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LUGO: CATAC.UMBAS 
PARA AUTOMÓVILES. 
A_febre dos ·aparcamentos subterráneos 
o alcalde de Lugo Vicente Quiroga e o concellal-delegado de Tráfico Alfredo Mosteirín observan os restos da necrópolis romana da Praza da 
Constitución destruidos polas paleadoras que construen os aparcamentos soterráneos en Lugo · · 
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A-pesar qa ·entrada 
na C.E.E: 

CQntinuan . 
as .colas na 

- fronteira 
de Tui <páX. 3) 

Alimentación 
ou negócio: 
un dilema 
pa rá a ag ricu ltu ra 

Na e.E.E. 
destrúense 
.miles 
de toneladas 

. ·de alimentos 
cada ano (páx. 11) ~ 
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Artigq de LL. Mª Xiri-
·nacs . ......... , . . . . . (páx. 7) 
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filosofía positivista 
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Convéhios colectivos 
baixo o signo do paro 
....................... (pá~. 14) 

O futuro das cámaras · 
agrárias (páx. 14) 

EROTISMO E/OU 
PORNOGRAFIA 
NAS LETRAS 
GALEGAS-

ESPWAL 17 DE MAIO 
A literatura debe ser como o carpo, 
algo para_ disfrutar, por iso este 17 

, de m_aio, Dia das Letras Galegas, irá 
dedicado aos relatos breves erótico
pornográficos (segundo o termo- . 
que prefirades, pois o debate termi
nolóxico deixarémolo para mellar 
ocasión): · 

Esquecédevos dos eufemismos e 
da moral convencional ou conserva
dora -que non ten p,orqué ser a 
nosa- ademáis na liíeratura non . 
existe o pecado, só a hai boa ou má. 

Se lle dades ben á pluma e vos 
apetece mandádenos un relato cur
to (non máis de 80 liñas mecanogra
fiadas ) a A NOSA TERRA, apartado 
1371 de Vigo, para que o .teñamos 
aqui denantes do 30 de Abril -con· 
tade con que Correos vai moi de va
gar-. De entre o que nos mande
des (olla co machismo!!) taremos 
unha selección que xunto coa exci
tante colaboración de vários coñeci
dos escritores e dibuxantes espera
mos que cornponan un especial que 
contribua á nosa saúde e á das no
sas letras. 
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editorial 
\. 

. A política · nordeaméricana erí Centroamérica 
·ao descuberto 
O Goberno das Honduras admitiu· ofi
cialmente, por meio dun comuoicado 
da chancelaria, que está sendo pre
sionado desde fóra e desde dentro 

. para provocar un ha· guerra con Nica-
rágua. . 

Non é nada novo o feito das pre
sións en si mesmas, pero si que sexa 
o goberno hondureño qlJeñ as reco
ñeza pública e oficialmente, quedan
do asi totalmente ao . descoberto as 
tácticas americanas para derrubar aó 
réxime sandiriista de Manágua. Dá 
igual que conte coa oposición dun 
país . soberano, do seu goherno e so
bretodo do seu povo, ao que quer 
utilizar como instrumento dos seus 
plans imperialistas e xenocidas . . (Ver 
artigo de Fred Clarkson en páxina 6). 

c1on en Nic'arágua nen co derribo do 
sandinismo; senón ·porque non que
ren ver morr"er aos seus ~oldados) o 
que tenta é que Honduras e Nicara
gua entren en guerra para asi poder 
intervir dunha vez por todas. Natural
mente o povo hondureño funcionará 
de carne de ·cañón e marioneta ao · 
servício dos intereses imperialistas, 
ainda que té,lmén seria unha cobertu
ra para a intervención· directa ·nordea
mericana. 

· porte de tropas á zoha fronteiriza con 
Nicarágua. 

