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Os PrémiOs de Xorn.alism·o 
Empresa Xornalfstiea Editora· Pr;mo· .6 Culturais G,alegas, s. A. · c1 ns 

. Consello .de Administración: Presid~nte 
;Cesáreo Sánchez Iglesia;;,· Conselleiro-Delegado' 

. Ramón Fernández. Secrefaric;>, Xosé M. Dobarr~ 
Paz. Consel_le1ros, Fernando Cuñarro, Francisco 
Carballo, Lo1s D1éguez, Francisco Trigo A . h 

· Pereira, Antón da Ponte. · • une u 
Directo~: Alfonso Eyré López. 
Redacc1ón: _Xan M. Carballa, Manuel Veiga A polémica sobre os "Prémios Galicia de 

Xornalismo", vai moito máis alá da contes
tación ao fallo dun xurado, sen mínimas 
garantias de independéncia po_r ser todos 
funcionários da Xunta, nen de competén
cia, e no ·que a maioria nunca acreditou en 
temas xornalísticos. As protestas, o des
contento que ista vez poidemn minimizar, 
pero que lles foi imposibel calar, · teñen 
moito máis alcance que a oposición ao fa-

dores de talla inequívoca, · áe cuxa valia 
nen o xurado nen a Xunta son quén para 
pór en custión e menos xulgar, senón ta
mén . a revistas como "Can . sen Dono", 
"Encrucillada" .ou "lrimia", e a todas ·as · 
persoas que as fan posibeis, desde os 
xornalistas, colaboradores, aos accionis
tas, subscriptores e leitores; a todo un car
po social que dia a día escreben, pensan 

mlini.cación, onde . criticaban duramente a 
marxinación de A NOSA TERRA, as mos
tras de apoio e mesmo afec~o .... reóibidas 
por parte dos traballadores . deste xornal, 
1an sen dúbida moito máis alá dunha sim
ples protesta. Atacaban profundamente, 
violentamente para un ~olec_t!vo pouco 

-_ • Corr.espondentes e . colaboradores: Man~el 
Hortas V1l?nova, Antón Baamonde, Francisco Car-

.·-· · bailo, Xesu~ González Gómez. Manuel Rivas, Xesús 
Vega'. Xesus Camp~s. M_. Chouza, R. Cid, X. M. 
Aldea, X. Lanosa Vlla, lo1s Diéguez, César Varela, 
l. Méndez,. ~armen G. Ares, Xosé 'M., Salgado 
-Anxela Rod1c10, J.A.M., Xesús Lópéz Témez, Xoá~ 
M. Carre1ra. Carmen Prado, Antón Fernández, Xosé 
Lod~tro. Manuel M1ragaia,'Fernando M. Vilanova 
Xesus Torres, A. Loureiro, Paco Arrizado, ·s: A: 

llo en si, que os prémios en cuestión. · 
Nestes prémios non só ficou ao descu

berto a pouca capacidade poi ítica e a xen
reira que teñen para todo aquilo que dis
crepe ou lles cheire a galeguismo, senón 
que a sociedade ~alega, preferentemente 
os líderes de opinión, poideron ver clara
mente a ma'neira que a Xunta ten de en
tender o idioma, a cultura, as persoas: Ga- . 
liza. Foi a globalización representada do 
programa político -incapaces de preseri
talo en toda a lexislatura- do gqberno au
tónomo. 

e IÓitan en. galega e por Gal iza. . 

- propenso ~ estas demostrac1ons e que 
pensabar:i aletargado e comprado, a con- . 
cepción mesma de- Galiza que ten o Go:.. 
berno autonómico. 

· · A Xunfa viuse sorprendida pala respos
ta, afeitas como están á compra de adep- · 
tos, e apartados como están da realidade, 
non sabían que todo o seu colmo . . ·· 
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Nestes prémios E3Squeceron consciente- · 
mente, deliberadamente, ao xornalismo 
9alego e aldraxaron ás persoas que nos 
ultimas anos máis fixeron. pala sua conso
lidación. E non nos referimos só a A NOSA 
TERRA nen aos seus múltioles ca.labora-

Pero este non é un feito novo, · xa antes 
trataron de · esquecer, de marxinar, de 
arri[lcoar e desfacer as Ag"rupacións Cultu
rais (ninguén con uso de razón e boa vori
tade pode menos que recoñecerlle o papel 
senlleiro que xogaron nas décadas ante
riores, até 9 punto que se -pode dicer que 
sen elas non existiria autonomía -as au
tonomiás concedE;Jronse diante- do pulo do 
nacionalismo- e .sen as cais, os que se 
atreven hoxe a aldraxé).las non estanan .. vi
vencia .dos erarios públicos galegas) 1sí 
como a aqueles que na cultura non defen
dían os seus intereses e_ puñan o seu labor · 
ao servício da nación galega .. Se ben isto 
fixérono con máis tino e con máis siléncio. 

Transgrediron as suas leis (a fei de ~poio 
ao uso ._do galega aprobada polo parlél
mento) e intentaron sobre iste dere1to -
que non prémio:- . montar unha ·imaxe, 
campaña eleitoral, con pactos . incluidos · 
cos distintos medios de . comunicación, 
nos que se acordou o reparto. Nada era 
anormal, estaba todó moi na liña de Go
berno desenrolada durante os catro anos: 
inauguracións, festas, -ceas, .comilonas, 
agasallos, prebendas, amiguismo, accións 
de costas aos intereses_do pavo: só que 

· · . A NOSA TERRA non se 'identifica necesa-

·1 cartas 

O ALCALDE DE CEE 
E A LIBERTADE 
DE INFORMACION 
Os abaixo firmantes, vicmos de 
Cée, queremos manifestar á opi- -
nión pública a nasa máis enérxi
ca protesta palas ~ctitudes re- . 
presoras tomadas polo Sr. Lame
la Lestón, alcalde do PSOE no 
naso concello, diante dos feítos 
que veñen de ocurrir nestes últi
mos dias. 

Quixéramos aproveitar esta 
tribuna para aclarar certas reac
cións e desplantes que se deron 
por parte do alcalde e os seus co
laboradores máis di·rectos dende 
hai algún tempo. 

No naso concello deixamos 
de contar coa asisténcia dun pe
diatra o 30 de setembro pasado, 
sen que vexar:nos, porque o ,gru
po de governo non informa do 
alcance real do problemá e dun
ha posibilidade de solución pró
xima. 

Un feíto semellante é .grave, 
mesmo nunha situación sanitá
ria normalizada, pero cando tala
mos dunha comarca como a nó
sa, alonxada máis de 80 'kms. de 
cal quera · centro de saúde, mini
mamente dotado, cunhas comu-
. nicacións en moi mal estado e 
coas consultas da Seg. Social ma
·Sificadas, as cousas tornan-se gra
ves, (ben o sabe quen non"pode · 
acudirá "privada"). 

Como militantes dunha orgá
nización poi ítica de evidente res
paldo social e con representativi : 
dade no concello, o B.N.G. con
sideramos necesário facer p_úbli~ 
ca a.nasa postura sobre oj>roble
ma, esixindo ademáis unha' solu
ción axeitada do mesmo. 

O que non poidemos ,sospei: · 
tar foi que exercitar un dereito 
democrático fundamental, ampa
rado nesa constitución que nos 
botan na cara aos nacion~listas, -
p'rovocara unha reacción tan des
proporcionada por parte do ak 
calde Sr. Lamela, que facendo 
demostración .da sua prepoténcia 
e autoritarismo ordenou a retira
da duns carteis do · B.N.G. que 
denunciaban a situación, e ame- · 
nazou aos compañeiros que pro
cedian a s.ua pegada. E que non 
se ·tale de estética pois o mer.ca
do municipal está inzado de car
teis da UGT e publicitários, sen 

'-que polo qe agora se evidenciara 
·esa fóbia anti-carteleira da alcal
día . .. 

Xa que logo hai que pensar 
nunha fóbia matizada contra o 
B.N.G. · e contra daquela crítica 
N. 280 / 7 DE NOVEMBRO / 19,85 

Os berros, a .firma dun manifesto espon·
táneo por má.is de 60 profesionais da ~ co- ista vez o vaso desbordouse. · 

que se faga do seu "labor" como 
rexidor do concello. -, 

Polo demáis a represión conti
nuou: vi:Xiláncia policial, reten
ción de megafoniéls, d'esfeita 'dos 
carteis informativos, igua! . que 
.nos mellares tempos db franquis-
mo. . · 

lHaberá que · buscar un ha res
posta na proximidade dunhas 
eleccións autonómicas ou no 
concepto de democrácia do al- · 
caldee do· seu partido? 

24 DIAS EN FOLGA 
DE FAME 

BNG de CEE 

O Colectivo üreyfus qÜere- facer 
pública a ·situación de Manuel 
Pérez Mah ia, eh taiga de fa me na . 
Prisión da Coruña desde hai 24 · 
días. A sua situación física é nes
.tes momentos moi preocupante, 
cunha pérdida de peso de 20 Qg. 
alteracións da visión e do soño. 
Si ben é imposíbel estimar en 
profundidade ó seu es-tado dada . 
a carencia na . prisión dos r:neios · 
a.xeitados para facelo, ~:fado que 
se limitan a un control de ten
sión afteriaJ .e pulso que nesta si- . 
tuación é a todas luces jnfucien
te. Polo tanto· consideramos ir:n
prescindibel o seu . ingreso 11un 
Centrp Hospitalario cualificado. 
_ · Queremos sinalar ademais que 
a pesar de que todas as dilixen
ci_as practicadas, durante a · ins
trucción do sumario~ polo señor 
Xuiz Yebra-Pimentel, só demos
tran du.nha forma · taxativa a ino
cen~ia de Manuel, nunha actitu- · 
de que nos parece delirante o 
señqr Xuiz decide _o seu procesa.
mento e non permite a sua posta 
en liberdade. A pesares de que 
aind~ hai pouco tempo decretou 
a li·berdade dun constructor su
p9stamente implicado nunha es- · · 
tata de moitos .millóns que afec
tou a un elevado número de ci-
dadáns. · 

Non comprendemos como .se 
pode procesar a alguén· sen pro
bas apelando unicamente á "con
vicción moral", figura desapare
cida do código penal, dado que 
só era compatibel cunha situa
cion poi ítica e unha mentalidade 
de corte estrictamente reacciona
rio.. Non acabamos de entender 
como a xusticia se pode acomo
dar como simple compañeira de 
viaxe -nun acoso de orixe policial 
que intenta acalar a voz dun fun
dador da COPE L, que por defe!'l-

dér os dereítos humáns nas ·ca
deas sofreu il)llunierabeis perse
cucións: -

Por último queremos . facer 
responsabel de tódo o que_ poida 
.suceder ·como consecuencia . da 
taiga de fame ·ao séñor Xuiz ins
tructor e esiximos de novo a iA
mediata pos'fá "en liberd'ade de 
Manuel Pérez Mqhia .. · 

COLECTIVO DRE·YFUS 
· (Compostela) 

DELEZNABEL 

"Deleznable", nom "delezná
. bel", é como ·se prónúncia no 
.. lncio... · 

Nom sabia eu que .A NOSA 
TERRA contase con críticos tam · 
vedranhos. Surpréndeme moito 
ver que o autor da "crítica delez.,. 
nábel'~, á "deleznábel" novela 
_"Seg u indo o caminho do vento"~ 
tivese ... coido eu a olho. :. umhes· 
quinhentos trinta anos · -mais 
ou menos-. O Sr. Xis. Ga. Ga., 
ou Equis. Ga. Ga: formou-se en 
"escalas galegas" -claro está, 
denantes do· ario 1484 ... - e, 
lógicamente, tema panaceira do 
auténtico galega. 

. Os que como eu, e o autor de 
· ~seguindo o caminho do vento'' 
nos "deformamos na·s escolas · 

_ espanholas de Gal iza'',, e acina 
franqui$tas, ternos o tristís.imo 
honor· de nom saber o naso idio
ma -a vergonza é para quem 

. tem a culpa. Sabemo~ a serio,. 
que o -X- nesas escolas sona
va ·a -S-; mas agora utilizas~ 
tal e como s9nou no "galego de 

~ sempre" mente~- o -.:..J- e o -
-G-, sí, que soan a g·orja enfe
rrujada , Dedúcese que iste exé
geta ou "E.xéxeta" tem avondo 

·co 'X!'.(tamversátil)e maisagora 
que nas "quinielas" arrombou 
co -1- e o -2-; prepotente 
desprazou ao .. -J- na expre
c;om da própria identidade: a 
.série "J,R." da T.V.G. chama-se 
"XOTA ERRE" ... Brilha.nte ca- . 
rreira á do _.:x-.. · 

Escandaloso . . 

··O Sr. X.G.G. nom quer que a 
gente faga colheita de semente. 
própria; nom aceita (e fai si.mplo
na mofa do aceite e da la) que ::¡e 
bote mao da tala portug.uesa
-língua galega, livremente de-

- senvolvida_, nom ·se pode re-_ 
plantar do natural. .. o bom é: por 
riba do brutalmente imposto, 

·que sigamos a meter palavras áa 
"lagalidade vigente" e facer
umha língua híbrida, que pode 

resultar aparatosa o comenzo, 
mas os híbridos esquilmam a 
terra, e tornam-se e$téreis. 

. O cdtic6- nom topou no es
pantiol outro termo máis doado · 
que "deleznábel'',. co que nos 

. costa aos galegas a pronúncia 
do.s -C-Z- ceceantes!. "Ce
ceantes" que nom pronunciam 
nem o dez por cento dos t;!Span- _ 
hol-falantes, e ternos que f¡::icelo 
nós ... e continuar a fracasada · 

· obra de ob.rigar a cecear aos fis- . 
terras. "delenda ets ... Galiza". 

_Tamem pretende que o nove
lista ·se r~tire á "electrónica"; 
"zapatero a . tus zapatos"... A 
língua como forma maxima· de 
expre<;om lo'grada pelo home, 
nom é patrimonio de especialis
tas, . como a electrónica, .por 
ejeQ'lplo. · 

O Sr. J. Ramom Fernandes, 
poi.as circunstancias da- vida, 
que da, forma á de cada quem; 
no seu trabalho te.m .vagar, e 
aproveit~-o para escrever e 
devanpr os miolos a prol dumh~ 
Galiza Ceibe. E tenho a seguri
dade de que o crítico (que por 
outra banda, fará o mesmo) nom 
atacaría tam "guerreramente" · 
-digo esto porque· seme·tha 
dictado pelo Sr. Guerra para um 
meio-da "legalidade vigerite"
si ele escrevese ''.mazurcas", 
"bebese cubatas" e votase aos 
persistentes interesados de qu'e . 
Galiza siga muda, ou todo mais 
tale o:"trampitam", língoas que 
hoje tristemente todos talamos 
e escrevemos; e seguiremos a 
~ac.elo, mentras neste, por qué 
nom? "del~znabel" país nos 
ataquemos entre· riós, os que 
ternos claro que é 'um problema 
de colonialis.ino. 

Sr. X.G.G.: eu sei de nenas 
levarem sacos de carvóm a vila. 

. O · Q.~USO gos impostas cebar-se 
helas; e impotentes. diante de 
tanta injusti<;a, recurrir ~· pala
vra. A poesía! E sei de hómes a 
furar montes, minados -pela · 
sil·icosis, erguer a palavra contra 
de explotadores e capataces iní
quos, e por-lhe música do Ro
manceiro., que ainda hoje se 
canta polas terras rudes . de 
Manzaneda, onde ben seguró, a 
derradeira estrela .de libertada 
se apagou na pupila do último 
vencido, e desde aquela -men
tras nós · irnos trampeando é:o 
"tr;;impitam"- o. ga.lego fica 

. -ac.obilhado nas ra'íces ávido de 
sql e vento. 

Desde o carvom. Desde a 
. mina. Desde a cátedra; á forc;a 

nament~ cos artigo~ de opinión publicados nas 
suas páxmas. respe1tando ~independencia dos 
seus autores. Non se mantén correspondencia 
sobre orixi_nais non solicitados. Esté permitida 8 
reproducción, sempre que se cite p~ocedencia . 

] 
de trabalhos pasadeiros e delez-· 
nabels, sairá a novela que 
anceiamos. Desentulharemos o 
galega pra evolucionalo-penso 
que neso estamos- e considero 
cretino quem tenha.ja o definiti
vo . 

Dóeme que A NOSA TERRA 
ocupe páginas coestes "frene
síes" tendo ta Ato por escrever e 
porque loitar, mentras esquece 
a morte dum poeta da magnitu
de de José Gomes Ferreira; -tal 
vez si morre um Umbral calque-
ra desta decadente "movida" de 

. pantalom avinhado a "deleznar- . 
-se" por Madrid, tería página. 

Non vou facer um panegírico 
do livro, por mais que os h.omes 
ternos a "virtude" (contra da que 
convém vacinar-se) de facer. sar
casmo do mais sagrado e louvar 
o mais reles; e o crítico achanta 
umha qualidade do livro-facer
~se ler- e nom pode negala 
porque o adeprendeu de rríemó
rioa . Vese na crítica. Os livros 
tam ruis pechan-se a terceira 
página, igual que a ruin comida · 
ao terceiro bocado. 

Eu, como o crítico; morro-me 
tamém por esa novela galega 
que nom dá agramado ~ Pero 

·digo: viva! aos fracasos próprios 
antes que- a glórias alheas,. e. 
deles, e · da ·gente que é fiel a 
condiciom humana, nom é ''.hí
bri@a", nom é "bipatriácea", e 
loita contra ise (grac;as a Deus) ja 
·ridícul-imperialismo: 

,· 

Tem de sair. 
Ha de sair. 

J.L. GALEGO 'ROLÁM 
. Madrid 

NOTADA 
REDACION 

Oebiclo aos cámbiós no pro
ceso de compo$iciór) e monta
xe da nosa publicación (mu-

- danza do' proce·so tecnolóxi ~ 
co, no primeiro caso, e modi- . 
ficacións na maqueta . e no 
formato, rio segundo), nos úl
timos . números de A ~NOSA 
TER RA, os nosos. leitqres te
rán ; observado un outo riivel 
de erros: Queremos discúlp~r 
esa situación e anuneiar que 
todas esas mdificacións son 
tendentes a ~uperar esas difi
culdades e ·erros aparecidos. 
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A llla de' A(Ousá deixou de ser illa coa construción 
da ponte ou afianzarase'ainda máis na sua insularidade.? · 
Esta é unha pergunta sobre a que teñen que discutir 
os sociólogos. Mentres tanto é un feito evidente o cámbio 
de vida que se produciu en Arousa. _Para ver .qué pensan 
deste cámbio, cómo afeetou ás suas vidas, pero tamén para 
coñecer os.seus problemas e a sua história, m~i~as veces . 
pint.oresca, estivemos _na llla e convivimos cos viciños. _ 

"Filliño, ~ rnin que me den a illa 
que tíñam'os!", espetábanQs de 
súpeto . un· vello socialista aos 
poucos . dias de inaugurarse a 
ponte que enlaza a llla de Arou- . 
saco "Continente':. 

A "Chave para os seis mil pre
sos" como rezaba o slogan co 
que hai anos se celebrau un festi
val para reclamar unha ponte pa
ra a lila, encheunos de ledícia. 
"Xa somos libres!", proclama
ban o dia da inauguración da 
ponte, da inauguración verdadei
ra, da popular, da deles, que non -
tivo nada a ver coa inauguración . 
oficial onde poi íticos asustados 
que non foron capaces logo de 
voltar pala -ponte, querian facer 
propaganda a conta da aspira
ción, da reivindicación xusta, 
dos isleños. 

E xa desde aqueles primeiros 
momentos se viu o conceito dife
rente que os isleños tiñan da sua 
ponté (é sua, merecíana, loitaroh 
por·ela, consegufrona) e o que ti
ñan as -autoridades e mesmo os 
demais habitantes da ria . . 

Eles querian unha ponte para 
sair (chave para os· seis mil pre
sos). · A rilaioria non pensaron 
que por oñde eles ian poder sair, 

· tamén outros ian· poder entrar. 
Non pase>u sequer unha semana 
para que conprobasen os proble
mas de deixar de ser, de maneira 
'Xeográfica (lago explicaremos o 
porqué desta precisión) unha 
illa. 

Asi, só na primeira semana 
producíronse cinco atropellos: E 
seguiron , s_eguen. 

As autoridades só se inteiraron 
da inauguración · 
Pero se os isleños na sÜa angueira 
de poder sair. libremente non se 
daban canta dos perx'ilícios que 
a ponte lles ia traer, moito máis 
se esqueceron as autoridades que 
tiñan que ter previsto o cámbio 
na estrutura da illa. · 

adaptarse ·ao cámbio que ia: su.
. p.or que á illa pudesen entrar mi
lleiros de ·coches cada día. 

Fixeron a ponte. e, por non 
facer, nen sequer fixeron nengun 
aceso á povoación. Parecia que 
todo empezaba e ac~aba na ca-

. beceira da ponte. Lago a Xunta 
asfaltaría unha estrada até a ·en
trada dá vila. Os vi.ciñas cederpn 
os terrenos gratuitamente, pero, 
miren por onde, a Deputación. 
mandoulle unha carta á Xunta
protestando por esta obra, · ao 
considerar · que a estrada perten-. 

· cíalle a esta corporación· provin: 
dal. "E iso que· son do mesmo . 
partido", exclama un isleño. 

De aparcamentos nen falar. 
Fixeron un ao lado· da ponte pa
ra os. turistas. Na vila, cunhas 
ruas estreitasr sen aceiras, por 
non estar feitas para os automó
veis, con_ casas de 'vivendas unifa
miliares sen garaxe {maldita falta 
lles facia) aqueles viciños que ti
ñan o seu automóvil aparcado en 

- Vi la nova, . non encontran lugar 
onde tjeixar agora o seu meio de 

- transporte. 
Pero todo · se agrava coa visita · 

de ·miles de "curiosos'.' que se 
' acercan á illa .diariamente, pero 

márs os fins_ de serna-na. Asi, o _ 
primeiro domingo· ·despois da 
'Construción houbo atascos que 
duraron tres horas para sair e en-· · 
trar de Arousa. E o piar é que en 
toda a illa non s.e regulou o trán-

- sito (como antes non -o habia ... ) 
polo que· as estreitas ruas, ou as 
feitas un pquco máis anchas que 
van dar ás conserveiras, son ver
dadeiros tapóns cando se -encen
tran dous coches de frente · ou 
hai algun estacionado. · . 

Os sábados agrávase todo por
que é mercado e ali onde antes 
ian catro tendeiros ambula'ntes, 
agora desprázanse cerca de cen 
que montan os seus tenderetes ig. 

perta do mar. - ~ 
O Ax.untamento manda , os 0i 

fins de semana un municipal _g 
(qué ·novedade para os isleños!) · · g 
q~e _corre dun l~do. e d.outro in- ~ 

./ 

Preocupáronse moito a inau
guración; de pór anúncios, de 
discutir a "paternidade" da obra, 
pero nadiña de nada de dotar á 
illa dunha estrutura capaz de (pasa á páxina se9,u_il"!te) 

~entras e~istan mozos que se ta~uen os brázos a illa, non ·desaparecerá. o sentimento" de insularidade. 

Cando a . illa se deClar'ou .independente 
O cito de Outubro de 1934· 
proclamo.use na ifla a "Repúbli
ca 1 ndependen_te· de .Arousa". 

Todo ._.comezou como apoio 
ás folgas _ de Asturias ·contra a 
·~entr·ada de Lerroux e a sua 
CEDA no goberno, uníndolle a 

· isto logo a protesta palas con- '· 
dicións, de traballó e o mísero 
salário-que ,pagaban nas conser~ 
veiras", segundo conta un isle
ño._· 

Asi, o dia bito, apareceü- to
do q comércio aa illa pecho e 
unha bandeira vermella presi-
dindo a vila. . · · 

· Pala · n'Oité reúníronse vários 
homes ·notábeis polo seu espí
rito ·· re vol u.Ci onário na taberna ·. 
do Nicho, e ali, en vista do éxi
to~ da xornada ·"e como bro.~ 

ma", fixeron unha lista co 
"Goberno independente'.', ·dar 
que tamén · se coñezan · estes 
episódios como a "Revolución 
da Lista". 

Al'i estapa l,.uís Boveda, se~ 
cretário da ·Agrupación Socia
lista e Juanito Otero, "o · Ni- 
cho", ·e o ·"goberno" quedou 
composto do .seguinte xeito: 
Presidente, . Santiago Otero; e 

XustiCia# · Andrés Mangán; Go- . 
bernación M·anuel lglesia.s; Cul-

_ tura, ·Luís ~ Sá; 1esouro, De-
. métrio Ham6s. _ , _ - · 

Ao dié,1 seguinte de~embar.ca
ria a Armada e, por chivatazo 

· dun conserveiro, encontrarian a 
"lista". Os · "ministros" sefian 
detidos, ader:nais · · doutras 42 
persoas, que pasarial') cinco me- . 

ses na .cadea, senda liberados a; 
vésper~ de San Xosé. 
: A represión na illa foi enor
me e, coa chegada do fascismo, 

., moitos destes homes serian ase-
sinados. · · · 

Pe.ro s.e a "independéncia,da 
illa" é a "revolución comunis
ta · libertária", que dician . os 
xomais da época, e .. ra unha mo
nada,- o sentimento dos isleños 
·e os ánceios de seren cando me~ 
-nos , unha "entidade menor" I 
ou un Axuntamento, estiveron 
sempre moi arraigados na po
voac¡-ón. Téñense recollido 
máfs de duas . . mil . firmas J de 
apoio· ~ esta reiv.indicación qué 
moita xente, ainda fora da illa, 
.ve· _como xusta, "xa que existen 

· en G¡:tl_iza axuntamentos m'oito 
menores e .menos · diferencia-· 

dos". · Tamén hai quen pensa 
que coa:· nova · situación · "un_ 
axuntamento próprio", vai ser 
unha . reivindicación que cada 
día ~ollerá máis forza, sobreto-· 
do se se ten en conta que os 
vínculos con .Vilanova {víncu
los xa inexistentes, xa que Vila
nova só se usaba como base de 
desembarco e · garaxe para os 
coches), van ser cada vez m·eno
res, non conseguí-ndoo tan· se-·· 
quera coa' carretera que preten- -
den facer do ·fin da ponte a Vi-
lanov.a. - · -

Agora tamén se está a dar 
unha batalla comercial . para 
acoller aos · da llla. Batalla na 
que están imersos os de Vilano
va, Vilagarcia e Cambados e 
que va11 .gañala Vigo e :o Corte 
Inglés. · -· 
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(ven da páx. anterior! 

tentando · que se circule. Algun
has. "'.eces até o _dá conseguido. 

Todo isto non quitá que, co
mo exemplo da desorganización, 
oalgun fin de semana en Pedra 
Cerrada (lugar a onde c_hega un
ha rua que vai. en dirección á 
ponte pero que non ten saída) os 
coches · estivesen máis de catró 
horas atascados. ·outro dia a ·au
tobus chegou con catre hora.s dé · 
retraso a Vilagarcia. 

Certo descontento·· 

mén a realizar (xa!) unha urba~ 
ntzac1on na paraxe natural do 
Aguillncho, coa tala coñseguinte 
de piñeiros. _ · , · 

A~ proQlema do. fluído , hai . 
-que unir é> da . v.ivenda, cunhas 
parcelas qu~. se subdividen xera-

O Axuntamento lavouse. as 
·mans. en toda esta necesária · pla- · 
nificación . Poúco máis ou menos 
igual fixo a Xunta, que r~alizou 
un plan especial pero que, segun
do ·éxp·ertos urbanistas da zona, , . 
ao· non conté'mplar a pol-ftica ur
banística, non vale para nada. 

. ci'ón tras xeración, unha povoa
ci.ón moi nova e a inexisténcia de 
edifícios que constituisen _·máis 

· é:lunha vivenda. . 
·Até· agora só ·os·· dous edificios · 

·das caixas é:fe aforros rion eran de 
viv.endas 1:mifart1il'iares. ·· 

, A toda esta problemática hai 
qúe unir a gran emigración' que 

· veu -sai ndo de Arousá e_n busca 
doutros horizontes, por máis que 
agor'a, qoas· bateas (urihas 400) e 
os parques de: cultivo · o 1iivel de 
vida . dos seus ·habitantes elevou- -
·se, ain~.a que e?CJsta algunha bol
sa de pobreza. Os emigrantes que 
retornaban e .os isleños· ·viñeron 
todos esti!s anos facendo as casas 
onde Ues apetecia. Cada qia pdn
se máis de manifesto a necesida

Os veciños poñen a e~peran~a 
no cámbio. cie ·alcalde e en que 
case a metade da illa é de monte 
comunal pertencente ao Axunta- ·. 
mento .ou á Deputación. 

:Difícil sitµación anterior 

Ao pouco tern.po' mortia, que
danqo .outrayolta Narcis·o Suárez 
como ~_?nO e señor ~o tr~nspor
te: el ttna a chave da ,_1lla: · . 

Abriúse a. chave 
. Agora.a ~have da .lllá abriuse, po
lo que e necesario facerse a se
guirite pergunta:· ~eguirán sendo· 
isleños ou mudará o :seu carác-
ter? . · . . 

Para--contestar, antes é preciso 
coñecer aos isleños: · 

Son clificados como ·"xente 
trabálladora-, defensora da natu
reza (sobretodo ~e se . compara 
con. outras vilas do litoral) e moi 

·-solidários entre ile;s". . . 
· Esta solidaridade vai moito 

lsto é o · ql:le .lle produce certo 
descontento aos isleños, Eles 
non esperaban que cambiase tan
to a sua vida; que candó os ven
res van xogar unha partida se en
contren con que non teñen. sítro, 
como nos comentaba un mestre; 
que cando van tomar unha cunea . 

-Pero se o futuro é incerto, o pre
sente podemos moi ben califica
lo como catastrófico. Para dar 
unha medi~á só hái que dicer 
que ajlla ten · o índice máis alta "~ 
de -enfermedades infecciosas de 

.. de dunhas vive'ndas de prote·c
ciói:!. pwblica. 

-~~is alá das guerras .internas que 
existen na illa, r.:totándose sobre
todo nas traxédias ·mariñas onde 
se paraliza toda a illa e amarran 

.· '~ tamén . os barcos mentras nón se 
rescate áos ·afogados. 

- todó o Estado. ·Esta situación' 
ven producida póla a.uséncia de 
traída · de augas, abastecéndose . 
cada casa do seu pozo,· e poi a au
séncia· ·de emisários sumarinos e 

. ' depuradoras indo parar os verti
mentos , a pozos , negros ou a 
praias. 

á mesa de sen:ipre, de toda a v·i- . 
·da, estexa ocupada por wnhos 
extranxeiros, como dicia un ve- · 
l lo mariñeiro; que non podas an
dar polas ·ruas en l;>icicleta e me
nos xogar ao balón, la.mentában
se uns rapaces mirando para un · · 
"barco pirata" que quedou na 
praza desde as· últimas . . festas; 
que· cando vas pola rua se metan 
contigo tratándonos como ind í
xenas, dicia un grupo de mozas; . 
que teñamos que atu~ar un ruído 
que nos aturde e non. podamos 
sacar as ·sillas para a. rua, contes
tábannos duas vellas enlutecidas, 
con oilos humedecidos e mirada 
na lonxania~ · · 

Pero teñen a esp~ranza de que 
todo , voltará a ser, máis ou m~
nos, coma ·antes: ."esta é a novi- · · 
dade; non vai ser semp.re a;;·i" .. . · 

Ainda p9t1.e ser pio.r, s~ non ,se 
pon remedio · --- . 

· · "Van conseguir que todas as 
praias, .~ as 80 que ternos, teñan 
yertimentos._ dos esgotos .. As de 
perto da povoación xa os t~-

,~ .. ñen'~ , dicianós un concellal. .. 
A traíc;ia 'd~ águas é unha vella 

aspiración das viciños e un pro
blema das vil as da -ria. , Intentan 
facer. asi unha niancomunidade . 
pala arranxar o problema, perc:i 
Vilanova está obstaculizando o 
chegar a .un acordo. 

Taméñ .a actual corporación 
deixou escapar 300 millóns da 
Confederación Hidrográfica, que 
conseguira o' anterior equipo de 
goberno; .vencéronlle os prazos 
xa. lsto :non é de estrañar se . te-

. r:nos en conta que no q.ue vai de· 
ano no pleno só se tomaron cin-
co acordos. .. · 

A luz non se fixo .. 
butro· gran problema que tivo, . . 
que .ten, a illa é o da luz eléctri-

-ca. Os pontos luminosós ñas ruas 
son poucos e máis parecen ver

. mes na hoite. · 
Real iza . o abastecimento a 

"Compañia de Electrificación", 
propi-iedade . de Godai, exconser
veíro de Vilagarcia. 

A·c.e: cómpral-le a enerxia a 
,,Fenosa e traspórtaa por ·un Gabo 
submariño até a illa. 

Este cabo rompíase contínua- . 
·· mente e, como non o répuñan, · 

tiveron que ser os viciños quen, 
por subscrición popular~ puxesen 
un novo. 

,Un rnembro ·da Comis.ión en
ca.rregadá de_ 1-evar isto a efeito 
maniféstanos que. ainda hai per'- . 
sonas que · non pagaron a sua 
cuota, citando a António Gil, 
brazo direito do ex Alcalde Chi- · 

Bendita i·Íusión. ·Os expertos din 
que, se non se atallan as' cousas, 
esta ilusión pode ser van, pois 
que· a. especulación está a planear 
sobre a ilfa, beñeficiada pola ·ca
réncia .de normas urbanísticas, 
caducadas · desde Xaneiro. Asi, . 
agora estanse a real izar numero: : 
sas construccions ilegais: ' ~acta .un 
construe onde · quer. Estase ta- . ·quita. 

.. • 

A illa xa ten a.lealde 

Ditadura do transporte. 
Como poderá comprenderse fa
cilmente, o transporte marítimo 

· tiña uh peso fundamental na llla, 
afe.ctando . non só ás próprias re
lacións económicas, senón .tamén 
ás relacións humanás. -

·As motoras foron utilizádas 
sempre ·como elemento represivQ 

· e d~ poder. A xente "importan..: 
te" ia ria pon.te dé;! embarcación 
(cura, conserveiros, Garda Civil), 
o povo na outra parte do barco .. 
. Ademais, este .servício emp~
zaba as oito da mañá e termina-
ba ás 9 da noite. . . 

Alguns _viciños cóntannos co
mo o ·barco · esperaba un anaco 

. ou non no peirao segundo quen 
· se ácercase, deixando moitas ve
ces a xente do povo en terra por 
cinco metros. . ' 

. t;:ste negocio-poder ostentou
no sempre en Arousa Narciso 
Suárez que, co apoio da Coman
dáncia da Mariña, fobia os pre-. 
cios cando queria e ·como quéria. 
Houbo un momento en que o fi
l lo dun~ conserveiro, António 
Otero, comprou unhas barcazas 
ªº exército,. empezando un novo 
servicio. Logo· adquiriu algunhas 
lanchas rápidas das que f~ci.~n o 
serv íci9 . a Cangé!S desde .Vigó,. pe
ro pronto chegou a u·n acordo 
con Suárez. - ·· 

Outra mostra do carácter dos 
isleños e a forma coa que acaba
ron coa droga. Na illa eliminaron 
o · tráfico dunha forma "moi na-
tural"; aos . que. levaban ·droga, 
impedíanlles que baixasen da 
motora . 

· A primeira parte da pergunta 
xa é máis dificil .de contestar, de 
momento, dado {lUe o tempo en
carregarase de facelc;>. · 

Hai quen · afirma que a cons
trución da ponte acentuarj o ca
rácter i$1eño, a unidade entre os 
seus habitantes xa que ven á xen
te do exterior .como agresores. 
Poñen como exemplo o do Gro
vé onde ainda hoxe existe un 
forte sentimento de insularidade, 
mália ó turismo; ese turismo qoe 

· dicia dos isleños que "agora xa 
non nos dan marisco como an
tes; fixéronse máis desconfia
dos". Como comentaba un isle
ño:· "Cando viña algun por aqui 
convidábalo sempre a comer, 
cando ias a Madrid, niriguén te 
convidaba sequer a un café ... en-
tendes. -

Pero a 1 LLA asi con maiúscu
las, seguirá,' pésie a todo, -men
tres raxa mozos ·que ~evan tatua- . 
do nos .seas antebrazos "tia ·de 

.Aróasa". ' 

A orientación -po .. líti-Ca· dos . '~.ca.rca·m~-ns" · 
. . irnos tra·tar .de expl i~ar a con- cunha fixación frariquistá cf~-

. O 25 de Outubro de 1985, a · · h · 
111 1 b Al Id tinuaciv.on: . ,.. ra oxe. . . 

a vo ta a a ter ca e na . En primeiro luga_r hai que Desdé "o comezo de século' 
Persoa de Sito· Vázquez (in- ter . en conta que na . l lla hai , a illa teA .unha longa tradición 
dependente-PSOE). Oespois duas clases perfeitam"ente di- sociaíista. Dise que todo sé 
de dous ·anos de contínuos d b t' , · ferenciapas., ··que "conviven", . e e a un ·por ugue~ .que, a 
enfreritamentos, .Nieto Dios pero que sempre estiveron en~ fins. do século XIX, v.eu refu-.. 
(independente-AP) tivera que frentadas e que nen siquer se xiarse á illa. Ali fixo tan bon 
abandonar o cargo. relacionan, · até o ponto de labo'r que na Repúbtféa. o · 

Atrás _quedaban dous anós · que viven en bairros separa- . .. PSOE era case o partido· úí=ii-
de colisións, moitas veces vi- dos. Por un lado están os con- co. Ese sentimento de .lealda- ·. 
rulentas, nas que · s~ viu envol- . serveiros, e· .polo outro os _ dé- , .de .ao PSOE segue mo"i. firme, 
ta a llla, que nunca admitiu a mais. · moitas veces por razóns afec-
Nieto Dios como seu Alcalde, Os consérveiros, de longa tivas, ·xa que moitas p.ersoas 
e considerou a un.ión de AP- tradición direitista e. dun . tiveron pais ou . abós qu(l to~ 
lndependentes como un rou- "abolengo;' que se · poqe ex- ron "fondeados" por seren dó 
bo. plicar nó feíto de que Afonso PSOE; ainda que como nos di 

Asi por .enriba seria difícil X 111 estivera na casa dun de- un socialista: "moita xente 
comprender uns acontecimen- les, de Godai, 0 da luz, sem- estexa de acordo con ETA é 
tos e unhas posicións que pré foron moi re~ccion~rios, e · outra case con Fuer-za Nue-

Vá" . 

