pór d_entro . Lugar onde abunda ·o , 
o uro . 

SOLUCION AO VERBAS 
CRUZADAS DO N. 271 
Horizontais~ 1.-Bacharelato. 2.-llla. 
Apañar. 3.-Leo Oti . Ora. 4.-Li. Evo; 
ca. Ag. 5.-Aviso. Oco. O. 6.-Erp. Ela'. -
7.-X. Ril. Adeg.a 8. - 0s. f!isco. Uf. 
9.-les. Seo . Ah. 10.-Agoiro. P~la. 
1,1.-Santa Cesar. 

• A!•l-"O 

NA PERCURA DUN_ fiN~INO GALEGO 

XORNADAS DE ENSINO 
Vanse celebrar en Vigo nó 1 n-stituto 
Sta. 1 rene, do -26 ao 30 de agosto as 1 X , 
Xornadas do Ensiño de Galiza, que ve
ñen 5endo un ha das citas fi xas dos ensi ~ 
nantes durante a periodo estival desde 
que se iniciaran no 1976, organizadas 
sempre pola Asociación Sócio-Pedagó
xica Galega. 

Coa mecánica habitual de seminá
rios, mesas redondas e actividades com
plementárias o programa desta edició1J 
conta entre outros/as coa participa-
ció n' de Josep Vicent Marqués, (que da~ 
rá u'n seminário e unha conferéncia 
sobre · "Afectividade e Suxualidade"), 
Carlos. Fragateiro :--asiduo nas Xorna
das de Ensino-, Federico Menéndez 
( "Psic6patoloxia escolar para ensinan-

Mercores, 26 de Xuño: · tes"}, Ant6n Reixa, Fer.nando \:lilano-
16 (hor~s; ~róf. Diet rich Briesemeister va, Mª Xosé Louzao, Xulio Rodri'guez, · 

Un1versidade de Maihz) . Asun 1 larri, Manuel . FerÍlández, Celso · 
Rosa lia de Ca'stro e a poes(a femeni- Parada, Cesar Mosqueira, Bieito Alonso 

. nanaEuropadoséculbXIX. · · etc ... 
18 hor!is: Prof. Eu@enio coseriu (Uní- · O primeiro qia celebrarase wnha me-· 

vers.idade de Tübingen) ~ _ séi redonda sobre Rosalia -de Cast:ro, coa 
O sistema verbal Qalego 'entre 0 Es- intervención cie Ffancisco'' f!todrlg\Jez, 

-:;--paf\e-1-e·o-P©ftt:Jgues. _ ~ __ ~~Cªr,m,g_ Bl¡mc~ ,_ Pi~r· SJarcia Negro _e !3!--
20 horas: Prof. Ricardo Carvalho Cale- .cardo eaTtm11ó Cal~r?. Entr~ as activ1-

ro (Universidade pe . Santiago qe· . _. dq~es ,.1::ornpl~m~nJpnas · o, .r:n!'lrcote.s ?-& 
.Compostela)·· · · ; ... ·.• - hat;J .era _ u~ha x.e 1ra ~cl!l.tt1ral . i:ic:r V.1go e -

· O ideal europeu.;dos.naeionalistas-<gale"' ... - .ar~edn;res, e_ unh9 . xe1ra ~ egqloxica ta.:: 
gos: A Xeración "Nós'': -R. Otero Pe- · men pcofa zo,na'i ··e, ' ~ ·· "' · : . - ; 
dra10, V. Risco, A.D :R. Castelao. · f7. matr1cLlla 'podese facer nas· l_i-

. brerias Biblos e Alonso -fLUGO}, Pue-· 
· blo · (PON:;j"EVED'RA), ~ Ta.neo e· ·Stylo ' 
{OURE~SE), LUme, Nós e Couceiro .. 
(CO-RUNA), ·coeeirn ·(SANl'IA_GO)/ · 
Vilafer (CANGASLe ·1 f'\. ·ntto °(:VIGO. fl. . 
se·fai nas pr.:óp1Cias·x0r:fJad.as terá un re
cargo de 50d' ~tas-:-S6cios, estudantes e. 
parados sÓ' abonar:á'nr-o 50. por cettt.o_da -.~ 