Os americanos proporcionáronlle 
de imediato unha axuda de 20 mi
llóns· de dólares en "axuda militar de 
emerxéncia", que agora queda . ao 
servício dos "contras".-

Pero é máis, segundo noticias reci
bidas da própria fronteira, non houbo . 
tal incursión sandinista, senón unha 
invasión de contras apoiados por tro
pas hondureñas. As forzas nicara
güenses o que fixeron foi repregarse 
fuxindo da · confrontación directa e 
esperando a que se ·disgregase o ini
migo (Honduras nunca se adentraria 
nestes momentos alén dos 10 quiló
metros de r~pregue sandini,sta} e 
logo atacar aos contras. Estas fontes 
tamén . recoñecen que a artillaria 
pudo bombardear nalgunha ocasión 
território hondureño. 

O Goberno americano e os bas
tlóns da indústria armamentista que . 
o .apoian non dubidan asi en recorrer 
ao enfrentamento- entre dous povos 
viciños. para conseguir os seus ob- • 
xectivos. Sabedores de _que a "con-

Nas Honduras, sectores organiza- ·. 
dos de todo signo condenan un posí
be·1 conflito armado con Nicarágua. _ 
pero a vinculaéión da política exterior 
local coa dos EE.UU. é cada vez máis 
es"treita, polo que o comunicado ofi
cial do Goberno; denunciando as pre
sións, ' non parece ser outra cousa 
que o S.O.S. agónico dun povo que 
está a morrer por estrangulamento. 

Dentro desta total vinculación dos 
intereses hondureños aos dos 

·- EE.UU. hai que. inscreber as chama
. das operacións para repeler a "agre
sión sandinista" .· 

Todo parece indicar que o "inci
dente" foi expresamente ordenado 
por Reagan para poder forzar unha 
axuda aos contras que o seu próprio 
Congreso lle negaba. 

. tra" non poderá derribar o sandinis-
. · mo nen ainda que se ·a pro ben os 100 

millóns de dólares (o asesor de Rea
gan, Coronel McFarlane ten xa mani- - -· 
testado qüe farian. falta 500 millóns) 
e véndose imposibit-itado, polo mo
mento, dé · usar directamente solda
dos americanos, · pois · a maioria da 
opinión pública estadounidense se
gue rechazando esta medida,. (non 
por non estar de acord_o coa interven., 

Sintomaticamente o conflito na 
fronteira xurdiu poucos dias despois 
de que b Congreso· americano recha
zase a proposta de Reagan de conce
der os 100 millóns aos contras. 

Vemos asi como a política imperia
lista vai dia a dia nunha escalada de 
tensión ~ desprécio polos pavos e 
xentes do mundo, mentres os países 
de Ocidente seguen aprobando taci
tamente estas accións, cunha Inter
nacional socialista máis mu.da que 
nunca. 

NOTA DA REDACION 

·' 

- A redación resérvase o di
r:eito a resumir aquelas 
cartas que excedan de 
trinta liñas mecanografia
das. 

As numerosas deficiéncias 
observadas . na recepción 
do periódico por parte dos 
subscriptores son c·omple
lamente alteas a A ROSA n
BBA; tendo o seu motivo 
principal no mal funciona
mento do servício de Co~ 
rreos. 

somos coñecidos 
na Galiza inteira, 
pola;nosa 
especialjzación 
en .libros 
ga~egos 
e portugueses 
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de El Salvador, 9 
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O Goberño das Honduras "solici
tou" apresuradamente axuda militar 
americ_ana, especialment~ no trans-

1 cartas 
CONTRA O REAL MADRID 

O Real Madrid xa ·é Campeón 
.de Liga. Noraboa. 