Dianté desta dicotomia, 
AP, .sabendo que non tiña na- · 
da gue facer, apfesentou a 
_Nietó Dios, '.'Chíquita~'~ corno 
ir:idependenfe. A "Chiquita" 
no ·povo tíñano en -estima 
porque era bon mariñeiro e 

- fixera moitos favores :por te( - ' 
de man a xefes da Mariña. ·· 

."Os ~ "Carcamáns". .(asi lle 
· - . chaman· aos isleñ.os . porque, 

din, despois-' do biénio liberal 
se viñf~ron . refuxiar á illa moi
tos "liberais .caréamáns'' nun
ca aceitarial'J a un alcalde que 
non fose . da n la, ' pero tarnc 
·pouco ac.eita.ron a .· ''Chiqui
ta". · 
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Foron.escritas_no _ano 1977-- polo ·actual· candidato .do PSOE .. 

O BNG iríclue nO seu .programá 
várias citas· de Goilzález .Láxe 
Vários párraf.os do. lit?ro "Estructu'ra qa pesca co~teira · 
galega escrito ha1 rnto anos por Fernan~fo G~nzalez Laxe, 
. actual candidato do PSOE ao Parlamento autonomo, 
aparecen r,~collid9s no prp,wama ~leito~al'.~b BNG, dentro do 
capítulp ad1cado ~pesca. A _ulterior pract1~~ dest~ ~u~or na -
·sua xe1ra como DJrector Xeral de 9raen_ac1on Pesque1ra 
do govf?rno espanol~ do PSqE est~'!º mesmamente . . .. 

. nas ant1poda:s desas suas afirmac1ons tallantes de ha1 menos 
dunha década. Optou nidiamente polos «canles dos · - ' -
econo·micistas e tecnócratas»", indícase tamén no programa · 
desta forza nacionaUsta. 

"Hai oito anos, di o BNG, ante ún 
panorama semellante ainda que 
menos grave do que hoxe, Fer
nando González Laxe, actual can
didato do PSOE para as eleic,::ións 

autonómicas escrebia: " ... A solu
ción de rebaixar o número de em
barcacións, dado o exceso de flo
ta e a situación de sobrepesca, 
que implicaría un descenso da tri
pulación embarcada, poderiase 
plantexar como solucion acaida 
dentro dos canles dos economi-

cistas e tecnócratas. Mais esta · 
solución nunhas sociedades ru
rais, -de modos de produción pre
capitalistas, enfréntase cp proble:.. 
ma do paro dos actuais traballa
·dores do mar dos portos galegos. 
Portante, as directrices cara unha 
política igoalmente raciónal para 
outros sectores, asimesmo aban-' _ 
donados e en crise; para evitar o 
seguer como un país subdeseriro
lado. A única solución npara des
pegar será un desenrolo autocen
trado e autónomo do no,so país 

Vasc.o Gon~alves . . · Costá Gomes · 

· .Homenaxe aos militares . do 25 de Abril 

. . 

. que_ y,iria d~finido:por unha p!anifi
cac1on racional da · econom1a no 
seu conxunto e nunha ·sociedade 
democrática". . . 

"A ulterior práctica deste autor, . 
opina 1090 o BNG, na sua xeira 
como Director General de Orde
nación Pesquera do govérno es
pañol do PSOE estivo ' mesma
rilente nas· antípodas desas suas 
afírmacións ·tallantes de hai ménos 
dunha . dééada. Optou nidiamente 

· polos "canles dos economicistas 
e tecnócratas": a economía de 
mercado,· a privatización, e o in-
greso, _ atados 'os mariñei.ros de 
pés e rnans, na bendita CEE." 

Altemativa na~onanSta 
Durante a preseritaci6n do 'progra
ma ·eleitoral, baixo o título de "Ba
_ lance ·da situación de Galiza: Aná-
lise e alternativas''., dirixentes do 
BNG manifestaron que non se tra
taba de algo completamente 
novo, senón da conxunción dun . 
programa de aqueles analises e 
alternativas .que se viñeron defen- · 
dendo e aplicando na práctica ao 
longo dos últimos anos. -

Bautista -Alvarez, número un 
pola província-de Pontevedra foi o 
encarregado de apresentar os te
mas políticos, Xosé M.ª Beiras, 
número 1 pola Coruña, os-econó
micos e Lois Diegu~z. cabeza de 
lista por Lugo, os culturais. Ade
máis de apresentar a alternativa 
nacionalista,- nunha aoálise por
menorizada a través dos diversos · 
apartados, -afirmaron que o BNG · 
tiña capacidade real -para gober-. 
nar o país e que era ademáis a 
úñica forza capaz de·facelo, "libre 
de~ dependéncias e en base a uns 
recursos e direción próprios" . 
. . O programa -presentado empe:

za facendo un balance c;.ia expe
riéncia . autonómica, calificando a 
descentralización levada a cabo 
de "caricatura de autogobemo". 

Analízase a continuación a polí
tica exterior; a economia, ~pígrafe 
que ocupa .un ha parte ·significativa 
do programa; 9rdenación do terri
tório e comunicacións; · ecoloxia, 
recursos e meio ·ambiente; alter .. 
nativa laboral; sanidade~ ensino; -
cultura e idioma; meios de comu
nicación; alternativa par9 a muller 
e mocidade e deportes. 

A fins de aAo, o _BNG ten pensa
do presentar ·ademais un estudio
alternativa de defensa económjca 

, frente as agre'sións (CEE... e oú-
tras). · 

M.V~ 

Rosa Cout_intio 

. Vasco Gon~alves, xeneral; Rosa Coutinho, almirante; Costa e Gomes, mariscal e previsibelmente · alguns 
· outros nom·es sen confirmar, asistirán en ·Vig,o a un'ha comida organizada polo BNG, como homenaxe aos 

_ artífices do 25 de abril.. · 
· Os arriba mencionados forman parte acutlame·nte da ·Asociación de militares denominada 25 de Abri'I e· 

. qu'e aglt..¡tina átodos aqueles membros·da·milícia fideis·ao .espritu desa data. 
A comida-homenaxe terá lu.gar odia 17 nuñ restaurante ~a cidade. 

tribuna .. 

Caml.lo Nogueira: 
b .. lab·o.r 
.dun ·hom~-orquestra 

''Dime de qué presumes, e·direiche de qué careces". E só un adáxio, 
nin siquera xenuinamente galega pero .que se ·lte pode aplicar moi 
ben a Camilo Nogueira, "o home orquesta" do Parlamento Galega. 
· O PSG-EG; está.certamente centrando toda a ·sua campaña -exal
tando a laboura realizada por iste parlamentário. Eu, desde o ponto 
de vista nacio·nalista (non diria tanto se a miña ollada fose a dun 
españolista que o que tenta 'é que a autonomia colla credibilidade, · 
pero se·n que valga para nada; para o que é necesária a comparsa 
de turno qye ista vez, xa -o dixen, ·pretende funcionar e apresentarse 
como toda un.ha orquest¡:i), non podo calificar o seu labor como 
positiva para Galiza, por máis que o ruido amplificado fose bastánte 
estridente algunhas veces. - · 

Presenta Cárnilo Nogu_eira nqs seus mítines, nas suas apariciqns . 
públicas, debidamente .recollidas por uns meios de comunicación, -
que a outros nen_ nos citan (por qué, somos feos? non, porque so-

- mas a verdadeira alternativa, o verdadeiro perigo, a forza necesária -
pero xa existente, non utópica}, presenta, digo, como grandes lo
gros o seu número de propol:lic1óns de lei, de interpelacións, de 
preguntas que realizou nos catro anos da sua estadía no Parlamen
to. 

Visto asi, a simples vista pode parecer qúe o seu labor serviu 
' para algo. Agora ben, non irnos ser nós $iquera quen descalifique
mos de primeiras iste labor. Non. Foi o próprio vicepresidente da 

· Xunta, Xosé Luis Barrei.ro quen, por máis de duas veces, segundo 
.recolleron os médios de comunicación puxo a Camilo Nogueira no 
séu sitio ao decirlle que "vostede pode presentar as proposicióps 
de leises que .queira, pero dease conta que as leises non van ser 
suas; nen feítas como vostede queira nen cando queira, xa que nós 
somos os que ternos maioria"; ou outravolta cando lle recriminaba 
que se puxéra pesado coas suas proposicións por-que "vostede só 
é un e nós ternos a. maioria". Comprendido?. Saiu o que AP quixo. 
... Tamén foi no próprio Parlamento onde se puxo no seu lugar a 
sua "presentacíón de leises", cando se lle botou en cara que viñan 
"traducidas de Cataluña" con· erros de povoación incluidos e "iso 
pode facelo calquera, tamén o fariamos· nós se quixeramos a lei", 
contestoulle outravolta Barreiro. . , 
· Pero . moitas veces isas propostas, ise ánimo de facer causas, 
(moitas veces .é millor estar quedos, din os nosos paisanos) sobre
pasaron a paranoia de apareeer como un gran parlamentário e levá
rono a sítuacións como a de propor a volta dos restos de eastelao. 
. lsta proposta, que lago teria unha réplica contundente do nacio

nalísmo real, militante ou non, que se voltaria contundentemente 
contra o deputado, · mdstra ás claras o seu talante: apontarse tantos 
como se·xa_, por máis _gue en talque!ra momento o .~odan deixar . 
K:O., como . rnsta ocas1on ql!e lle deb1a servir- de lecc1on ~e· no~ lle 
"t1vesen reservado xa un · sitio . no PSOF', (palabras dun llder diste 

·partido). ,1 · 

.Outra qas teimas de Camilo· Nogueira, no seu ánimo de tirar algo 
adiante como fpse, de que se aprobase .algunha proposta sua, era 
o chegar. a transacionais. Se alguén quere saber cántas propuxo, 
cántas lle -admitiron, non ten máis que consultar o diário de sesións. 
Ademáis poderá comprobar a catadura dos consensos que mostran 
ás claras que ali nunca defenden uns mínimos princípios de coerén
cia e non digamós xa de esquerdismo ou nacionalismo; o que de
fendeu sempre foi unha imaxe de traballador (para quén trabalou?). 

lsta é a _gran pregunta, a pregunta final que. nos debemos facer. 
Serviron para algo as slias propostas? (ademáis de para lanzar ·a 
sua imaxe ·e a imaxe do parlamento). Resolvéronse os problemas 
.de Ascón, de Astano, de outras empresas; a entrada na CEE, os 
temas das bases, o das províncias; comarcas, deputacións ... ? Non, 

· nen o labor de Camilo nen do Parlamentb valeu para nada disto. lan 
-mudar para al~o as causas ses~ aprobasen todas as propostas do 
Camilo Nogueira? Tampouco, xa que só supoñerian un afianzamen
to da, autonomía, un lavado de- cara que non ía resqlver os proble- . 
mas que ten a nasa nación, que non se -resolven sen a autodetermi- , 
nación. Lembras, ,Camilo, cando ti tamén decias o mesmo? Bó, via
xe cara o PSOE. 

. '\ ' . 

Campaña_ da· C.N.O.P · -

FERNANDO ABAL 
Candidato do BNG 

Nengun voto ·para a . OTAN 
A;. CNPP, _formada por trece co.lec
t1vos ant1-0T AN repartidos palas 
principais <?idades e vilas galegas, 
ten organizada unha campaña · 
baixo o·lema ''Saiamos da OTAN", · 
campaña que durará até o refe
r~ndo e que se iniciará o próximo 
d1a 10 de Novembro; con manifes
tacións en _Santiago, Ferrol, Ouj
rense e Vigo; continuará a meados 
de Decembro coincidindo co de~ 
bate parlamentário sobre a OTAN 
e rematará xa coa campaña espe
cífica do referendo. 

· A campáña recolle unha con
traoferta á política do goberno so
cialj~ta, nun , C<?ntradecálogo que 
e~pon nun tnpt1co os dez motivos 

polo::; que b movimento pacifista 
rexe1ta a permanéncia na OTAN e 
a preséncia das bases america
nas. · 

A ríivel educativo a CNOP edita
rá unha unidade didáctica con 
material e orientacións pedagóxi
cas para unha educación para a · 
paz. . . . 
. Ademais, coincidindo coa cam

paña eleltoral ao parlamento gale
go, ·a, CNOP participará coa sua 
consigna "Nengun voto para. a 
OTAN". 

Qomo forma de financiación a 
CNOP Vai facer públicas as . suas 
cor:it?s de ingresos e gastos, e var 
sol1c1tar control público ao "De-" 
tensor del Pueblo". . . . . 
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estado crítico 

100 anos en· ·1.000 di--as 
XESUS·VEGA 

"Moito e ben". Asi, sen falsas modéstias, 
están a celebrar os 1.000 dias de governo. 
Non hai noites de reflexión autocrítica no 
balance gubernamental. En reai'idade, os 
800.000 postes de traballo só existiron na 
impulsiva ·imaxinación dos dirixentes so
cialistas. Nunca creron na sua virtualidade 
prática. Só tiñan sentido como pantasmas 
pre-eleitoral. Por iso, unha vez cumprida a 
sua misión, deberian desaparecer da es
cena política. 'Ficar. como un mal soño 
dunha noite de Outono. 

Moito e ben. Eficácia a tope. Qué lles 
parece a demostrada por Narcís Serra na 
aplicación da senténcia do "caso Alme
na"? O Ministério da Defensa tardou dos 
anos en proceder ao "afastamento do ser
vício" necesário P,ara que os tres gardas 
civis pudesen ingresar nunha prisión ordi
nária. Ben mirado, non é moito tempo. 
Descobrir á Garda Civil é unha tarefa dun
ha grande dimensión histórica para uns 
políticos -como é o caso de Sería-'- qué 
hai dez anos firmaba escritos solicitando 
a "disolución dos corpos represivos". 

Moito e ben. Grandes xestor'es por riba 
de todo. Como Manuel Soto, por citar un 
caso,. Que é demandado xudicialmente 
por presunta falsificación de documento 
público? E _un risco que merecia ser asu
mido a cámbio de conseguir o imedia~o 
despido dun incómodo dirixente sindical 
do concello vigués. Outro xestor exernpla: 
Paco Vázquez. Qué importan as protestas 
viciñais e mesmo as riqu.ezas arquitectóni
cas existentes na praza de Maria Pita can
do se aspira a inaugurar unha nova dinas
tia faraónica na corte municipal corúñesa? 

Moito e ben. Con eles, o noso futuro xa 
está previsto. "O salário real terá un creci
mento nulo durante os próximos catro 
anos, segundo os obxectivos do governo", 
aseguraba hai uns dias un xornar madrile
ño. Ou sexa: que no mellar dos casos te
rnos asegurada unha conxelación do noso 

' nivel de vida até 1990. Xa r:ion poderemos 
recuperar a capacidade adquisitiva perdi
da nos últimos anos. Os vellos paraísos 
prometidos polos defensores do Estado 
do benestar convértense en internos de 
austeridade a 'dez ·anos vista do século 
XXI. 

A carencia dunha autocrítica guberna-
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mental é un síntoma revelador do cámbio en .dar coa cara oportuna de González 
operado no . discurso 'do PSOE. Hai tres _pronunciando unha 'frase qué res'ulta musi-
anos, as referéncias aos "100 anos : d.e cal e que non cQ,(Tiprometa a nada. 
honradez" buscaban conseguir a necesá-
ria lexitimacíón social como forza política Mentres sexa Fraga_ o encarregádo de 
de esquerdas que se atopaba diante dun- aseg~r_ar que "isto ten arreglo"' o PSOE 

d . segu1ra senda o ma1or candidato a prota-
ha misión .histórica: rachar as catro eca- _ .gonizar outros 1.000 pias de governo. A 
das de .. dominación da direita política. En · teima de Fraga: na carreira cara á Moncloa 
1982, o PSOE dedicaba.moita atención ª ·é un dos fenomenos mais pintorescos dos 

~ promocionar a ·sua. imaxe cor:no ,partido últimos anos: demoñstra cómo a ambición 
herdeiro do património -histórico da ·es- persoal dun político é capaz· de neutralizar 
querda. Agora •. porén, as ·principais pala- · o.s intentos anovadores da direita política 
bras que resumen a sua mensaxe son - -
dunha .calculada asépsia: "xestión eficaz",.· .. española. Fr~ga non quereos demais non 
"modernización de España" ... Diríase. que 8~~ quen cie substit~ilo. 
hai unha deliberada renúncia á búsqueda Coa fame de poder que se respira en'tre 
de apoio e.leitoral dos sectores máis cons- os dirixentes socialistas,· este son capaces 
cientes e dinámicos da sociedade. Procu- · de nomear ao de Villalba cómo xefe -vitalí-
ran unha compensación neutras zonas cio da oposición. Si, son capaces. Obse.r-
máis moderádas do campo eleitoral: tra- ven con qué · facilidade consumiron os 
bal.lan o voto ori:Xinado polo uso das téc11i- "100 _ anos_ de honradez" en 100 dias de 
cas do r:nárketing felip1sfa. Todo consiste governo. 

1. 

· ~ Unha débe·da 
,eón· ·Otel·o: 

. ' ' 

·x. VEGA 

Leva un mes sentado no °banco dos acusa
dos e carecemos dunha información · am
pla e rigurosa sobre o cuíc'io. Abondan -as 
crónicas nas que Otelo Saraiva de Car.va
lh.o é apresenta.do como uri persoeiro es
trafalário, mesiánico e mesmo narcisista. 
E a tónica informativa habitual: os fenó
menos poi íticos son tratados como cró
nicas de sucesos e case nunca como reali
dades orixinadas hun proceso histórico 
determinado. · . 

A miña intención non é, certamente 
P,r?cede·r a unha análise da traxectória po~ 
l 1t1ca de Otelo. A pretensión é máis mo
desta: deixar constáncia, nestas páxinas 
da débeda histórica que ternos con Otel~ 
tódas aquelas persoas que vivimos as ven
turas do labor clandestino contra a dicta
dura franquista. · El e os demáis compañei
rs c;to M.F .A. reforzaron a nasa koral, mo-

- . mentaneamente debilitada pola execución 
de Puig Antich na primavera do 1974. 

Otelo ·merece o -noso apoio solidário. Se
ria inxusto condicionalo ao nivel de coin
cidéncia poi ítica que se poda ter coa sua 

. actuación ao longo dqs once .últimos a
nos. Otelo está sendo acusado de "terro
rista" por un Estado no que o povo non . 
é, ainda, qu'en má_is erdena. Otelo é. un 
"delincuente"· para un Estado que aceita . 
conviver co paro ecos salários impagados. 

Que non se ooda dicer mañán que Otelo 
está na cadea porque non tivo o apoio de 
q.uen déscobrir'on , un 25 de Abril, que a 
esperanza es.taba alén do Miño. . · 

HABITAN'"[ 

L 

. . 

. -_somos cóñecidos 
n~ Galiza inteira, 

· pola· ñosa 
-espeéüdización 
en libros·· 
galegos · 
e por!ügueses · · 

. República · 
de El Salvador; 9 

Tel. S6 58 12 
SANTIAGO 

Praza ·do Libro 
Tel. 26 63 77 
A CORUÑA 
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&ervicio.eneriot 'Alejandro._ G_uevara 
·Mercado 

.-

; , . 
max1co 
FERNANDO CARBALLA 

Un · periódico déste1
• martes 

·nP,asado titula na sua informa• 
e1ón ,ec~nómica que "a banca 
internacional prepara a conce-

. sión de novos créditc;:>s ao Jer
ceiro-' Mundo". Aparenter:nente, 
os catorce bancos privados . 
máis importantes ~o- m~ndo 
están dispostos a financiar o 
desenvolvimento dos Estado.s 
máis endeb edados do Terce1-
ro Mundcr. O monto total da 
ºP.eración cifraríase n~ns ~~tro, 
b1llóns seiscento~ m1.I m1llons 
de pesetas,. ao .cambio ª~c~u~I. 
Xa hai diñe1ro fesco par~ 1rnc1ar 
a espiral do interno dos .riovos 
emprés.timos para pagar os xu-
ros dos anteriores. · 

· Pero hai un novo matiz que 
adxectiva a apariéncia: a perda 
de valor do dólar nos merca
dos internacionais de divisas. 
Efectivamente, desde hai un 
mes e médio a moeda nordea
mericana perde ponto tras 
ponto nas bolsas europeas e 

· xapone?· ~sta caída, que p~re
ceria allxe1rar-o fardo de dola
res dos países atribulados po
los seus débitos, e aos euro
peus lles evita enviar todo o 
seu ·aforro alén do Atlántico, 
consegue un efeito totalmente 
contrário á alegria que invade 
aos meios de comunicación 
cando constatan que, dia a dia, 
o dólar vale menos pesetas, ~ 

. francos, iens ou liras. 
· Con efeito, ainda que a fac-

tura do petróleo sexa inferior ¡3. 
de hai uns· meses, a Adminis
tración nordeamericana logra, 
coa coriivéncia dos bancos 
centrais de vários Estados oci
dentais, primeiro, endireitar a 
sua balanza comercial forte
mente deficitária -e logo (e pode 
ser que antes) dar un forte im- _ 
pulso ás exportacións das 
grandes compañías fabricantes 

_estadounidenses, as grandes 
valedoras do presidente Rea
gan. Xogada mestra. Non hai 
como ter a tixola polo mango. 
Coa moeda nacional como pa
trón mundial, o aparato indus- : 
trial máis podereoso e o exérci- . 
to mellar armado do planeta, 
os Estados Unidos son o 
exemplo a seguir cando o dólar 
vai caro e permiten a todo o 
mundo vender no seu nunca · 
satisfeito mercado, e cando vai 
barato (é un dicer) e van asula
gar o universo cos seus magní-

. ficos produtos. E vai seguir ha
bendo quen diga que os ameri
canos son os mellares, que os 
seus coches son os mellares, 
que non hai electrónica como 
a ''Made in USA"; os mesmos 
que dician ·estes últimos anos 
.que había que ter a habilidade 
de manter .o dólar tod0 o tem
po na cresta .da orida, e ·que 
ademais asi podíamos ter uns 
niveis de exportación tan altos 
que permitían mantér os pos
tas de traballo das nasas · re
convertidas fábricas. Conser
vadores, libarais e socialdemó
cratas, todos a coro. . 
· Despois de "aspirar" cento~ 

de billóns de pesetas en todos 
os mercados· de . capitais do 
mundo, as (case isentas de im- · 
postos · scbre os beneficios) 
empresas transnacionais · nor
deamericanas:, modernizan os 
seus equipamentqs, robotizan 
as suas factorías; rentabilizan 
ªº máximo e "optimizan" os 

. seus procesas de prodyción co 
aforro de ·todo o m!Jf'.100, logo 
mandan .a Volcker que baixe. o 
dólar e "voila!, inundán o orbe 
de mercancías boas, bonitas e 
baratas. . · .... 

Por -iso ten explicación a re
pentina solidaridade dos _ Bank 
ot America, Chase Manhattan, 
Deutsche. Bank óu Unión de 
Bancos Suízos; Ciare; é a má
xia do mercado libre. Eles son 

. libres de lle pór pré_cio a todo, 
mesmo á liberdade. A nós .qué

, danos a liberdade de . escollar 
· ónde comprar. E hai oferta va"' · 

riada. Son catorce bancos... ; 

-. 

Delega_do· 9o Gov_e-rno Nicaraguense na 4ona EsQecial IJI 
cónmigo en toda a Frente Sul; e · 
Paco, qLJe non me lembro ago_ra 
en qué orgañismo 'do Estado está. 
Realménte eu tiven unha ·gran re
lación con Gaspar porque partici
pábamos no mando e ncs comba-: 
tes, pero con est~s outros compa- · 
ñeiros tamén compartin· directa
mente móitas loitas; o que· non sei 
é de que parte do E~tado español 
eran eles, aparte de Gaspar, claro, _ 
q1,1e era asturiano. · 

Río S. Juan, . 
terra de ·vitórias 

- mili~ares e produtivas 

Cando {ai o balance do proceso 
de máis releváñcia na rexión, o 
reasentamento campesiño, o 
Sub-comandante ·auevara mós-

- trase optimista, "penso que fallas 
políticas tivemos poucas, unica
mente a]gunhas cuestións pun
tuais, pero a·evaluación é positiva. 
Os. asentamentos est$n hoxe eon
solidados e os campesinos tef\en· 
claro a .§)$tas alturas que esta so
lución eran á única · posíb'el para 
mantyerse na fronteira agrícola. 
Non houbo erros políticos de 

ro traiiscendéncia, unicamente ope-
0 rativos, que xa están superadas, e 

-~ hoxe .~ Río San Juan está plena
z~ mente integrado no proces_o revo
o lucionário dentro dun proxecto es-

. gi tratéxico, prévlo incluso á chega- , 
~ da dos labregos aos asentamen-

Rapaces en Rio San,Juan, cando recebian á exped_ición nordear,nericana pola paz, secuestrada a fins de Agosto. tos". 

Alejandro Guevara Silva ten na actualidade-36 anos .e 
ostenta o grado de sub=.comandante ·desde ·6 pasado_ 
19 de Xullo. Non chegaba pois a trintena cando o 13 de
Outubro de 1977 mandaba o grupo guerrilleiro que 
tomou por asalto o cuartel de San Carlos, o máis fo_rte. 
bastión de Guardia Nacional somocista no departamentb 
de Río San juan. Naquela acción mofreu Donald -
Guevara, un dos cinco irmáns que participaba, e o grupo 
tivo que retirarse precipitadamen~e a Costa Rica, pero 
marcou un fito na história próxima do depar:tar:nento. 

"A miña formación política, como 
a de todo aquel grupo -<:onta o 
sub-comandante- débese á co
munidade que formara o. P. Erne$
to Cardenal en Solentiname; ali 
nos preparámos ideolóxica e inte
lectualr:nente, manexamos-a r.olíti- . 
ca do FSLN e fixemos conc1éncia 
entre a povoación de Río San 
Juan. Tempo despois, , o mando 
militar da Frente indicounos que 
tíñamos qu~ actuar . atacando- o 
cuartel de San Carlos. Era 1977 e 
a acción representaba o golpe 
máis forte aquí, na rexión. Antes, 
a Frente nunca se propuxera ata
car o inimigo nos cuarteis máis 
importantes, os golpes eran con
tra patrullas en movimento, cam
pamentos ou ·cuarteis pequenos, 
pero aqui indicáronnos que a cou- · 
sa era diferente, tratábase de ata
car o pasto principal do inimig. o 
dentro dun plan ·global. Mais ou 
menos nunha semana habia que 
tomar seis -cuarteis grandes, ani
quilalos e rodear Managua, insu
rreccionando á povoac1ón, para 
con esa forza tomarse as pnnci
pais bé!-ses da· capital e. acabar co 
somoc1smo. O plan xeral .non re

.sultou, en toda loita guerrilleira á 

os compañeiros de combate, · 
especialmente dun, Gasp~u Gar-

:- cía Laviana: "O P. Gaspar era 
membro do Estado Maior da For
za· m·óvil que organizamos para 
combatir en Rivas, xunto co Co
mandante Pichardo e eu ·mesmo. · 
El xa tiña-feíto un gran traballo re
lixioso naquela zona e coñecíaa 
moi ben". 

guárdia aquí, no cuartel, e, semi
tomalo. Porén, a no$a inexperién
cia obi-igounos a retirarnos a Cos
ta Rica, onde estivemos _presos 
uns días. · 

A nasa acció~ ---continua Gue
vara- criara unha .situación na
cional e internaGional favorábel, _ 
como · xa 'calculáramos, -e axiñ.a 
concedéronrios · asilo político e 
apoio de parte de organisi;nos in
ternácionais ·e mesmo de persoas 
constarricenses moi importantés. 
!mediatamente comezamos · a 
montar'b que:seria o Estado Mai.ór· 
da Frep~e .Sul,_ no que particip$ba
mos varros combatentes daqu1, €:le 
San Carlos; o noso xefe era o Co- . 
mandante Hurriberto Ortega, · ac- -
tualmente Comandante da Revb:
lución e Ministrq .de Defensa". 

·- A mc;;rte de 
Gaspar C!_arcía Lavi~na · 

A . memória :do hoxe Delegado ~ 
de Goberno ,para a Zon~ Espe-. ,· 

. cial 111, Río San Juan,-esténdese 
sobre ~queles ar.ias, as loiti:1s e 

Eu estaba moi ·perta cando 
· Gaspar caiu -.:....Continua- a uns 

escasos cinco metrbs.· Estábamos 
á procúra da Guárdia, pero o .noso 
baqueano, o home. que enviára.:. 
m-os · diante para explorar foi cap
turado e dixo onde. esté[lqamos. Ao 
non regresar o _explorador, Gaspar 
decidiu que· fóramos coas nosas 
forzas atacar º!1de a guárdia esta-

ba acampana, pésie a. que eles 
eran sesenta e nós trinta. Resulta 
que mentres nos íamos, .eles viñari 
por outro lado na nosa procura. 
Lémbrome que era u.nha noite es

. c_ura, chuventa e moi fria. Cando 
estábamos ·rodeando a_ casa e al
guns compañeirós· entraran · xa a -
·buscar as provisións deixa,das 
pala Guárdia regresaron eles... A 
patrulla na que estábamos Gaspar 
e máis eu vimos inesperadamente 
que xa estaban moi perta do l1,1gar 
sen decatarse ainda da nasa pre-

. séncia, a uns escasos vinte. m·e
tros, nunha pradeira bastante lisa. 
!mediatamente comezou o com
bat~; éramos sete e cairon tres, 

· entre eles Gas par". 

Hai , Í..mha- cuestión quf] penso 
que entre os residentes .do Estado 
español en Nicaragua desperta 
grande curiosidade e é a partici
pación de intenacionalistas- ha 
guerra de liberación. Coñeceu . o · 
sub-comandante algun outro es-. 

· pañol qlie /oitase na Frente Su/, 
onde vostede estivo ubicado? __ 

-Si-, si, com~ non; .esfá o P. Sa~ 
jinés, que actualmente é Coman- . 
dante, · o compañeiro Pedro; non· 
sei o seu "apelido pero éra un 
"cornpa" :~c:ii bon que combateu 

. -E cál é a situación militar 
nestes momentos? · 

Ben: hai que dicer que aquí fí- · 
xose un traballo antirrevolución · 
por parte das relixións, sobretodo 
da católica, como é o caso do P. 
Timoteo, español por certo. En 
base aos· princípios cristianos di-
cíaselles aos campesiños que os 
ian facer comunistas, que se lles 
ian sacar os -tillos, etc. Pero isto 
mudou coa baixada da montaña. 
Axiña se lles plantexou ser milicia
nos e integrarse na defensa da 
zona, e antes dun ano, estes la
bregos armados participaban na 
formación de novas asentamentos 
e eran movilizados a realizar o'¡'.ie- -.:..:· 
rativos na fronteira; foi un salto 
enorm'e Q que se deu en. cánfo á 
9rganización e a concientización. 

-Pero ·os ataques das -ban
das contra continuan na frontei
ra con Costa Rica ... 

-Agora rematouse a- chamada 
"Operación Soberanía" e pódese 
de-cir que a zona está calma, unha 

..-- vez tomadas La Penca e Sarapi
qu í. Os homes de ARDE estanse 
retirando a Costa Rica e o' control 
da part~ _nic~ragüense do río San · 
Juan está garantido. -

-E qué medidas, se tomarian 
na rexión, ca~o ,,dunha invasión 
iánqui? 

:.......segundo os seus planes, os 
iánquis tratarían de copar a parte 
principal do . P,aí~. __ Maná9L1a e ,os 
centros econom1cos, nos seria
mos talvez os últimos ·pois, e con
sideramos· que aqui se daria un 
tipo de loita irregular. Preparamos 
a .Defensa Civil e-as nosas reser- -. 
vas alimentícias para facer frente 
ao inimigo nunha série de pontos
da rexión, -zonas de aceso desde 
as que o obrigaría·mos a dirixirse 
a terreno»:.montañoso para aniqui
lalo.. Nós consideramos que no 
momento dunha invasión, ARDE e 
as Jorzas mercenárias en Costa 
Rica trat~rian támén de entrar, 
pero iso témolo previsto e serian · 
rechazados, abrigando aos inva- · 
sores a l®itar ·no terreno que nos 
fose favorábeL . _ 

Antreriormente · a zona máis 
esquecida ;e ppbre do . país era 
Río San Juan, hoxe ferve de 
proxectos, ainda que, como si
nala o Sub-comandante, "vai 
costar moito desenrolala porque 

o se parte d~ case nada,-e nengun
u ·ha irifraestructura". Unha das 
~ ~consignas máis· repetidas nos 
~ últimos actois políticos quer ser 
o reflexo da realidade: "Río San 
u Júan, fronteir-a de vitórias milita-

res e produ'tivas" • 
BEGOÑA MOA 
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Nas 11 Xornidas· de Rádio en Fene 

Chamamento aos concellos para qlJe montén emisoras 
O éxito da Rádio Fene, des"T 
pois dun ano · de funciona
mento, levou aos seus reite
res a alentar de novo aos de
máis concellos galegas na 
criación das suas respeitivas 
emisoras munioipais. A de
claración realizada no trans
curso das 11 Xornadas da Ra
dio, organizadas por Rádio -
Fene, encádrase nunha eta
pa de consolidación da mes~ 
ma, simbolizada atravéso 
dos actos celebrados duran
te a derradeira semana de 
Outubro. 
"S~ as primeiras serviron de pre
sentacion en "sociedades", afir
man os promotores, estas supu
xeron a consolidación a emisora e 
a reflexión despois dun ano de 
funcionamento" . . 

"Doutra banda, indican, quere
mos aproveitar estas Xornadas 
para dicer que o Concello invertiu 
unha cantidade considerábel do 
seu presuposto para dotar á emi
sora duns meios técnicos que 
consideramos imprescindíbeis e 
do persoal necesario para pór en 
marcha unha nova programación. 
As 11 Xornadas, ademáis dun pun
to de encentro marcaron outro fito 
importante na vida de Rádio Fene: 
a apresentación pública dos no-

TARJETA 
DE DEMANDA 

C. N. 0. 

9.99.1b¡a ..._ ____ .. _ 
§ APl'LL.llOS y~ 

· § .L6pez Gayoeo, Jesús 
~ 1--~~----.~~---:-:::-:-~-.-=:::::--::::::-=-:-~---1 
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l Sarri a (Lugo ) 

E1to h1ri•ta 1610 Nr& wel lcto hptto 
la UftlMQ fecha c:on1lgnoda •f'I el,.. 
yer10 1l•"IP'• qu• 16to • .•Id• ••to 
hcho lln Mllor. 

vos meios, de novos colaborado
res e o nacimento dunha progra
mación diferente que substitua á 
que tiñamos até. agora· e que xa 

_ empezaba a resultar monótona e 
cansina". . . · 

E;ntre a ·valoradón ·que fixeron 
os protagonistas 'das Xornadas re
salta· o éxito de público, asj como 
o importante pa·pel de información 
e achegamento da · comunidade 
entre s1, despois, fundamental-
mente, das loitas levadas a cabo 
polos yaballador~s de Astano. 

Exfto das ·mesas redondas e de. 
Milladoiro · 

O.maior éxito de público corres
porideu, en concreto, a primeira e 
a última das mesas redondás ce
lebradas. A do. dia 25 levat;>a ·por 
tema "A rádio pública como ele
mento de dinamización cultural", e 
contou qoa participación de 
Constantino Cabanas (xefe de in
formación de radio-4), Maria 
Crehuet (iilembro dó secretariado 
do EMUC -emisoras muhicipais 
de Cat13.lunya-)., Xosé Las~ra (co
laborador de Rádio Fene) e o xefe 
de programación de RTVG, quen . 
asistiu en lugar de Nicolás Camino . 
Huertas, anunciado nun princípio. 