. matrlcµla. ·~ - . ~ ~ _ -
; Hal uf(· ~rvi'.cio contratadQ -cunha ~ 

: residénc·ia- para~ dorrnir "-(600 ptas./noi
te), -téndose q1:.1e ·re"se.rvar·a plaza @erran-· 
tes -do- 15 de xulJó, As sés da organiza

,. ció.n ·a que· se pode pedir;.:jnfarrnación 
son· - - ~- " . . . 

. • . ~MaJlo.lo . F-ernáncfez, rúa Zarag.oza, 
- 116-~0-.:rn. 41 54 39 , ylGO. " "' • 
. - -IV1E_BCEQES"O'TERO, Avda.-Bueu 
Edif. flartenón.-Jelf. 30 33 ·48 - GAN
GAS. ~· 

ORTIGÁS DA MEMORIA 
Cesáreo ~ánchez 1 glésias 
Ediciós do .Castro 
lnícia esta e~trega poética unha coleé- . 
ción titulada "Opusculos de Poesia". 
"Cesáreo é un poeta intégral, fondo e · 
p1,1ro. Os seus. versos recenden a .. inteli- · 
xéncia, finura, intimidadei., e despertan 
no leitor sensacións inéditas e profun
das, reveladoras da nasa própna esén
cia.", presenta a c;ontracapa ao libro. 
Cesáreo S'lnchez ten publicado,.. antes 
deste "Ortigas da Memória" os libros: 
"Siléndos e conversas de inverno", 

- · "Antonte das Salamántigas" e "O Cán
tico da fonte'.'. 

, . .,,... 

-ÓS LABERINTOS DA XERFA 
Xavié~ Ro~ríguez BárriQ · ; .. 

· Ed. Galaxia " "" · 
O · libro que levara o ·prémie "Gelso · 
Emílio F·erreiro" .de poesía do, ano"pa
sado foi editado re.centementg na . c_o_-· 
lección Ronsel da editoh.ai Galaxia. .' 

Rodri'guez Bárrio,. putiílicou peir prf- · 
meira ·vez no 1973 o seu ~"P.ranto 1 r
rriáJ']", para despois apatecér cori "<Ver
bas violentas na aor tia conciéncia'', 
"Hercio e aludnación en Fisterra", e 
"Chegaron as chúvias" . "Alucinación 
expresiva, fo_ndura de pensamento e o 
uso anovador da ·xeometria do verso 
longo son as claves deste vol-ume de 
poemas, quizais diHceis pern nunca es
curas". 

LONGA NOITE DE PEQRA 
Celso Emilio Ferreiro 
Ediciós do Castro 
A editorial afincada en Sacia publica es
te poemário, que abriu e marcou un fi
to fundamental na chamada poesía so-

- cial galega, aentro da coleccion "'Docu
mentos para a hístó.ria contemporánea 
de Galicia". O l"ibro ten un-ha extensa 
introdudón, cronolóxica e _anaHtica, e 
está inzado de notas e comentár'ios feí
tos p9lo escritor vigués Xosé Mª. Alva-
rez Cacc~mo. · . 

-CRON'ICAS DA VERDÁDE 
OCULTA 
Pere Calders 
Edicións Xerais 
~!\ tradución de Xavier R. Baixeras: 
Xeraís publica esta obra do catalán Pe-·· 
re , _Calders cuxo tí tu 10 _ orixinal era 
"Cróniques de 1a ·veritat ócúlta.". Cal
ders nasceu en Barcelona e nesta cidac;le 

.. reside ~actua.lmente. Exiliado en México 
'do 1939 ao 1962, o seu colltactb co 
leitor-catalán recomezo1.1 nestas . .:.'Crón,i

. " qe~ .. . .' ... Calders "convíaanos a pen.etrar 
; nun m\,lndo irreal,-oculto, mais que té!- . 