Noraboa aos esforzados xó
·venes fascistas da peña Ultra 
Sur. Noraboa ao "señor" Plaza 
e a todo o CoMxio-Arbitral. No-

. raboa aos afeizoados viguest;s 
que animaban a este equipo 
cando xogaba contra o Celta 
en Balaídos. Noraboa a todos 
os locutores, técnicos e directi
vos da SER, Antena 3, Rádio . 
Nacional... e moi -especial a 
TVE, sen esquercerse dos 
"chicos" da prensa. Noraboa a 
toda a Federación Española de 
Fútbol en conxunto. Noraboa, 
en definitiv~, a todos os que 
.hoxe se sinten orgullosos de 
que por fin despois de cinco 
anos gañase a li.ga un equipo 
español. · 

Sen a valiosa axuda de to
dos eles o éxito do Heal Ma
drid non tido sido posíbel. 
Grácias afeizón1 · 

O Madrid gañou a liga igual 
que o Pesoe o referendum da 
OTAN: Grácias aos r.;eios de 
comunicación, ao medo e á 
sorte, a sorte do campeón, 
que lle din. 

Os "mass media" levan, xa . 
non desde princípio de tempo- · · 
rada senón desde hai cinco 
anos (ou desde sem·pre), fa
cendo un insistente labor de 
propaganda. "desinteresada" 
e, no caso de moitos pobres e 
infelices profesionais·, case in
conscientes, que para lembrar 
situacións semellantes tería
mos de retroceder no tempo 
até épocas remotas (ou quizais, 
non tanto) de maior _"glória 

. imperral". 
O medo que nos meterori no 

corpo "socialistas" e os meios 
estes de comunicación coa 
"história" da OTAN é moi pa
recido ·ao que inexpiicábel e 
incomprensibelmente sinten· 
os equipos máis ou menos 
modestos da primeira división 
cando se enfrentan ó equipo 
branco, xogando sempre áco-
bardados. · · 

A sorte do campeón co"ñéce
na moi ben, entre outros, os 

sofridos xogadores e "foro
fos" sevillistas, que tempora
da tras temporada ven como 
erros . arbitrais,· supostamente 
non intencionados. pero sem
pre favorábeis ao Madrid, non 
lle permiten nunca acadar 
unha vitória case sempre me
reCida. Que estraña maldición 
ou condena pesa sobre eles? 
Pód~se dicer que os do Sevilla 
teñen auténtica má sorte. 

O Real Madrid xa é Cam
peón dé Liga. Menos -mal. Pa
rece que as causas tornan a 
ser como antes. José María 
Garc'ía pode descansar tran
quilo: Cando o ano que ven 
asista aos partidos da copa de 
Europa non terá de soportar a 
"horrenda visión" (Que pena, 
señores!) dos estádios cheos 
de bandéiras catalanas ou bas
cas, senon que só as verá es
pañolas. 

FASSBINDER 
(Compostela) 

RESPOSTA A 
FRANCISCO SOUTO 

mos, querendo repetir a expe
riéncia do ano pasado, no que 
conseguimos reunir todos os 
vernes ao longo de catro me
ses, de xuño a setembro, a ca 
torce poetas, que logo diron 
un recital conxunto na Aula de 
Cultura da Caixa de Aforras. 
Tratou-se dun oferecimento 
que pretendia ser xeneroso, 
aberto a todo quen empezase 
a publicar en revistas os seus 
poemas. Tal é o noso "interés 
po_los novas valores da poéti
ca local" polo que se pergunta 
o autor da carta. 

Un dos critérios utilizados 
para a escolla dos poetas que 
asistirian aos recitais foi invi
tar a aqueles que participaran 
na revista "Os habitantes do 
lago", entre outras causas 
porque nela escreve, funda 
mentalmente, xente d'A Coru
ña, e isto e:vitava-nos gastos 
de transporte que non sempre 
nos podemos permitir, xa que 
o naso único médio de finan
ciazón é a aportazón mensuál 
das cuotas dos sócios. 