Tamén destacou a me.sa "Radio 
e Literatura", na que participaron 
Antón Reixa, quen leu un extracto 
da sua obra . "Guilliv~r-FM" entre o 

E.co -de ANT 

aplauso dos presentes; Lino Braxe 
· (do colectivo poético "De amor e 
de~amor") e os· tamén escrttores 
Xavier: Alcalá e Méndez Ferrín, os 
cais se . .encerellaron, nunha ·dura 
liorta . de ribetes . extraliterários. 
Nese mesmo dia, o 30, deron re
mate as Xornadas coa actuación 
de "Milladoiro" que calmou os áni
mos ~ recolleu o .éxito ·hábitual. 

Rexistrous~ tamén a actúación 
doutros grupos musicais ao longo 
das Xornada~ como Éter: Ar:utne; · 
Grupo · de Punteo de Astano; es
tando igoalmente presentes os de 
Antroic;lo;· Manolo Ferreras e Javier 
Riollo como conferenciantes,e Xa-

- bier Campo e Cerranz ·Gruas lba- · 
ñez na mesa redonda sobre "A rá
dio na escala", o primeiro en eali-· · 
dade · de membro do programa · 
"Preescolar ria casa" e director do 
magazine de Rádio-4 e o segundo 
como colaborador de "Cuadernos 
de Pedagogla", promotor· das pri
meiras experiéncias . de rádio es
colar e participante nas . Escalas 
Rosa ·Sensat con ponénciás soqre 
a aplicación didáctica do meio. 

· A 'ú~tima das·'. mesas redondas 
que reseñamos levou por título: 
"Os partidos políticos e os meios 

· de comunicación", na cal partici
_ paron BNG, CG, PCG (MR) e 
PSG-EG, con actuación posterior 
da -Rondalla da so.ciedade "O 
Pote" de Maniños. \ 

na .prensa portugµes~ 
Que l·n'o" rmar!-. o Jorn.alda.Gaiizacomenta 1 ~ Y. elei9óes eni. Portugal · 

O 1ema116rio galego ' •A ····l!!I!~!"· 
A N·os· a •e1rra ~~;::~:~!~ 

~ ' 1 11 1 ~~~a1":'.f;!~~: 
A opiniáo pública loi aút.e1J1ti~mente bombardeada, 

,após as elei((óes legislativas de 11) de Outubro, ,com análi
ses políticas de uma confrarigedru:a ~eáiocridade forma~ 
listi Considerar o PSD oom apenas 29,88% dos votos 
expressos - urna rqini-maioria irre1evante no quadro 
das (im)possíveis coliga((6es no seio do blocb de direita 
até entáo liderado pelo PS - como um partido vitorio
so, foi, porventura, a dedu1táo menos brilhante de algu
mas dessas análises, exactamente as mesmas que ígnora
ram o vasto e forte movimento popular de massas coino 
principal causa da queda do Goveroo PSIPSD~ 

Poucos foram os textos de análi~e as elei1t6es de 6 de 
Outubro que primaram pela objectividade e profundida
de . Entre as exce¡Jfóes canta-se um texto publicado pelo · 
semanário galega «A Nasa Terra», em 10 de Outubro. 

António Masc~to, o enviado de «A Nasa · Terra» a 
Portugal, ta/vez .também porque -na Galiza os democra-
tas seguem atenta e curiosamente· o processo político 
portugués desde o 25 de Abril, conseguiu realmente cap
tar o essencial do quadro político saído das le,gislativas 
antecipadas. · - " 

O jomalista de «A · Nosa Terra» refere a dado passo 
da , sua .-análise: «Os Socialistas do PS tíñase botado á 
pireita de maneira escandalosa, procuran o Jivre despe
dimento . e a - liberaJ~zaci6n dos · alugueres entre outras · 
medidas, seu pacto eleitoral co PSV- fora tan· absurdo · 
que llé ocasionou perder case o 50% das banca<;fas na 
Assembleia. A duríssima · oposición do PCP "Soares' 

bfeil da Repdblica - Soucs 
ruan ... 

Nointeriqr, .. Aoou.terrllo 
iaaere uma reportagem do 

~e!~vi:~.:oP~rtu:-1Ps k 
•Ido o •gra.nde derrotado• 
dasclci~,umPSquecse 
tinba colocado .l dirclta de 
mancira C1Candalosa, defcn
dendo•li~"closdeo-

~: C:S:, ~';fU:º~u= 
medid.u-. ·O scu pacto eki
tonl wm o PSD - comenta 
o jomalista plego- foi liO 
absurdo que lbe custou a Per
da de quue SOporcentodos 
lugares que tinh.a nas ba:na
das do Parlamento... 

Qua.eta ao PSD de Cavao:> 
SiJva,Kl"CaCCUta,-niotC't'CI 
honradez: occc:ssiria para u

_!umir respo~bilidadcs pcla 
ocfuta poUuca que pntieoU 

. cm CODJUnto com º· PS~ fa-

undocrerquesdoPSfon 
rupombel pela fome , sali
rios cm atruo, despcdüneo--

~Oc~n=dc~ 1cr-
rt» diz que •O novo panora
ma polil'ic~ apreseota uma 

saidi:. iñcert»,~-c> 
problema de ..abet como se 
formar' o novo govcmo• e 
RltO&'daquco~propóca 
fo~ de um govcmo ¡ie.. 
fftocdtico de salva~o na
cional. 

pon_sabilidades da nefasta etapa anterior, segundo o PSD 
s6 o PS lora responsábel da fome, salários on atraso, 
despedimentos masivas, inflación; saiulle ben por esta 
vez. O problema a seguir vai ser cómo se forma o novo 
governo.» · · 

Perspectivando a sua análise para o futuro, . Ant6nio 
Mascato mfo teve dúvidas em concluir: «O día 6 de Ou
tubro é s6 inicio . dunba pova vegada ( .. .) virán as Eiei
ción_s á presidéncia da Rep~!Jlica. A espera do .que aron-

rua!" e a falta de entendimento co seu coligado PSD . 

O INEM · t 1· -O provocou o descalabro. O partido que .Jidera/Amoal Ca-, . COn. ra 0 ga eg Tradución vaco Silva non tivo a honradez necesária de asumir res-

. teza poderá sair um proxecto de futuro, en taJJto o Par
t~do Socialista fica estragado polos seus próprios mé-
ntos. ». · · 

polo ln~~uto Nacioo~ de Empr~go, dun nome ofici~ ~~~~---~~------~---~----~~--~~-----~----~ 
. en galega, tal como recolle a ilustración. Recollido de "O Diário" . 
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afectuosamente · 
Ma·neiras 
de vivar 

M. FER'NANDEZ I M.V. 

Un amigo, simpático el, ven de 
preguntarnos · aós firmantes des
ta cóluna se ·nos irnos a casar ou 
se somente pensamos viver xun
tos. ~ . . 

Ternos que agradecerlle a pre
gunta' " que nos facilitou, antes 
que nada; a non sempre tan fácil 
elación do tema a tratar en cada 

. número. E, pasando ·a respostar
lle, o pri'meiro que se nos acorre 
é dem.,nciar, como grave limita
ción democrática, que un ha das 
posibilidades -a de casar- nos 
esté vetada de antemán; xa que 
non está recoñecida a posibili-

. dade dun matrimónio entre per
soas do mesmo 'sexo. 

Pero pensando en que, qui
zais, tampouco nos apetecese, 
intentaremos-unha reflexión máis 
xenérica que, por outra parte, 
sempre compromete máis. Este 
compromiso mai.or · ven dado 
porque todos sabemos que se 
perdonan mellar as debilidades · 
humanas que as "desviacións" 
ideolóxiq.s. -Entendemos · que' 
podemos casar sen demasiados 
problemas; o que xa é conside-· 
rado máis. grave é facer propa
ganda da idea (como si a prática 
non fose a millar propaganda). 
Igualmente podemos comprar 
un chalet, un coche bon e un ví
deo; pero, qué dirian de nos si 
loubaramos a sociedade de con
sumo?. 

Voltando ao fio da reflexión, 
queremos dicer, nun primeiro 
momento~ que aquelas pf?rsoas 
que consideran que a sua elei
ción de parella '-OU de auséncia 
de parella-, e o xeito de organi
zar as suas relacións, ·son o froi
to da coincidéncia histórica e de 
razóns léxicas, probabelmente 

· équivócanse nunha parte impor
tante. 

Normalmente estamos ante 
unha repetición, noutra escea, 
do que constitue o nose xeito de 
relación "estandard" privilexiado. 
Se somos moi neuroticos a có
pia será literal. Se somos mode
radamente neuróticos a cópia 
será o suficientemente "ilexíbel" 
como para non causarnos exce
sivos problemas. · 
- Como explicar senón o súbito 
interés dunha persoa hácia ou
tra, cando o úneco cámbio apre
ciábel é, por exemplo, que aque
la persoa que nos era indeferen
te, agora bo.touse un mozo . ou 
unha moza._Este" é o caso, tan 
frecuente, daquela xente que, 
"·non sabe como se arregla", 
sempre coincide que lle gosta a 
xente xa-liada. · 

Ou qué dicer de aqúeles ·ca
sos que só buscan parellas moi
to maiores ou moito menores en 
idade. 

E, se seguimos a weguntar
nos polas eleiciór:is ' libres" 9e 
parella, podemos pensar tamen 
nesa xent~ que abandona sem
pre unha relación senón ten ga
rantias de. continuidade; ou ben 
daqueles que fuxen xust~ cand? 
a relación cobra visos de estabi-
lizarse. . 

Todas istas situa:cións resú
mense no· universal xuicio sub
xect ivo que nos pode levar, se . 
nolo permite a nosa neura, a pre
guntarnos: por qué sempre me 
pasa isto a min? 

A resposta pode estar ne::se 
acidentado proceso evolutivo 
que nos coloca con capacidade 
de ser suxeitos, humáns, dunha 
relación; pero que nos conden(:l 
a repetir. lsto é o que nos perl"'.li 
t~ face~ o xuíció de que fularnto 
é así ou asá(, porque ten unhqs 
características persor:iais espe
cíficas e chamadas a perdurar. 

A · res posta ao tema de cómo 
viver cos nosos amores está, en 
gran parte, dada de antemán e 
resulta moi dificilmente modificá
bel pola educación ou a ideolo
xiq. Asi, sabemos do' inúti l, apar
te de improcedente, de conven
cer a un · amígo ou amiga de tal 
ou cal opción, cando está adop
tada unha decisión, ainda que 
sexa de xeito culpabilizado e coa 
disculpa .correspondente. 

En fin: ·viver x-untos, viver con 
sete, viver só, non viver. Qué_ 
irnos dicer se·ti xa sabes -ainda 
que non cfio pareza- ,o que vas 
a .facer ou, qmdo menos; o que 
querías facer. 



AmQlo aedio a A NOSA TEBRA desQois da süa . marxinación · 

Conttove·rtidOs Prémios de -xornalismo 
"Os . xornalistas abaixo·' firman_tes 
rexeitari a decisión do xurado de . · 
deixar deserto o prémio _ e~p,eci~I 
d.e· prensa, ne9ando . a ev1dén9!a 
de que en Gal1eia ªx1ste Ut:l me10 
de comunicación periódico que, 
dende hai tempo, ven editándose 
integraníer:ite en galega. : . . . 

.O aldraxe que se IJ~ fai .con 1sta 
decisión ao semanario A NO~A . 
TERRA amasa a pouca cons1s-

.. téncia de actuacións como esta". 
Este foi 6 escrito que sesenta xor
nalistás pres,ent~s . na cea, qe ·en;
trega dos ,, · Pre~10s· . Gallc1a de 
-Xornalismo , o d1a 29 de Outubr-o, 
firmaron non ben se deu a coñe-· 
cer o fallo do xurado; máis dunha 
dúcia de profisionais non soupe-

- ron .da carta ..:..-prote~ta ainda que 
estaban na cea, asi como outros 
moitos compañeiros chamaron á 

. redación de A NOSA TERRA para 
pedir que o seu nome tamén fos~ 
incluido. Entre estas . persoas ha1 
que destacar a algun dos galardo-
nados. · 

Este escrito non foi máis qUe o 
comenzo do rexeitamento total á 
decisión da Xunta de marxinar a 
este semanário e que posterior
mente tería amplo eco nos diver
sos meios de comunicación. 

Pero a decisión xa foi contesta
da na própria cea. Despois de 
darse a canecer o fallo a maioria 
dos presentes irrumpiron nun so
noro pataleo e berros de "tongo, 
tongo" ou "Contra o xurado, sal
món iodado". 

Mais protestas 

o fallo dos '~Prérnios' Galicia d~ Xornalismo'.' instaurados 
póla Xunta'par.a. ~ubvendo·nar o _uso·da. -galegb nos meios 

de comu!1 _1c~c1or:i. levanto~ unha g_fan polémica e, unha . 
montaxe fe1ta con claro caracter ele1toral,. voltouse contra o· 
G~berno a~tónomo. A deci~ióf! máis P<?1~mica, sen dúbida, 

.. to1 ad~ deJxar 9~serto o premio dun .m1llon d~ pesetas para 
· aquel me.10 de prensa quemáis se distiriguise 

- . polo uso_ do galega. _.· , 

O deserto 
lsto é un ·deserto. Nós non 
existimos. Vostede non está 
leendo nún meio enteiramente 
en galega.' Tampouco o fixo 
durante estes cito anos. Foi 
todo un alucine, urr espellismo . . 
A NOSA TERRA é algo irreal; . 
como é "Can Sen . Dono" "lri.: 
mia", · "Encrudllada", "Escrita".' 
Para o · Goberno Autónomo só · 
existe aquilo que favorece os 
seus intereses caciquiles· e es
peculativos. Galiza tampouco 
existe, só é un marco xeográfi
co onde tirar votos. 

A idea non é nova, venena 
poñendo en práctica desde hai 
catro anos. Agrupacióils cultu--
rais, artistas, grupos ... , só exis
ten cando eles queren é do xei
to que queren. Só que esta vez 
non calcularon ben a realidade 
bateulles na· cara. Os xornalis-

o .... 
~ 
ro u 

tas galegas están cansos, na ~ 
sua maioria, es.tamos cansos, (].) 
do·s favoritismos, da ineficácia, - · a.. 
do amiguismo e das presións 

ro e _vender favores aq_s ache-" · 
9ados_. Era totalmente _dif~rente _ 
as existentes en Cataluna ou · 
Euskadi. De pouco valeu .tamén 
a recomendación dos xornalis- . 
tas, nos -seus congresos, pe
dindo que só se subvenciona-

_ do Goberno autónomo (xa se _ 
poñia de m_anifesto nunna po
néncia do Segundo Congreso 
de Xornalistas que logo desa-
pareceu). , 

A firma espontánea do escri
to demmciando· a .marxif'lación 
de A NOSA TERRA hai que in
terpretala ' neste contesto e 

. sen a1:1uiles que usasen máis • 
do 50 por cento de galega. 

·O Director Xera~ dos l'ilteios 
de Comunicación ten afirmado 
que "aqueles que ..usan xa en
teiramenté. o galega non hai 
porque axudarlles, xa o tan". 
Asi, como o leen. · -

~mor Gráfico: Xaqaín Marín . (Ei -
Ideal Gallego). Declarouse deserto 
o p'remib de sucesos. .. 
_ Na .rádio os preniiadGs.forón o's 

- ·seguintes. Programa informajivo: 
Xosé Maria Garcia Lastra e Fran
cisco Xosé López Iglesias da emi
sora Radio Ferrol ($er}. Magazine: 
Siro López Lorenzo de ""'ntena 3 

como se el non · soupera ben 
que -o uso do gal ego faise ou 
rion por vo.r1tade política. 

'Asi as subvencións transfor7 
máronse en prémios-subven
cións, montaxe eleitoral onde 
os meios que· usan enteiramen
te o galega quedarian marxina-
dos. . . 
· Tarríéñ se deu -publicidade

subvención. a diversos ·meios, 
"Tiras" pagadas a précio - de 
páxina polo-q~e al9uns -xornais 

Xunto a estas protestas hai que · 
destacar' tamén a realizada pela 
marxinacióri que sufriron Rádio 
Nacional e Rádiocdena, emisoras 
ás que non se lle xuzgou os traba
llos apre sentados, contrariamente 
ás bases do concurso. A decisión 
non se sabe moi ben por qué f oi . 
tomada, ainda que o que si se co
ñece é que a rádio autonómica re
tirou os seus traballos. Por este 
motivo, Carlos Blanco, director de 
Radio Nacional e Emilio Garrido, 
director de Rádiocadena Galicia, 
fixeron untia nota conxunta de 
protesta. T amén era patente o . 
malestar entre os traballadores 
destas emisoras que du'n tempo a 
esta parte- se veñen distinguindo 
polo uso da nosa lin_gua. 

· como un ataque direyto á liber
dade de expresión. E un inten
to, inútil, por acalar a un l)leio 
que non_ poden controlar, n~n 
por pres1ons, nen por am1gu1s
mo-remuneración. Foi un ata
que directo á dignidade duns 
profesionais, dos que traballa
mos neste meio e de todos 
aqueles que se sinten libres de · 
espírit_u, pero tamén unha 
afrenta a todos os colaborado--
res, os acionistas e os miles ·de 
suscriptores e leitores nun in
tentq de negarlles ó poder de 

Nos dous .primeiros anos, 
despois de sair esta lei, A 

' NOSA TERRA nen xiqúera .reci
t>i_u un millón de pesetas. Oito
centas mil o p_riri'reiro ario e...se-

- tecentas. ~ o se~~ndo, tqron . a 

se embolsar.oíl mais de dous . -
millóns 'de pesetas. o galega. 
non apareceu por nengún lado, 
pero a axén.cia de publicidade, 

...- - a_ mesma que montou o dos· · 
premios, lévase en cada anun
cio un 20 por cento, que moi 

. ben 11.e iriao, en subvención 
simples a móitas peqaenas re-

.-

Os premiados . 

Os xomalistas e méios premiados 
foron os seguintes: En prensa no 
apartado de Economía, Agricultu
ra e Pesca: Luis Rias Villanueva 
(La Región). Cultura: Xosé Fernán
dez Ferreiro (La Voz de . Galicia). 
Editorial, artigo, comentário: Xosé 
Fariña Jamardo (Faro de Lunes). 

· Entrevista, reportaxe: Xosé Ma
noel Cambeiro (El Correo Gallego). 
Información Política: Xosé Mart1-
nez Guisande (Faro de Vigo). t1u-

como quen di 

decisión. . 
-Galiza, · un deserto de meios 

de comunicación galegas. Qué 
máis quixeran eles!!. A lei, que 
aprobaron rio parlamento para 
potenciar o uso do galega, xa 
1a dirixida aos meios que non o 
usan habitualmente, e pensada · 
·como método de repartir diñei-

· subvenc1on rec1b1Eia, a 1goal al-
. turá doutras publicaeións tais 

como "Galicia Viva", que o usa · 
esporádicamente por pár . un 
exemplo. 

Pero este ano, ano eleitoral; 
mudaron a·fórmula, despois de 
recoñecer o vicepresidente Ba
rreiro; mentor de todo o tingla
do, que nos dous an0s anterio
res se usara menos gale_go ain
da, a p_~sar:es das subvencións, 

BenXamin .M.oloise 
A valoración das razas deixou .- O mito foi destruido. Y an

te a destrucción do m'ito, xtJr
den os berros de xu-sticia. Ja
mes · Baldwin,. nacido e criado 
en Marlen, di: · _"Non quixera 
voltar a ·VLvir a infancia". Can~ · 
do non se quer voltar á infán
cia, é que . a lembranza ten .vi-

' ba aberfa hacia o futuro, aecía: 

"O ·negro .. 
-xunto ao cañaveral .. 
O yanqui . · 
sobre o cañaveral . .. 
Sangue · 

· que se nos vaL" 

de ser un mito. Hoxe, o proble
ma da integración xa se estuda 
como un feito sociolóxico· emi
nentemeRte humán. E un feito 
vital que xurde ao toma-lo ho
·me (negro, chino, xudío, esla- . 
vo, oriental ou mestizo) con
ciencia ·do seu valor como ·ser 
natural e fuxi.r da explotación a 
qüe está sometido a traverso da 

- vos os dentes"'Cfe éan vagaxeiro 
. cravados na ialma. _ Y outros poetas bérraban: 

· "Negro, .h_irmaou negro / máis . 

'. historia. · 
Cientificamente xa se de~ 

mostrou que non existen razas 
superiores dende o_ seu orixen 
xe·nético. · Fai anos, a Unesco 

.deu publicidade a un documen-
to firmado por sabios mundiais 
que di: "Os homes pertenecen 
a unha mesma especi.e: á. de o 
horno sapiens. · Non pode' falar-
se de superioridade ou ·inferio:
ri.dade de tal ou cal raza, biolo- •• 

· xicamente. O dominio das ca-
. _· pacidades d'o desenrolo cultu

·ral, non . pérmiten xustificar o 
concepto de razas, superiores 
ou razas inferiores". 

A pó'esía. qu.e ·é· tantas ·cou ,.. hirmaou na ansia que na raza I 
.sas, tanién é a verba dita a tem- Negro en Haití, negro en Ja-
po.:. Poetas de distintas razas, maica / negro en Nueva York:/ 
"humanamente falando",_ sou- negro na Habana / Da ao mun- · 
peron leva.r ao verso a -pureza . do coa túa anguria rebelde / a_ 
do sentimento, a rebeldía da · túa voz humán / i i apaga · un 
súa voz, o berro angur ioso ante p~uco as maracas!" 

a i l'_lXUStic·ia. ' ' ' E ·lorca, o naso poeta· asesi-
Langston HÚghes, poeta ne- nado vilmente polo fascismo·, 

gro, norteamericán, decía:· · . berraba: Negros. Negros. Ne
"Fun un escravo / César· or, · . gros. Negros / O sangue non 
deoume limpar a e$Cadas / Lim- ten portas na vosa noite boca 
piei as botas de -Wáshinton / arrfüa /Non-hai roibén. Sangue 
·Fun. unha victima / Os be1gas, furiosa por debaixo das pelexas 
cortaronme as mans no Congo . / viva na espiña do puñal o no 
I Agora línchánñle en Texás." · peito da paisaxé / baixó as pon-
. · Ni.colas Guillén, semp~_e ver- las da ceieste lúá de cancer I 

vistas. - -
No acto final, xa saben, de

elaráronr:ios inexistenfes .. Qué 
-brutos!, exclamaria un compa
ñeiro de mesa aquela , noite 
"son piares que os brancas -de 
Sudáfrica". ·' · 

Tranquilos, levamos . xa oito · 
anos so. co prémio dos nosos 
leitores. · 

A. EYRE -

iai, ,Harlem! iai, HarlemJ iai, 
Harleml~' 

- A m_iseria~ a fame, .. a anguria . 
do desprecio, a barbarie do 
yanqui,_ hoxe · como·' un pulpo 
xigante sobor o mundo que se 
quer ·chamar . mundo ceibé i é 
un · mUndo escravo. ·E nese 
mundo, clieo . de · inxusticias, 

- "O APARTHEID". Mais lqué 
_é. 'o "APARTHEID"? Poi's é 
unha .vergoña . humán cons.enti
:da e protexida por esa parte 
dun mundo que se chama civi
lizado, donde matar un home 
neg~_o, ten _o mesmo valor que 

· matar unha formiga. 

· E ·,;e¿a terra . d~ Suráfrica, 
por defende-la libertade i a xus
ticia, foi · afqrcado un poeta, 
-acusado dun-delito· que -sempre 
negou --e nada se demostrou: 
BENXAMIN MOLOISE. . 

. Na madrugada. Cando o _día 
reventa á Vida, as bestas -arrin
canlle a vida a un poeta por:que· 

de A Coruña. Programa deportivo: · 
Márcial. Gonzále? Vigo, da Cope 
de Lu90. Progrc;tma Musical a Eloi 
Calde1ro de·Ondas GaliGia. - , 

O premio espe~ial de rádio, do-.. 
tado cun millón de· pesetas, foi 
concedido a -Radio Popular de 
Vigo, -- quedando deserto o de 
prensa. A mellar iniciativa,"'d0tada 
_con 200.000 Fesetas correspon- 
deu a Manóe Gorizález Méndez 
de "Patín Sport". 

Uns premios 
. controvertido.e 

Sen dúbida poderiase ·talar ta-
-.mén moito deste reparto de pré- -
mios. E a primeira característica é 
esa, que foi un reparto entre os 
meios de máis· poder na deréita. 
Ho.ubo chamadas, sondeos, . ne-

. :, gociacións. Unha ·boa proba foi 
- que_ ~s empr_esas xa sabían aquela . 

manan · cal ·1an ser os seus pre
mios. 

o wan problema foi sempre o 
do millón para o que competian, 
apartada xa A NOSA TERRA, Faro 
~e Vigo e 'El Corr~o Gallego. Ao - , 
f1~al, sen ac_o~do, t1vo ql)e recapa
citarse e de1xarono deserto, cómo 
mal menor. 

Que nori se seguisen outros cri
terios máis que os políticos non é 
·de estrañar cando o xúrado esta
ba composto íntegramente por 
funcionários da Xunta; na sua 
m·aioria sen a · máis mínima. califi
cación para xulgar traballos perio
dísticos. Ao final quen r_epartiu os 

_ .· premi.es foi Xose Luis' Barreiro; el 
. foi ·quen zanxbu as discusións do 

xurado ,e as interpretacións que 
este tiña sobr:e os. desexos· do vi
cepresic;l.ente. · 

Estraña moito que, ademáis de 
non explicarse o feíto de -deixar 
deserto o prémio dun millón, tam-

: pouco se dixese o por qué se dei
xaba deserto o de sucesos. Seria 
porque só se apresentaba A 
NOSA TERRA?. ·Nun primeiro mo
mento 'a explicación que tiñan ten
cionado dar era que- os trab?llos 
apresentados non "eran sucesos". 
Logo recapacitaron e mellar lles 
foi, seria de risa comprobar o con
ceito que teñen do suce$O. 

En canto aos premiados, millar 
· non entrar no tema, por non ferir 

a compañeiros · que nada teñen 
que ver cos .manexos· do poder; 
só dicer que houbo un pre.miq en
tre a prensa que fói o _máis acla
-rnado, o de Xosé Manoel Cambei
ro. Tamén Radio Popular de Yigo 
era merecente, para a maioria, do 
galardón dun millón, así como Xa
·quín Marín én Humor Gráfico. 

· En fin, que o que tentou ser 
unha montaxe eleitoral da Xunta 
voltoúse en contra dela ao non sa~ 
ber fácer os cambalaches nen xi- ' 

_, quera medianamente ben. 
' 

EL 

MANU.EL LUEIRO REY 

defendt:::u a libertade ·do seu· 
país. 

E pra máis escarnio, nin dei
xan que a súa. nai enterre o ca-
davre. - · 

Mamika Pauline · (.ique fer
·moso nome . pra ·un po_ema!) 
leal é teu· dor? ... Penso que 
non ten medida. ll hai quen dí 
que riba de nós hai alguén diri
·xindo esta "orquesta"? ... Ma" 
mika Pauline: co teu dar está 
o mundo que busca a libertade. 
E con nos . estará sempre o de
rradei ro poema do teu filio,· 
BENXAMIN MOLOISE: 

' ~ Estou orgulloso de ser o 
que son, 

estoú orgulloso de haber fei
to o que fixen. 

A tormenta da opresión 
seguirá o torrente do ,meu 

sangue. . 
Estou orgulloso de dar a mi-

ña vida · 
a miña única e solitaria vi

da." 
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Ares 

Malestar polas .. 
normas . urbanísticas. 
As nprmas urbanísticas de_Ar53s leyartaron.un gran:malestar 
na v1la desde a sua exp9s1c1on publica . .Prime1ram~nte o .re
gulamento de construc1on forzosa, · sobre o que, d1ante das 
protestqs ve9iñais, Alcaldesa e redactare? manifestaron que 
'aparec1a as1 porque se contempla na Le1, pero que case 
nunca se cumple. Ademais disto están en xogo outros moi
tos intereses que·o noso qorr:esponsal relata na crónica . . 

o avance está feito por un equ ipo 
de técnicos que son de Madrid, 
notándose un · total · descoñeci
mento da realidade sócio-ecorió
mica do Concello, fundamental 
para a .elaboración dunha propos
ta realista e consonante co entor
no. Como resultado, enúncianse 
uns presupostos que parecen feí
tos a medida dun povo de Casti
lla. Na práctica, o que se fü<o, foi 
adaptar a "Ley del Suelo" ao pé 
da letra sen valorar a especifidade 
do caso galego e máis en concre
to do próprio Concello. 

Por outra banda, r:io capítulo de 
propostas fálase de "zonas agro:
pecuárlas", sen ter. en conta a pro
gresiva desaparición das explota
cións agrarias. Non se fai unha va
loración da incidéncia da crise co
marcal, se ternos en conta que 
moita xente de Ares traballaba e 
traballa en ASTANO, BAZAN, INA- ' 
GUI... Outro dos temas importan:
tes é que non se tale para nada. 
das posib ilidades pesqueiras .do 
Concello, tenqo en conta . a reali
dade de Ares como porto pes-. 
queiro. Niste tema tén moito. que 
ver a •ce>nstruéción do C. Náutico, 
xa que vai supoñer a h,ipoteca das 
posibilidades pesqueiras de Ares 
porque supóri ñprescindir d.o uso 
adicado á pesca das irostalacións 
portuarias par.a adicalas a fins ex
clusivamente recriativos e ainda 
por riba de tipo privacfo. 

Tema do Club Náutié:o 

Hai indícios claros de· que. existe 
o propósito · de construir o Club 
como sexa. Por unha banda, hai 
15 dias constituí ase · a Comisión 
Xestora, da .cál son cabezas visí
beis José Gabeiras t'{1ontero (ex-. 
Xefe do Estado Maior do Exército 
Español, con residéncia en Ares) 

·· e Carlos Aguilar (foi dono do taller 
INAGUI, hoxe pechado co.n máls 
de 60 trapalladores na rúa). Esta 

- "xestora" andaría á; p,ercura . do 
apóio de organismos oficiáis para 
avaliar o . proxecto tanto teorica 
como económicament_e. Hai· quin
ce dias entrevistábase José Ga:. 
beiras co presidente da Xunta e 
uri. dos temas tratados ben pode-

. ría ser o do C. Náutico. Tamén, e 
con motivo da recente visita do 
Ministro de Obras Públicas e Ur.., 
banismo, Sáenz de Cosculluela, á . 
nosa comarca; insistiu.selle por 
parte-da Alcaldesa na necesidade 
de rematar a terceira fase do pa
seo marítimo; que leva o nome de 
"Avenida del teniente General 
José Gabeiras Montero" en virtu
de dunha proposta que o PSOE 
presentara na anterior corporación 

. cómo "recoñecimento" do impor
tante labor do militar- en defensa 
da democrácia no golpe do 23-F. 
(!!). 

Outro dos temas que se está 
aprov.eitando para xogar sicolóxi
camente coa xente é o qa posibili
dade de reactivación económica, 
por mor da construcción do Náuti-
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co, tema que xa se ten denuncia
do o pasado ano. Nesta maniobra 
participa tamén o PSOE, segun .se 
ve nas afirmacións feitas o pasado 
ano por G. Laxe ·na súa visita a 
Ares e tamén . nas mani.ooras da 
Alcaldesa facendo de intermediá- _ 
ria entre .os promotores e o 
MOPU. . 

·Repercusións 
da presentación 
d o avance 

Desde a presentación, escomen
záronse a detectar movimentos de 
oposición ao mesmo por parte 
dos viciños; nalgúns casos xente . 
con grandes posesións que se ve
rían afectadas pola delimitación 
desa zona que intentan aproveitar 
o descontento xeral 'para canaliza
la na defensa de int~reses particu
lares. Oeste xeito AP, que anda ao 
maridaxe político co PSOE na Co
misión de Governo, iñtenta tirarlle 

.partido-ao asunto e aproveita a vi.- . 
sita de Fraga a Ares para: e'xpoñer
lle. a situación do avance.das nor
mas como se se tratase dun.tema 
extramunicipal. O único interés· 
que ten AP no avatJce das norn;ias 
tomo se se ·tratase dun tema ex
tramunicipal. O Único interés que 
ten AP no avance é tirarlle renda
,bilidadé eleitoral, · p9rque, corno 
dicen eles mesmos, ·non fai falla 
ningún Plan. E o millot xeito de 
que Qada·'un faga ó que lle pete; , 
para · qüé far.ía a Xunta a .Lei do . 
solo?. · 

O PSOE, · como grupo·n:o gover
no municipal, · asumiu o avance 
como . un. é:locumento aceitábel 
dende o princípio -e ainda en de:-. 
claracions púb(icas. Por$n alar
mado . palas posíbeis. repercu.,. 
sións- sobre de todo eleitorais- ·. 
decide nun .segundo termo apare-

. cer á marxe no tema, lavarse as 
mans r¡a· responsabilidade e ten- · 
tando implicar por igual ao con
xunto da-Corporación e finalmente 
ao equtpo redactor. · · • 

Na primeira asamblea popular 
celebrar o 19 de Outubro, a Alcal
dia propón un pacto de , siléncio 
aos grupos pollt1cos da corpora
ción para facer aparecer o avance 
como unhá causa á ·marxen desta. 
Sorhentes o BNG se negou a par
ticipar nesta maniobra; destinada 
·únicamenté a preservar a respon
sabilidade do PSOE no avance. 

Diante. ,da contusión criada o , 
BNG inicia ur:iha campaña de in
formación pública. Celébrase 
unha nova asamblea o 26 de Ou
tubro na qUe AP intenta capea~ o 
temporal como pode e o PSOE se 
destapa decindo que tampouco 
están a fav<:>r do avance, senda 
recibidos con abucheos e acusa
cións de mentirosos. Pior sorte -
tivo o · representante do SPG-EG 
que recio-iu fortes asubias e peti
cións de dimisión ao anunciar a 
sua postura favorábel ao avance. 

· X.U.M.A. 

Tema a .debate · 

Gal iza entre 'éf esterUizaCión 
e· o creciment~ de¡sr-ográfico 
O Doutor Xosé Manu~I Vi.ñas Leiro, mécjico do _serví ció ·de · 

· To.coxinecoloxia do Hospital Montecelo qe: Pol)tévedra ·: . 
publicou un .. estudo sobre os 28.6 casos de-ligaduras · -·~. · 
tLibáricas. realizadas . .;0 seu trabal lo sobrepasa·.0s resultados 
dunha experiéncia el ínico-qu.irúrxica, ao comézár_, " ·. 
un estudo sobre-a povoación.atendida :e c_omentar tarnén a 
·vaforac_ión que as pacientes r.ect! iz~n. s9bre a i~t_eryer:i<?ió~, ·. 
os motivos que lle levaron a .fa~ela; .as1 co~o ·as _dt~lmtas , .. 
repercusións, física; psíquica e :s~x.u.al;· pero o .~ado ··: ~ .-·· · 
máis significati.vo p·ára a opinión pubí_ica galega pode .. ser .a 
preocupación q'µe amostra o médico sobre .as reperc~si·óns 
qu~ a. n.iv~~ qemográfico· p.Od~ ter~ es_teril ~z~ción:: · .. ·· ..... · ·""",. 

A iaade ~éCltia dos cen .casos es- ~eio 'rural,. o que vai p~rfilando 
tudados en Montecelo, .. dos 286· -·o "C:tesnivel que existe entre am- · 
realizados en dez anos, aos que · bos _grupos. 

~ . 

correspondia ªº meio rural. . 

Métodos anticonceptivos 
e embarazo . - . , ..... ,·· ....... 

·' Na povoación estudáda danse un 
. 30-por cento de embarazos entre 

os seis e doc~ meses de$pois da 
p~ri.dura, polo· q~.e se estudaron 
ó~ ,metooos anticonceptivos utili-
zados. : ... . ·"'. · · 

A. ~is.trib~clón fol a-seguin
te: 71 practicaban o "cqitus in
ter.ruptys: ';~ 3? usaban a' píld9ra, 
14~ -preservativos,- 6 . o método 

· dé Ogino, 4 o D.l.U., e 2 óvul-os 
e cremas vaxinais. · 

lle realizaron ligaduras· tubáricas, Como ilustración de'ste dese- . 
'. era qe .34 anos, cunha variante quilíbri<;> dlcer tamén gue só tres 

· , · De tódo o grupo só 35 tiñan · 
. real izadg consu Ita médica, o res
to praticaba a contracepción en 
base a ·información de'familiares signif.icativa, que no · meio urba- m'uller:es do meio rural comeza-

. no a idade média foi máis baixa, ran os estudos de bacharelato, 
· de 32 anos, mentres que ·no (U- ainda que nón OS Completaran. Ü 

ral subiu aos 36 anos. O 49 -por resto pertencia ao grupo de EXB 
· centó do grupo· en estudcf foi completo ou incompleto, 

oper:ado entre os 35 e 40 anos. · · · · senda seis 
No tocante ás . vivendas ' dos destas mulleres 

100 ·casos, só 41 erán proprietá~ analfabetas: 
rios¡ 44 vivían ria casa aun fami- · . A mesma 
liar (pais, sogros, -etc.), e aluga- . · situación re 
ban a vivencia 15.-No meio urba- pítese nos ní 

·no eran . proprietários o 61. por . veis ocupacio 
cento, polo 31 por. cento só ño ~ . nais. Das 23 
meio ·rural. . ·· . ·~ profüionais o 

A isto hai .que agregar que .o ~ · técnicos que 
35 por ceilto das encuestadas ~ apareceron 

. non tiñan água corrente AaS SU3S á} 'neste éstudo, 
casas, pértencendo tod.as el.as· ao ii. -- nengunha 

O' -.crecemento 
·demográfico· 

- O · cirecimento demográfico é 
un . factor · qúe preocupa, a 

· moitas persoas, hon ·só médi
. cos, senón economistas, so

ciólogos, etc ... .- Neste estudo 
recóllese, ademais da preocu
pación polo pouco crecimen
to demográfico de Gal iza; ·(un 
tema a d.ebater é do que xa 
desde estas· páxinas hai témpo 

· que o doctor Anxo Rodrí
guez daba a-voz. de alerta; e os 
favorábeis ás esterilizacións) 
áportando QS seguintes dados: 

Nun lapso de 26 anos, 1.955-
1981, ' Galiza aumentou en· 
149.636 .habitantes o que re
presenta o 5,'44 por ce!"ltO ao ~ 
total da povoación anterior, 
mentres que o estado español · 
fíxoo ·no mesm9 periodo nun . 