·' .mén ·pode ser veraade;pois forma parte 
~ ·da realidaae humana na stia face de· ilu-, 
' sien e de humor" . . 

.- o ~·libro fai a undécima entrega da 
Colect'ión Xabari'n . · · · . .· ... 

- Na Galería Arracada de A Coruña, e até 
·o próximo 29. de xuño, esté! exp,oñendo 

' Xusto _Mqr_eda, óleos ,"dibuxos, cerámi-
c.as, grabados e, esmaltes compoñen es

-· ta' mo~tra. No catálogo editado. mistú
r-anse, coas pintL,Jras, poemas de Mato 
Fonpo, Aviles de Taramancos, Darlo 

.. Xoflán Cabaña; .rernán Vello, Rodrl
guez Bai_?<era.s, Titina e:>rdóñez e Lirio 

- Braxe. · · , 
Arracada. está en Zapaterla 4, na 

Cidade Vella n'A'Con,iña. 

DENDE GAL'ICIA: MARX 
Ediciós do Castro 
Recollemos un texto da introdución, 
feita 'polos coordenadores Vilas No~ 
gueira e Carlos Barros, que serve de 
descrición do volume · qwe hai pouco 
viu a luz, con algun retra-So a respeito 
do.centenário de Marx. 

"Abren o libro os estudos que se· 
·poden ubicar na área de Economía. O 
primeiro, da autoría do catedrático Xo-

.. sé Manuel Beiras, revisa a evolución da. 
ciénCia -económica ·desde a obra de 
Marx. Os dous séguintes da aituria do 
catedrático Abél C;aballero e do econo
mista Xan López Faca!, abeiran o deba
tido tema da relación entre •a teoría do 
valor traballo e a formación dos pré-

-cios na economía capitalista; un cuarto 
traballo centrado na análise económic.a 
é o do profesor OtJtes Ruso sobre un 
aspectó particular da teoría da acumu
lación. 

Un art_igo, máis ben vulgarizador 
dun de nós, Vilas Nogueira, sobre a es
trutur'a de clases na obra de Marx serve 

, de ponte entre os estudos de estrita 
teoría económica e aqueles outros que 
se retiren preferentemente ao dominio 
pol(tico: o artigo conxunto dos profe
sores Alvarez Corbacho e Miguel pausa, 
sobre o papel e.conómico do Estado, o 
estudo do profesor R"amón Maíz s?bre 

r¡nar~ismo e. democrácia~ e o estudo de 
nós, Carlos Barros, sobre. o feito ·nacio·
nal na obra de Marx. e Engels. (.__) 

Un último bloco de artigos ven inte
·grado polo traballo do profesor Sérgio 
Vences sobre o eco litérário de Marx en 

. España, e por dous artigos de hístória, 
'·os dos profesores , Barreiro &noza e 
-Barr,eiro _F_ernández (. .. }" 

OS CONTOS DO . 
COMPANY G'RILO 
Anisia Miranda· 
Ediciós do Castro 
Cor este libro que agora se publica en -< 
galega, a sua au-tora gañou o Prémio 
Nac;:1onal· de Literatura para Nen os da 
Uni·ón de "Escritores e Art istas de Cuba, 
no 1973. Ecfoado con 120.000 exem
plares que se esgotaron, no 1979 o Mi-
n istério de t":u ltura distribuiu 118.000 
exemplares nas bibl iotecas das escalas. 
Está tamén- publicado en lír:igua eslova
ca, e nur:iha antoloxia publicada ·na 
URSS. O Grilo., personaxe central dos 
contos, seg!)iu ·popularizándose na re
vista infantil "Zuzun". 