Non obstante, e pésie a mo-
Sen dúvida, o mais elegante déstia da nosa proposta (o cal 
seria calar. Pero o que se cues- non impediu que pe'rsoas 
tiona, pon manifesta to"rpeza, como Lino Braxe, Henrique 
na "Carta aberta a A.C. "O Fa- Rabunhal, Júlio Béjar ou Riva-
cho", . asinada por Francisco dulla "Corcóri" que, cando 
Souto, e publicada no número menos, xa tiñan na imprensa 
289 de "A Nasa Terra", non é algo para· publicar, aceitaran, 
a mellar ou pior ·sorte dun ci- desinteresadamente, partici-
clo de poesía, senón a compe- _Q.ar) fixeron~se carteis e difun-
téncia, e mesmo a _honradez, di.use por prensa e rádio con 
dunha agrupazón cultural que anticipazón a celebrazón de to-
leva xa mais de vinte anos tra- · dos os recita is. Neste sentido, 
ballanqq. Cumpre, pois, pon- non se dispensou trato de pre-
tualizar a1gunhas causas. feréncia a ninguén. 

En primeiro lugar, é o Colee- Do mesmo xeito, é falso que 
tivo Edral, que funciona como algunha vez coincidira unha 
g·rupo de traballo, e non "O xuríta da directiva cun recital 
Facho" como agrupazón, quen poético. A directiva de "O Fa-
programou o ciclo de .novas . cho" _reune-se os xoves, preci
poetas. Dita sexa isto para dei- . samente para dar lugar aos re
xar ben claro· que o empeño · cita is os vernes. Igual falsida-
mostrado polo asinante do es- de demostra-se ao afirmar que 
crito para oesacreditar a "O non houvo representazón do 
Facho" obedece a outréis moti- Colectivo Edra! nos recitais. 
vazóns, ·e non porque o .Colee- Nada disto lle era descoñeci-
tivo Ed(al non fora apoiado en do -ao asinante da carta, para-
todo momen_to na organizazón doxicamente colaborador ha-
dos recitais. · bitual de "Os habitantes do 

Este é o segundo ciclo de lago" e participante no 11 ciclo 
novas poetas. qu~ organiza· de novos 'p6etas, que, quizais 
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por falta de honradez (ou de 
neuronas) necesitou ruminar, 
un mes despois do seu recital 
no "Facho", un insultante libe· 
lo coa pretensóh pueril de 
atrair para si a atenzón de to
dos. 

Resulta difícil entender, 
mesmo causa estupor, que 

- unha persoa cos miolos no 
seu sítio poda verter semellan
tes acusazóns e impropérios 
-"atitude vazia, anticultu ral, e 
sobretodo hipócrita"- contra 
unha asociazón cultural como 
"O Facho", que goza dun pres
tíxio e respeito na nasa nazón, 
gañac:to a base de traballo, 
coeréncia e responsabilidade 
na sua xa longa actuazón. 

COLECTIVO EDRAL (adscrito a A.C. 
"O Facho". 

SEMANARIO 
Paréceme ben o traballo que 
estades a facer e que penso que 
ten levado a A NOSA TERRA a 
algunhas mellaras nos últimos 
meses, como por exemplo a in
corporación de novos colabora· 
dores de talla: Alfonso Sastre, 
Xirinacs ou Neira Vilas, ainda 
que a Sararriago, que tamé~ 
anunciástedes, ainda non lle v1· 
mos o pelo. Paréceme ben. ta· 
mén a supresión de mo1tas 
erratas, ainda que non de to· 
das, porque habia veces que .xa 
facian ilexíbel o periódico.· 

O que non entendo é iso de 
seguer chamándolle semanal, 
cando sae cada quince dias: .E ~, 
que son subscriptor do penod1· 
co desde hai bastantes anos, 
podo comprender moitas ~?~· 
sas pero creo que se un penod1-
co e. diário quere dicer que ~~e 

·todos os dias e se é semanario 
todas as semanas porq~e se· 
nón é unha falta de respe1to aos 
leitores. 

Tampouco concordo con que 
poñades a sec.ción de cartas a 
dispo~ición personal dalguns 
lectores que parece que se te· 
ñen ·que dicer moito entre eles 
pero ·que aos demáis, _penso 
que á maioria, non n~s 1_ntere· 
san· a non ser pola cunos1dade, 
ben parba por certo, de . ver 
.como dous discuten e se tiran 
os trastos á cabeza. . GO 

. X. HIDAL 
(Barcelona! 
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8pesar _da entrada ná C.E.E .. 