_ 23;03 por cento. 

llo que pon aos médicos gale
gos diante dunha responsabili- · 
dade meirªnde, na ·ampliación 
dos métodos.Y irreversíbeis 
para o control da.natalidade. 

Afirma tamén que non se .. 
debe nunca deixar ·de refle
xionar sobre a experléncia · · 
doutros povos subdesenvolvi
dos,. sendo disto exemplo· élo-

, cuente · Latinoam~rica·. Alí, 
nalguns casos, a introdución 
de métodos anticonceptivos,. _ 
en ·especiaL a. esterilización, · 
signifi~ou que desaparec~ran 
os nenas ·das alceas, pois á 
disminución ·da tasa de. natali
dade, hai qu.e unir, .como .. en 
.Galiza, a alta tasa de· mortali" 
dade infantil. ' · ~ 

· arnigas ou é!dquiridas através d~ 
leí turas. 

Entre os motivos polos que · 
ab~ndonaron estes métodos des~ 
tacan· o de frixidez, asociada á 
cdntracepción oral e as cefaleas 
xu.nto con intolerá'nclas física~ 
ou psíquicas diversas: 

... Preñe~es, .P,ariduras 
· e mot1vacmns 

No ·seguimento das preñeces cha- · 
ma tamén a atencióna baixa t asa 
de consultas, 4,6, por ·pacente e 
preñez, variando· desde seis que. 
non a fixeron nengunha vez até 
un .máximo de oito controles por 
cinco preñadas. Ao anterior hai 
que engadir o tardio da primeira 
consulta e a auséncia de médicos 
especialistas. 

Dicer tamén _que estas cen 
persoas tiñan 478 fillos vivos. 

En todos · os casos a inter· 
vención foi · pedida polas pacien
tes, que apresentaron unha soli
citude na que _constaba tamén o 

. acordo do marido. 
A parte do pesexo de ·non 

ter máis fillos, as pacientes espu
xeron tamén as seguintes motiva-
cións: · 

Padecer unha enfermedade 
(26 por cento), transtornos vas
culares en 9 casos; cesáreas ante
riores en 5; transtornos psíqui· 
cos . vasculares en 9 casos; cesá
reas anteriores en 5; transtornos 
psíquicos.'en 2; hipertensas 2 ... 

Entre as motivacións sociais 
har que destacar o.s problemas 
económicos en 17 casos e o paro 
en 10. 

Tamén a intoleráncia e o fa · 
llo de métodos anticonceptivos 
teñen especial importáncia en 21 
casos. . · 

Valoré!ción por parte da paciente· 
Tendo .en conta que en todos os 
casos tiña pasado máis dun ano, 
invitouse á paciente a que valora
se o seu estado persoal, logo de 
·ter sido operada. ,. 

Que estaban igual que antes 
: de operarse no estado físico con
testaron- 72 mulleres, -né> estado 
psíquico ·52. Que estaban mellar · 
físicamente 26, e psiquicamentee 

,'44. Oue estaban pior físicamente 
2 persoas, e psiquicamente 4 per
soas . . . · 

En canto á frecuéncia .de re-
.·· lacións sexuais, o 25 por cento 

r~c~ñE~cian que era meiré!nde des
pói~ da c;>p_eración, 9 11 p·or :cen
to menor, e o 64 por cento igual. 
No tocante á satisfacción sexuall 
o· 70 por cento consideraban que 
era ·jguql, meirande o 25 por cen
to e .o -5 por cento menor. 
· - Ternos que dicer qu.e se po-

· A lacra . da emigración f íxo-.
nós perder entre 1964-1973 
264.968 persoas (foi o 26,32 
pQr cento do total da emigra
ción do Estado) co que sign1; · 
fica esta pe r:~a polo s.electiv9 
xunto coa mortandade infan:: 
til, unha das máis altas da pe-

·o aoutor . Viñas . Leiro 
conclue que ·"sen · ir ·buscar 
'trasnos' · ou · 'meigas', ·detrás 
da ~ontracepción, defendo o 
direito que a ela tén cada pa~ 
rella, pero considero que mé
dicos e paciente veñen ser 
responsábeis dos elementos . 
que. manexan a fin de que a 
planificación familiar non se 
transforme eñ control de -po
vóación". 

. _ . ñen ~ en evidéncia as -caréncias e 
de jnstrución-pública da nosa po
voacjón, asi ·como de asisténcia 
sanltária. · _ . n ínsua, o envelncimento da ' 

·povoación, a crise económica, 
ª · regresión das tasas de natali
dade, afi rma o autor do traba- . 

,-

N:R. O debate queda aberto nes-
tas' páxinas. - . · . 

· R~saltar tamén que os resul
tados son positivos .cunha mello
ri.a . psicosomátiéa e sexual ~.das 

·pacientes, observadas . . 
·-. 

.... ~ - .. .. 
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Coa· .qivisi·ón de ·AP ·e a Rrotestá 
da· Coordena-dora ahtiembalses .· 1-

;._ 

Incidentes 'na inauguración 
da ponte de POnteledesrr1a 

Ct'°ij>asado luns dia 28 Gres 
amª2_ecia non cunha albora
dai {WA1bor-ada viria despois) 
senón coa imaxe das pinta
das da Coordenadora Anti
Embalses do Ulla que augu
riaban que este non ia ser uh 
dia normal na vida dos vici
ños desta comarca. Pronto -
os "Non aos -embalses do 
Ulla" for'on-tapados con ce
mento polos obreiros que _ 
construen a Ponte. 

Habia 15 dias os membros da 
Coordenadora entrevistáranse 
con Albor co fin de que este se 
definise sobre o tema; este ale
gando . descokñecer o problema 
dixo ter que consultalo cos conse
llei ros e que no prazo dunha se
mana contestataria. lso si, dando 
grande publicidade nos meios de 
comunicación institucionais da 
comprensión e da capacidade de 
escoita do Presidente. Pero des
pois das conversas todo o prome
tido quedouse en nada. Ante o cal 
os membros da coordenadora de
cidiron encadearse na entrada da 
Pqnte para recordarlle á Albor as 
promesas. · · 

Alianza Popular ou Alian
zas Populares 

.. __.,-- . 
"Ap invi~a a sus seguid9res" ~eza
ban os carteis en Gres, pero cal 
non seria a surpresa dos asisten
tes ao comprobar que habia duas 
merendolas de Ap; unha a oficial, 
feita polo axuntamento; e outra 
feita polos membros de Ap con·
trários ao comprobar que habia 
duas merendolas· de Ap; ui::Jha a. 
oficial, feita polo axuntamento; e 
outra feita polos membros de· Ap 
contrários ao alcalde no .bar de 
enfrente baixo unha pancarta que 
tiña un curioso texto: . "REXEITA
MOS 0 ALCALDE-. SAUDAMOS 
ÓS PRESIDENTES'! (en plural?. 
Supernos que os "con,vidados" de 
turno irian a oficial que era de, bal
de. En todo caso Ap (nas distintas 
modalidades) · movilizárar:ise · a 
asistir ao· acto por diversos moti
vos ademais do puro eleitoralis
mo, comQ son os intereses encon- . 
trado$ na corporaeión do axunta
mento_ das ·cruces. Segundo can
tan .as crónicas, Albor como era 
de ~sperar nun horne de t~n voraz 
apetito, asistiú ás duas -merendo- . 
las (aproveito este dado para pro
por a criación 'dün prémio "estó'
mago de Ouro" para outorgar á un 

· home que cos · seus é!.hos hos ten 
admirados a todos · pblas suás ca
pacidades dixe~tivas). . . 

E rusto che.gou Albor 
Na zona de Boqueixón o . alcalde . 

e concellais estaban espe_rando 
ao Presidente.en Susana, no lími- -
te con Santiago, ·como estaba . 
previsto no protocole. De estupor 
haberia que califi.car a atitude des
tes ao ver que Albor e o seu sé
quito pasaban de 101190 sen parar; 

· reaccionaron á noitina amostran-
do a sua protesta. -

Cando a Comitiva se abría paso 
para cortar a cinta e inaugurar a 
pláca comemorativa; toparon cun
ha cadea que lles impédia o paso, 
á cal estaban aferrollados trece 
membros da Coordenadora Anti
Embalses. Manuel Rendo, po;:ta
voz da Coordenapora, colleu o 
megáfono nestes momentos e ex-

. plicou ao público a~i~tente cál era 
o motivo desta acc1on de protes
ta: "A falta dunha resposta ao pro!.. 
blema dos embalses por parte da 
Xu11ta". Ante- isto Albor pede ao 
representante dos -afectados o 
megáfono, ao-cal este se nega "xa 
que a Xunta dispón de todos os 
meios· de comunicación, incluído 

bia cortar o -presidente, resulta 
que foraarrincada por urn~ viciños. 
Houbo qlJe improvisar unha cinta 
que cortaron para pasar a degos-' 
tar os manxares que lles prepara
ban os encontrados bandos de -
Áp. ' . . - -

Ante isto a maioria dos viciños 
decidiron quedarse cos encadea- ~ 
dos dándolles animas, e aproban
do a sua atitude; rexeitando o viño 
e empanada que podian comer de 
balde (an.te o cal óutros rendiron 
a sua vontade, para· ser ben vistqs . 
polos homes que ostentan o po
der local) e convidando aos _da 
Coordenaaora a que se quenan 
comer ou beber algo, que foser¡ a 
sua casa. As 7 da tarde os 13 en
cadeados abandonaron a sua ati-

- tude vendo.· cumpridos os seus, 
obxectivos. E a Garda Civil, que 
non sabia qué facer, limitouse a 
coller os dados e a identidade das 
persoas, sen . actuar en nengun 
momento. 

os próprios para dirixirse a todos Unha ponte sospeitosa · 
os Galesos, e nós non". "lsto· é 
Democracia?" perguntaba Albor A infraestructura de meios de ·co
i-nsistentemente nun primeiro mo- _ municación da comarca facia in-
mento; "lsto son cosas da demo- viábel, ou difícil, a construción_ 
crácia; hay que respetar a los de- dun embalse. Esta ponte permitirá 
~ás para gue los otros no te res- resolver ese problema. No entan- · 
peten a ti' -diria nun posterior to, a obra ten wnha curiosa termi-
momento en perfeito español refe- nación na .zona da província de 
ríndose ao acontecido. Pero pron- Póntevedra·, en Grés, en forma de 
to abandonou a demag(>Xia e a T. co cal os coches e camións te-
sua garda persoal tiroulle co me'- ñen que dar un xiro de case 90°. 
gáfono no Chan ao membro. da Os vieiños afirman que sen dúbida 
Coordenadora, guizais facendo dará pé a moitos acidentes. A 
unha demostracion do que eles ponte polo demais, cunha' lonxitu-
entendian por Democrácia. Levan..: de de -578 m, requiriu unha inver-
tando as cadeas e abríndose paso sión de 159.124.637 ·pesetas e· 
pala forza conseguiron franquear desde habia tempo a tinan pedido 

. a. b.arreira da cadea; P.ero non pu-_ viciños. O que non sabemos é ,se 
deron inaugurar a placa que · foi fixo para satisfacer as necesida-

"~ posteriormenté descoberta P?los ·" des de .Unión Fenosa, ou as dos· 
membros da coordenadora paro-/ . habitantes. 
diando os actos ofioiais. 
' Pero ªº ch_egar á cinta que de- X. c. GARRIDO COUCEIRO . 

Eleicións-inauguració'ns· 
. Coas eleicións chegan as, ·inau

guracións e iso na comarca do 
, Ulla sábese ben. Ai'nda es.tá re

cente .a inaUgu.ración, hai pou- . 
tos dias, dµnha.res.idénbda da 
terceira idade, · iso que non co
menzará a funcionar até o ano 
queven. ~ . · 
, T amén se recordá en A Es

. trada-a história dunh;;i praza de 
.. abastos que se desfixo para fa- . 
· cer outra no sítio; praza que, 
por outra parte, era dun valor: 
arquitectóniq:> e histórico moi 
importante, e q1,1e sofreu diver
sas inaugl.Jraciól')s segundo. s~ 
sucederoo os governos_ r:nunic1-

pais; unha inauguración· 
co alcalde independente . (ta
mén en tem,po eleit9ral), e outra 
coa alcalde. de A.F;'. (coa excu
sa de que a praza tivera que 
ser" reformada pois, coas pr~
sas, fixeran as portas máis pe- . 
quenas do previsto e ri.on co
llian os enseres e máquinas 
dos futuros inquilinos). 

Pero esta vez o invento saiu
lles ao ·revés do previsto e a 
inauguración da ponte de Po_n., 
teledesma noo se pode dicer 
qué fose un éxito político de 
AP. .· 

G.C. 

A-historia revélase co·ntra .. 
l • ~ • • 

-.-o aparcamento de_ Maria 'Pita« 

A calG:juera se lle poñerian os pé- . 
los de ponta, c:temabularia pala 
noite, encontraría$e esfamiado e 
pensativo se vise que a História 
tamén se mostra cóntrária á sua · 
decisión. Calquera que non fosé 
Paco Vázquez. El non, segue co 

· pelo _engomadó, ainda que para 
sair na TV cámbiase por un pei
~eado con perrera; durme_a per
nc¡i salta· pola noite, anda de co
milona en ,comilona e non pensa . 

. o que di, senón que se despacha · 
mol a gasto contra todos aque
les que se opoñan aos seus· pro
xectos, xa sexan partidos políti
cos, asociacións de viciñ-os ou 
mesmo coléxios profisionais de 
arquitectos. ' - . 

El segue •. ·impasíbel o ,ader:r_ián, 
sen imp0_rtar11e· que no solo dá 
Praza de Maria Pita aparecesen 
restos arqueolóxicos. A decisión _ 
estaba -tomada desde hai tempo: · 
un aparcamento e, se as razons 
urbanísticas, sociais,. culturais, 
ecolóxicas e. até políticas, non -
o fi:<~ron cambJar de opinión, por . 
que 1an facelo mud¡;ir as razons 
l:listóricas? A história son eu, pa
rece pensar "Paco Che", sobre
nome co que o coñecen centos 
de carteis e p~redes coruñeses. 

A Corüña. 
.o Ministério 

O Coléxio da Arquitectos nios
trouse- contrário- ao· derribo das 
murallas, dos cimentos, segundo 
a versión oficial', entabuándose· 
un ha . disputa cbs responsábeis 
de aFqueoloxia da Xunta que, · 
seh pensalo, deron o visto bon 
para o derrubo do resto das mu- . 
rallas. A p0lémica estaba sobre " 
o seu valor real, pero támén so
bre a necesidade dun estudo 
obxectivos, sen prisas, para de
terminar o verdadeiro alcance do 
achádego; ao mesmo tempo que 
se daba marxe a todos. os estu
dosos que quixesen para verifi
car, comprobar e evaluar ós res-

. tos. Pero. non houbo tempo, a 
decisión de continuar coas exca
vac-ións· .estaba tomada. Pouco · 

· importaba o coléxio de arquitec
tos, o recurso dos viciñ'os ou a 
oposición. . / 

· Os · gardas municipais, facen
do ronda á empalizada _da praza, 
non deixaron sequer que os vici
ños contemplasen, de por si, o 
que ali apareceu-, coque, tamen, 
se disparou a fantasía popular. · 

A h1stória tamén se puxo . en 
contra de Paco Vázq4ez, pero é 
igual. 

A.E. 

de Obras Públicas 
rectifica ao alcalde 

· O Ministério de Obras Públicas e 
Urbanismo ven de rectificar en di
versos pontos o proxecto inicial 
de ampliación -da Avenida de Al
fonso Malina. 

Mais ·de dez meses de queixas . _ 
e protestas viciñais fixeron que o 
titular do MOPU, Javier Sáez de 
Cosculluela, anunciase ante os vi
ciños implicados as importantes 
modific"acións dun proxecto atra
ves do· cal o Concello coruñés 
pretendia elevar os carris centrais 
da Avenida citada coa construción 
dun antiestético muro de formigón 
e de vários carris auxiliares. 

As modificacións ' do MOPU 
concrétanse na eliminación dos 
citados carris e a substitución do 
espácio que ian ocupar por zonas 
axardinadas, reQaixando tamén 
considerabelmente a elevación 

.das vias centrais da Avenida, · ao 
tempo de substituir o muro por pi
lares, . máis acordes coa estética 
do.lugar. 

Dunha acusación de desobedié.ncia 

O ex-alc-alde . 
de BPveda · absolto - .. 
·polo Tribu.nal . Supremo 
-"O gobernadór civil de Lugo 

. · carecia de competéncia para 
facer o nomeamento de se- · 

. cretário en réxime de acumu
lación temporal, e si o axun-

, · tamento de Bóveda'_' indica 
a senténcia do Tribunal Su
premo pala qúe resulta ab
solto o ex-alcalde de .Bóve-' 
da, Xosé Ma. R. Castro, dun:. 
ha imputación de desobe
diencia ao gobernador. 
Xosé. M. R. Castro, exalcalde de 
BoVeda e membro do BNG, tora 
condenado pol'a Audiéncia Provin-
cial de .Lugo a· seis anos e un dia 
de inabihtación especial para 
exercer o seu cargo de alcalde e 
multa de 25.000 pesetas, despois 
de que nomease ao secretário 
municjpal en contra da opinión do 
gobernad0r. · 

A senténcia non chagara.a cum
prirse dado que Castro imediata- -
mente presentou recurso de casa-
ción ante o Tribunal Supremo. . . 

Os feitos ocorreron nos primei- -
ros meses do 1981, cando o alcal
de se. negou a dar posesión a un 
secretário por acumulación, im
posto polo Gobernador · Civil que 
daquela era X osé M. Matheo Lua
ces, acordando nomear a outro, o 
do Corgo, que xa tiña desempe
ñado a ·mesma función. 

Sanción antes das elei
cións municipais 
Xosé Mª. R. Castro calificou o pro
ceder do gobernador de entón de 
inxusto e de atentar contra a sua 

honra e dignidade, sobretodo 
nunha época na que estaban a 
ponto de se celebrar eleicións mu
nicipais, co conseguinte perxuício 
que cáusou tanto á . sua persoa 
como á organización da que for-
ma parte. . 
.. O deputado autonómico Lois 

· Diégue~· afirmou, durante unha 
roda de prensa, que este acto fora 
un máis do acoso que as institu
cións levaban a cabo contra a 
BNG, pondo os exemplos dos su
cesos acorridos diante do Palácio 
de Xustícia cG gallo dun acto pú
blico de embargo de terras a 
membros das CCLL ou as do 
·axuntamento de Lugo en diversas 
ooasións. · 

Autonomia municipal· 

A senténcia do Supremo consa
gra a autonomia municipal cando 
nos fundamentos de direitos da 
mesma di que "o capítulo 11 do Tí- ' 
tulo VIII · da Constitución consagra 
que as relacións das Corpora
cións Locais coa Administración 
do Estado hanse rexir polos prin
·cípios da autonomía na xestión 
dos · seus intereses, no carácter 
democráticó e representativo dos 
seus órgaos de-goberno e na sufi
ciéncia das Facendas Locais" . 

Tamén sinala o Supremo a exis
téncia dun Real Decreto do ano 81 
polo que "quedan· sen ef$ito os· . 
procedimentos de fiscalizacióri, · 
1riter.vención ou tutela que actual
mente exerce o Ministério de Ad
ministradón · Territorial- sobre as. 
corporacións locais .. en matéria de 
pers.oal próprio das mesmas ... ". 
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José Má.rio Brancó. 
"O artista ten por V.ece~~ Gousas· pár:a contar 
q_ue estári alén dos llmite~ dá·. política~'- · · 
M~sico, cqmpo~!tor, poeta, intérpr~te, orquestrad_or, actor, 
artista. Activo militante nos acontec1mentos do Ma10 trances . 
e no Abril dos cravos portugueses. Nunca estivera, antes do 

, verán a cantar na Galiza, para case todos tora o grande . 
· descobrimento do Eestival-Homenaxe "Gal iza a 
José Afonso. , 
Agora vai estar en'xira na campaña eleitoral do Bloque . 

Nacionalista Galega, sete mit1ns-festa.eun é;ltractivo novo, . 
gratificante. Ze Máno Branco, un dos importantes · 
traballadores da Cultura portuguesa foi entrevistado en . · 
Li.sboa por António Mascato. 

-Irnos talar do Portugal antes 
do 63, no que refere á política e 
á cultura... .. 

-O meu despertará vida pOlíti
ca, como tantos outros xóvens do 
tempo, veu dada p0la participa
ción na vida cultu.rat A represión 
política era demasiado forte, por 
consecuéncia levóuse .ás. activida
des culturais a axitación política. 

Como estudante integreime 
nesa léxica, nos cine-clubes, na 
Acción ·católica xa que na .altura 
era militante católico pr:ogresista, 
ainda através da música ou da 
poesia. Ou sexa, as persoas non 
podian reunirse, expresarse; non 
existian oportunidades de axita
ción política directas logo reco
rreuse ás actividades de tipo cul
tural para expresarnos. 

dantes· portugueses en Paris e 
causas do estilo. · · . 

-Chega Maio · do 68, Paris a 
ferver ... 

-Aquel ·, foi · o acontecimento : 
que rebenta todas as estrutura$. 
Mudóu tanto! Os amigos pasaron 

·a ser máis internacionais, músicos 
·e artistas,. políticos. A nivel per
soal dei .o salto para o mundo do 
espectáculo, teatro, música, cine
ma. Fundamos estruturás d~ · ani
mación Cl!ltúral os emigrantes 
portugueses xeran grande.-activi- , · 
dade asociativa, cultural, polJtica a -
partir do 71., eu dedico os últimos . 
anos do exilio á esceria, espectá- · 
culos artístico$ moi variados. · · 

-Si, Maio do 68--foi importan .. 
te para ti, supoño que Abril 14. · 
fOi a grande ilusión·feita realida-
da · · 

en que ·hai unha série de coinei
dé11cias, de confluéncia~ represi
vas. Portanto, curiosamerit~. o 25 
de Abril meteume tanto na política 
que me afastou d~la, colocoum~ 
·cuestións políticas que eu ,!IOn fun 
. capaz de resolv..er, non· tena con-
dicións para resc)lver. Hoxe cinco 
anos despois de deixar a mil{tán
cia, · si~o a ·estar comprometido, 
solidá~10. . . · · ' -. 

-A xente fata da ilusión de · 
Abril abortada. Pero houbo un 
Abril que foi real. Que ninguén 
pode xa 'tirar f~ra. · 

·, -Claro, o que estaba a_ ª<?onte
ce'r, estaba a acpmtecer .. Ha1 unha 
dimensión do re;;il aí qüe escapa 
á ilusión, o morríento da Xustícia 
popular, da ocupación das fábri
cas, na toma das terras, para min 

.. reforzado coa · memória do Maio 
: francés. Todo iso..foi moi verdade, 

moi real. ,. 
;_Cómo tor: a foa · actividade 

política no momentQ? · 

· -Eu,era ·dirixente dun Partiodo 
Revoludonário, partieipei en co
mícios, dei palabras de arde, can- . 
didato a Deputado; foron cousas 
moi verdadeiras da ·miña parte, só 
que estaba nun proceso un tanto 

- irnaduro, xuvenil. Fíxenme inde
pendente, gañei en capacidade de 
relacionamento con toda a xente 

. e tun dar.a un granqe radicalismo · 
.-Hai ·moitas maneiras pos·íb>eis ·< . ainda maior, ae.entuow~e o meu 

. Percebo· entre a malta que eu 
coñezo ü'nha ,pevura d.iante de fei
tos como os que estou a relatar. 
Unha .~amiga ~ en Lisboa ficou í)a 

- cadeia por case dows meses·, sen 
nadá..a vef/ con ·causas das que a 
.acúsaba a policia, foi libre sen · 
cargos cando quixo denunciar ao 
Estado foi desaconsellada -pqlos 
aoogados, pois iso invjabiliza ou- .. 
tras saída~ da .cadeia sen cargos. 

:_cómo é posíbel axitar á 
malta cunha ·prática estatal tan 
fascistoide? Non sei se concor- . 

· das con iso que estoa a dicer. 
. -Concorde, concordo. -Mais 

voa ·referirme a outra causa que 
tamén é moi grave en · Portugal; 
ainda ti non talaste mais eu vou 

· adiantar. Olla! en Portugal, hoxe, 
hai fame, despedimentos masi
vos, salários en atraso, miséria 
cotidiana que é a forma mais bru
tal de terrorismo oficial de Estado. 

Eu xa vira Fráncia nos anos an
teriores ao Maio, por iso non fitjueí 
surprendido da· técnica utilizada 
na reconversión do sistema, uni
forme nos país~s capitalistas da 

· Europa-:- sempre -que'hai crises 
moi profundas do Es~ado._ -

No fondo o que penso ·é que o 
. máis .grave non é a forza que falta 

ás persoas é. a confianza riunha 
. persp~ctiya do Partido Comuni_sta 

en determinados mpmentos, xa 
non falo . da extrema esqu,erda 

, idealista por non ter, ao ser míni-

A xeración iniediatamente ante
rior á miña desencadeou un pro
ceso de loita.nas universidades, a 
causa reivindicativa tora a autono
mía das Asociacións de Estudan..: 
.tes. Aquel proceso radicaljzouse e · 
veu dar nun dos vectores funda
mentais da luita contra o rexime. 

de' falar de ·Abril, sobretodo entre · antagonismo radical ca sistema. · 
a intelectualidade que norí precisa · ., · ·· O Zeca Afonso canta que "o 
da revolución para m'ater a fame, :· -:c:.¡ue f.az falta é a~itar á !l'l_?lta'' (ao' ,, 
percebes? ' · · · persoal); ben, r.01s .eu teno coi:n-

mp á sua capacidade, responsabi.
lidades maiores, honestamente 
pensa que o PCP no período qúe 
tiva ·grande poder util,1zouno case_ O movimento estudiantil foi a 

gran escala de cadros políticos. 
Eu que non era ainda univesitário 
formei parte da primeira promo
ción de estudantes ·de Liceu que 
loita pore ter Asoiciacións Libres 
no interior dos Lic eus. Paso rápi
damente do catolicismo progre
sista para as ideias revolucioná- . 
rias, para o marxismo e o Partido 
Comunista. 

-Nesa altura, sobre o ano 63, · 
es un destacado militante xuve
nil, ficas preso pola PIDE, es li
berado· tempo despois e foxes á 
Fráncia para non ter que ir á 
Guerra colonial. 
· -No ano 63,64 comeza un .fe
nómeno que ía ter forza, a ·fuxida 
da guerra, a deserción. Fara o es
tudantado _a vangarda. O Partido 
Comunista, daquela aconsellaba ir 
para a Guerra, moitos xóvenes 
desobedeceron, como é o meu 
caso, non aceitaba esa directiva e 
foxin para a Frárícia. O · próprio 
moviníento de fuga foise amplian
do, mesmo confundíndose co 
c'áudal de fuga por razóns econó
micas: a emigración . O Partido 
Comunista tivo que recoñecer aue 
ese movimento tiñá grande im-
portáncia. · , 

-Exilio na Fráncia, por qué 
escolles ese paísm cál .foi alá a 
tua actividade? 

No ano 63, cando eu . vou para 
o · exilio só coñecia-do extranxei
. ro- a Fráncia, alén diso era un 
bon aluno de francés, talaba ben 

·a língua francesa e coñeqia París. 
Mais, a Fráncia e Paris eran no 63 

.. un foco de atracción para os inte
lectuais portugueses ,exiliados. O 
período 63-68 caracterizouse por 
ser unha continuación da loita que 
estábamos a , dar en Portugal. 
Coincidiu coa criación do primeiro 
movimento de taita de inspiración 
maoísta, portanto de crítica das 
teses do Partido Comunista~ Por
tugués e as do Partido Soviético. 
Portanto eu formei parte do grupo 
de xóvenes que estivera no PCP 
e forma.ron o primeiro grupo ma
rxista leninista que veu dar a co
rrente maoista que logo se con- . 
cretizou na UDP (Uniao Democrá
tica Popular) . . 

-Era un tempo conflitivo, 
non?, de paixón mais sen a tran
quilidade necesária para análi
ses obxectivas. 

-Era. Unha fase de loita entre 
faccións de portu~ueses polo 
control- de Asociacions de Estu- · 
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0 25 .de Abril foi a prox~cción . - proba~o un fe1to qye me ten m-
de todos os soños revolucionários tranquilo, desacougado: vamos. 
dunha xuventude e a constatación ver, o grau de oesry10vili~ación do 
de que as causas non son sim- persoal (d~ malta) e temb~1. acho 
ples. No persoal o proceso ensi- que se esta a dar un terrorismo d~ 
noume que o disc1.1rso artí,stico E.st~do, con refor.z~r:riento. da poll-
non cabe dentro do discurso polí- c1~. corpos espec1a1s, Le1 de Se- . 
tico, que o arti~ta ten por vec;:es QUtanva ~~blica_ perfeitf3:mente a~:. 
cousas para, .contar á xente que . t1democrat1ca, . de.tencions mas1-
están alen. dos límites da' política. vas con xente que fica presa por. 

O 25 de Abril foi un dos mo- ·seis meses, sen probas, sen xuí.: 
mentos da história da human·idade · ~i.o, sen cargos. · 

- exclusivamente para garantir nas 
antigas colónias , a influéncia so
viética. · 

A sua preocupación cando tivo 
poder, foi favorecer a onha deter- _ 

-minada élite operária, a unha_ca
mada. que ia fornece.rlle máís ca
dr.os. Os revolucionários, os ter
oéiro muñdistas; . aquyeles que 
pensaron ter unha terrceira via en-

, tre qs dous granaes imperialismos 
· viñernn descobrir que non hai, ou 

que ainda non hai, ou que non sa
. ben cál é a saída. . . 

...;_zé Mário, cai é a saida? 

~Irnos talar das causas fondas 
para ver se a xente descobre. Esa 
é a miña posición, case que psica
nalítica, o cadro político estudan- · 

· til, sindical, cultural,, alén do asun
to do despedimento, da renda da 
casa· e cousas asi non ten pers
pecliva de futuro, non sabe par.a • 

· ónde está a apontar a fusil. Por,. 
tanto hai un rexurdimento do 
egoí~mo, do imediatismo; unha 
granae perda de solidaridáde· so
cial; un desarmamento. dos frentés 
éde loita: -Percebes?· o "sálvese 
quen-J)uder" n·ovamente. · , 

-Entendo que estás a s~r es
peciálmente crítico· co Partido 
Comunista Portugués; cando eu · 
entendo que. · unha ·alternativa 
eleitoral como APU ou un PCP 
forte é válido ~n tanfo non hai 
unhcr· alternátiva mellor- · par.a,.. 
facer fre"!te ªº fascismo q.,ie re- ' 
gresa. Non vexo q'l-1eo · ·pode 
mais levar á frente ao povo por
tugués. Non nego a necesi,dade 
da cr~~ica, por s1lpostQ. ..- ·· 
-A maior parte das persoas · 

'"·: que está(l á procura ~ de m~dar a 
sociedade portuguesa estan no 
Pártiáo Comunista. 

.Penso que é irnportante para. un 
-xoven facer a experiéncia de estar 

· coa APU ou militar no PCP, aliás 
íso xa acontece.u cos meus .fíllos 
e non dei para. §itrás deles. - · ·. _ , . . · 

A miña r.elac1on con esta temat1_-· 
ca é demasiado ántiga e.conflití.va ·7

• 

como para ir ap grau. Deixemos 
.isfo, teño: grandes - amigos no 
PCP, pero estou, á pr9cura· dqu- -
tras, algun es~a~a -seguro- . no · 
CDS, quero ala 1r e ser seu amigo 
alén das filiacións políticas per-
soais. . 

A miña é unha posición que re
cusa a .lóxica dos blocos, estou 

· nunha · alternativa frentista, a dar 
grande import~ri~ia _á~ novas fren·
tes de loita: o fem1rnsmo, a paz, 
ecoloxia; .. Teño .a.miña vida .teita, · . 

atrás, carregada de experiéncias. 
Fun de::> primeiro grupo que se re
voltou contra o Partido Comunista 
e. fiquei. moi marca~o . por esa é:<
penenc1a. Non ando nos xorna1s, 
a facer propaganda antico~unis, 
ta teño moito coidado e e unha 
posición moi difíéil de estar.crítico 
co PCPsel'l pasar.a ser a favor dá 
direita. / 

Esta tóxica infernal está sempre 
dentro da miña cabeza. 
OteT~ostaba que -talases do 

-b Coronel Otelo Saraiva sem
pre recebe nas miñas actuacións 
unha cantiga homenaxe, ."eu veño · 
de lonxe, eu vou para lonxe ", ti 
podes discordar c;le todo canto · el 
fai, pero nunca perdes o amor por 
el. Ese é. Otelo no fundo. 
· Aos qu~ estan a xulg~r ou digo

lles "voves poden tirar ·do Otelo 
tudo o. que ele tem, mas a vocés · 
xa ninguéll] vos tira tudo o que el 
vos deu". E iso, comprendes. Hai 
outro aspecto que eu non podo 
perdoar, esta sociedade non terá 
calquer áutoridade moral para xul
gar ao Otelo,· non teñen. Xuíces 
corruptos, ministros ladróns; poli
cias asasinos, quén está a xulgar 
a quén? Admit1ndo que o Otelo 
fose responsábel polo que os ti
pos din que. el .é, f1xate ben, ainda 
admitindo isa, quén son eses que 
están a xulgar, eses policias, eses 
ministros, eses xuices. As diver-. 
xéncias que teño con Otelo- con
vérsoas diante del, corazón frente 
corazón. Qué que.res? Ql:lé andas .. 
a facer ? O amigo fr:ente, ao lado, 

, ao amiqo. Pero eses Tribunais ... 
de quéf Todo. é falsó', non téñen 

· autoridade para xulgar- ao Otelo. 
Aos outros,.non cóñezo. Non sei. 

-"A cantiga é unha arma, de 
. pon'taria, a cantiga é unha arma 
e eu niíQ sabia", os cantores de 
intervención, están a sofrer as 
consecuéncias da sua actitude, 

· da sua ética? 
-Houbo iso 'en determinado 

momento, eu ach_Q que xa ultrapa
samos esa fase. E natural q1;1e no 
momento en que os cantores se 
identificaron co movimento da · 
cantiga popular· fosen represalia
das, como o foron os delegados 
sindicaiq de avangarda, · ou as 
coóperativas de operários, na fase 
ná que comezab a a cair a revolu- · 
ción. 

lsto 'ten a ver coa importáncia 
que eses cantores tiveron antes, 
durante e despois do proceso. A 
importánéia dos cantiQueiros na 
resisténcia, na afirmacion do pro
ceso revolucionário e ágora na 
nova resistencia,. foL decisiva, é 
dec.isiva. 

Trátase dun movimento que 
nasceu co Zeca Af onso e conti-

. nua. En termos de público, de po
puración, a canción foi moi impor
tante,. portanto a. r:epresión taméri 
foi. ' . 

' . 
-:-Non houbo uh proceso, per

feitamente estudado nal~un Mi
nistérjo, · de. potenciación de 
grupiños pseudo rock, superfi- · 
ciais e mo.i comerc.iais, que des-

. viaron . a "atención musical e.ara 
·eles' frente--aos cantjg1,Jeiros? 

-. : , . I . . . 