Anisia .Miranda é· escritora e xorna
lista, autora de vários libros ("Mitos y 
leyendas d13 la -anti~ua Grecia";' "Esto 
e-s Cuba, hermano'; " Treinta días en 
Vietnam"; e o relato b'iográfico "Cuan
do Che era Erñestito"). Ten vários pré
mios de teatro e narrativa, e tamén a 
Medalla da Amizade que lle otorgou o 
Conselld de Ministros de Vietnam. 

SAT ANAS (Historia d~I Diablo) · 
Vic·ente Risco· 
Edicións Xerais 
"Satanás, efeitivamer:ite, voltara. Pero 
quén é este Satanás? .E .:o mesmo dos 
grandes procesos das bruxas? E o dos 
románticos? Evidentemente, -non é o 
de Michelet nen o de Hug,0 . Pero tam
poucci .é da "primeira venida'".°(...) .Este 
Satanás é máis humano que o primeiro. 
Trátese sinxelamente de recoñecer a
besta que -segundo os seus seguido
res- todos levamos dentro". 

Con prólogo , de Xosé R, Marifjo. 
Ferro o libro está dividido en catro par
tes: "El Para(so Perdido" , "El Paganis
mo", "El Cristianismo" e "La Aposta
sía". Ten un prólogo prévio de Xosé R. 
.Marl ñc;>Ferro. ·~ h'· . ,,.. 
.,,, ~: . ( ¡- ..,,, ";.< ,.::_ 

MAXIA VEHMElLA 
Michel de Ghelderode 
E.n tradución ae Frafici.sco Pillado Ma

.. yor , -e na coleición de Libros de Teatro 
Don Satúr_io. ~puolíc9se esta -obra de 
teatro que Pilar Garda , Negro califica 
no J?ról\l~O de "mostf? da lqucura, aa 
alucinac1on que, como en xerme, leva
ba en si encerrado ·aquel protpcapitalis
mo f.lamengo en que 0 Xero'me de Ma-
r(a Vermella se des~nvoJve". _ 

A XUNTA CONCEDE 
24 MILLOS ÁS AACC 
~- t . . 

A · Consellaria de Edueación e· Cultwa 
ven de conceder ·vintecatro millóns de 
pesetas de axudas a prnxectos de actua-.. 
ción cultural para Entidades e Asocia" 
cións Cultur.ais. -

Entre as entidades beneficiadas en
cóntranse 83. da província d_e A Coru- · 
ña, 49 de Lugo, 48 de Qurense e 44 de 
Pontevedra. 

NAÜ SE N_LH E 1 RA 

"NaLI -~lheira" - nasce como revista da 
· Asociación Xuvenil "Ferradura" coa 

intención --segündo declaran no li- 
miar.:..:. de dar a palabra· á xúventude e 
debater os problemas da mocidade. 

' O número do mes de :Maio fo i de
dicado ás Letras, e con ese motivo o 
seu contido é monográfico e de cria-
ción literária. . 

Ainda que na sua maior-ia está 
elqborada por _xente nova "que IÓita 
por. rachar con todas as trab~~ que a 
s9c:1e,c;tade pon para .a expres1on lite
raria , contén tamén un arti~o de F 
Rodríguez que resposta á 'terxiver: 
sación de Rosalia". 

O deseño da revista é coidado, a pe
sar das dificuldades eeonómicas que 
cómo non, teñen os editores. · ' 

ANDAINA -
A revista do- Movimento Feminista 
"Andaina"' vai xa polo seu número 7. 
A publicación parece consolidarse xa, a 
estas alturas, como un bon veíctJlo de 
corñ.unicación e debate para a . muller . 
Cun deseño diferente ao de número an 
teriores,conté':l numerosos artigos, de 
entre os que sin al amos: un sobre a eco· 

· nomia sumerxida no sector.textil; cat ro 
páxinas especiais sobre o aborto in
cluindo- dados e cifras sobre o tema e 
tres máis sobre Rosalia; entrevista a 
mulleres da asamblea comarcal de Fe
rrol, as mulléres e o exército; asi como 
temas denúncia, crítica de cine, libros 
etc. 