· . -E~e ' p~oc~so coincide ·coa 
marte do Adril3.no '·e a doenza do 
Z~é$l,- mais xa non i_nteresa nen á 
xente x9ven que está a reafirmar
se na· canción popular. portugue
sa. 'Non hai .ne11gun grupo ou mú~ 
sico que consiga: éncher un gran
de ·teatro pabellón, a non ser os · 

. cantigueiros. -' _ . . . 
·podo falarche ·. do meu. caso, ., ti 

estiveches alá no .Coliseu, 'cbeo 
con todas -as xeraciórn~, os mais 
noviños e se.1.1s ábé.s. Com_o a min, 

. acontece COl'l outro.s artistas QUe 
son sinais · de referéncia. ·O rock 
portug_ués. esmor~ceu, foi pouco . 
froitífem en . termos artísticos e ' 
tivo que deixar paso á canción po
lítica, empeñada ou de interven
ción : · · 

---...o .teu Discolongo anterior 
("Ser Solidárió".) .foi editado de 
l_!ianeira especial, ti .Pedias qui
n~ntos escudos a .quen acredi-' 



tase en ti para grabar e enviar . 
logo o disco. Por qué· esa .fór- · 
mula? A x~nte cómo pode com-

. prar un disco· ·que non coñece , 
nen sabe con certeza que vai 
ser editado?·· . . · ~ ~ 

~Eu acho que as eaitoras · só 
eX'isteri porque nos somos pregui
zbso·s, facer deiscos é fácil, ven
dl?rllos a' qµen . que~ comprar ta..: 
mén é fácil. 

, Fixer:i iso por rebeldia contra as 
diversas maneiras de Qensura, nos 
tempos qwe _facer as· cantigas que 
son nece·sárias sen -cair ·na auto
censura, sen estar a ver se vai co
lar pola peneira ou non. Hai _que . . 
facer criaéióri ilecesária, se non · 
entr~ por riba da mesa·vai por bai- · 
iXGJ. - .'-

. . Vamos ,di'cer todo, .. fantq .se q·Ll~:
ren corno se non;· Na. fascismo eu 
grabei cantigas . contrq a guerra 
colonial, póis entraron eñ grandes 

· cañtidades -en Portugal: Non acei
. to a censura: de maneira ñengun-
h~. . . . . . 
- Coloco no mesmo prato á cen- . 

sura política do fasGismo e· á cen-
. sura comercial da editora. Entón a 
miña relacion con ·elás sempre· foi 

· difícil .e ocasional. · 
"Ser solidário''. resultou níoi ben, 

· alén de ser rexeitado por sete edi-: 
toras. "A noite" foi diferente, elas 
querian o disco, mais era estetica
mente arriscado. Eu non podia 
compor ~quela música e estar a 
pensar ·se a edit9ra ia estar con
formé ou non: En tanto aparece 

~PAU com9 .coopera:ti~? ~ face::: .. _ . Estou próximo, sempre dispos
:mos ·un !11m1mo. -de . d1ne!ro cos · -to, para as campañas de solidari
cheque disco, contado sa1u, sen-_ · ..... dade, son o artista que ·rnais es
do eu o produtor. : . · ~ ·' pectácutos de gráda ten dado, 

-A procura -de qué cousas. f)ar~. os Bomb~iros Vo!unt~rios, 
anda o Zé Mário Branco, . qué c;lef1.c1~ntes · rena1s, en . Nicaragua, 
pretende reflectir na sua obra?· Def!~1entes .da Guerra :de AngoJa, 
. . · , . . . · · -· ·salarios en atraso, para o Zeca; 
. -lso ~ mo1 ~omphcado de res~ · para Timor Leste, acho que esa é 
p~nder. :rodo 1so n?s~e da ne~E:'.- a miña función neste momento~ 

:s1dade v1ta~.9e.~_gomun1car, a musi- . Estou á procura do capital cultural 
ca1 a · canc1on e o .teat.r~ son os que a xente ten para axudar a que 
ve1culos ~de .~ornunicac.1ons.- : Pen- apareza unha alternativa política. 
so gue a m11'}a c9mun_¡cac1on ~q . 
público agora .est-á no nivel c;ie · -Zé, quixen deixar para ·o fin 
contacto poétic0, isa é "A Noite". . _tua referéncia ao Zeca, o gran-
Non hai camiño feito, hai crise da de · poeta,' o cantor popular, o 
conciéncia, da ideoloxia, está por símbolo de tantas cousas-. 
facer todo, falo do real e do imaxi- . ·-O Zeca, olla Aritónio, o Zeca 
n~rio~· pero quero ir ao fondo da\') é isa que ti dixeste;is, mais para' 
causas. . rnin ainda ten a carga sentimental, 

· de filiación moi 'forte , co Zeta 
Afonso. · 

o que impresiona del é a gran-· 
d~oeréncia que hai en todos os 

, aspectos da sua vida, ·da sua im-
. portante obra. · 

O home bon, o home solidário 
.. que ten· todoS _os referericiais ·aos .,., · 
que eu _.-agora ·me agarro. Estivo 

·sempre. ·co compromiso vefdadei-
. ro .evitando o fácil compromiso. · 
Digo isto porque o Zeca está a pa
gar o précio. desá .grande coerén
cia, a pagar co seu carpo o gran-
de desgaste qu~ provoca · ese 
c~mpromiso ilimitado . ao home 
publico. ... · 

O estado psicolóxico e. moral en 
que o Zeca se encontra neste mo- 't 

mento é exemplar dunha enorme · 
vitalidade, mais do que nunca ac
tivo, solidário, e verdadeiro. Foi o 
único home público portl!gués 
que defer:ideu a violér:iciá revolu
cionária ·nunha entrevista no maior 
semanário bur.gués de Portugal. 
Defendeu esa violéncia . den un- · 
ciando a real violéncia do sistema. · 

-Ti éstas a · traballar ag.ora 
nun novo disco do Zeca, con 
grabacións de hai un tempo e 
algun texto poétic"o d.el ·.que é 
lido. entre cantigas dos seus 
am~o~ · · 
~Si, · é asi, .fíxate, só parece o 

Ze~a egoísta cando sé trata da 
sué;l obra, mais é pala grande im
pO:rtáncia ·da sua música. 

Cando este periódico publica 
.unha entrevista cori ef, cando dá 
-a· pa_uta ·a seguir na sua homenaxe 
galega, el ·está a pensar na situa- · 

· ción .político-cultural do povo ga- · 
lego, na importáhcia dos Timares, · 
ter estado alá na proxección dos 
músicos, na axitación da malta. 
Nunca nel. .,:) . 

Foi maravillosa a hornenaxe que 
vocés os galegas conscientes fi-
xeron ao Zeca. . · 

Hai que loifar, hai que denun
ciar, sempre á frente, Nicarágua, 
Timor, salários ei:1 atraso, despedi
mentos, represiór¡. Eis o Zeca, é 
tan natural nel,. tan orgánico, tan 
permanente, é difícil dicer máis, 
sq que a Zélia é un ha gran .com
pañeira para o home bon que é o 
Zeca. - · 

•ANTONIO MASCATO 

Discografia 

. "Seis Cantigas de Amigo" (EP-33), 
Arqurvos Sonoros Portugueses, 1967. 

" Ronda oo Soldadinho" (single), 
Edii;:ao do autor, 1969. · 

"Mudam-se os. tempos: Mudam-se 
as vontades" \LP), Sassetti , 1971. 

"Margem de Cert.a Maneira" (LP), 
Sassetti , 1973. · 

"A Mae" (12 cani;:óe~ para a pei;;a -
de Gorki-Brecht)', (LP), CQrnuna, 1978. 

"Gente ~o No_rte" (música de filme) 
- (EP). Sassetti, 1978. 

· "O Ladráó do Páo" (música: de fil
me) (EP), Sassetti, 1979. 

"Ser Solidário" (duplo LP), Ediso~. 
1982. . . 

"F.M.I." (Maxi-single), Edisom , 
1982. ' 

"S. Joáo do Porto" (si'ngle), Edisom 
1982. 

Em colaborai;:ao: 

"La Commune de Paris" (música de 
teatro) (EP-33), -(Jrganon, 1972. 

"Libérez Angela Davis Tout ·de Sui
. te" (música de teatro) (LP), Chant du 
Monde, 1973. 1 

. 

"A Cantiga E Urna Armá" (LP) .. GAC, 
1975 . . 
' "Pois Canté!" (LP), GAG, 19.7.6. 

"A Confederai;;ao" (música de filme)· 
(LP), Sassetti , 1978. 

"Manchas Populares" (EP), Comu
na, 1978. 

Arranjos e Direci;;áo Musical: · 

"James Ollivier" (LP) de James Olli
vier, Boite-a-Musique, 1_968 (Elm co~ 
lab.). 

· "Be.auté" (LP) de Jean Sommer 
' Barclay, 1970 (em colaborai;;ao). ' 

"La Fete EstA Nous" (singÍe) · de 
Jean Sommer, Unisson, 1971. 

"Cantigas po Maio" (LP) de José 
Afonso, Orfeu, 197~. 

"Ate ao Pescm;:o" (LP) de José 
Afonso, Orfeu, 1973. 

"Miro Casabella" (LP) dé Miro Casa
bella, Ariola, 1976 (em colaborai;:ao). 

''Treboada" (LP) de Miro Casabella, 
Ariola, 1977. · 

"Página en · Branco" (single) do 
Quarteto Música em Si, Orfeu, 1980. 

"Sem Sombra de Pecado" · (single) 
·de.Carlos· do Carmo, Polygram, 1982. 

"Como se tora seu filho" (LP). de 
José Afonso, Sassetti, 1983 (em co-
lab.) · 

"Un Homem no País" (LP) de Carlos 
do Car~o, Polygrám, 1983. 
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Un tráiler eUropeu 
na feira de Monterros.o 
"A entrada no Mercado Común será para ·Galiz~.o mesmo 
que se á feira de Monterroso Chegaran dous tralleres · 
europeus e expulsaran aos labradores". Por:i argumento~ t.an 
ilustrativos como este e outros en refE,?rencta a problemat1ca · 
do agro Emilio López Pérez, secretário xeral das. CCL~, puxo 
fin na súa intervención á manifestación e posterior. mitin , 
Que tiveron lugar en Lugo, o pa~ado domingo 
dia 3. Actos semellantes celebrabanse .ao me$mo tempo en 
Ourense e Compostela. 

era unha das poucas veces 9ue se 
· movillzat:>an en Compostela abre- . 
· gos case exclusivam~nt~ da.?'.º~ª· · 
. Ao remate "da marnfestac1on 1n- · 

terviu o dirixente das Comisións 
Labregas, Xosé R'amón Cendán. · 

·vitória ·sindical 
das mes1:ras/es 
de .. accesq· diret.o 

As manifestacións celebradas en 
. r.\ tres cidades galegas foron valora-

. das positivamente . por membro.s 
das Comisións Labregas, que s1-
nalaron un aumento da ,participa- · 
ción a respeito de anteriores con
vocatórias, o cal segundo ele~. 
ven indicar un agramar do mov1-
mento galego para os próximos 
meses. 

mostraron a sua oposición á suba 
do censo e a cuota do leite impos
ta pola CEE, si ben destacou a 
preséncia dos niembros da coor- · 
denadora antiembalses, asi como 
unha importante representación 
de labregos de As Enchousas e 
do Ulla. · 

. AoJongo do·recorrido estiveron 
taméil · presentes os ·cabezas de 
lista do BNG pelas províncias de 
Póntevedra e· A Coruña, Bautista ·. 
Alvarez e Xosé M. Beiras respecti-
vamente. '· · · · 

. DOR.ES FERNANDEZ ABEL ordes tor.on . impu9na<:fas polo 
Governo Central,. e ainda líoxe 

· O acceso directo · está regulado est~I) susp,er.tdidas na· suá apli-
polo decreto 375/74 de · 7 de· cac1on e a espera do fallo do 
febreiro, o que prescrebe que · · Tribunal Constitucional. 

,~. 

"A participación é tanto máis 
importante, valoran nun documen
to de conclusións, canto que nos 
últimos dias poidemos constatar 
unha fortísima contra-campaña 
caciquil para d~n:iovi!iza~ e ame
drentar a .Parroquias 1f!te1ras. qye 
tiñan pre~1sta a sua as1stenc1a as 
movilizacións". 

Sindicatos cántabr0s 
e bascos en Lugo . 
En Lugo a manifestación empezou 
cun certo retraso, vários autobu- · 
ses chegaron tarde e un importan
te número de persoas sumáronse 
xa avanzado parte do recorrido. 
Ao final, a concentración agrupa- · 
ba a perta dun millar de paisanos. 

As consignas máis coreadas fo
ron a~r;1 seguintes: "Mercado Co
mún Europeo, ruina do povo gale- · 
go"; "Frigsa para os Qalegos e non 
para os europeos"; 'Galiza aten
de, non votes a quen te vende"; 
"Cuota do leite non, aumento da 
producción"; "Coas importacións 
de carne irnos pasar fame". Na 
pancarta de cabeza figuraba a 
lenda: "Pala defensa do sector 
gandeiro". · 

Ao final do recorrido leuse cm 
telegrama de adesión do Sindica
to Democrático de Ganaderos 

. Montañeses e da Unión de Gan
deros y Agricultores Montañeses, 
mostrando a solidaridade dos,sin
dicatos cántabros a traves do se
guinte texto: "Apoiamos manifes
tación contra cuotas de produc
ción leiteira. A entrada na CEE su
pón durísimo golpe ás nasas ex
plotacións familiares de leite e 
carne". . 

Despois do saúda dun repre
sentante da INTG e do agradeci
mento ao BNG polo apoio presta
do polos nacionalistas,.i. 1nterviu 
Manu Marañón de ENHt:N (Unión 
de Agricultores e. Gandeiros do 

. País Basco). ,. Marañón agradeceu 
o chamamento das CCLL, indi
cando que defendi~m . o mesmo 
tipo de explotación familiar de 
producción láctea, cárnica é .de 
horticultura. Fixo referéncia á im
portáncia da Cornisa Cantábrica e 
ao interés por unha relación, dac;io 
que dentro do Estado os labregos 
do Norte viñan sendo o 75 por 
cento en povoación e só o 50 en 
producción, .situación que ainda 
se iba ver máis deteriorada coa 
entrada na CEE. 
En Comp~tela · labregos 
só da. comarca 

A manifestación, p~ra a cal se 
movilizaron labregos da comarca 
de Santiago e, nalgúns casos, da 
Cor.uña, asistiror.t unhas Gincocen
tas perso~s. 0~ C_On\(OCantes Va
loraron esta as1stenc1a como sa
tisfactória, se se ten en conta 'que 

Contra a suba do censo , ' 
e os embalses en O.orense 
En Ourense, ademáis· da oposi
ción á-CEE, os manifestantes fixe
ron especial fincapé na sua postu- . 
ra contraria á s~ba do Censo, .á 
Cuota Empresarial e ao salto, de 
prevista construcción, no Rio Ar~ 
r:10ia e que afectará aos concellos. 
de Cartelle, Ramirás e Gomeser)
de. · 

Eduardo Mí'llara, dirixente .das 
Comisións Labregas oe Ourense, 
.re.feriuse á ·grave situación que es
taba a provocar a política imposi
tiva do governo central, dado que 
no agro galego cada persoa está 
pagando 6.500 pesetas ªº mes de 
censo o que para unha familia la
brega poae supoñer unha canti
daáe de 13 mil pesetas nieñsuais 
.moi difíceis de .pagar, estando 
prevista ainda outro aumento para 
próximas datas. . · 

Entre 700 e 800 persoas toma
ron parte nesta manifestación na 
que interviu ·como orador, ade
mais de Eduardo Millara, o cabeza 
de lista do BNG por Ourense, nas 
próximas eleicións autonómicas, 
Alfredo Suárez. -

M.V. 

Nov·e pontos ·mínimos 
e urxentes para -.· o ·agro · 
Na conclusión das manifesta'- 6. Transforma'ción dé monte.s 
cións celebradas o pasado dia en . pradeiras nos lugares -onde 
3 déronse a coñecer os "Nove sexa posíbel e aproveitamento 
pontos reivindicativos mínimos" . racional da superfície agrária 
para entregar á administración . útil de Galiza. 
autonómica e central e que· as ? . Que a .administración em- · 
CCLL consideran imprescindí- pece a· funcionar de acon;lo 
beis e urxentes: ·. coas necesidades do agro gale:.. 

1. Que non se impoñan cuo- go en información, xestión, in-
tas de produción píara .Galiza vestigación ~ financiación, su-
até conseguir un nivel pro.du.tivo perando a incapacidade e inuti- . 
por VQ.Ca e Hectárea conforme ·. lidade actual,. . • 
ás posibilidades d.o país. ' · .. 8. Apoio real e non qemagó- _, 

2: ~arantir e defender a pro- · 
' dución e comercialización da xico ao movimer:ito cóoperativo, 

, efl concreto nos seus intentos 
carne · ~alega · ª precios XIJStos por dispor de matadeiros e fá~ -
frente as importacións dá CEE. bricas de ·leite próprios. · · 

3. Plan de Saneamento inte- -
gral para cómbater a tuberculo- .9. Axudas . urxentes para pa
se; brucelose, asi como un plan · liar os efeitos da sequia (as 
especial para loitar contra a ma- CCLL <;;onsideran que os efeitos 
mite e mellorar a· calidade do da -sequia son xa irreversíbeis, 
leite, criando laboratórios pe- .. dado que xa se coAsumi_~ o ·que 
cuários comarcais. ' estaba ar:macenado para o -in-

4.- lnfraestrutura . básica: v~!no ·nas diyersas exp!ota..,. · 
electdficacióri rural suficiente en . c1ons). 
tres anos e vias de .comunica- A este último ponto o sindica-
ción en cond1cións. to la6rego, engade catro .rnedi-

5. Créditos a longo prazo- e· das .a esixéncia -Ele catro medi-
baixo interés, axilizando a trami- das urxentes, ·corno son :·a de-
tación e eliminando as trabas claración. ·de zona catastrófica 
burocrátidas, a fin de dispor de- . empréstimos sen interés a dot1s 
les axiña. · anos etc. " · 

· cada ano podetán i_')gres_¡u ~i- ·En. · setembro atopamo-nos · 
· rectamente na Func1on Publica con que a Consellaria De Edu

un- máximeo do 10 por cen de cación se desentendia total
cada promoción de profesores mente do naso .problema diciri,. 
con expediente sobresainte. Es- do que eles non· erah responsá
ta forma 'de ingreso veu-se man- beis, mentras que nas outras 
tendo, ~a pesar da oposición comunidades, e mesmo en al
das organización sindicais pro- gunhas ·sen competéncias en 
gresistas, que opinaban d~bi:a educacióo, os nosos compañei
desaparecer- na su.a cuota ma- ros estaban traballando en apli- . 

. xima o 10 por cen, até o ano cación do espíritu das ardes 
pas·acio, no que o Mimstério de- correspondentes, polo que es-

. cidiu reduci-lo a un 2 por cen tas CC. AA. prantexaban pola 
pa·ra a prom'oción que xa rema- via dos feitos un conflito de 
tara en xuño do ano anterior. . competéncias ao Governo Cen
.. .A medida afectou directa- tral. 
mente aos mestres/as · que xa Ante isto, vol tamos .a orga-
contabamos, como viña oca- nizar-nos~ co ª-_Poio dos sindica-
rrindo sempre, empezar a tra- .tos UTEu-INTG e SGTE esco-
ballar-.. en setembro, polo que menzamos unha série de medi-
pasamos dé ter un posta de tra- das de presión en lexítima de-
ballo na Administración a que- fensa do naso pasto de traba-
dar no paro, Foi realmente un llo, consistentes nunha acampa-
despido encuberto, e máis ten.- da permanente (c;lia e noite) 
do en canta que as noi;as pra- diante da Consellaria de Educa
zas non sairon a concurso_pú- · ción e que durou as 6 semanas 
blicb; desaparecerori. O M.E.C. de loita, encerros, simulacros 
nunca puido xustificar plena- de aforcarilenfo, cortes de trá-
mente esta decisión, po1s nen fico, campañas informat!vas, 
sequer rompe totalmeote con manifestac1óns diante das má-
esta forma de ingreso, dema- ximas autoridades do Goverho 
goxicamente considerada · ta- Galega, encadeamentos e

1 
por 

mén por eles negativa, ao con- último, unha folQa de rame. 
'Ceder ó 2 por cen para a nosa Todo 1sto foi preciso para que 
promoción, co que incumpre , o Governo Galego accedese a 

. tamén a recente Lei de Medidas . solucionar este conflito. 
Urxen.tes para a Reforma da . ·oda esta movilización le-
.Función Pública, que non per- vou-nos a conquerir a ga-
mite máis que i.mha forma de rantia de que seremos colo-
ingresQ a Administráción: o cadas escalónadamente 

·· concurso público. O verdadeiro desde os primeiros de novem-
problemá eran. os Presupostos, · bro até finais de febreiro e que 
cada vez máis pequenos en edu- seremos integrados na- Función 
cación e máis elevados en sec- Pública por cal~uer via e o an-
tores como o militar. tes · pos1bel. O colectivo de . 

nte esta medida, totalmen- afectados de Galiza, e tamén a 
te 'inxusta e inxustificábel, UTEG-INTG, valoramos a loita 

. que. tru,caba ~.mhas expec- levada como un triunfo sindical 
, · tativas. lexítimas, os afecta- exemplar, e demostrou-nos que 
dos de todo o Estado organiza- a resisténcia e coeréncia nos 
mo-nos para exixir a devolu- prantexamentos reivindicativos 

«:ión do noso posto de traballo. rinde os froitos apetecidos. 
A Comunidade ·Autónoma A-n- Penso que se debe renunciar 
daluza, convencida de que ta- ante a opinión pública a postu-
mén esta forma de selección do ra demagóxica e oportunista da 
profesorado esta compete·ncia UGT e de CC.00., que intenta-
sua, firmou, e posteriormente ron sempre desenfocar o confli-
publ icou no ·seu boletín, unha to, querendo-nos arrastrar a di-· 
arde pala que nesa Comunida· · nám1ca de Madrid e ridiculizan
de se concedía o 1 O por éen pa- do as medidas acordadas por 
ra a undécima promoción (a nós nas asambleias. 
máis directamente afectada). A Tamén se debe denunciar o . 
X unta de Gal iza· publicou outra talapte antigalego e contrário 

· arde idéntica por oportunismo aos trabaJladores Autonómicos, 
poi ítico e ante as pres1ons que facendo alongar penosamente 
recibiu por parte nosa, ainda un conflitq que xa podia estar 
que sen mostrar nengun inte- resalto moito antes. 
rés real polo problema .. Tamén ºDORES.FERNANDEZ ABEL 
se concedeu 0 ) O P<?r' cen nas· Membro do colectivo de afectados e 
CC.AA. do Pa1s Vasco, Cata-

, 1 En Compostela os_ m_ar:iifestantes 
lunya e Canárias. Todas estas militante da UTEG-INTG. 

.,,,. 

/ . ' . . " ' 

Asi funciona a "protección'~ ·-institucional do gal,ego 
O que aconteceu recentemen- Citada de Língua e Literatura '" a doutora ~i~ar Vázqu~z Cues- valho Calero, . · catedrátic9 
te coa matéria de 1 íngua e li- Galegas da Faculdade de. Sal.a- t~, catedratica de Lmgua e lado da asignatura na Univer:-
teratura galega da Faculdade manca, que pasou a ser praza L1t~rat1:1ra ~ortuguesa da mes- sidade Galega e autoridade 
de Filoloxia da Universidade para solicitar nun concurso de ma · ~mverstdade e, ~ortanto, indiscutibel' da mesma, nen 
de Sa.lamanca do "ben" ql!e traslados, convocado xa a fins . - perfeitarryente capacitada le- siquera don Ramón Lorenzo 
funciona o respeito, a prote- do ano 1982. Após meses e galemente para ocupala. C?e.be - Vázquez, titular na actualid·a-
cción e o fomento das línguas meses de espera (an-os, tempo .saberse q~e ~mbas materias . · de?.Oué critérios barallaíian 

. que non son español mesmo no ques se tiveron que aclarar · eran antes eqµ~paradas e hoxe os exímios inembros do Tri- · 
n.un ni.vel como o universitá- esperpénticas cuestións como.'' ber!~nc~ntes b mesma . area: bunal para ousaren . deix~r 
no no que o menos que se . o nome da disciplina -houbo uen tivo ª . ~~ ~~ecutar ~se unha praza deserta e desest1-
podia esperar era que se gar- que "demostrar" que o vello mellante ·~ec;:is.ion. ·. ~ ·senor, maren a unha ·Concursante 
dasen .as formas, lease que se nome de 'Lingüística Galega" ,· Zamorda Vrente,o. s(enord ~~~- cuxos méritos, traballo, dedi-
cumprise a legalidade e uns. en tempos en que nen "I ín- mez e · .· uent~s . cate, r_a 1- c;:ación e solvéncia son ben có-
m ínimos critério_s. de ra~iona- gu¡:i" se pqdia chamar ao ga- , cos d: F ~o:~xia :.q~~~ica) ~ecidos na Galiza ~e en . tod.~ ·á 
lidade e de xust1c1a. Vp1amos lego e o actualizado de lín- e.º senor a ego dore y· ona area 'cultural . ~e · expres10.n 
coa notícia. gua · galega correspondian á Pilar . . Palomo e · on· ict~r portuguesa?. , · 

N.a época da chamada .tran
sición ou reforma democráti
ca (?), decretouse a desapari
ción . das cátedras universitá
rias non cubertas ou con po
sibi 1.idade de concurso de tras
lados, entre .estas atopábase a 

mesma m~térit;1), finalmente ~arcia de la _C'onch.a (ca!edra~ . Els :º r:e~ultado: '·'cá~gans.e" 
resólvese (con data 31 de xu- tiesos _de Lmgua · Espanola), a. umca·· catedra de. L.1r:igua -e 
llo deste ano, con premedita-· e~ que cab~za c~be qu.e nu!1 L}teratura :Galega e.x1stente 
ción, "veraneidade;' e alevo-. t~ibunal ~ue ha xulJ)ar. os me~ f?!ª da GaJ1za; ma,t~n a .dota-
sia) o concurso e oh maravi- ritos e . a com,petencia p.~ra c1on que en xust1c1a perten-
lla! ! , fica a p;az~ deserta e ocupar t;inha cate~ra _de Lm-. cia .ª e_sta matéria e que pasará 
desestimada a solicitude da g.ua e Literatura qqlegas non ·a engrosar a de claquera outra 
única persoa concursante: figuren nen -don Ricardo Car- ( Língua Española, por exem-
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plo, por se' non estivese ben 
.protexida); despr,eciase ·· olim
picamente a . voz autorizada 

·deos representantes g.alegos (é 
de· supor que algo terian qu~ 

- xulgar sobre ·o asunto, ou e 
que xa selles nega aos coloni
zados o dereito de coñecerén-

. se?). En Hn, ofensa profisÍO- · · 
nal, desprécio de capacidades 
e méritos obxectivos que nen-
· gun dos señores. citados po
día dignament~ apreciar. dada 
a · $Ua especial izaci:ón.; boico~ · 
te claro ao g~lego, tanién ~ nas . 
·instancias universitárias: que, 
como sé ve, funcionan con 

. idéntico '.'respeito" e· "limpe
za" que o· resto das instáncias 
oficia is españolas . en matéria 
idiomática. . . 
· Viva Españ_a cañi ! !. 

M.P.G.N. 

.( 
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.Ecoloxist_as, cazadores e .:gobeniadores .· ·contra a.Xt:Jnta - .~· 

.-
Este ano a campaña. de caza en GaÍiza comezou cunha 
forte polémica. Ec:oloxistas, sociedades de cazadores e 
até gobernadores ci.vis pretendian""' reducir o número d'e 
dias habeis de caza. A Xunta, que é quen . ten o poder _ . .. 

. r .. . 

·nosas espécies e o perigo dá sua· 
de;;8:panción se 11on se Apon re
medio. Outras sociedades ecolo
xistas fixeron tamén fincapé nesta 

de regular a campaña non acce.deu. · 

Os coellos · andaron todo o vran 
entre · chamuscados. e carreiras 
para · un lado, carreirás para outre. 
Non tiver.on paradura. As perdices · 
non puderon criar ao xeito as suas 
niñadas pois tamén os lumes· as 
trouxeron de sobresalto en sobre
salto. Os perdigóns aprenderon a 
voar . escorriscados polas foguei
ras. As lebres, as pobres, as pou
cas que quedan, .encontráronse 
cos insecticidas nas fabas, que 
este , ano tiveron máis peste do 
normal, nas berzas e ainda · nos 
prados, para matar os vermes. O 
ano xa viña duro de atrás. Os · 
montes están na Sl!a maioria pela
dos -por completo, polo que non 
teñen abrigo, nen para as aves de 
rapiña, nen para o raposo, e até 
para os cans que, en campo libre 
mentres os coelliños, lebraéhos e 
perdigóns son pequenos tamén 
conseguen presa. A causa viña 
negra, cada di~ pior, porque coa 
sequía seguian os i_ncéndios e os 
pastos estaban totalmente rese
cos, e comer era unha aventura. 
Ademais, a peste ainda non se ex
tinguira de todo nos coellos, polo 
que seguia desmando a sua po-

mingo; 1090 parece qúe se suma
ron máis .e máis cazadores e, ta
mén, asasinos. 

a primeira organización en levan
tar a voz e pedir que este ano non 
se a_brise a veda. Apr~sentáronse 
escritos na: Xunta, .. fixeronse xes-:- . 
tións, pero como se. nada. Podía 

· · . ser un ha -medida impopular entre · 
os cazadores, ia ser de .certp coñ- · 
testada por moitos, ; e sendo en 
.époc.a eleitoral · non· lles parece 

. pertinente ao·;; mc;i.nd;::i.mais do go
berno. autonómico dado que as -
eleicións son as eleicións, os vo-

situación e pediron. que se· acorta- _. 
se -o número dé días hábeis para -· , 
a caza, suprimindo as aves. . 

Esta petición tamén a fixeron · 
grupos· dé cazadores, especial 
m~nte de Lugo, o.n~e até o pró
pn_0 Gobernador c1v1I, se ,sumou á 

Estas posicións -.::.t.rouxemn a 
proposta de cazadores doutras -
zonas, principalmente. aquelas 
que non están acotádas, que afir
man qué mentres están a "prote
xer território·s particulares e a re- · 
povoálos qon subvéncián, estase 
a esquilar o monte que é de todos 
xa que os cazadores que deciden 
non Gazar no seus ·cotos, non por 
isa deixanr de sair aó monte._ ·o 

voación. · 
E chegou Outubro e os males -

para esta povoación cinexética fo
ron en aumento coa saída dos ca
zadores. Máis de 20 mil sacaron 
licéncia en cada unha das provín
cias gal~gas. lso só o primeiro do-

. Ainda IX)n é que. a meta<;le dos , 
que saen ao monte, de cazadores 
teñen poLJCO e non dan cun burro 
á tres pasos; pero disparar, dispa
rar, caralla!, no primeiro dia, por 
máis que~O!i> cazad_or:es foron. uná
nimes . ao afirmar que non viran . 

·case pez~ nengunha, por todos os . 
lados se escoitaban disparos. Pa
recia a guerra. Qué systo levaron 
os animais, os grana.es e peque
nos na meairande parte das ve
ces, _xa que ·outras houbo moito 
máis que sustos e, por non ir cos 
cartuchos todos de volta, a alguns 
valíanlles os pardaos, as pombas, 
a todo animal que _se movese, até 
os carrizos. 

Pero o bon será dentro duns 
dias cando non teñan a qué tir:ar-
lle. · . 

E para o ano gué? -Se¡guro ql!e ~ 
piar · que este. P.esie as repovoa- ' 
cións, que por facer ~tamén _se fi-. 
xe·ron este ano, p~ro que- polos 
elementos antes ditos, e pola for
ma de realizar -estas, sen animais 
adecuados para o noso meio e 
sen ollar as . necesidades de cada 
zona en si' non teñen a eficáeia 
desexada. 

A ' oposicic)n 
a que se abrise a veda 
Diante desta situación ADEGA fbi 

·Grupos . ánti~caza 
Membros dos GRUPOS DE 
ACCION ANTI-CAZA veñen de 
estar presentes na aeertura ·da . 
"temporada de caza' no enca-
ro pe Cecebre (A Coruña). .

1 
Durante todo o .dia 27 grupos 

de cazadores bateron incansa
belmente a zona disparando un -

. total de .2.000 tiros sobre as 
aves que nadaban e voaban 
por esta zona húmeda. 
· Segundo ,as nosos dados. 
máis dun 10% das aves acuáti
cas. 'que habitaban o pantano' 
foron,abafidas ou feridas polos 
. cazadores . neste primeiro dia 
-de caza,. o que .supón un dano 

_ · irreparabel para a povoaciqn 
destas aves. . - . 
_ Entre a$ espécies que mata-

- ron os cazadores figuran diver
sas espécies protexidas como . 

· píllafas, som_o~gullo.~ e garzas. 
Poren a especie mais afectada 
foi a Focha, xa que algúns ca
zadores persegueron. a un ban
do qesta_s aves: até disqreqalo 

... - ... - - ~ - - - !..- - • 

. e 'despoi_s po_dél¡:1.s matar un ha 
a unha. Tanto desde. embarca- · 
cións como desde terra, gru-

. pos de ·"matarifes", formando 
pelotóns, "fu$ilaron" dúcias de · 
fochas que se. acercaban con- · 
fiadísimas á ribeira. · 

Os GRUPOS DE ACCION . 
ANTI-CAZA consideramos es- - · 
tas matanzas· de aves selvaxes 

·como ab~urdas, constitúind'o · 
un· atentado ecolóxicG> a un pa
trimónio que é de todos (inclu
,so daqueles que non pagan 
unha cuota ridícula para poder 
matar · nos nasos montes). Por 
último non podemos dei~ar: pa
sar a negli.XéQcia dás autorida.:. 

. des ao ñon vixiar adecuada-
. mente á ·zona, xa que en todo · 

. o dia 'non fixeron acto· de pre
séncia ·os gardas da DirecCión 
Xeral do Medio Ambente Natu
ral. 

GRUPOS DE AccioN ANT1-cÁzA 

, tos e os animais uns bichos. _ 

Recortar os 
dias de caza · 

. Pero non só foi Adega quen de" 
nunciou a sjtuació_n caótica das 

- propo.sta_. ~ero nen co11 esas, a 
Xunta ·segu1u erre que erre na .sua 
posición. perante esta situ'ación . 

· foron moitos os cotos que proibi- · 
ron que se cazas~ no seu território 
en ~oves. Outros foron másia alá 
na toma de medidas ao pr:oibir a 
caza ~~da esta t~mpad~. _ 

. que fan, din, é que veñen aos no~ . ·+ 
sos montes, .· p~p _que afina! non 
·queda nen unha p~za". - --.......~ · , 

A polémica a ,bon seguro que 
vai· SeQUir e,. pO'I~ que parece, a 
Xunta non tenl'TIDita razon. 

PUCHEIRO 

A "VIDA~ DOTEU FILlO 
.. . 

E"CHULI" 

- -,..·~·--. < ~: . "· : .. : 

·O. teu filio é o futuro 

; ; 

. ·, . .-- ·.:._,·_· . 

. . . ~ :. 

CONSflLEAI& OE SANU)AOE E CONSUMO 
D1recc1on Xeral da S¡:iuáe Putlh~a 
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. EXTRA LUIS ·SEOANP 1 

• O BNG esixe no seu programa 
eleitoral que -os taxis cambien 
'o letreiro . de "Libre" polo de_ 
"Ceibe'# . . 

lnci'dentes na entrega dos Pré
mios de Xornalismo. Un perio
dista · enfurecido está . a ·ponto 
de destripar a Barreiro ao entei
rarse_ de que o prémio de sucesos 
quedara déserto. 

1 7 DE DECEMBRO .¡. 
' -

1 HOTEL FINISTERRE 1 . 1 COA i\CTUACIGN . QE: 1 

1 eQUINTETO :DE·\/ENT-0DA .CORUÑA1 
'1 . ESTRENANDO OBRAS DE j 

1 PAULINO PEREIRO E MAN~EL BALBOA j . 
' 

. RESERVAS EN: . " 
, . •AMELIA MUGE ¡·· 

A CORUÑA: LIBRARIAS COUCEIRO E LUME. SANTIAGO: LIBRARIA COUCEIRO E TEN DA XANELA. · RES . 

TO DE GALIZA: TELEFÓNO 43 ;36 24, CO PREFIXO 986 SE CHAMA FORA DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA. 

' . ,, 

UNA . 
tJRNA 

I 

-+ 

. . ~ 

LO SiFNTO. 
PE~O A$1 F-s f:L 

j'JEGO DE LA 
'DEMocAAGA., 

1 ••••• 
Albor non permite que vários di
rxentes . sandinistas participen 
como observadores nas eleicións 
galegas. 

• • • 
- Fortes díscrepáncias internas -no 

BNG ante as próximas ele.icións. 
· A liña Yul Brinner parece irre

erotestas ante a preséncia de 
Lluis Llach como submarino na 
precampaña .do Bloque. EG xes
tiona .xa várias actuacións de 

'Patxi Andión. 

• • • 
conciliábel cos partidários do · Garrido Valenzuela e outros con-

. "Perro de Lanas", mentras os selle iros serán doblados ao gale-
militan.tes ' punkis. permanecen go p·otos mesmos que doblar~n 
na· sombra. "Esto non o arranxa · . 'Dallas' ."Son necesidades de 
nen Mara. ·costas", opinou un . imaxe cara ás eleicións, nori si?". 
membrn da base. afirmaron. . . 