PAZPIRO 
Pazp iro defl'nese -como papiro da coor
denadora n;;icional de organizacións pa
la J:?az., O numero de Maio e Xuño está. 
lox.1camente, dedicado ao desfile mili
tarista celebrado na Coruña · 

. Fálase, ademais, da ob~ección das 
.brigadas de traball9 a Nicarágua, Rea
gan, a muller no exercito, etc. 

O leitor de Pazpiro agradecerá sen 
dúbida a facilidade con que se len as 
suas 16 ·páxinas, grácias a unha boa e 
riotábel utilización de fotografías e de-
buxos. · 

RÓBINSON . 
"Robinson" é o' norrie dunha "revista 
radical" editada en Madrid e que xa vai 
polo número 10. . 

Contén artigos sobre a história de 
•heavy met¡:¡I, comunas, entrevistas; os 
verdes, etc. Ten 56 páxinas e véndese a 
200 pesetas. · 

.actos 
CAMPAMENTO DE-VERAN 
A delegación d13 ~uventude,,e Deportes 
1~.o Consel-'o d.e )1190 organiza un cam
pamento de ver.an para mozos de am
l;:>os s~xo~, ,que .leñan 14,_ 15 ou '16 
ahos. ' ~, -

As datas serán·entre o 16 e o 30 de 
Agosto e o lugar a praia de Aguieira 

. moi próxima a Porto do .Son. A cuotá 
é ~e 10.000 ¡;¡esetas e néla inclúense a 
corñjda, tran.sporte, ' s.eguro· de aciden-

. tes, etc.; haberá tamén becas do 100 
por cento para rapaces con necesidades 
económicas. . 

· . A inscrición. farase antes do 5 de· 
Xullo. lnscrición e información na De
legación de Xuventude e Deportes: te- . 
léfono-43 3;3 30 ext. 125 (Vigo) 

,,.. 

Vendo o 10 e 20 volume da colección 
· de A NOSA TERRA. · 

Concha Trigo. Apartado 123 Moaña . ' 
Tlfno. ~o 37 16. · ·· 

Necesi-to xente para grupo musical. . 
1 nteresados chamar ao tlf. 47 33 43 en 
Viao. Perguntar por Simón. 
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-alg~én. :Do faiado 

A 8xportación 
do Riveiro 

MANUEL RIVAS 

A ·e~portaCión do 
1

viño do Ribeiro ve:~ d~ 
rexistrar un notábel incremento nos u.lt1- . 
mas anos. Angola é un dos paises que máis 
gosta, á vista d~s Cifras, dest~ n~so ~c:>pular 
caldo. Estadísticamente, o R1be1ro e adro-· 

· ga blanda de maior aceptación entre os ga
legas e, desde unha perspectiva psicoanalí
ti~a, o, xarope quemáis bágoas ten afogado. 

o' Ribeir.o. é, ademáis, un símbolo ·da super"· 
vivencia da nosa identidade: sometid0 di
glosicamente polos. viñas dominantes resis
tiu até o de agora calquer proceso de susti
tución. 

Hai quen se mete cos caldos galegas por
qu non tñen grados, porque se deixan que
rer sen perturbar en demasía a azotea men
tal dos adictos. A ignorancia é sempre atre
vida, e non hai peor cego que o que non 
'sabe beber. 

Que o viño de Betanzos (por citar un que 
non sexa o Ribeiro e que nos fixo cantar 
despois do último recital de poesia), teña 
a mesma graduación que o Rio Mandeo 
non é un demérito para o viño senón unha 
loubanza para o de por si fermoso ~ mitoló-
xico río, que con tan bon xeito conduce ao 
mar como ao corazón do bosque. Que o vi
ña se deixe querer e qué, ademáis, téña bai
xa graduación non é unha vulgaridade se
nón unha miragre abando divulgada desde 
os tempos de Xesus de Nazareth. 