_,-
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CULTURA 
~Qui 

Mánuel Rivas; 
profeta __ da tribu 
Chega puntualmente á cita. Estamos no 'Playa Club', na 
baía coruñesa, frente ao Atlántico. "Ocupando un 
palco proscénio do gran teatro · do misténo ·cósmico", 
como escrebera, referíndose a Galiza frente ao · 
Océano, Eugenio 'D'Ors. . · . · . · · 
Na 'Coruña frente ao Atlántico, portanto no·Ociderite da 
Románia e no sur da Céltia; na Gáliza que, non · · 
impunemente foi, no pasado, fm da terra coñecida. Na · . 
terra que habitamos os, se acaso -como di Manolo 
Rivas, cara de tan bon rapaz- últimos moicanos, os 
imJ?ertérritos seguidor~s de certos grandes relatos -que 
dina Lyotard-, de certos bons mitos qu.e, díganme: 
para qué os irnos abandonar? · 
Pergunta: O n:iodo en que con
cebes esta pnmavera que, no 
ámbito da criación, parece estar 
a agromar en Galiza, está nega
tivamente determinado tanto 
polo rexeitamento das águas es
tancas do Leste como dos admi
nistradores da Casa do Pai. 

Sempre que surxe o as.unto do 
milagre cultural e a primavera, 
sempre hai alguén que di que se 
trata do canto do cisne. Polo 
que a min respeita: e ainda que 
se me ten alcumado de profeta, 
non é que o teña moi claro: de
pende, realmente, de como me 
levante: Hai síntomas que pare- · 
cen positivos. Outros, en cámbio 
deseñan un signo escuro. 

De todas maneiras o que é 
evidente é que hai rebúmbio, 
tensión, convulsión. Precisa
mente por isa a identidade pode 
ter futuro, porque existe, actual
mente, vida e movimento. 

Os dous perigas· a afrontar 
poden ·ser os que constituen o bi
nómio ao que me refería: o es
tancamento, as águas vellas que 
rematan por apodrecer e, por 
outra parte, cando falo da Casa 
do Pat, falo dese senso patrimo
nial, ese Sf!ntimento de proprie
dade privada, tristemente mini
fundista que, non-por acasoJ se 
reflexa .en certos ambitos cultu-
rais. · 

Precisamente un dos aspectos 
máis positivos da situacián ac
tual reside na pluralidade. Se fa 
cemos .unha radiografía da cul
tura galega hoxe, rapidamente 
comprobamos que non xira 
arreaor dun polo. Ten moitos 
prismas, actualmente, a cultura 
galega. Nada hai ne/a, hoxe, de 
unidimensional. 

Ora.; o que si é importante é 
ligar esa f rimavera cultural ao 
tecido sociál, impregnar, na me
dida en que fose posíbel, a vida 
galega, con todas as contradi- · 
ciáns que producirse podan tan
to nun terreno como nol outro. 
Hai que co'nfiar, ver-dadeiramen
te, na capacidade máxica (ia tri
bu n,ara criar e producir cos seus 
instrumentos novas e vellos, coa 
pluma e o pincel o mesmo que. 
neo video ou coa música f!l~ctrq 
nica. 

. p .-Mais, talvez, no tema das 
águas estancas do Leste habia 
unha referéncia, se acaso, ao 
oriente. político", do. mei;mo 
.modo que na Casa do -Pai ha.J 
bíaa,· outr:a vez se acaso, ao na-

. cionalismo esencialista, do que 
a miña opinión particular é que . 
o problema non é tanto a sua 
perduración nos ámbitos políti- -
cos · do nacionalismo actual, 
como, 'máis ben, a falta de cori
tinuidade desa tradición, eti · 
fin .. . · · 

. R. - Bén. NoIJ se trataba tan
to . dunhá irríaxe xeopolítica 
·como dunha imaxe poética. O 
xo?io c;io Oeste e o Leste ia, 
mais ben, no senso de que, na 
ídea-céltica, no Oeste está sem
pre o renascimento, é- o · lugar 
onde hai que procurar as illas· 
floridas . O mundo qo .Leste era -
o .vello mundo, o ·que ficaba de
trás, 

O · temá dos administradores 
da c;=asa do Pai e~a, xa che digo,_ 

ese· cuestionar os notários. Que 
_,.,curiosamente case nunca é xen
te que apo_rte ~u críe, mais que . 
aparece repartmdo medallas .. . 
como donos do ·chiringuito , 
non? · 

P. -Positivamente; porén, a 
tua opción é pala non subalter
nidade do discurso a emitir des
de Galiza e pala afirmación da 

· orixe visto qu~, na cita que tes 
feito de Pere Ginferrer "c;ada 
traxectória emerxe da sua raíz". 

R. - Xustamente, o funda
meHtal para min é que esas éX
presións que eu :vexo como es
peranzadoras non se fan en fun
ción do que o outro --e cando 
falo do outro pensó na petrópo
le- esperaba que nós fixese
mos . No. pasado 1 cando un se 
puña diante do papel en branca, 
<liante dun cadro, ou todo iso, 
primeiro imitaba e despois facia 
o que lles gostaria aos donas da 
metrópole que fixésemos . Agq
ra trátase,. con todas as influén
cias e intercámbios que poda 
haber --como, ·na pmtura, o 
neoexpresionismo alemán ou a 
transvangarda .italiana- de mo
vi mentos autoxerados." No .que 
vale a pena déi.xase sentir, como 
polo demais sinalou Bonito Oli
va, o xénio local. Hai unha pro~ 
dución cultural desacomplexa
da. O máis interesante non son, 
para min, tanto os lo~ros como 
a atitude, a disposicion ene:rxé
tica. Hai núcleos aquí, ben se 
ve, que están intentando expre
sarse sen facer produtos <Stan
dard>, gramos qué son da pri
mavera que falamos. Por aqui 
vai a ca.usa, creo ~u. 

P.-0 teu leit-motiv parece 
ser ese "a identidade sena con
vulsiva ou non será" provinte de 
Max Ernst. 

R.-Demasiadas veces o ·con
ceito de identidade enténdese 
como simples conservaoíón; non 
·obstante, cando. falamos dunha 
identidade viva, que sexa útil . 

·: para .a . xente· de hpxe, f~lamos 
non unicamente dun resto a 
conservar' na artesa, senón dun 
alime11to . válido e reconfortante 
para o futuro . Entón ten que ter 
COQtradicións · internas, convul
sións, loita; para min ten que 
haber conflito dentro da cultura 
galega: Ese mito da A!cádia 
pérdida .. ~· a Arcádia non está 
detrás, está adiante, n.on é nos
tálxia do pasado .senón fame do · 
futuro. Non podemos pensarnos 
~orno innáns galeguistas presos 
da saudade do pai:aíso . Debe
mos educamos para o conflito 
entre .nós, entendendo por este 
a diversidade., a diferéncia, _non 
a vi-oléncia. 

Para que se manteña ·a 1denti
dade .é necesária a convulsión. 
Algo ten que pasar en Galiza. 
Ten que haber. unha emersión, 
urí estalido de · criación resp.on
sábel. Ou agora está empezan
do a sair a ponta do "ice
berg" ou isto aseméllase ao que . 
ti ~hamabas "a organizaci9n da 
decadéncia". Isto ten que ir nun 
ín crescendo: Fíxate no caso da 
música ou do vídeo: o que nos 
chama a atención neles, o que 
queda, é oque teñen de galega, 
o modo orixinal no que se mani·
festa neles o xénio local. 

P.,- Ti sitúaste entre quen , 
apostamos por un conc eito non 
cousific.ado da identidade gale
ga e qu~ optamos, portanto, 
pala deglucion integradora do . 

' externo como modo de preser
var o noso eu colectivo. · 

R.- Si. Chao Rego_, no seu 
ensaio "Eu renazO' galega" situa 

- comó un dos perigos ·para o na
cionalismo o dun narcisismo pri
mitivo, o dun mirarse demasia
do no espello da água, tant,o 
que, por querer apre1xar a pro
pria 1maxe na água, rematas 
afogando. Polo demais, ·os bons · · 
momentos da cultura galega pa
saron por ese senso de abertura . 

A xeráción "Nós" é ainda un 
· ·modelo neste nese senso, Eles 

leváronnos a unha viaxe tre
menda arredor do mundo . . O :· 
s'eu contacto co·as vangardas, a· 
soada tradución 'de · Otero Pe
drayo d(,l}gunhas páxinas de Joy
ce, o coñecimento do e~presio
nismo ... Eles miraron, de xeito 
natt!fal, o foráneo para realizar 

·un diálogo de ti a ti, sen com- . 
plexo provinc~.~no nengun. 

Nos países que foron vencidos 
os ~spiritos aJ,irmativos da iden~ 

tidaáe ndcional 'tenden a oscilar 
entre un sentimento de desespé
ración (LoL1-sada Diéguez: "Non 
nos enganemos: Galiza vive a · 
pesares dos galegas") e outros 
de esperanza (Ramón. Otero Pe
drayo: "Hái unha terra prometi
da para os galegas: Gpliza") ... 

R. - Coido que conviven ·den
tró, "tamén da n9sa xeración un 
sentimento de moicario, de ser 
os últimos da estirpe, de ir re-· 
matar os nasos ciias falando ga- · 
lego uns cantos nun asilo para 
frenoRáticos e demais, mentres 
o meoio é outra história e, ~n 
cámbio·, por outra parte, un 
sentimento, sobre a base da utí
lización dos instrument0s da ra~ 
zón· e ·Q corazón, .de esperanza, 
dese princípio esperanza do que 
fala Bloch e que nos é necesário 

· ainda que nos sigamos sentindo 
, . un po:uco moicanos. 

P. _:_ Tal vez é preciso insistir 
sobre a pertinéncia de espíritos 

. fortes . 

R.-Si. Creeó que é funda
~ntal sabermos que podemos 
gañar. Este país feva vintemil . 
·anos á défens1va. Hai que ter un 
espírito de Sol Nascent~. . 

A sorna é un bon modo_,' mais 
primário, · de defensa. Fáltanos 
ese espíritu de "pressing" por 
utilizar o símil deportivo. A ve
ces prima a deixadez, a autofá
xia, a idea de. que vale, está 
ben, mais non irnos gañar. Se o 
contrário ) ;egue traballando hai 
que utilizar ese · "pressing" ou, 
por empregar outra imaxe, esa_s 
técnicas marciais xaponesas. E 
necesária. unha certa disposición 
de ánimo colectivo. Son_preci
sas azas para o ser galega. ' 

P. -Diversas veces se teñen 
erguido para reclamar atención 
para á Xeración Nós, tan inxus
tamente · infravalorada, tamén 
no plano político, cifra como 
ela é dun: auténtico ·Cosmopoli
tismo desde Galiza. 

R. - Mira; falandó de mila- . . 
gres e primaveras e tal, a mellar 
proba de que pode ser posíbel 
ese resurxir precisamente o 
constitue esa xeración. 'U9ba 
mjnoria, entre os cais algun que 
estaba situado no plano esoteri
co, de repente, nun prazo de 
tempo curtísimo, con poucos re
sortes e nun méio hostil, desen
volven un labor fecundí,Simo 
arredor de 'algo tan sólido como 
.foi a "Nós" . · 

Ademais, o máis interesante 
para min é a sua acción en .aba~ 
no, o xogar todas as cartas. 
Eran auténticos homes-orques
tra. ~ó a~i s~ explica a sua enor
me mfluencia. Incluso conecta
ron coa actividade científica ; . 
aquela q~e. xu~to talvez co en
saio filosofico e a gran ausente 
actual da cultura galega." 

. No gue respeita ao plano po
lítico e chamativo que eles son 
capaces de superar a idea tanto 
de nacionalismo como utopia 
imposíbel como a idea de nacio
·nalismo como inxenuidade poli-' 
tica. · · ' 

Eles superaron unha causa e -' 
a 'Oufra, · non sendo 1 ademais, 
políticos profisionais, que eran 
daquela os que Castelao chama
ba- "republicanotes': encarama
dos ao ax~ntamento, aqui na 
Coruña, por exemplo. Efes., en 
quince . anos, revolucionaron 
todo isto e chegan a ter peso~po
lítico real: a aprobación do esta
tuto si que foi un milagre. Iso 
demostra o seu realismo políti
co e a sua capacidade para cc;im-
prometer distintas forzas. .. 

Ademais, no contraste entre 
o presente e o pasado do nacio
nalismo evidénciase tamén a sua 
capacidade integradora, a sua 
capacidade de convencer, máis 
que de vencer. O nacionalis'nio, 
creo eu, padece bQxe de autofá
xia, parece que é mais · impar- . 

· tan te manter o reduto que lan
zarse· perigosamente á realida-· 
de. Habena que recuperar ó as:
pecto ético da sua actividade, a 
referéncia, por exemplo, que fai 
Castelao de "redimir a miséria 
moral de Galiza'' . Ou recuperar 
ese talante que mostra Castelao 
noutra frase: "frente aos inimi
gos hai que ser firmes, c9s ami
gos hai que pactar, ·cos irmáns 
hai que ceder". E un espírito 
que está en relación co seu éxi-
~. · . 

. P .-Un dos rasgos máis preo
cupantes á par que esperanza
dor, do presente radica nunha 
inxénua apoloxia da cultura 
como se ela non fose, rion pude- . 
se ser, tantas e tantas veces, 
veículo de dominación. 

· R. -,Hai ese perigo, de fasci
nacián pota cultura que chega a 
afogar a própria vida, que a 
transforma en pose. Dese modo 
degrádase tanto a cultura como 

· a vida, falsifícase. 
Ocorre ademáis que a exis

téncia, socialmente fonga , desa 
fascinación facilita a recupera
ción, a rentabilización institu
cional desa fascinación. Pénsese 
nesa visión da cultura como su-

. cesion de modas , esa obrigación 
de estar sempre "a la page". Qu 
nese profisionalizarse no senso 
de acabar sendo· devoradores, e 

· non degostadores, de cultura. 
Ao haber, entón, esa demanda, 
esa utilidade, esa s'uperfü:ialida·
de da cultura facilita un uso ins
trllmentalizado, manipulado 
dela, en función das inaugura-

. cións! !-! Para que o primeiro dia 
tal ,personaligade inaugure o 

· . 'cisuntQ. Realmente é terríbel 
agora is to!!! 

Fala con total xuício e sensa
tez . Ser un pouco profeta .é pre
cisamente . o signo da sensatez 
sua (que digan- o que digan os 
eternos .detractores de calqµer 
nascimento). Se acaso , gostaría
lle alonxarse desta cobarde, ve
lla, tan selvaxe terra para ir' 
como nó poema do queridísimo 
Espriu, máis..aló do Norde: "On 
diuen que la gent és neta / i no
ble, culta, rica; lliure, / desvetlla
da i felir!". Mai~ non obstante 
ficará aqui, con este árido pavo, 
a oficiar os ritos do templo. 
Para· el, como para tantos ou- . 

·tras irrnans valerá, tamén, o ' fin 
·do· ensaio de Cantico de Espriu: . 
"Car sol també molt covard i 

Fala coo tot~I xuício e sen·sa
tez. Ser un ·pou_co profeta é 
precisamente o signo da sen
satez sua' (que digan o que di
gan os eternos detractores de 
calquer nascimento). Se acaso, 
gostaríalle alonxarse desta co
barde, vella, .tan selvaxe terra 
para ir, como no poema do 
queridísimo Espriu, máis.aló do 
Norde: "On diuen q1,1.e la gent és 
neta / i noble, culta, rica, lliure, 
/ desvetllada i felig!" . Mais non 
obstante ficará aqui, con . este 
árido povo, á ofi.ciar os ritos do 
templo. ·para el, como para tan
tos outros irmans valera, tamén , 
o fin do ensaio de Cantico de 
Espriu: "Car sol també molt co
vard i salvatge / i estimo a me/E 
amb un desesperat dolor /aquets 
meva pobra, Z bruta, tris ta, dis- · 
sortada· pátria". · 

Texto: ANTON BAAMONDE 
Fotos: CHUS GARCIA 
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Constituise-nos Estados Unidos 

Criada únha Asociación 
de Estttdos Galegos 
Os pa,sados-dias 1 O e 11 
de Outubro celebrouse, 
na U niversidade de Maine · 
(EUA), a 1 Conferéncia 
de Estudos Galegos 
nos Estados Unidos, 
convocada pola profesora 
Kathleen March. A 
corif eréncia culminóu coa 
fundación dunha 
Asociación de Estudos 
Galegos. 
Ao longo de sete sesións l ér~n-' 
se e discu,tíronse perta de trm
ta ponéncias sobre diversos as
pectos da cultura, a li teratura 
e a Jíngua galegas . A sesión 
plenária estivo dedicada a Ro
salia de Castro, e houbo tamén 
aportacións sobre . as cantigas ' 
de amigo, Alvaro Cunqueiro, 
Rafael Dieste, Gonzalo R. 
Mourullo , Xosé Luis Méndez 
Ferrín e Xohana Torres. Estu
dáronse aspectos da obra en 
castellano de Pardo Bazán, 
Valle-Inclán e Torrente Balles
ter, falouse de literatura oral 
en Galiza, arte popular galega, 
e tado actual do idioma, do 
ponto de vista sociolóxico, e 
de diferentes cuestiáns lingüís
ticas e filolóxicas. Foron pro
xectados vários vídeos cedidos 
pola Xunta e Rosendo Díaz
Peterson leu algur¡s anacos da 
sua recente novela "O filio de 
Don Tomás" . As actas da con
feréncia serán publicadás no 
1986. . 

A Asociación de Estudos 
Galegos 

O {in primordial da Asociacíán 
de Estudos Galegos será "fo-

. mentar o interés e o estudo da 
cultura galega no país america
no" . As reunións da Asocia
cián terán lugar en futuras con~ 
feréncias, que se convocarán 
con carácter anual ou bianual , 
segundo decidan a maioria dos 
membros. 

A Xunta Directiva ficou 
constituí da con Kathleen 
March (presidenta), William 
Smither ( vieepresidente), Ce
sar Oro {secretáric) Fernando 
Amigo (tesoureiro) e Xoán 
González Millán (vocal de in
formación). Foron formulados· 
os proxectos de fundacián du1h 
ha revista de estudos galegas e 
do estabelecimento de seccións 
permanentes de traballo na 
"Modern Language Associa
tion" e a "American Associa
tion of Teachers of Spanish 
and . Portuguese" . Acordouse_ 
iniciar contactos, tamén, con 
diversad instituc!óns galegas e 
americanas interesadas nos 
mesmos fins que :a asociación. 

Segundo os acordos toma- · 
dos, a Asociación de Estudos . 
Galegos terá carácter aberto e 
poderán pertencer a ela todbs 
os que acrediten interés pola 
cultura galega . Procurnrase 
P!~pugnar o emprego ~~io.ri'
tano do galego nas reumons e 
comunicaciáns dos seus mém
bros, ainda que inglés, español 
e portugués serán tamén idio
mas ace1tábeis. · . 

Dado que unha maioria .dós 
membros· actuais pertencen 
profisionalmente ao campo li
terário, cabe esperar que ·ª li
teratura sexa a disciplina máis 
atendida pola asociaCión, noA 
obstante manterá a sua aten
cián sobre todo tipo de maI]i
festacións cultura1s rela.ciona-
· das con Galiza . 

Os interesados en estabele
~er contacto coa asociacián pó
derán escreber a Kathleen 
M~rch (D~partmeh~ of_ Fo
rcmg Languages-Umvers1ty of 
Maine-Orono-Maine 04469-
·usA) ou a Xoán González Mi
Jl án (31 -52-36 th Street-L.I.C.
~ew York 11106-USA). · · 

ALBERTO MOREIRAS 

Alberto Moreirasé profesor na · 
Universidade de Athens, en Geor
gia (EUA) e asistiu á Conferéncia 
ae Maine. . 

f os nomes dos lugares 

Os rios onde se usaba dicer Pontedeu- · 
me (Ponte de Ume), . que ao 
xuntátselle o '.-e-'- da preposi
ción deu lugar ao xéito de co
mo lle . yhaméll!1os hoxe, rio 
Eume, .e non rio Ume como Eume 

e Umia 
Velai dous rios galegos que re
gan terras ben., distintas e que 
nós irnos tratar' de unir aqui 
polo seu nome. _ . · 

O Eume, que déspois de · 
atravesar entre as angosturas . 
do mosteiro de Caaveiro , (te
lúrica paisaxe de terra ceu e 
água) deita as · sua$ áglJ.aS no 
mar dós ~tigos ál:tabros, on
de se abren ~s rias de Ares, 
Betanzos e O Feuol, era cha
.mado na ldade Mé4ia,. rio 
Ume, que aparecia-disimulado 
nos documentos da época 

. dentro de ºnomes compostos 

1. músicQs de galiza -

Francisco · 
Antóriio ,. 

Ya·rtguas 
(Medinace1!, 12-IV-1682. Sa

. !amanea,. 2o-X-1753), 
. Mestre ~e Ca~ela...da Catedral 
·de Santiago, Neno de Coro na 
Colexial d"e Medinacelli; o · 14 
de Setembro de J 706 ·é no- · 
meado capelán de coro na Co
lexiata "de Alcalá de Henarés. 
A princípios .a·e 1708 é no
meadó · mestre" · de . ·capela de 
San Cayetano de Madrid. e ne
se ano fará oposicións á prazá 
de mesté de capela da Cate-

. dral. de Sigüenza, que gaña Jo
sé de San Juan, 'pouco témpo_ 
despois sucederao Yan~as 
q~e . xa ten moito prestixi~1 de tal xeito que o 30 de Abril 
de 171 O é nomeado Mestre de 
Capela de Santiago sen oposi-

. ción, só polos infol'IÍleS que 
posuia o Cabido. Tamén sen 
oposición é nomeado Mestre 

· , Q'e Capela da Catedral de Sala- ' 
·manca o 7 de Setembro de' 
1 718 ·e Catedrático de Música 
n.a Universidade Salmantina o ·-.· 
21 de Outubro do 1718. En 

· Salámanca permanecerá até a 
sua morte. · 

Yanguas segue sendo un 
c9m positor descoñecido pésie 
á ~a.J?-de im_portáncia, que ten. 
Di Lopez-Calo· que e un dos 
músicos máis . representativos 
da España do sécukf.XVIII na 
sua primeira metade; nese 
sentido continl,la na capela a 
gloriosa tradición barroca cu
xo cúmfo é· Vaquedailo, a ·po- · 
licoralidade e o contínuo no 
haJ]Ja son ·guas características 
coincidentes do seu predece
sor. Ainda asi, Yanguas é xa 
un músicefmoderno comó po-

na antiguedade. , _ · 
Decruado asi o nome ·de 

Ume xa se nos f ai máis seme
llante aó do outro rio que ho- . · 
xe nos ocupa que é o rio 
Umia, ese curso de água que 
despois de nascer ·nas Terras 
de Montes, pasar por Caldas 
de Reis, e regar os viñedos al-

-bariños do Sainés, de.ságua 
mainamente pertiño dé Cam- · 
bados. , 

Ainda que ao noine de ·Eu
me ( ou U me) procúranlle os 
investig1;1dores "fondas raig8.ñas 
no idioma dos celtas; a nós 
parécenos máis natura.J. pensar 
que nos a:topamos .-nün caso 
semellañ.te ao étimo de ·Hom
breilo, ao pé dorio Miñonas 

dé . deducirse da participación · 
nas polémicas orixinadas por 
VallS e mais Durón, nas que 
apoia - non sen reticéncias
'as diSonáncias empregad-as po
los citados compositores. O 
escrito sobre a misa "Scala 
Aretina" enviouno desde San
tiago o 18 de Outubro do 
1716. 

No arquivo da catedral sal
mantina consérvanse quiñen
tas cuarenta· e sei_s partitu"ras, 
moitas _delas compostas . na 
sua estadia en Santiago e que 
probabelmente levóu : consigo 
para Salamanca. Ten interés o 
estudo das obras datadas de
nantes· do . l 718, xa que desde 

· 1714 comeza a compor "can
tadas", xénero xa claramente 
moderno. Outro síntoma de 
modeinidade é a inttodución 

. pro$fesiva dos violins, oboes e 
clarins; asi é de. 1 712 un "Di
xit Dbminus" nos que ºutiliza 
violíns, se ben o . acompaña
men to é declaradamente ba
rroco, o mesmo g_ue a Misa en 
Do maior de 1714. Ese pro-

c.·VARELA, . 

· por~as . de Lugó, e do que xa 
temo,s f alado nest~ xornaI, en
tendendoo . como un lugar 
abondoso nunha espécje vexe
tal que é a compaña natural 
das corrente,s de agua, como é . 

' a árbóre do ohrio, ese "ul
mus" latino que !!asarla doa
damente duriha . 'úlmida" a 
unh·a "umia'~ que serian pois, 
os "rios dos olmos", árbores 
que ainda hoxe bordean ain
oos rios. · 

· O castro de Opibre, dada a 
sua semellanza co Hombreiro 
lugués de be ter o seu sign1:t1-
cado na mesma orixe. . 
· Cando os viciños de Laza 

. fabrican aquelas estrañas más
caras gue .locen os peliqueiros · 
pdlo , Entroido, escollen para 
facelas a .madeira de "umei
ro", que no,1?- é outro que .o 
nome do mais alto dos vexe
tais, ·que deixou ·fondas pega
das na nosa toponimia. · 

_, 
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greso instrumental desembo
cará no 1742 na Misa en Sol 
Maior con violins, oboes 
trompas e só catro voces fr'en: 
te ás doce voces da Misa en 
Do M. Tamén é moi intere
s~te, ,~este sentido, o "Mag
niflcat de 1712 con clarin e 
acompañamento. 

Vemos pois gue é posíbel 
no arquivo de Salamanca, re: 
construir a actividade de Yan
guas en Santiago cotexando 
os datos coa evoluci6n da ca
pela musical, ·cuestión moi 
rmportante para entender o 
período que vai desde a mor
te de Vaquedano á· chegada 
de Buono Chiodi. Na Catedral 
de Compostela só se conser
van catro obras de Yánguas 
ao menos duas tamén están 
en Salamanca-: "Beati inma
culati in vía" a 8 v. e harpa. 
"Dixit Dominus" a oito voces 
con órgao, violón e harpa (Sa"."' 
lamanca 3061 ?) "Magnificat" 
a 8v.,- yiolón, harpa e órgao 
(Salamanca n. 3082?) e -
·~Haec Dies" a 8 v: violón, 
harpa e órgao. Como vemos 
todas son de "estilo antigo": 

Todo ,parece indicar que o 
estudo de Yanguas é es_encial 
para entender a música .na sua 
época especialmente nos anos 
críticos.. da estadia en Santia
go xa que cabe interpretar 
que Y anguas sexa un dos· pio-

. neiros dos novos xeitos. · 
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Os 'sucesos 
de Sofán.· 
Sofán, unha das parróquias máis 
extensas e povoadas do concello 
de Carballo en terras de Bergan
tiños, foi· escenário en 1919 dun 
dos tráxicos sucesos que convul
sionaron o múndo agrário e ru
ral galego de primeiros de sécu
lo . En todos eles -Oseira, Na
rón, Nebra, Sofán, Sobredo
os perdedores foron sempre os 
lavregos, as clases populares , na 
sua rebeldía e emrentamento 
contra das disposicións do poder 
caciquil que consideraban- arbi
trárias, inxustas ou que atenta
ban contra deterrniñadas tradi
cións e costm.nes con fondas rai
gañas no povo. · 

En Sofan a rebeldía foi afoga
da en sangue pola guardia civil . 
Pagaron coa sua vfüa nada me
nos que cinco mulleres: Xosefa 
Bolón Mato, María Caamaño 
Pallas --quen deixaba sete orfos 
e estaba preñada doutro--, Car
men Beira Souto, María Serra
no Paz e Pepa "do Neno", según 
a pescuda que fixeron os meus 
alunos sofaneses do pasado ClJ.!
so. A memória histórica dos so
faneses , pese aos anos transcu
rridos, está fresca dabondo en 
relación a estes feitos e ainda 
quedan persoas que os viviron. 
Por elo non é de extrañar o co
ñecimento deles polos rapaces, 
que ficaron un tanto surprendi
dos e OTg1:Jllosos ao ler en "Un 
ollo 'de vtdro. Memorias dun es
quelete" o diálogo que Castelao 
lle fai manter ao esquelete-per
soaxe principal cun esquelete 
anónimo de muller: 

"-¿Serán vostede algunha 
muller das que mataron en Osei
ra , Nebra ou Sofán? 

-Non, señor, non -respon
déume- . ¡Eu morrín de tristu
ra!" 

A orise dos tráxicos feitos de 
Sofán semella un pouco oscura 
e confusa. O andacio de gripe a 
finais de 1918 deixa pequeno o 
cemiterio do adro patroquial. 
Os viciños desexaQ a amplia
ción, mais o alcalde de Caroallo 
ordena a sua clausura e conti
nuar os enterramentos noutro 
terreo, cuia tramitación como 
novo cemiterio estaba paralisa
. da. Os viciños opoñense e s~
guen a soterra-los paren.tes no 
adro, sen atender as autorida-
des·. . 

O <lazaseis de .fevreiro de 
1919, día de autos, fa proceder- . 
se .a un _novo enterro . Esta vez, 
para que. os viciños non sairan 
toa .sua, acompañaban a fúnebre 
procesión duas parellas e un 
cabo da guardia civil. As mulle
.res fixeron-lles frente e os, guar
dias atacaron-nas coa bai~neta . 

· Duas Xa morreron óo sitio e ou
tras seis foron fe'ridas, morrendo 
tres delas aos pouco.s días. V~
rios homes e mulleres son pet1-
dos e enviados á cadea. · · 

Intentou-se agachar, ge -prin
cipio, tan bárbaro e · sanguento 
acontecimento, imp€dindo a sai- . 

·da de xente e noticas ear:a-A C-o
ruña. Mais alguén consegµiu ·ra
'char o .cerco e amafa n'ov(J espa
llouse: De seguida esixense res
ponsabilidapes e aparecen na 
prensa, .unpa tras doutra,- notas 
exculpatórias das autDridades 

· carballesas: O xuíz de 1" instan
cia asegura estar ausente de 
Carballo ~n tal día, 6 xuíz muni
cipal tamén nega a sua respons-· ; 
bílidade, o mesmo fai o alealde." 
O crego da parróquia, que man
tivera onha a~titude ambigüa, 

.. \ 

nOn di náda mais rematará per
mutando -co de outi:_a parróquia 
durante un tempo, diante da 
axitación dos feligreses. 

A NOSA TERRA pregunta
ba-se: 

"¿quén chamou a guardia ci
vil? ¿ Quén ten autoridá para 
dispoñer da · forza púorica 
nunha -vila, fora deses siño
res? Un . médico, verbigra
cia, non; un porteiro, menos 
ainda. Veremos si a culpa 
non foi' de ni!1guén. O conto 
do Meco." 

Para o boletín nacionalista o 
c~ciquismo imperante era o cul-
pavel: · . 

"Tódol-os cacicatos galegos 
están xa tinguidos de sangue 
inocente. Ninguén ten nada 
que botarlle ·na cara ó ou
tro... Nebra = ·gassetismo; 
Narón = garciprietismo·; So
fán = idoneismo conserva
dor. " 

O gov ernador ciVil e altos 
mandos da guardia-civil acoden 
a Carballo e Sofán para "calmar 
los ánimos". Saen tamén para 
aló vários guardias _para reforzar 
a guarnición local. A versión 
oficial do goberno civil, recolli-
da por La Voz de Galicia, insis
tía na preséncia de "elementos 
extraños" que incitaran ás mu
lleres a agredir aos guardias na 
ideaia de que ·elas non serían 
castjgadas. Os guardias non fa. 
r~~n mái~ que "n~p~ler" a agrt:
s1on e ainda- sufrinan tres fen
dás Rºr .paus e pedras resultan
do ' contusos en mejilla y mano 
derecha y espalda" , · 

A preséncia de elementos ex
traños .era tema socorrido dos 
que negaban a capacidade de re
lJeldía dos labreg_o~, e labregas 
na sua eterna sunns10n ao poder 
caciquil. A NOSA ' TERRA 
tiña-'O claro: 

"eses elementos extraños de 
que falan sempre os políti
cos , son os homes · libres, 
déspírito cidadán e rebeldes 
por consciencia~ · · 

Como sempre ocurre nos mo
mentos tráxicos a solidaridade 
coas víctimas de Sofán non po
día fallar. A Federación de So
ciedades Ovreiras victimas de 
Sofán non podía fallar. A Fede
ración de Sociedades Ovreiras 
promove unha campaña en fa
vor das familias das víctimas e 
fai chegar a sua protersta ao 
Consello de Ministros solicitan- · 
do o esclarecemento dos feitcis. 
No local das Iramandades da ·· 
Pala de A Coruña celebmu-se 
un mjtin eon participación da 
Unión Campesiña, a Xuventude 
Socialista, a Asociación de De
pendentes de Corñércio, o Casí-
no Republicano e Vários nacio
nalistas, entre eles unha muller 
da sección feminina da Irmanda-
de que "espresou a élor das mu- , 
Ueres dinas ante o fusilamento 
das irmáns labregas .na aldea de 
Sofán". Estaba prevista a parti-

, cipaciói:l de ~agrários de Carb~llo 
que non pmderon chegar ate A 

_Coruña, como tampouco se pui
. do celevr:ar unha manif estac_ión 
rta capital de Bergantiños ao do-
mingo sesuinte. . . 

Compnría refl€sionar soboi 
do servilismo e da rebeldía dos 
nosos lavregos, das suas actitu
des e das suas respóstas <liante 
d<Js cuestíóns que Hes afectan, 

. cla Sija peéuliar escara de valo
res, iesp€tável mais difícilmente 
compartível dende fóra do seu 
mundo . 

' Nun· texto Sel\ asinar, A 
NOSA TERRA recgñecía unha · "" . 
presunta incoheréncia no seu 
·comportamento: -

ij triste que os nps9s labre-
. gqs, se deixen matar poi-a 

defensa .dún . baldaquino 
como . ná Osera, ou poi-o 
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cambio dun camposanto 
coma ·en Sc;ifán. Que consu-

. man as suas enerxías por · 
esas cousas·; cando nóutras 
de mais transcendencia ·xe
neralmente- son ·nulos. En 
Osera, lles· non importaba o 
baldaquino coma obra de 
arte; senon como ouxeto 
tradis:;ional. En Sofán loitaT . 
ban tamén por tradición un 
pouco atávica ." · · · 

Para C? órgano das ~rll}andades 
tal actitude constitwa unha 
"vetdá. doorosa''. 

as ·bandas de música . 

A b.anda 
de Sober· 
Na terra de Lemos, · unha da,s 
bjsbarras rriáis uniformes da Ga
líza central atópase o munidpio 
de Sober. As xentes de Saber 
son xentes de humor e de senti
mentos, tiveron sempre o seu 
espírito preñado dunfia ~onda e 
fina sensibilidade musical. Asi ,
polo ano 1927, Sober contaba 

1 andando-aterra 

Finximento 
gal ego' 
T~nnos 'chamado poderosa
.mente a atención a cantidade 
de bos actores de teatro -que 

· dá Galicfa. Dende logo, de 
que seipamosJ non naceu en
tre nós nengun actor_ xenial, 
se esceptuamos a María Casa
res. Con todo ·entendemos 
-que a Casares perteñece a es~ 
cea francesa. As súas grandes 
interpretaciós fixoas en Hn
goa francesa levando aos es-

, cearios obras teatrais de au
tores galos e non galegas, pese 
a que a i:aziz,. a fonética e 
mesmo. o sfüificado das duas 
palabras se semelle. 

Dende os anos setenta <les
te século o teatro galego co
menzou a subir aos escearios. 
Foron apar-ecend9 grupos tea
trais nás diversas cidades1 vilas · 
.e aldeas do PC!ÍS. As_histo~icas· 
mostras ·de Ribadavia estrmu
laron a recuperación do noso 
fleve e marxinado teatro. Ca-

.. da grupo ptixo as obras que ._ -
puido e como puido. A cali- ' 

· dade de moitos testos non era 
boa. A verdade é que, en moi

. tas ocasiós, os actores supera
. b~ á literatura teatral que re
presentaban. D~ repr~senta
ción a representación os intér
pretes mellorabah notable-

, mente~ Est~ feito deunos que 
Gavilat; Mais nunca 'poidemos 
esplicar satisfactoriamente es
te fenómeno. 

Posiblemente . a verdadeira 
razón' esteña en que os .gale
_gos; debido á nosa domestica
ción CB:Se an((estral~ pasarp.o_s a 
nosa vida, xeneracion tras xe-

neración, finxindo o que· non 
somos~ Corremos· o perigro de 

· que rematemos sendo unhos 
ocos valeiros e que o único 
que de verdade sexamos sexa 
o xesto iriútil do noso propio 
finximento. Pra esta nasa 
condición rion vale de nada a 

. famosa - quadra . de Femando 
Pessoa: · · : 

O poeta é µn fingidor, · 
finge _-tao completamente 
que chega a fingir que é dor 
a dor que dev.eras sente. 

· E Iion vale a quadra .por
que só moi pouquisimos gale: · 
gos soh poetas, pese a que hai 
case m,illeiros de galegas que 
escre bemos versos . . Ao mellar 
o 'noso finximento é parte dci 
xogo e non nos deixa ollar a 

· pro~ia· inautenticidade: ~· no; 
sa vida persoal e colectiva esta· 
baseada; en grande medida . e-
na súa-· maior parte, na inau
tenticidade. A inautenticida- · 
de vainos matando o instinto, 
o sentimento, a intelixencia, 
a diñidade persoal e colectiva, 
o noso propio ser. E mesmo 
tememos, que nos chegue a 
aniquilar físicamente. ·Este fe
nómeno. non só ~se . :pode ras
trexar dun xeito ·m01 claro ila 
xente do común: tainén se dá · 
nos chamados intelectuais. 
Este feíto coñóceno moi ben 
os politiquiños autóctonos, os 
importados e os impostas. E 
·obran en consecuencia con 
unhos resultados satisfacto
rios pra: eles, que ben a vista 
están e_ suicidas pra o ·que é ·a 
ser auténtico gale.go: 

A nosa carreira de actorés, 
de finxi_dores, comenza de ne-

con catro bandas de ' música 
para alegrar as suas festas e 

-para acompañar aos seus san
tos. Anos despois, debjdo á 
emigración e á falta de axudas 
oficiais., desapareceron tres de
las. Os ruidos da guerra civil si
lenciaron o que sobreviviu du
rante unha longa tempada . Re
surxingo..--novamente polo ano 
1960; pero outravolta a epidé
mia da emigración remata con 
ela aos 5 anos da sua existéncia. , 

Pero Sober non quer t~r si
lenciosos os seus instrumentos e 
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nos cando ·irnos á ·escola. In
tentamos agach~ .o naso es
cúro acento de galegos e sus
tituímalo, mal que ben, polo 
acento- _cast~lán. Se pode ser 
de Valladolid mellor. Ou se
nón polo madrileño oü mes
m.o polo andaluz.- Finxirnos 
descoñoéer o noso propio 

- , país - e de feito descoñóce
molo porque o desprecia
mos- e presumimos de coño
cer os alleos. Coido ter con
tado como,. nunha ocasión, 
fun asom orada testimuña · 
dunha conversa entre dous .se
·ñores con tiduos universita- · 
ríos, naturais ·e veciños toda a 
súa vida dunha vila galega, 
que estaban· a falar da niadrj-

. leña rúa de-Alcalá e describin
doa -casa por casa. Dediante 
de tan insólita · erudición 
-moi natural nun carteiro de
sa rua....:. servidor .periuntou
lles se visitaran algunha vez os · 
museus de Lugo ou Ponteve
dra. Un deles estivera unha 
vez no museu de Lugó. E nin
gún dos dous coñocía o mu
seu de Pontevedra.· 

Este naso finximento, abe'- · 
rrante e suicida,. exercido por 
case a totalidaae dos galegos, 
lévanos a aceptar todo o alleo 
e subestimar e despreciar o 
noso. Dende a literatura e o 
arte deica a cociña. Unica
mente damos por bos unhos 
cantos productos típicos e 

. p,erdoándo~es a vida porque 
'somos mais gallegos que na

die'! .. O poeta e escritor Er
nesto Guerra da Cal ten escri

. to que hai gal~g9s que prefi
. · ren ser hespanolS de cuarta 
- clase a ser ~alegos de prirnei
ra. O diagnostico é perfecto. 
Pese a todo non rematamos 
de entender como pode acon
tecer o que acontece. E· co
mo, libremente, se pode facer 
unha escolla que mesmo aten
ta contra o instinto de conser
vación. Cando o instinto de · 
conservación noh funciona ún 
xa é un cadavre, aínda que es
teña sen enterrar. Un cadavre 
que finxe ser un individuo vi
vo • . 

Deste tema do finximento 
entre nós poderíanse escrebet 
moitos volumes sen esgotar o 

· tema. Pese a que servidor non 
·frecuenta o trato" coS- grupos 
teatr.ais galegas, sabe que moi
tos actores que representan 
teatro galego ou en galego en
tre eles falan en castrapo que, 
como todo o mundo sabe "y 
usted ~e enseña, señor" que 
diría N oriega V arela, é o espa- . 
ñol usado en Galicia. Este feí
to támén se pode detectar µos 
cantores. Usar mi idioma nas 
telaciós privadas e. na vida de . 

. cada día e outro cando se 
sube a un esceario e algo tris
te e pintoresco, ademáis do. 
como do finxim.ento. · 

fra rematar ·queremos re
ferir un .caso que nos aconte
ceu recentemente. Presentá-

, ronnos a un .s~ñor, ao pare
cer galego de nación é coau
tor dun libro pró ensino1 do 
galego, xa publicado e apro
bado pola xunta de Ap. Este 
.autor é profesoi:. Falamos do 
seu libro: O tal señor perante 
a conversa, na que servidor só 
usou o galego, non· dixó unh_a 
soia palabra na nosa f ~a. E 
máis: pronunciaba o castelán 
ou que · falara disimulando 
todo o que Q_odia o seu acen-
to gale~o. Servidor quec!_ou . · 
convencido de que o_ tal senor -· 
estaba finxindo d'e que non 
era galega: ,¡Manda truco! 

EV.ENCIO BAÑOS RODRIGUEZ 

a fins da década dos 70, fórma.se 
outra Banda que se vai nutrir 
dos músicos que xa formaron 
parte da· antíga agrupación mu
sical do município d'esaparecida 
nese momento, _ 
. No 1979 Don Tadeo Guitián 

fimda a Eseola de música de, So-· 
ber", auténtico viveiro da Banda 
de Música do mesmo nome coa 
introdución da sección de gaitas 
na plantilla instrumental, fican
do desde entón constituída bai
xo a sua qirección a actual agru
pación. 
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20 /A NOSA TERRA 

arte - · · 

Exposicións 
de 
T. Carbajo, 
A .. Patiño, 
M. Ruibal 
Realmente, se nos detivésernos 
a ver a torpeza, desídia, ami
guismo e despilfarro .d~ país a 
nivel cultural e as d1f1cultades 
criativas e de' sobrevivéncia dos 
que están intentando configurar 
entre nós unha cultura puxante 
e a altura das circunstancias, da
ria-rios un susto tan grande que 
nos ia pasar de súbito o hipo 
choroimqueiro de vários sécufos 
obscuros e crepusculares. 

Aplicada esta reflexión ao 
ámbito das Artes Plásticas, ve
ríamos que 'é mui pouco en .oca
sións, e en ocasións nada, o que 
fan as institucións gue preten
den velar, a nivel Institucional 
(Xunta, Concellos, J?iputa
cións), poi as. Artes Plá~ticas do 
País. Non existe en Gahza prac
ticarnente nada que esté plena
mente normalizado a nivel d.e 
museus, publicacións, e~os1-
cións .. . E isto, nun ínterm no 
que unha Institucións. como. a 
Xunta ou o resto das menc1b
nadas ' podían dar un auténtico 
salto adiante no que respecta á 
p91ítica sócio-cultural neste árn-
brto. . 

Veñen estas reflexións por 
canta do mal que f'.Stá o s.ec~or 
privado das gafodnas no noso 
país. Muitas das mellares pe
charon, están pechando ou van 
pechar en breves datas. Outras, 
están , por desgrácia, infr~utili
zadas , vendena_o e expo~endo 
pintura comercial e as1mtlável, 
entrarian en bancarrota porque -
non venderían un só cadro a . 
unha burguesía que en cuestión 
de gastos ficou entre o imp~e
siomsmo, os p~eudo-f.".xp~es10-
nismo e pseudo-1mpres1omsrno, 
o folklonsnio barato ou os cer
vos, pontes e muíños do bazar. 

T. Carbajal 
E menos mal que, por fortu

na, frente a estes feítos, os cria-: 
dores galegos, lonxe de arredar
se ou de se comercializar, conti
nuan por . derroteiros de -resis
téncia e autenticidade, fieis as 
suas pautas expresivas e criacio
nais. Criticavamos no pasado 
número de "A No~a Terra", a 
actitude antigalega e es~udomq
demosa da convocatona do ci
clo "Noroeste Cero" por parte 
do Concello de A Coruña . . Mas 
iso non ten que ver nada epa ca·
lidade amostrada 12or un dos 
participantes ne~te ·Ciclo, o pip
tor Tono CarbaJO", unha d~s ul
timas e roáis :kóvenes re'Vela
cións da nasa plásticá. Pintor 
nascido en Vigo en 1960, que 
ten estudado en Barcelona, na 
Escala Massana, na Esacola de 
Belas Artes de San Jordi e nos 
Talleres de Arte Actual con 
Luis Gordillo. Pintor que traba
llou en Mail Art e que gasta das 
Performances. Precisamente a 
exposición de A Coruña tiña 
unha dobre proposta: a ~erfor
mance ou Montaxe propnamen
te dita, e a pintura-pint.l,lra, por 
chamar-lle de algun xeito, .e os 
debuxos, ainda que todos estes 
elementos ficasen plenamente 
harmonizados no ámbito fabu
l~do polo pintor. 

A Perfomance coristava dun-· 
ha série de obras de notável ta
maño re.atizadas con plásticos, 
tela metálica e luze~ que crea
van formas diversas (peixe, to
rre Hércules ... ) e asimesmo con 
balas de palla, instaladas ou 
desmenuzadas ao longo do perí
metro da Sala. A pintura e os 
debuxos deinostran ·que Carba
jo é un pintor que, após unha 
)Julsión visceral, espontán~a, lú
Clica, catárquica_ o~ e~oc1ona!, 
elabora a P,PStenon, un.mdo P.aI
xón a razon~ azar a ngor, 1rn-
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proyisaci9n a composición, e ~s
tructurao1ón, un mundo plasttco . 
de resonáncias subconscentes e 
infantis, irracionais e lúdicas, 
violentas e poéticas, mas sem
pre dentro aun ámbito forte e 
valentemente expresionista que 
asimila elementos figurativos e· 
abstractos~ dando unha impor
táncia enorme a grosa textura 
matéríca da obra. A forza co-
municativa e expresiva, a explo-
sión e riqueza oa cor, a úbeda 
-matizac;iqn textura!, o grafis!Ilo, . 
o debuxo electrizante e febnl, o 
calofrio sísmico desta piÍltura 
non poden deixar:nos frias, .e . 
alcanzan un forte poder trasmi
sor e comunicativo. 

Antón Patiño 

Oufra exposición interesante é a 
de Antón Patiño en "Gruppr
zán". Patiño é un dos Pe>ntos de . -
referénci_a claves para.compren~ : 
der. os 01tenta en Gahza. El fo1 
un dos primeiros · en apostar 
pala . renovación total, puxo 
todo no asador naque.les ínte
rins de· fin dos setenta e com~zo . 
dos oitenta nos que se sei:itian 
na atmósfera muitas puls1óns, 
ideias e motivos inéditos que 
non -. encontravan plasmac1ón 
criaciónal. Patiño é 'un home 
dunha sólida formazón plástica, 
e. un bon teórico; e isto. nota-se ' 
na sua obra. Hoxendia, apesar 
da sua mocedade; a sua traxec
tória está xa ch.eta' de etapas· e 
acertos en camiños dunha dic
ción cada vez mais fonda e per
sonal. 

En Patiño conviven o rigor é 
a ·paixón aun equilíbrio tenso. 
A grande información que posui 
o pintor , e a _sua autocrítica, . 
conviven en loita constante cun 
desexo mili forte de renovar-se, .. 
romper consigo mesmo, buscar , 
investigar. Nesta última obra, 
matiza e personaliza ainda rnais 
os emblemas gue viña utilizan
do nas suas últimas mostras, en
riquece os matices da textura e . 
da cor, amostra que nunca o 
abandona un sentido poético, 
colorístico e \maxinat1vo que 
sernpre estiveron nel, e .lonxe de 
extraviar-se en aventuras mo
demosas, ·como mu.itas outros · 
c.¡ue , como unha esponxa, rece
oe en si muitas· das mellares 
pulsións do momento plástico 
actual; entre as cuais podiamos 
s\nala.r, por non .ser. exaustivos , 
aJgunhaS': expres10msrno senti
do poético e sensual, vifalidade, 
e.clecticismo , figuración emble-

QuigirCJ 

, mática, primitivist~, asi ~~mo 
. un novo talante · compos~t1vo, 
imax-inatión e sentido de bús
queda constante. 

· ·Manuel Ruibal · 

Nos últimos .días espuxo tamén 
Manuel Rtiibal na Fundación 
"Araguaney", de Santiago, 
onde uns días antes ·o fixera o 
pin_ to( expresionistp e surr~ali
zante Alberto Carpo. Manuel 
Ruibal amostrou uriba obra tin
~i~a de delicadeza,_ plasticidade,. 
lmsino e sensuahaade. Unha 
obra· de sábor orientalizante, vi
ciña do haiku e de Li Po, tras- · 
pasada _de aftemporalida~e, se
rena:, 'l.ue da. u~a ~an ~~o~
tánc1a a mo.s1cahzac1on smfóm
ca do Fldro, de tal xeito que as 
masas de cor, xeralmente pla
nas, en combinación co debuxo . 
e os amplos, suaves e esvaídos 
fondos, perfilan un ámbito sin
fónico, tal como a . chuva no . 
cristal, o cair das follás n.o outo
no ou os cintileios · do sol na 
água., .. .· . 

Rmbal segue, <leste x~1to, 
- . fiel, ainda q~~ evolu_ciqnail.do, .ª 

sua traxeefona anterJ.Or. Ha1 
1so s1, un retorno a ugurac10ii 

· que xa se ven operando n~f nos 
ultimos tempos. Unba pmtura 
de fonda sensibilidade, que pre
fire a suxeréncia -a estndenc;ia', 
os temas eternos da figura hu
mana., o bodegón, as flores, · as ' 
árvores ou os interiores as te
máticas desgarradas; urbanas, 

·oníricas ou míticas de moito do 
expl_esionisrno actual ... 

Vemos, xa qué lqgo, que os 
criadores galegas seguen en ple
na efervescéncia criativa, apesar , 
de gue as institi.icións non están 
a altúra das circunstáncias para 
ir difundindo, · ' mercando, 
apoiando e asimilando o que vai 
ser a imaxe presente e futura .da 
nasa identidade plástica. E para 

, rematar, e falanClo de identida
de plástica, ¿é' que fai fazer algo 
algunh& institución ' da~ : ántes... 
mehciohadas pala lernbranza e 
difusión da obra · de Reimundo 
Patiño , recenternente finado e 
loitadór sempiterno pala con~
trucción dunnha cultura auténti
ca e ,autóctona da imaxe para o 
naso país? ¿Ou é que todos ·ve- · 
gliota~ e alguén que ·ven detr~s 
nos sigue disparando, e marx1-
nando, e exihando, mo-hi-ca-ni
zan-do, como nun seu vello có
mic que ainda está a palpitai: de 
denúncia e actualidade? 

XAVIER SEOANE ' 

,' . . . ' . . eme . 

De . algunhas 
·viOlen.cias 
. A paixón de China Blue, ou a 

violencia latente. Un, ,¡por· qµ.é 
o había de negar!, seate deb1h

. dade por esa. clase de directores 
hmdentes ao delirio . que FJo 

-meio de secuencias triviais, vul
gares incluso, parecen t~r subi
tamynte, un -cruce de cab?~ que 

·as fai ·ent.rar en transes v·1s~ona-
- rios francamente .delici0sos .. Di

rectores CQffiO o deostato Tinto 
Bi;ass, quen xunto a babi.aladas 
incribles ten momentos dlJ.nha 
criatividade · imaxinativa mais 
que estimable; ou como Ken 
Russell, propenso a barroquis
mos e trucuf encias tan ·variadas 
como interesantes. 

A,paixón de China Blue trata 
·un ·tema moi querido do cine 
amerjcano, a intqJspección na 
relación dunha · parella; pero 
non, .como "acostuman outras ci~ 
nematografías, tomándoa á par 
que a ·medio social , senón indi
vidualizando . as circunstancias 

· até extremos tais que , corno no 
caso de ·divórciase el, divórciase 
ela (Divorce His, Divorce Hers( 
de _Waris Hussein, o resultado 
aberre aos mesmísimos prota-
goni!)tas. · . . 

O filme de Russell, escnto e 
producido . por Barry Sandler, 
téñase en canta, é tirando a tó
pico e superficial no referente a 
esta relación sexo-afectiva, ou 
moi USA, se ·se prefere. Na 
parte com_IJle.mentaria, as _an
qanzas de Chma (Blue no titu
lo, Azul na dobraxe), Russell 
a.cha a ocasión de desmelenar a 

. cámara arredor de neóns, · cuar
tos de hotel, vestuario feiticista 
da Tumer e paranoia duo .Per
kins que en trinta anos de ca
rreir;j non conseguíu safarse do 
mfluxo de psicose. E to<;l.o con-

.. clúe nun final onde concorre -o 
espírito de Hitchcock pasado 
polo teatreiro filtro de 6rian .de 
Palma. . . 
· Rusell, ao .contrario que o 
acirna nomeado Tinto Brass (ca
paz de . extrair . sensualidade da 
actriz. mais inexpresiva), logra 

· deserotizar- incluso cenas aber
tamente sexuais como a do poli
cía masoquista, se ben se l_le 
debe recoñecer que a Tumer en 
canto animal erotico tampouco 
dá móitO' de si; defeito compen
sado palas súas cualidades de 
actriz, replicadas por un Perkins 
crispado que a forza de repetir 
o mesmo papel interprétao xa a 
mar de ben. 

En calquera caso este filme 
<;le Rúsell proporciona, quizá in
voluntariamente, unha boa 
op,ortunidad.e pará botarlle . un 
olla e ni.atmar sobre o tnste 
concepto de libertade nun:ha so
ciedade na que .. a represión se
xual e as frustracións persoais se 
manipulan e exploran até trans
formar · as s9edades .en ysquizo
.frenias cotidianas. · . 

Por algo. Freud pronosticóu 
que os Estados Unidos serían o 
paraíso dos p~icoanalistas. ·. 

ººººº ·Pesadelo en Elm Street ou a vio
lencia fantástica. Nos tnodernos . 
filmes de ter.ro.r cada vez conta 
menos a ·credibilidade da histo
ria · e mais a capacidade de· sur
prender ao espectador con tru-, 
cos e efeitos especiais. Unha · 
vez asimilado isto e conciencia
dos de que veremos na pantalla 
os tópicos, e ilóxicos, comporta:... 

, men!os proprios das person.axes 
do c1pema ae terror' por exem
plo sair de noite da oasa a ver 
quen anda polo xardín candó se 
-sabe que uri asasino espreit~, 

. estamos preparados para g0Z:a:r 
deste pesadelo. de Crave. Pm:
q1Je ·se pode gozalo, non en bal
de Craven é todo un especialista 
no xénero .que cun · argumento 
que flú.túa entre a fantasía e a . 
.realidade (en certa maneira em
parentado con a gran fuxida _:_ 
Dreamscape....,,-, de . Ruben), e· 
que por tanto dá pé sobrado 
para xogar aó desconcerto co 

' espectador, e l!nS efeitos, · do 
prácti_co ad repugnante ---<::un 
subfundo de humor macabro-, 

~¡· 

e do irritante ao efectista,· ade-· 
mais dun hábil manexo de cá
mara que se pecha nos clásicos 

. planos curtos q4e lle tiran a 
tranquilidad~ ao espectador, in- . 
cap~z de alb1scar ·os presentid9s 
pengos que amenazan o entor
no dos protagonistas, consigue 
un- filme . s0rrectísimo,, que re
mata,_ para redondear o enigma, 

· nun final aberto, de pe.scadiña 
que niOFde a cola, a partir do 
cal todo pode recomezar nun_ 
pe~adelo que non cesa. 

l 
oo<>oo 

Rampo ou a ,vilencia legalizada. 
Rµmbo é, cinematograficarnen
te, un filme ben realizado' con 
dous aspectos a remarcar. Por .. 
unha parte..trátase .dunha longa
rnetraxe de · "star" ao servicio 
dun Stallone que vende xenero
sarriente a súa masa muscular ·de 
fervoras.o do culturismo. Por 
outra inscrébese na actual co- . 
rr-ente de filníes de ideoloxía 
reaccionaria que tenden tanto a 
evitar a mínima abreacción na 
qlemoria americana, como a 
ene her estas lagoas con desqui
tes fantásticos onde os inimigos 
de antano sor:i abatidos polo su-
perheroi. . · 
· Excipiente saboroso e atracti
vo para servir unha· mensaxe re
trógrada e violenta en rnaior 
gloria do apolíneo Stallone que 
anuncia xa un Rocky IV que 
tratará da gran pelexa entre o 
sonado boxeador iangue e , ¡que 
deus nos colla confesados!, o 
campeón de Rusia. Xa se poden 
irnaxinar ... 

J.A.M. 

CR IMES QF. PA-SSION (USA, 
1984). lnt: Anthony Perkins, Kat
hleen Turner. Guión: Barry Sandler. 
Mus: Rick Wakeman-. Fot: Richard 
Bush. Dir: Ken Russell. (Outros fil- · 
mes seus: Mahler -197 4:_, Va- · 
!entino -1977). 

VISIBLE E CbMERCIAL SEN RE
PAROS . 

A NIGHTMARE ON ELM STREET 
(USA, 1984). lnt: Heather Longen
kamp, John Saxon. Guión y dir: 
Wes Graven. (Outros filmes seus: 
as colinas teñen ollos -1977-, 
bendición mortal (1981). 

PARA AMANTES DA TECNICA 
. CINEMATOGRAFICA E PARA GO-

ZOSOS SOFREDÓRES. . 

RAMBO-FIRST · BOOLD PART 
11. (USA, 1.985). lnt: Sylvester Sta
llone, Julie Nit:kson, Richard Cren
na, Charles Napier, Steven Berkoff. 
Mus: Jerry Goldsmith. Fot: Jack 
Kardiff. Guión: Sylvester Satallone 
e James Cameron. Dir: George Pan 
Cosmatos. 

0

(0utros filmes séus: a 
amante -1 .970-, evasión en 
Atenea_:_ 1978). 

HAI CEN ·MIL MELLORES MA
N El RAS DE GASTAR O DIÑEIRO. 
USE C~LQUERA DE~S. 

, . 
mus1ca 

''Cuando. 
·v1v1a ·en 
Vigo" · (1) 

Lago de · vátt..Qs anos de es¡>era 
. por fin sai á luz un disco de Car
los Emilio grabado nG seu dia 
nós estúdios Gema I de Barce
lona coa participación de músi
cos de sonados ambientes, pre-

. ferentemente de · jazz, daqu,ela 
cidad"e e por extensión doa resto 
do Estado. Francesc Burrull 

.. (piano) é o dire.ctor musical qa 
. grabadón; ·acómpañáno tamén 

1 
( 

1 
. ' 



Jordi Clúa (ba-ixo), JÓsep María . 
Bardagí (guitarra), Ricard , 
Roda · (flauta e dannete} ·e asi . 
até un total de dezaoito"músicos 
que cohfo~an ~~- conxun_to il?-s-

. trument~l do m~us. atnp)o. -
Cos ne>mes . ennba reseñados 

resulta doada de entender a in
fluéncia artística de J .M. Serrat 
neste disco,. e is to nótase non só' 
nos arranxos e execución dos te- . 
mas . senón ta,mén na própria 
composición dos · mesrrios; se o 
primeiro · ven xustificado polo 

. veilcello dalguns músicos pre
sentes na r-abación co "no1 de 
Poble Sec' , o feito de ser este 
artista da admiración de Cados · 
Emilio · motiva .o segundo. No 
meio de todo. isto a voz do can,
tautor déixase notar un tanto 
apagada, · ben por algún defeito 
tecnico da grabación ou quizá 
pala própria impoténcia vocal 
oo artista. En calquer caso no 
primejrá longa duración de Car
los _Emilio atópanse cancións 
cuxa temática varia dentro dun 
abano máis ou menos -conven
cional entre moitos dos seus co
legas: o tempo ("tomame anora 
que aún es temprano ... "), as re
lacións persoais ("... le escribi
ría un verso , / y en cada amane
cer / desvelaría su sueño ... é''.), 
a soedade. ("que en donde esté 
J yo buscaré por ti .. . "), a ecolo
x1a ("La hierba huele a brea, / 
las playas ·a alquitrán / y es casi 
una odisea / tener que respi
rar") , o costumismo ("Os go
rrións voaron da miña rúa / e as 
árbores marren de soeda
de, ... "-). · En resume, un disco 
q4e ven abondar na vella escala 
do cantautor. · 

X.M.E. 

(1) . DIAL DISCOS, SA - MA
DRID. 

libros 

A última 
entreg_a 
de Ferrín -
Méndez Ferrln_é un dos escri
tores máis lidos polo público 
(?) galega, certo, mais será 
precisamente por iso que é 
en verdade, pouco coñecido? 
Méndez Ferrin goza do favor 
dos leitores galegos, mais este 
favor, tememos, pode ser de
bido a factores extraliterários 
a maior parte das veces (e o 
que isto asina, a favor da au
tonomia do texto literário, sa
be ou intue que a ideoloxia 
dun' escritor baña todos os 
textos saídos da sua pluma 
mais se o suxeito é un grande 
escritot non o fai dunha ma
neira parcial, senon no con
xunto, pois é precisamente 
cando abrolla parcialmente a 
ideoloxia do escritor no texto · 
este se converte en simples 
publicidade ou consigna, e 
publicidade· e consi$fla son, e 
seino ppr experiéncia persc;>al, 

· sobretodo o da publicidade, 
flor dun dia). Insisto, temo . 
que Méndez Ferrín sexa lido 
mercede a factores extralite
rários ca: sua personali'dade 
humana e política, por exem
plo) e non aos textos que nos _ 
entrega. Quér dicer, o escritor · 
galego é -lido moitas, moüisi-' 
mas ' veces en base ª; ' a nivel 

·del etc. Matizando· mais, Arra-
baJ.do-do Norte, Fin dun can
to ou· Amor-de Artur son li
d,ós por@e son textos--de 
Méndez Ferrín ·e · o h~itór, 
moitas veces diletante de .· 
cuarta man, · vai busca,r ali as 
claves de non se sabe beµ qué. 
E é aqui onde reside o equí--

. voco: compre · ler . a MénClez 
Ferrín . contra a ·mitolo'x.ia 
que arrodea a sua figura. Q.uer 
dic~r;. . compre ler ao . escntor 
de vilanová esqµecéndose da . 
sua pers.onalidade, ain,da que · '-

. sexa un exercíeio. moi .difícil, 
·case imposíbel, e se, non o fa
cemos - asi, se nono intenta
mos, mal nos van ir as coasas, 
tarito aos leitores· co:ino ao es- . 
critor. E con este __ ánirr10 en
tramos na última entrega . do 
·escritor . galego: Arnoiá., Ar- , 

. . 

Collage. feito por Pepe Barro. qu,.e abre o libro "Arn~ia, Arnoia". 

noia (1). 
A presente narración, que 

máis que un relato ou perso
nalmente consideraría unha 

. - novela curta ou nouvelle, pois 
se o conto actua sobre o lei
tor mediante o estupor a nou
velle actua mediante a prepa
ración, e aqui1 . en Arnoia, Ar
noia se nos val preparando ca
ra a un final que podemos ou 
non intuir, diso (do firial) fa- · 
!aremos logo. Na novela, xa se 
sabe, pode non ·ocorrer abso
lutamente nada, polo que é 
un xénero diferente tanto do 
conto como da "'nouvelle'', 

- ainda que todos os tres xéne.:. 
ros narrativos -non pasan de 
ser versións limitadas do con
flito humano -(a versión total · 
nón pode existir, apesar · do · 
g__ue pensen alucina~<?S ~orno 
Vargas Llos~). E mais amda, 
unha nouvelle que, nun prin- . 
cípio, está diriXida aos mo
zos, a característica da edi
ción asi nolo fai saber. E fai- · 
no o escritor galego con mes
tria, o de se dirixir aos mozos, 
pois ademais das constantes 
desta clase de -narrativa: ac
ción, nobreza dos bons, mal
dade conxénita dos maos, ini
ciación ao amor do protago
nista, etc. ten o acerto de fa
cer 9_Ue o protagonista da na
rracion teña a idade daqueles 
a quen supostamente val diri
xida: 16 anos, unha idade ini
ciática. Outro dos acertos do 
escritor ~alego é volver a usar 
a sua propria mitolox4t .aínda 
que aquí un pouco ampliada . 
chamando ás · veces, na sua 
axuda,, a Alvaro.Cunqueiro. 

. Podemos engadir a ma~í~ 
fica construción da narración, 
o grande ritmo narrativo que 
lle dá Méndez Ferrín, a bela 
ling11axe que usa, ,as pasaxes 
extraordinárias onde bfilla to
da a Jorza·poética do nos_o es-

' critor, etc.; m·ais ~go falla. E -. 
falla porque ao remate ven 
ap~ecer o d~ sempre, o que 
e·spera cando . non se asume 
completamente ·o que se está 
a escreber, quer dicer; o .na
rrador vai condenar -en cer
to xeito- · todas as ·aventuras 
que lle aco11teceron ao heroi 
da sua história .que pensaba
mos xa non existian lestes. re
mates). Enfi.Ji, que o narra
dor condena aVisando que o 
que a~ontece de ver.dade .é o 
que.vai vir, non o que paso~, 

. que compre . esp·ertar a reali-=-· 
dade airida que esta sexa du

. ra... E tamén fallm.i por ou-
. tras cousas: o autor tomou a 
presente narración como un 
aivertimento, un bon .diverti
mento; certanient.e e _ m~ na~ 
da. Non se tomou en · seno o 

· facer unha novela de aventu
ras (con_ipria . subliñar a :{>~ga
da tolkeana da · narrac1on?, 
penso qu~ non) senón - que 
quixo amosar. o que todos sa-

bíamos: a ~ande capacidade 
lingüística, criativa· e fahulati
va q_u~ posu~·~ mais. quedouse 
a med10-_ cammo po15· nen- nos 
chega a dar uhha obriña ma-· 
ravillosa (pérdese por ese que: 
rer tocar cos pés no chan)_nen 
marca -unha viraxe na sua na
rrativa que tantas viraxes ten 
dado. A I?resente, este Ar
noia,. Arnot.a, é un novo exa: 
me que Méndez Ferrín pasa, 
.con creces, pero como presen
tación a un exame non é máis 
que un exercícfo ben feito (ás 
veces parecera que é unb.a na
rración encarregada ad ho~) e 
do escritor' de Vilanova dos 
Infantes afincado en Vigo -es
peramos -moito máis (en na
rrativa, en poesia a· cousa é 
outro cantar)· do qu~ nos ten 
dado até o de agora e. que de
sa maneira deixe de darnos a 
obra que del esperamo~ en pe
quenas entregas (e vanando a 
cada intre cunha volubilidade 
niáis que peregrina) e nos· dé 
por todas a novela, a: obra na-
rrativa acabada que del - hai 
tempo- estamos a agardarz 
pois até o de agora todo fo~ 
por prazos. e con excusas de , 
:rpal pagador. .. · . 

XESUS GONZALEZ GOMEZ .. 

publica ció ns 

.Polémica 
en 

''La-·Luna''-
"Un vértigo de · náusea ante a 
·mediocridade do entorno e a in
soportábel posibilidáde de yer
me obrigado a x~stio·nalo e pu
'blic1talo . permanentemente, 
chantaxeado até o delírio pola 
desmedida ambición dos máis 
i'n'sólitos ce¡:mrros". Así ·xustifi-

- caba Bo'rja t:_=asini o seu ,ab_an~o
nó como- director- da conectda 
révista posmodema "~a Luq~", 
en entre~ista que hat uns dtas 
pu?licaba Dia!io-16. . 

A re,sposta ao .abandono ás. 
críticas de Casini foron fulgu
rantes atrav~s da própria revista 
que ~º. edi~~ri,~l do seu, número 
21, smalaQa. · ... O que ven, o 
que xa está aquf é máis ben a. 
removida {algo que xa se prndu
ciu na nosa revista) ( ... )' Acu
sando · ao exdirector de posuir 
"Unha conceición ináis que per-

.: sonalista, unha conc eictón que 
· se aproxima ás formas máis pu
,ras ,do vello franquismo. (o re
curso fanático ao éu ou o caos) 
que implica en si o sentido xu-· 
·aeo-cristiano da invulnerabili
dade do indivíduo que un día . 

- AJ - - .. M - ~ - - - - - - ,. .... ....... <"": .. - - .. . • .. ~ - ', ._ - " " - .. ._ - - - .... - - - .. - .. - - - .O. o ... .. -

Óstenta un cargo dire~tivo . Son 
eses, os que nadan no descoñe
cimento e o desprécio aos de
mais, .os que unha ·mañanciña 
tranquila descobr.en que son in
tocáoeis .. . Son eses os que un ha 
semana proclaman xénios· aos 

· mesmos que, van derrubar un 
· mes despois; os .que utilizan os 
proxectos colectivos como pla- · 
taformas persoais file lanzamen
to e, ;iinaa asi', de -mal l~nza, 
mento, posto que a venda á que 
se someten nen ~equer é por' un 

·-potosi s.enón riláis b~n por un
has cantas ceas con ~lgun capt-· 
toste de turno". · · 

Mentres "La Luna" arrefi{etia 
contra o seu ex· director, Casini 
arremetía ·contra -case todo: "A 
situación de ruina total lanzou 
á xente cara o campo da cultura 
como unha saida salvadora ; 
(. .. )-'se_n se preocupar demasia
do p0la investigación nen o co
ñec1mento en _ profundidade'' . 
"Madrid é únha cidade cunha · 
vital!dade fantás,tieé;l J '- .) "(~ 

-- m9v1da) de provmcias, h1¡:inoh
zada pola tele, adopta disfarces 
dun mimetismo pueril e acríli-

. co". "-(La Luna) empezou coa 
posmodernidade e continuou co 
caos, a fuga da.r_e?lidade, o fin 
da lanípánda, a pil.láxe sen es
crúpulos, a simulación, a van
gardá é -o ·meréado, a paixón e 
a indiferéncia.,. e, observando 
que a cousavoa baixo: remató'u 
en pelotas". 

. "Asumo, di Casini; a respon
. sabilidade e as.críticas que o de
.· senrolo desta lenta morte anun-

ciada poda producir". Ad tem
po que. sinafa "a inexisténcia na 
pais~xe . nacional de pensadores 
de talla, capaces de transmitir 
ao público ton claridade as di
mensiqns· da polémica". 

- Ca~ini fala tamén do.-que vai 
· vir en substitución da movida: 
· ."O cultivo · do corpo frente á 
. destrución do corpo que impe-
rou todos· estes anos. O trunfo 
do deporte éomo-. supere~eectá- · 
culo de masas e a adorac1on do 
novo gladiador-goleador-re~ 
cordman-forzudo no detrimento 

. do ártista" ( ... ) Isfo páréseme 
fantástico, faime verdadeira ilu

-sión, Váianse as masas polo de
c ságüe do . est_ádio ~ abandonen 
as copas das galenas· d~ arte e 

._os mus'eu~ pa;a que se prnduza 
a depurac10n' . ·· · 

Xa o saben : .acabóuse Alaska, 
vol ta Bruce Lee e· o Rollerball. 

M.V. 

televisión 

Fica 
inaµgurado 
este pantano 
· Tiven ·a paciéncia masoquista e 
auto-compasiva süficiente para 
aturar durante vinteoito dias 
tÓda' a "información política" 
(?) de sobreme'sa disparada en
tre prato e ,prato desáe os raquí
ticos platós de Raxoi. Somente 
deixe1 de _ver; por ca~sas alleas. 

· á miña vontade, un ou dous dos 
Panoramas de Galicia emitidos 
de luns a vernes entre os días 4 
e 31 de Outubro. Despois de 
logo un m~s . de esc0itar con 
atención as vóces inocentes e in
fortunadamente eclectizahtes de 

-. Xoan Barro e Tereixa Navaza, 
estou en condicións de oferecer 

:ao respeitábel o seguinte produ- . 
to estadístico, fr01to dos debe
zos de ·perder o tempo: :· 

Pésie a ser :_,_a TVE en G
un meio de teórico domínio e 
control socialista, é sobre .á 
Coalición Popular sobre quen 
má.is informoU no período esta
belecido, cun 40% de informa
ción sobre as suas actividades 
frente -a un 24 % sobre as do 
·PSOE. No· témpo adxudi,cado a 
AP e adláteres incluo, por su-
posto, as crc~nicas · sobre ma,ugu-· 
racións de toda caste levadas a 

· cabo por conselleiros vários 
(Su~re3- Vence, Lópe~ Carreña, _ 
Xoan Corral, .Barre1ro ... ), al
·caldes. (Vicente Quiroga), presi
dentes ·de Deputacións (Cacha
rro, Marfany ... ), etc. A recente . 

A NOSA TERRA I 2' 

xir_a eleitoral . do ministro de 
Obras Públicas, sr. Sáenz- de 
Cosculluela,. asi como .as fre-
cuente.s intervencións pontuais _ ... 
de -Sánchez Presedo, de Ceferi-
·no Díaz, de Guerra, de Manuel 
Soto ou de Pacochet tamén su-
man nas contas ,'.do PSOE. E é 
que non hai maior provedor de 
votos que trinta. metros de es
tra.9a inaugurados ; 

Pola contra, o mameo de cá
inara por ·parte . dos líderes f()i 
superior no caso de González 
_Laxe que no de Fraga, quen ou
travolta semella ser má1s candi-

. 'dato que o próprio Albor. O 
candiáato social-demócrata _,_ 
ou nen · seéjuer- rondou os ·15 
minutos de áudio-visualidade, ' 

_ frente aos 7 ou 8 de don Ma-
nu_el. Compensando. -

;Evidentemente, a TVE en G 
promove o bi-partidismo a ba~e 
ounha desmesurada e farturenta 
promoción dos seus líderes ou 
cabezas de família. 