Nestas cousas haiche que ser belixerante-
. mente chauvinista. Un amigo de meu cada 
vez · que viaxa sexa a Palrna ou á Australia, 
·ó primeiro qu·e fai é enterarse de onde hai 
unha pulpeira galega. Decia Cunqueiro que· 
picar pulpo á feira vendo cae'r as follas mar
tas é un placer case metafísico. Tampouco 
debe estar .mal tomar unha cunea de Ribei
ro frente ao mar en Luanda. 

.v~l~r. ao -:r!go 

Non é normal ler no noso periódico unha 
crítica a algunha da·s organizacións do Mo
vemento Nacionalista Galega no terreno do 
id_ioma. Esta cart~ tamppuco quer ser iso. 
So pretende· aprotar un grao de area e ser
vir de reflexión á tarefa da normalización · 
Lingüística do país. 

Fóra de toda dúbicla está o ·carácter na
cionalista da única central sindical galega, a · 
INTG, como fóra de toda dúbida está a sua 
loita pala oficialización do idioma, non te
rnos máis que lembrar a asisténcia da 
UTEG-INTG ás 11 Xornadas da Língua Ga- . 
lega no Ensino, celébradas en Santiago. A 
postura do sindicato foi exemplar ao en
frentarse a unba normativa españolizante 
que pretende levar á dialectalización do 
galega imposta poi a X unta._ 

Agora explíqueme vostede como se 
pode ter tal grado de despreocupación 
(porque supoño que será por eso) pola 
1~"~º para chegar a ter erras lin
' i"i&\'lb10!'4c9'5l..ti nuamente en comunicad os, 

, ~ ' ñ.:fletos,.panli:~artas, ~te... · 
!f; ~ Na ült1ma' campana en contra da refor-
11 m~ da Segu~pde Social, en Ourensé en 

.,..concreto, le1.tSP.. o seguinte, "NON O RE-
~~c:)R~E. D~'S ~PENSIOS". Nunha soa fra
~wn1en~s normas da Xunta, a iñorán
cra espreocupación polo idioma, non 
só non se escrebe ben, ·senón que vai en 
normativa oficial xunteira. 

X.M.A. (Ourense) 

·, 

Dia Internacional do Orgullo Gai: .28 de xuño 

Mens s~na · in cO[pore .pel'Verso 
. . 

A cronoloxia rémonta~nós a centos 'de anos · p~rtidos que tqnían partido neste 'asuntillo' pú- grandes escritores da nasa cultura (Cocteau G 
blica e· manifestamente. · net, Burroughs) podanescrever con· tanta el~ , e-

' _Quera determe nunhas afirmacións que o fi- cia sobre o acto sexua·I, posta que a imaxqan-
lósofo Michel ·Foucault fixo nunha entrevista ~ión homosexual trata, sobretodo de fazer ¡~~-
realizada.por Jame$ O'Higgjns sobre o carácter e · branza do acto e non do anticipado". Moito d · 
posicioñamento deste sobre a homosexualidad~. certo teñen· estas afirmacións, basta achegar- e 

"Na anti.ga Grécia, para os gregos, o cortexo aos lugares de "entendimento" e poderá-se 
·entre homes tiña máis impor~ancia do que o comprobar. Estas situacións máis que de rornt 
cor~e~o entre- home_s e mull~r~s· (ex. ~ócrates e ti~o e dóce, cal~ficati~os que se lles atribuen h~: 
Alc1b1ades). Na cultura cristiana oc1dental, a · b1tualmente, tenen tristeza', non dubido do pra
homosexualidade vii.J-se desterrada, e polo tanto~- cer do acto en si, deitar-se tranquilamente nun-
tivo que concentrar-se no acto sexual mesmo. ha cama es~oitando música non é o mesmo que 
Non .se permitiu aos. homosexuais elaborar un f~~elo ~epr1sa .e correndo nos servícios das ·esta-

· atrás para testemuñar a prática habitual colecti
va · homosexual, .bdoma e Gomarra (Xénese, 
XX) e o dos Gabaitas e dos. Benxaministas (.Xuí
zes, XIX, XX), nos dous casos relata-se a entre
ga de homes para satisfaclón dos seus apetitos 
libidonosos a outros homes. Ao · longo da hi.stó
ria grande cantidade de pavos fixeron súa a prá
tica destes actos, lembremo-nos da idade de 
ouro homosexual da Grécia antiga. Quizá fose, · 
segundo alguns historia.dores, o povo hebrero 
que condenase por prime ira vez : estes, e da 
mesma orixe hebraica o tabu antihomosexual 
que caracteriza á nasa-civilización. 

Certamente non djr'ia nada novo escre.vendo 
sobre a represión qwe seguen a· sofre.r os homo
sexuais, s9bre a miséria espirit~al á que 1.ie· que
ren. reducir, sobre a ·educastración á qu~ nos ve
mos sometidos todas e todos desde o nos6 nas
cimento, sobre mille1ros de condenas mesmo 

sisterhél de cortexo, ao estar-lles negada a expre- c1ons_ ~e tren ou e:i la~abos públicos nunhas 
· sión -cuhur:á• n~cesária para esa elaboración. O cond1~15lns que ,v.os 1m~~mades, debido á moita 
gui'ño na rua, quer ir rápidos ao ·asunto, a rapi- repres1on e autor~epres1on da que a inda se vive 

·' d~z coa que se .consuman as relacíóns homose- traduce-~e esta t~1steza en inestabilidade efecti'. 
xuais, teñen todos estes fenómehos orixe na va-emo1;1on~I, tristeza en non poder expresar 

· proibición". . livremente os seus desexos. Efectivamente to· 
"O que reviete maior importáncia nas rela- . dos ·estes comportamentos aos que se refire M 

. .desde posicíonamentos de suposta esquerda 
(protectores sempre :eles!), pois son _poucos os 

cións homo$exuais n9n ·é a an,icipación do acto Foucault teñen c;>rixes proibitivos, paradox ica: 
senón a sua lembranza. Esa é a razón_ de que mente moitos dos· que ditaminan ·estas leis "en

tenden", paradoxicamente moitos revolucioná· 
r.ios non entenden estes comportamentos din 
qu son o produto da decadéncia pequeno'·bur· 
guesa, parádoxicamente nalguns países chama
dos socialistas recriminan aos homosexuais con 
castigo forte, paradoxicamente ·pa rtidos extra· 
parlamentários de esquerdas pasan destas pe
_quenas cousas que non dan votos. Eu sumo-me 
a aqueles e aquetas para quen a revol ución apor· 
ta progresiva, íntegra e plena a liberación de to· 
dos os seres sexuais. Viva o orgullo Ga i! 

XAVIER CASTELLANOS 

ña no ceo neboento de Galiza. 
Seguimos sen decatarmo-nos que na vida 

cotidiana, na chamada vida privada é onde o 
capitalismo éxerce máis eficazmente o seu po· 
der opresor nas mulleres, que é preciso xa ra· 
char coa privatización, mudar a miséria sexual 
que estamos a viver como miséria persoal nun· 
ha loita colectiva poi ítica, que a nosa sexuali· 
dade individual o modelo dominante de sexua· 
lidade cQJectiva, e ambos os dous co~ intereses 
e_<;:onómicos e máis poi íticos dominantes están 
vencellados, amarrados cun forte ad ival difíci l 
de rachar. 

As mulleres, consideradas como unha mer· 
cancia, como obxectos belidos, seres pasivos, 
receptoras e reprodutoras, pagadas de sobra, 
por todos estes serv ícios, co amo( intenso, 
eterno, __ que o 'Xénero masculino deposita en 
Nós, estamos máis capacitadas para comezar 
este duro e longo camiño de loita contra a mi· 
séria do cotián. 