Por .moita vocación guberna
mental que proclamen, Coali
Ción Galega está condenada, ta
mén informativamente, a inter
pretar o papel de oxidada bisa- · 
gra. Arreqor duri' 11,30°1.o. da iw 
foi;mación correspondeulles aos , 
homes de González Mariñas, 
sen · e&pecial protagonisrµo do 

.seu candidato á presidéncia da 
,XlJnta, pr?cticame!1te superad_? 
en tempo mformatJvo pofo poll~ 
tico vido da .n:ietrópole e_n _apoio 
dos "'reformistas' -penfencos, 
qúe a:gora-foi o señor Garrigues . 

-Walker.. 
- Non serei ·eu quen de fomen-
tar- maiores divis1óós do interior 
do euro-comunismo filial, por 
iso o. escaso 9% correspondente 

·. engloba a información sobre di
versos Pecés e sobre -a Federá
ción Progreisis~a aliada e liada. 
As figuras de Gerardo Iilesias 
e de Sa_ntiago .Carrillo, mais que 
as de Anxel Guerreiro e Pérez 
de la Fuenta, foron suficiente-
mente filmadas. e ·emitidas. . 

O 1<1-bor parlamentário do 
PSG-EG e ,- sobretodo, do seu 
"deputado )lláis traballador'' 
(claro, é o único) , "Camilo No
gueira, viuse re·compeosado con 
máis do 6% do total da infor
mación ... Mira ti, Camilo: tanto 
traballar,. tanto parlamentar. .. -
para_que ~ho agradezan asi, con 

. ti ou 7 rmnutos de merda R_ara 
espallar a tua modernidade e a 
do teu partido. Non somos nai-
de. · · 
· Non acabo de comprender 

- ·como a un partido en l:llza co- · 
mercial . intencionada como o 
CDS lle t0case só o 4%. Non é 
de estrañar, logo ; que ao excre
go Otero Costas siga sen coñe-
celo .nen Dios. __ · 

A cada volta estou máis con
vencido de que o Partido -Hu
manista (para as eleición~ Plata
fon:na Humanista , co~lición do 
PH e do Partido Verde) é un 
enxendro titiriteiro de financia
ción escura e cuxos fios son mo
vidos por unha in~riguista, inte
grista e entreguista man-oculta. 
Doutro xeito non se exiBlica o 
seu 3% por riba do 2,30 Yo para 
unha formación coñecida ~ <;!ara 
e implantada como O · BNG. 

De militar no MC ou no PST, 
con cadanseus 40 -segundos de 
imaxes .televisivas, eu mexo no 
mantel. 

Renúncio a unha análise polo 
miúdo do carácter cualitativo ou 
meramente cuantitativo das- in~ 
-forma9ións.. Obsérvese tan só 
que, a mai9r cantidade de tem
po por partido , ou coalición, 
maior preséncia de imaxes dos .. 
seus candidatos ,_ co conseguinte 
perxuíció para as. minorias. Re
.párese, finalmente, na promo-
. ción case narcisista dos líderes 
dos _partidos millonários en pe
sos, ·en vptos e en segundos fo
formativos, e pensemos na de
formación pofítica - das-. masas 

· políticamente analfábetas que 
semellante atitude dos mass me
d~a p~b.licos provoca. · 

Opte1 pola TVE en G para a 
reahzacion <leste cómputo, que 
non estou disposto a . repetir, 
por considerala un híbrido polí-
tico ao' ser un meio de obedién-
cia á Monclqa e estar instalado, 
precisamente, no pazo de Ra
xoi... Non obstante, non coido 
c¡úe un trahallo espectador simi-
lar efectuado cos Te1ediários de 
Madrid ou cós l'elexornais_ de 
Compostela conclua con dífe~ 
réncias substanciais. - . · _ 

HERNAN NAVAL 
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[ v ... ~bas cruza~ · 
HORIZONTAIS 
1 -Arbore da farnília das coníferas, plural. 2.-Desqrden: ~lemen
to pa.ra cose. ·3.-Pre~os1c16n. Ao 
revés, ... -'-fu~o, 9 anoatecer, ? .se
rán. Nota ·mu.saca). -4.-Pest1c1c;i~ 
proibido mu~91alm~nte. Vaga) tn- . 

licada. Espinazo, coluna . verte
bral. 5.-'Constelaciór.i e~catorial 
visíbel dende EuroP,a n<;> inverno. 
Coñezo. Aparece duplicada nos 
coches donostiarras. 6.:._Nome de 
muller. O plan nacional de ¡n~ús
tria. 7.-Cen. Prefixo que trtP,IJca. 
Dise da água xela9a polo fno da 
noite. 8.-Povo c.onec1do polo seu 
cruceiro. En abreviatura, Nasa Se-
ñora·. lnterpre~ei co'a ~ista ·un es
crito. 9.-Fluidq r~sp1rá~el. .Gas . 
aue coa sua 1?,reser}CI~ desmf~Cta o 

. ar. Cun ''.ga ' sena a abreviatura 
de logaritmo. 10.-Acción de .ser 
fecunda~a unh.a galiñ~. Un dos bá
rrios de Vigo . . 11.-L1mpar os md 07 
cos do nariz. Gas no que mu an 
os líquidos ao darlles calor. 

VERTICAIS 
1.-Agro, de ma_l sabor. Ferida 
con· pus. 2.-Froito do carballo. 
Pajxón, plural. 3.-Con "o" .. Dise 
do viña teito con uvas má1s ou 
menos escuras. Nos coches de Lo
groño. 4.-Pronome demostrativo. 
Antigo nome do equjpo de balon
cesto do Ferrol. Org'lmización dos 
Estados Americanos. 5.-Fósforo. 

. O mellor amigo do home. 1 nvadir, 
,Sncher, infestar. 6.-lguala, pon a 
nivel. Relixiosa. 7.-As fémias dos 
cabalas. Nome de home. O símbo
lo da victória. 8.-Ponto cardinal. 
Epifáni0, para os amigos ... Valeira 
sen masa. 9.-0 tálio. Marca para 
distinguir unha causa. Obras .do 
porto. 10.-Casco medieval defen-

( mdrez 

CAMPEONATO 
MUNDIAL DE XADREZ' 
-MOSCOVO 1985-
sa Partida 

Brancas: Kasparov 
Negras: Karpov 

1e4.-Muda para peón de rei lago 
do rápido empate da terceira par
tida. 1 ... -e5 2.Cf3-Cc6 3.Bb5-
a6 Ja ternos o R ui López plante
jado. 4.Ba4-Cf6 5.0-0;Be7 6.Te 1-
b5 7.Bb3-d6 8.c3-0-0 9.h3-Bb7 
lste é o ponto crave da apertura, 
Karpov decide-se pala mesma con
tinuación que no encontro ante-· 
rior. 10.d4-Te8 11.Cbd2-Bf8 12. 
a4-Dd7 13.a:b5-a:b5 14.T:aB-B: 
a8 15.d5-Ca5 Até aqui tiñan imi
tado a 46a partida do seu mara
tón, mas agora Karpov leva a cava
lo para beiras en vez de a "d8" co
mo naqueJa ocasión. 16.Ba2-c6, 
17.b4-Cb7 17 .•• Cc4 rn.C:c4-b:c4 
19.Bg5 vantage branca. 18.c4-Tc8 
19.d:c671 Encetando. unha mano
bra que ha resultar-lle desfavorá
vef. Merece atención 19.Cf1-b:c4 
{19 ... c:d5 20.c:d5 brancas mellor) 
20.Bg5-Be{20 .•. c:d5 21.B:f6-g:f6 
22.e: d5 con atáque nas casas 
brancas) 21.B :f6-B:f6 22.B:c4-Cd 
8 23.Ce3, vantage; porén negras 
jogan 19 .. :c5! ~ lago de _20 .. B.g5- · 
Ce8 21.b.c5-C.c5 22.c.b5-D.b5 
23.Db1 o jogo fica igualado .. 19 ... 

1 actos 
AXUDASPARA 
ARTISTAS PLASTICOS 
A Consélleria de Educación e Cul
tura convoca concurso público pa
. ra .a concesión de axudas aos artis
tas plásticos galegas ou residentes 
na Comunidade Autónoma Galega 
pola obra ou obras realizadas que 
presenten xunto coa solicitude. 

· A cuantia destas· axudas non 
poderá rebaixar a cuantía da_axu
da demandada cando lle pareza 
opo~turí0, para unha mellar distri
. bución do crédito, en razón das 
solicitudes presentadas. 

As solicitudes, dirixidas á. Di
rector .Xeral do Patrimonio Artís
tico e Monumental da Consellería . 
qe Educación e Cultura, presenta
ranse na Dirección Xeral ou nas· 
Delegacións Provinciais de Cultu
ra, presentaranse na Dirección Xe
ral ou nas Delegacións Provinciais 
de C::ultur.a, acompañadas do cu
rriculum vitae e dos datos per
soais do. interesado e de dúas·to-

, tografias das obras que presenten. · . 

.CONCURSO 
DE TRASLADOS 
EN. ENSINANZAS MEDIAS 

Os Catedrátkos e Profesórés Agre
gados de Bachareiato e Profesorgs 
Numerários e Mestres de Taller de 
Escalas de Mestria 1 ndustrial que 
desexen particir;>ar rio pcóximo 

XOSE M: ALDEA 1· 

sívo ~ara a cabeza. Colóquio amo- · 
roso. 11.-Vestimenta das ·mulle-
res, plural. Facer nós. · 

SOLUCION AO VERBAS 
CRUZADAS DO N~ 278 
Horizontais: 1.-Contraforte. 2.__: 

· Arca. Gardas. 3.-Nn. Neada. Xo. 
4.-Seo. lso. Tal. 5.-0asis. Ssa. A. 
6.-Ras. Aba. 7.-F. Doa. Anoso. 
8.-Eta. Pus. Aul. 9.-'-Ni. Capón. 
.BI. 10.-Traiña. u ·mia. 11.-0epra. 
Usual. · · 

SOLUCION AO. VERBAS 
CRUZADAS DO N. 279 
Horizontais: 1.-Castiñeiros. 2.
Alén. Olerro. 3.-Mc; Tupir. Xr. 
4.-Pub. Lot. Ron. 5.-Amago. 
Efe. A. 6.-Esa. lni. 7.-P. Tia-. ln
tre. 8.-Ela. Cor. Eil. 9.-Lu. Fa
tas. Si. 10.-Larada. Otax .. 11.-
0rína. Elena . . 

-D:c6 20.c5-Cd8 Interesante 20. 
De2 coa ideia Bb2 e Tc1 21.Bb2· 
d:c5 22.b:c5-D:c5 23.B:e5-Cd7 
24.Bb2-Db4 .... . ellor 24.Ba1? 25. 
Cb3-CC5 Kaspavor non gostava d¡¡¡ 
final ap.ós a troca de donas 25. 
·Db3, mais foi peor ó remédio do 
que a enfermedade. 26.Ba1-B:e4 
lsto é un peón! iMá era 26.e5-B: 
f3 27.g:f3-Cd3 28.Te2-Cf4 e Kar
pov rnoito mellar. 27.Cfd4-Cdb71 
28.De2-Cd6 29.C:c5-D:c5 30.Dg4 

· -Te8 J1.Td1-Bg6 A superioriaade 
negra é definitiva. 32.Df4-Db4 33. 
Dc1-Be4 34.Te1-Da5 35.Bb3-Da8 . 
36.Db21-b4 Non 36 ... B:g2 37.T.: 
e8-C :é8 38.Cf5 coa imparável 
ameaza Ch6 37 .Te3-Bg6 38.T:e8-
D:e8 39.Cd1-Ce4 40.Bd5-Cc5 41. 
Cb3 E kasparov, desmoralizado,: 
desistiu de seguir. 0:1 

concurso de traslados g_eberán 
aprésentar as suas solicitudes do 2 · 
ao 16 de Novembro deste ano. . 
.. O Concurso, de próxirn9 publi

cación no Diário Oficial de Gal iza; · 
.permitirá a movilidade sen nen
guriha restrición para os concur
santes voluntários. 

As instáncias de sólicitude po
derán recollerse na Consellaria de 
Educación e Cultura, nas Delega: 
cións Provinciai~ e nes Centros , 
l.B .. Rosalia de Castro de ·$antia- . 
go, l.B. Sofía Casanm1a de Ferro!, 
l.B. Póvoa de Trives e l.B. Sto . 
Tomé ·de Freixeiro de Vigo. 

A D.irección Xeral de Ensir:ian
zas Médias remitiu aos Cen-tros de 
.Bacharelato e de Formación Profi
sional, os Código~ dos Institutos, 
Folla de servícios e circular infor
mativa sobre as ·normas . .élos cita
dos concursos: 

"' 
1, . CONVOCATORIA. 

DA .AS-PG 
Taller de títeres' e~marione
tas dirixido por Cesar l...om
.bera, en Cangas. Corneza o 
18 de Novembro e a ma
tr(c~ la pode formalizarse 
na Libraria Vilafer, Organí
zao a Asociación Socio-Pe
dagóxica Galega. 

AXBBDA 
1 :publicacións 
AVO? DE VILLALBA 
Áind~ que con certo retrasb,' re
xistamos · a chegáCila do número · 
22, ano 3, de "A Voz de 'Villalba, 
periódico ao servicio do pobo". 

Tamaño fólio e mellar contido ·. 
que representación. .Dedícase 
princiRalmente á cultüra e ao (:le- · 
porte. 

Corresoondéncia: R/Garcia Ma
to s/n 2d dereita. Calvo SotelP ·9. 
Tfno. 510772. Vilalba. 

IRl_MIA 200 
Cunha iiocacjón e un enfoque ne
tamente - popular, can· poucos 
meios .pero tratando. os problemas 
que incumben ij.'maioria,da xente, 
1 rim ia chegou xa a.o seu número ' 
200. Felicidades! " · · 
. Un -pequeno noticieiro da ac-. 
tualidade en xeral, o mar, o agro,. 
as novas e as actividades do mun
do cristián, as leis que nos é!fec- · 
tan, a educación, a cultura, cantos 
e anédotas compoñen cada núme-
ro. -

Na editorial deste 200 lem
br'an máis unha vez a sua identifi
cación co pensamento cristián e 
máis co nacionalismo galega, ao 

. tempo que declaran a sua plurali~ 
. dade no tócante a opcións poi íti

cas de ·entre os qtie compoeñen o 
grupo de ·colaboradores da revista. 

Quizá a mesma e'.Xisténcia dun 
número 200, cousa realmente ex
cepcional neste país, confirme. 
non só a perseveráncia do grupo 
que mant$n a iniciativa, senón ta
mén o acerto á~hora de compaxi- . 
nar· a modéstia · de meios cunha , 
información adaptada aos intere
ses do consumidor, dentro da 'óp
tica da revista, claro. · · 

·Un exemplo para contfapor a · 
outi'as publicacions de maiores a 
aspiracións pero que poucas veces. 
chegan ao bicentenário. 

. ASOCIACION AMIGOS 
DA CULTURA 

Con este mesmo título,"a Asot;ia
ciqn Amigos da Cult(,!ra de Ponte
vedra ven de-~editar un periódico . 
de· 4 páxinas e no CiJUe se tratan di-

1 actos · 
OUTONO FOTOGRAFICO 
EN OURENSE . 

FOTOS E PREMIOS . 
DO CERTAME GALEG.0 ' . 
DE FOTOGRAFIA XUVENIL 

E>o 28 de outubro ao 8 de no-_ 
vembro, na sala da Casa da Xuven- . 
tude . . - · 

Amasa os .premi.os e. unha' selec
ción cfas·fotografias presentadas ao 
Certame. · · · 
. Organiza a Dirección Xeral de 

· Xuventude e Deportes. 

VELJ-AS FOTOS DE ENTRIMO 

Do 1 ao 15 de novef!1bro, no Ate.-
oo~ . . 

Recopilación e reconstrucción de 
vellas fótografjas da zona de Entri~ 
·mo. Personaxes populares, paisa
xes, fotos de principios de século. 
30 fotografias de -30 x 40 cm. 

Organizan b Ateneo de Our¡:mse 
e a Agrupación ·Fotográfica Ouren
sán: 

XOVENES FOlOGRAFOS . 
DE VILA Rl;AL 

Do 9 ao 17 de novembro, nti 
Casa da xúventude. : 

Unha móstra dos novas fotógra
fos da~cidade irmán de Vila Real na 
que colabora a "Casa da Cultur~ da 

· Juventude" de Vilar Real. . · ." 
organiza a·Asociación "Cultura e 

Xuventude". 

FOTO-NATURA 

Do .9 ao 23 de novembro, nas salas 
éla Casa da Xuventude. · 

Fotos en color sob're .a natureza, 
..organizada pala revista Nafura e 

' patrocinada pola "Dirección Gene:
ral del Medio Ambiente" do Minis
tério de Obras Públicas e Urbanis- · 
mo .. . 
· Organizada pola Casa da Xuven

tude coa colaboración na sua xes
tión do Goberno Civil de Ourense. -

FOTOGRAFIAS DE 
TOMÁS VEGA PATO 

Do l6 ao 30 de nov.embro, no 
Ateneo. 

Vello aficionado á fotografía, pre
senta unha ampla mostra do seu la
bor. 

Organizan Ateneo de Ourense e 
a Agrupación Fotográfi<:;a · Ouren
s.án. 

versos temas relacionados_coa cul
tura er:i Pontevedra. 

"A histórica desfeita de Po,nte
vedra { 1878-1985) ". "A destru-

,~ · ción do Patrimónip Hjstórico-Ar
tísitico das Palmeiras é Alameda", 
"O teatro . principal de Ponteve-. 
dra" e "Alternativa ;cultural par.a a 
comarca" son alguns. dós temas 
tratados. , ,..; . -
. ·Para pórse en contacto: na rua 

Oliva 23-2º, apartado 363 Ponte
vedra. 

.CAN SEN DONO 
Xa está na, rua o número 12 
de "Cañ sen · Dono"-, revista· 
galei¡¡a do humor. Con forr:ñ~
to tipo ·prensa e a colabora
ción., · comQ · xa é habitual, 
dos principais humoristas do 
país. · · 

Tomamos nota do artícu- -
lo "O Uchiño xa é ministro", 
cordial repaso das antigas mi
litancias. esquerdistas tlalgun
has autoridades actuais {.Oue 
vergonza!) .. Tamén hai unhá 
entrevista con Paco del R ie
go; feíta por · A. Mascato, 
(das mellares entrevistas que 
se ven pelo ¡::iais as do· Can). 
Rexistamos · tamén a curva 
ascendente ·de Pepe_ Carreiro, 

· ás seccióñs de humor histó
rico e humor popular e ou
tras paridas. En xeral, ·a me
llar revista de humor do pais, 
despois do boletín post-tec
nolóxico de Don Augusto. 

FAVORITA 

Número . 1 dunha revista que ten 
cultura, versos, debuxos, cores, 
frases ao· revés e patas arriba. 
. As suas 50 páxinas poderán 
ser algo aceitábel o qia que se lle 
aclaren as ideas aos autores, dos 
ca is supomo$--boas· intencións e ga
nas de inovar pero coo pouco re

=sultado. 'A cousa saiulle un estilo 
do que facia o Grupo Rompente __ _ 
pero eu bastante pior. · 
. A referéhcia e o apartado 302 · 

. de Compostela. 

" LOS JOVENES VISTOS 
POR LOS JOVENES 

Do 26 de novembro ao 7 de de- · 
cembro, nas salas da Casa da Xu
ventude. 

O "Instituto de la Juventud" do 
Ministerio de Cultura convocou o 
pasado ano un éoncwso que leva
ba por tíduo o que hoxe ten a ex
posición, "lop jóvenes vjstos por los 
jóvenes", nel participaron 735 auto
res con máis de 3.000 fotografias. 

Os 70 premios son os que se po~ 
den contemplar nesta mostra. que 
se inaugurou .no derradeiro mes de 
xuño, no "Palacio de Congresos y 
Exposiciones" de Madrid, e tras pa
sar p·olos E;ncont-ros de Xuventude 
de Cabueñes recorreu varias cida
des españolas ata chegar a Ouren-

• se. . .. 
·- Organiza a Casa da _Xuventude. 

ROBERTO DE VICENZO. 
O fotógrafo Roberto di .Vicenzo 
reprezehta, co seu tiaballo, unha 

· das máis claras navidades dentro 
do colorismo i:taliano. 

· · Do 11 ao 30 d~ Nov.embro, ria· sá 
dos Peiraos (Vigo). 1 

Proxe.ci(m· "A fotog,rafia italiana . 
hoxe: a cór", por Roberto de Yi
cenzo, diá 11 ás 20 t)oras .. -

Organiza o - Sector Cuitura do 
Concello de Vigo. Coo'rdena: Cen
tro de Estµdos Fotogr~ficos. · 

1 xerogli.fic9 

[V 
ser ,, 

h, nota ~ 

' --L ·O . . . ~ 

Qué espera Lo is para irse? 
Solución ao do núm. 279 

-
~ 

Está-no barco irmán (Está no bar
co ir, man) 

GUIA DÓ MUSE U 
DE- PONTEVEDRA 
O Museu de Pontevedra; en cola
boración coa Fundación "'Barrié 
d~ Ta Maza, Conde ·de · Fenosa~· 

. editou recenternente unha "Guia· 
Breve gel Museo de Pontévedra". 

No libro de algo m~nos de 
100 páxinas, ilustrado con diver
sas fotografías, faise referencia á 
biblioteca que· canta con máis de 
50.000 volumenes, a un rico ar
quivo ·e esencialmente aos distin
tos elementos artísticos contidos 
nos seu.s cinco edificios: arqueo
lóx_icos, cruces, . pintura - anti~a, 

· pintura dos Países Baixos ·e lt_alta~ 
. na, azabaches, sáas Sargad~los e 
Castelao, sáas .navais, alfareria, ar

- tiStas gal egos do X V 111, pi niores 
galegas etc. 

GAZETA 
DE FILGUEIRAS 

Desde Felgueiras (Poi !ugal), che:, · 
ganps o número 83 da "Gazeta d6 
Felgueira",. subtitulada Centro , 
Cultur_al Uterário-art(stico e Folha 
Livre. · ·' · 

Formato tabloide, 'unha folla, 
<;:on _ artigas, notícias e publicida
de. Estilo noveccento . . 

BULE-BULE: 
POR E PARA NENOS 

Bule-Bule, a revista infantil ga~ 
l~ga publicada neutras oca
s16ns como separata de A NO
SA TERRA, xa é maior e veh · 
dé tirar o .seu número 6 ela.< 

. própria. As bandas deseñadas,· 
os cantos debuxados ou como 
se lles queira chamar, realiza
dos por nenas e dedicados aos 
nenas compoñen as 16 páxinas 
da revista. . 

Bon papel, boa impresión e 
a co

6
res. A refer.éncia é. ARarta

do 6 Cangas (PontevedraJ. 

ARQUITECTURA GALEGA 
Primeiro seminário internacional 
de · arquitectura galéga: "Arqui
tectura e proxecto na beira da ci-
dade histórica". · 

Compostela 5-9 de Novembro~ 
Auditorium da Universldade. 

· Direeción Xeral Património Ar
. t(stico e Monumental. Servício de 

. obras e restauraCión de monumen
tos. Xunta de Galiza. 

BIOMUSICA 
O Centró de 1 nvestigación Musico
terapeuta organiza diversos cursos 

. de ir¡iiciación á musicoterápia, de 
Novembro .a Maib en Bilbaó, Vi
tória e Barcelona. . 

Para interesados na música como 
meio de' armonizaci6n e comuni
cación co entorno, ben sexa na · 
escola, · família, educación espe
cial, amigos; grupo terapéutico, ... 
. Información en (945) 
Vitó.ri~; {93) 3233110- Barcelo-
na.' 

IRMANAMENTO CON 
NICARAG,UA , 

Dentro das actividades que o IFP 
do Meixu'eiro (Vigo) ven progra
mando en favor da paz, veñen de 
se i:niciar xestións encamiñdas ao 
irmanamento do devandito 'insti
tuto cun centro de ensino meio 

· .~araguense, A proposta foi consul
, ·tada e apr_obada maiorit~riamente 

por todos os estamentos do cen
tro. 

Mesa redonda , en Barakal
do 

A Agrupación Cultural Rosalia de 
Castro de Barakaldo organiza nesta 
cidade unha mesa redonda sobre 
as ~leicións galegas, _oa que partici
paran AP, Bl\JG, CG, PCE, PSG-EG 
e PSOE. . 

O acto será o día 9 as 11 da 
mañá. 

BNG-HB 

Entre os actos ·que está a -organizar 
o BNG na emigración figuran os mi
tins e rodas de prensa a realizar no 
País Basca en colaboración con 
Herri Batasuna. - . ... 

En. Bilbao celebrarase unha roda 
de prensa o día Sh as 12, convoca
da por BNG e Hl:j. Pola tarde no 
bairro de Rekalde haberá unha 
charla conxunta a cargo de César 
Pintos e Jon ldígoras. · . 

• 

' '7 

O sábado 9, tar:nén pola tarde, 
re?lizarase outra charla no bairró de ,,, _ _ ·-. 
Tnntxerpe. · ..-;-""··- i · #"'S.~ 

_/,' ~ .• IJ< .... \. 
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M·aria Pita 
Square . M._ ~IVAS 
Algun factum ou,..especiaÍ forza 
do destino empúxaba a Francis
co Vázquez., alcalde-de A Coru
ña, a construir, fose como fose, · 
un aparcamento subterráneo na 
Praza de Maria Pita. As iniciáis · 
dúbida!> de moitos coruñeses, 
que consideran honestamente 
máis fascinante a contempla
ción dun magnólio centenário 
que unha máquirif;I tragaperras, 
foron solventadas cun comuni
cado da oficina de prensa do 
concello qüe denunciou a oposi
ción como unha manobra má is 
do grupo carbonario e rockero 
"O.P.N." (Os profetas do No.n). 

As . dúbidas incrementáronse 
cando nas excavacións prepara
torias apareceron parte dos ci 
mentos das antigas mu rallas da 
cidade. A vontade -fe rrea do ho
mónimo coruñés de Mrs. Marga
ret Thatcher non se d'et ivo con 
semellante miud.eza. Tampouco 
se dobregou cando un dos ope
rarios encontrou baixo das de
rrubadas murallas un esqueleto 
descabezado dun · homínido des
proporcionada mente grande e 
que foi identificado polos .ar
queólogos como o ' rei tirano Si
qión, a quen derrntou Hércules 
hai miles de anos co apoio das 
asociacións de veciños. 

A causa non parou ahí. Outro 
operario topou co .casco do co
mandante en xefe Breogán. A 
sucesión de achádegos conti
nuou co descubrimento dun 
disco · de pedra grabado en espi
ral que tiña sorprendente seme
l·lanza cos actuais discos de Ion-. 
ga . duración . o artefacto. levaba 
a sinatura dun bardo de probá
bel orixe lusitana chamdo Bibia- -
no. Os paleógrafos só . puideroh 
descifrar no texto, escrito en . 
caracteres curvos, a frase " esta
mos chegando ao mar". Non ti
ña rematado a roda de prensa 
na que se dera canta de tan ex
traño achádego cando un _ tre
mendo sifonazo sacudiu a p·ra
za.. Outro descuidado opera-río 
abrira o tapón c;lo mar, creendo 
que era o corcho dunha botella 
fenicia. 

Aquel dia, vendo subir~ · mar'ea 
do oceano pofos vidros do seu 
despacho, os cangrexos entran
do por baixo da porta do conce
llo, Paco Vázquez com prendeu 
que tamén algunha vez os pe"
quenos deus_es se equivocan. 

vol'7er ao r o 
Señores a presentadores/ as 

de TVG, fagan o favor de receber 
_unhas· lecc ións do que é a 
pronúncia, a entonación e as 
modulacións dé> idioma galega 
que son ben dist intas do español, 
do que vost~des non dé;m-(o'u non 
queren) fux1r. -· · 

Sobre · todo distingan o· -o
aberto do -o- · pechado, pois dá 
coraxe escoitalos; non é o mes
mo -un oso (an i_mal) que un óso 
(vértebra)", nen tanto teri " ir ao 
m·onte" que "ir o mónte" . 

_...,..._...._ So.n cousas ele menta is. 
MARCELINA ORELLA (MALPICA) 

As ·aves ·· .. inve·rnantes 
' . . -. ., -

e a d·estrución 
da c0$ta galega 

~ - 1 ~ 

Todos os anos coa chegada do inverno, 
concreta-mente- cara o mes de Xaneiro, · na · 
Sqciedade Galegq . de Historia __ Natural-

. (SGl-:IN), .iníciase o que os ornitólogos -cha
man o Censo de Aves Acuáticas Invernan:. 
tes, e májs tamén o Cénso de aves petra-· 
leadas. · · · . · . 

O estudo e realización destes censos, · 
permítenos comprobar cómo cáda ano qu_e . 
pasa, o litoral do nos.o.país- vai senda po1::1co · 
a pouco mermado ·nos seus valores natu
rais. 

O Censo de· aves invernantes ten como 
. fin recontar as espécies~gue veñen no inver
. no ao noso litoral , - e que , visitan ademais 
embalses e zonas húmidas da interior. 

Para pe,rcorrer _os máis de 1000 km -dq. · 
costa galega, de.sde Ribadeo até a desem
bocadura oo. Miño, amén das zonas húmi
das interiores, compre o esforzo de máis de, 
cen ornitólógós: . _ · 

Importantes pontos para invernada e re
pouxo de aves son a Ria de-Ribadeo forma
da · polo rio Eo, que ten boas condicións 
par¡;¡ anátidas, podendo chegar a contarse 
riláis de 3.000 parrulos. Rias como : Foz· e · 
Viveirb, 9frecen abrigo as -aves, ainda que 
son .de pequena extensión. · 

Son moi importantes as illas, onde atopan 
cobixo gaivotas e corvos mariños, como 
acorre na riq do Barqueiro coas illas de 
Coelleira, Sarón e os Farallóhs. · 

Na província da, Coruna, uriha das áreas 
de maior interés ecoló"xico é a. Ria de Orti- · 
gueira, onde se acochan unha gran éantida
de de Limícolas, aves que '::ven no limo, e 
que perten9en a numerosas· espécies. -· 

As lagoas costeirns son moi importantes 
para albergar ' an¿'~ídas, cerca de Ferrol es-_ 
tán Doniños e a Frouxeira~ A -Ria de Beta(l
zos presenta pontos de gran interés ornito
lóxico, como a praia de Miño e ·a marisma 

· próxima. 
Lugares ónde se,concentra o home como 

a ria da Coruña, perderon moito ·valor para 
as aves, debido_ fundamentalmente á insta
lación de indústrias cóntaminantes. Alber
gan principalmente gran cantidade de gal 
votas. _ - • - · 

Como pudemos comprobar con estuc_ios 
diversos e eritr.e eles os censos_, as zonas . 
de interés natural de -borde costeiro, s~m-al- _ 
teradas por cirpunstáncias -varfiadas, tal é. o 
caso da,destrución ·de paisáxes ,por edifica
cións abusivas,- as praias son cobertas por . 
escolleiras, fanse espigóns por ~foquer, rios' 
e lagoas son contaminadas ou desecadas 

\ 

parcial ·e· iñciuso totalmente, e . os areais 
costeiros vense ameazados selvaxemente 
po'la extracCión de' áridos. · -

·· lsto acorre porque até-'agora non existiu 
_en Galiza unhá pJani-ficación da franxa lito

-ral, e iso é pr~ciso . que s.e resolva a C\JrtO 
prazó e que permita conciliar as act ividades 
humanas coa conservación da natureza. 
. Se seguimos explorando a nosa costa, 
atopámOr)OS cun dos .complexos marisme
ños máis importantes galegas, e, tamén é 

· ben certo, máis ultraxados, falamós da ma
risma de Balda!o, que sofre a irresponsabili
dade do home á hora 'de intervir na nature- -
za. 

Na ·desembocadura do Anllóns en Ponte
cesb, onde se forma unha . barra areosa 
duns dous km., descan·san gran cantidade 
de ·limícolas. Perta ternos un c;ios grupos de 
illas máis importantes, as Sisargas, onde 
crian aves mariñas como corvos é gaivotas, 
formando grandes colónias. . 

os cabos representan pontos -de gran in-. 
terés para observación do paso de rnoitas 
aves n:iigratórias, tal é o caso de Vilán, Fis
térra, TQuriñán e Estaca de Bares, ponto 
esíe último moi visitado incluso por ornitólo
gos estranxeiros. _ 

Un dos ·areais máis sig·nificativos e exten
sos_ é o de Carnota, duns 1 O km que posu~ 
unha ampla marisma onde se atopan gran · 
número de- limícolas. ·Pero- está Lauro coa 
sua lagoa: -E ·esta un ha zona dej agoas im
portantes c9mo Xuño, Mum,· · Corrubedo, 
onde hai · anátidas e limícolas e onde esta 
tamén o areal de Corrubedo, düns seis k·m. 

Xa na ria de Arousa, é importante a de
sembocadura,•do Ulla, asi como a 'península 
do Chazo onde hai pequenas lágoas fre
cuentadas'. palas aves. inverenantes. Nesta 
ria está a Ensenada do Grave, que é a zona 
de Galiza onde se teñen contabilizado as 
majares cañtidades de limícolas: · , 

Unha_ ria que·amosa as aberracións eco-·· 
·1óxicas no . se1{ máximo esplendor é' ~ ·, de- . 
· Pontevedra, cos seus areais máis impor:tan.,. . 

. · tes hoxe convertidos ·en zonas. portuárias, 
ou.trós con gran contaminación ou cor:Jstfu
cións . a sua. beira, .de xeito que per-deron 

- todo interés biolóxico. . 
'. son interesantes as lllas Ons na bocana · 

da ria. Xa na de Vigó e~tan as Cies onde 
crian tnteresantes espécies mariñás. - . 

· Para rematar a· cósta· éstá a fqz .d.b Miño, 
con abundantes limíc01as e anátidas. 

Como pode versé,. toda a c~sta galega 
ten un imenso interés 0rl)itolóxico, por iso, 

para facer unha planificación da beira litoral 
é moi importante. ter en canta os intereses 
das aves que viven ·aqui no inverno. 

Grandes-perigos se cernen hoxe sobre o 
no~o. [itoral, c_it~ndo como gravísimo a e~
tracc1on de andas en lugares · de interes 
como Doniños, a Frouxeira, Baldaio, Ponte-

-ceso, desembocadura do Tambre, Ulla e 
Miño e. en areais como Corrubedo, que 
amea?:an coa destrución da mellar forma
ción dunar de Galiza. 

Ade,ni?-is deste censo , é preciso facer por 
desgracia o de Petroleadas, que fai alusión 
a un ataque . máis que teñen que sofrer as 
ayes, son _os nocivos vertidos de petróleo e 
hidrocarburos que· chegan ao mar debido 
ao lavado de tanques de petroleiros, que se 
fp.i rotinariamente frente as nasas costas, e 
marés negras· que se .producen coñ certa 
frecuéncia e- gue causan gran mortandade 
nas aves marinas, enzoufando a sua pluma
xe e enegrecendo o seu organismo interna-
mente. · 

As costas· galegas, son, como é sabido, 
un lugar de paso abrigado para moitos bar
cos que transportan petroleo. üs censos 
fejtos pota SGHN dannos unha idea do gran 

· numero de aves que morren ao longo do 
ano debido ao vertido rot inár:io ·ou acciden-

. tal destes crus. · · 
Dise de Galiza que é o cuartel de inverno 

de moitas aves -qüe crian nos países do 
Norte de Europa, daí- a responsabilidade 
que 1emos oa conservai:;ión .das mesmas e 
das areas que lles dan cobixo. -

Téñense -recontado nos censos máis de. 
60.000 individuos, pertencentes a máis de 
60 espééies. Estes dados, comparados ·cos . 
obtidos neutros lugáres ·da península ibéri
ca;, f~ lannos da importáncia das nosas cos
tas no estacionarn1en~o destas espécies mi-
gratórias. · . -
. E preciso por isp conservar e até mel.lo

rar as condicións naturais de Galiza, evitan
do que indústrias contaminantes, extracción 
inadequada, de áridos, donstrucióos, etc., 
estropeen estes .. habitats · privilexiados, 
como xa ocorreu enrias como Ferrol, Coru-
ña., Vigo e Pontevedra.- , · . 

Todo o exposto. debe levamos a todos a 
reflexiónar, e sobretodo aos responsábeus 
da conservaéión do meió, ·a tomar decisións 
e medidas pertinentes que aseguren a pro-

- tección d?s aves invernantes e dos lugares 
. que frecuentan e f~n ·posíbel a sua ·vida. 

R. C~D/M • . CHOUZA (m~mbros da s_.G.H.N) 
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