Porque sabemos menos mal, estamos me: 
nos deformadas, 

Mais ternos que comezar por descobrir o 
noso corpo, sentirnos agosto con el, quererlle 
porque. é noso, vivilo. Saber que a sexualid~~e 
abránxeo todo el e non somente un anaqu mo 

· cativo. Que desde a testa até os pes somos un· 
ha fonte imensa de tenrura, cariño, sensibilida
de, afecto. Oue só autoestimando-nos, desc~
brindo-nos poderemos sentir, querer, dar as 
outras persoas, homes e mulleres, ese enorm.e 
pracer que se sinte co que está feíto a partir 
da liberdacie, sen normas nen atrancos, sen 
egoísmos nen opresión, ese ten que ser o n9vo 
amor que nós, mulleres 1liberadas deberemos 
sementar. · 

Ma¡s agora ternos que talar de sexualid. ~de 
feminina, de que ternos un corpo pracen~e1.ro 
e· fermoso, porque non se nos recoñ.ece, r~1~ in· 
dicar a nasa sexualidade própria, espec 1 f1~a, 
distinta da masculina, supón tamén unha lo1~a 
contra a · nosa opresión como ·mulleres, afir-

Sexualidade Si,· 
mar a no.sa preséncia como personas. ' 

O primeiro paso a dar, para comezar .a ca-· 
· miñar cara o· alén, onde non exista sexualldade 
opresora e oprimida, con normas e. '!1odelos, 
maxulina ou feminina, onde s(> a hberdad~ 
marque o xeito de sexualidade é, agora xa, ~0 1 · 
tar contra 1 a sociedad e, esta sociedade que im· 
pede 'que as persoas nos comuniquemos o 
afecto, a arnizade, ·o corpo. E loitar desde xa, 
arreo, contra: 

. . ,,,,,, . 

grac1nas 
"Cavilo, a cotr'o, nesa imaxen que somente eu 
sigo vendo e da que xamais falei, semP.re está no . 
m~mo-siléncio, brillante. E a que mais gosto de 
m1 mesma, aquela· na que me recoñezo, na que 
me ·enfeitizo ... " . . 

(Marguerite _DURAS. "L'a.mant".) 

Nunca pudemos recoñecer que o naso carpo 
tiña que ser fermoso _para nós mesmas, que 
éramos nós quen tíñamos que querelo, tocalo., 
sentilo, ollalo con ledícia e amor, apesar das 
horas, eternas horas, pasadas diante do espe-
llo. , 

O espirse era suxo, o carpo só era e máis é 
o esquelete, o entramado que nos permiti~ 

consumir moda, roupa., para gostar-lle · ao ou
tro, o home, que encheria para sempre as na
sas vidas, mais par_a iso tíñamos .que competir 
coas outras mulleres, nunha loita encoberta, 
onde todas as armas estaban permitidas. A 
vitória levaba parella a liosa culminación na, 
vi~a. éomo mulleres chegábámos ao cume. Da · 
miséria que viña despois, dia· tras día, até a · 
morte, miséria de homes e mulleres, miséria 
sexual, afectiva, non talábamos, nen talamos 
agora. Sofrimo-la en siléncio, calados, como 
algo privado e persoal, sen quere-la ollar, ainda 
hoxe, porque lle temo~ medo, aquetas que loi
tamos porque a palabra liberdade alumee axi-

A famflia-parella - , . 
A heterosexualidade como norma umca 
A sexualidade acotada á ,idade reprodutora, 

,poló tanto de 15 a .5Qanos. 
O sexo causa só de homes. · ·s 

Loita dura a dar en catro frentes, ma1. 
somos moitas as mulleres que aspiramos a vi
ver doutro xeito. E solidárias entre nós, xun
tas, poderemos buscar ese· mencer novo que 
abrirá camiños ·de esperanzas. Desde as terras 
de lria, Rosalia diríanos hoxe a nós, mulleres 
galégas, Animo compañt1íras! . 

ENCARNA OTERO 
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