Continuan as colas . · , 
quilométricas na Ponte de Tui 
Por causa da adesión á CEE poderi_a pr~ducirse 

n aumento nas vendas de duas vrlas viradas 
~asivamente ao comércio, a portuguesa de 
Valen<;a e a gal_ega de Tui, pero non. 
A entrada en vigor dos acordos conc~de a cada 
portugués o direito a fa~e~ c;;ompras, _msenta de 
IVA e no extranxeiro, ate cmcu~nt? mil escudos, 
sempre que elas sexan mer~a~onas para uso 
persoal. Os galegas ternos d1re1to a co_mpr~r nas 
mesmas condicións até un valor de vmtecmco 
mil pesetas. 

A cantidade aumentada seria 
significativa no easo portu
gués ao an:ipliarse en cuarenta 
e cinco mrl escudos por per
soa· antes a legalidade restrin
xía;e a cinco mil, para g.alegos 
e portugueses. A medida le
vantara esperanz~s entre o~ 
pequenos comerc1a.ntes de i:-u1 
e Valeni;a, pois a cnse reduc1ra 
considerabe lmente as v~n~as. 
Ao eliminarse os d1re1tos 
aduaneiros, nas comp~as par~ 
uso persoal inferiores a~ canti
dades sinaladas, podena pro
ducirse un incremento nas 
vendas. A desinformación ~-e
ralizada, a maniquea actua~1on 
dos responsábeis aduane1ros 
na sua livre interpretación de 
se a compras son para uso 
persoal ou para negocio impe
de o incremento das vendas. 

aquí sete. horas e sei que a inda 
estarei tres máis. lso por darlle 
os documentos a un axente de 
aduanas que se me movo eu 
non saio daqui en dous días. 
lntermediários que supoño da
rán propinas para acelerar a 
cousa. Xa renunciei a trans
portar produtos ~erecedeir~s, 
peixe e cousas as1, porque 1so 
demora de catro a seis horas, 
non vexas como chega ao des
tino a mercancía". O Xan ten 
matrícula de Lugo, é traballa
dor autónomo. Non notou a 
entrada na CEE, a non ser por
que agora ten que levar "ain
da máis papeis". 

Na axencia de aduanas Esté
llez puxeron cara de poucos 
amigos cando entramos a pe
dir información sobre o asun ~ 
to "para a prensa? nada nada, 
estamos con moito traballo". 
Moi amábeis. 

o 
~ 
::J 
X 

Administradora ocup.adísima 
que non pode atender pergun
tas e poucos funcionários para 
atender ·os coches qu~ son 
obrigados a áparcar, prévia r~
tención do D.NJ .. Fomos testi
gos da demora de cuarenta e 
_cinco minutos a que se veu so-

~~ -metida a coñdutora dún !'dous 
éabalos". que transportaba tres 
estanterías· de madeira, rústi
ca, e dous tallos. Declarou ter 
gastado catro mil pesetas, · 

· 'mostrou unha factura e pudo 
·.seguir viaxe. "Só miran o bul
to, se levas diamantes oiJ co
caína non tes problema, son
che ben listos·". Pero mante
ñen a palabra de que ago'r9 até 
vintecinco mil non há proble
ma, sempre que sexa para uso 
própr.io, non comerciaL 

Antes era freéúente a parali 
za-ción dun coche, a revisión e 
a obrigatoriedade . de pagar 
unha taxa por direitos adua
neiros, agora· introduciron 
unha nova modalidade, '!non 
paga nada, co lle suas bursas e 
vai dar a volta a Portugal, de
volve todo onde mercou e re- · 
_gresa". Unha saia, unha cha
queta, üri chándal e un par de 
zap-atos con susceptíbeis de 
"comercialización posterior", 
tres mil setecentas pesetas en 
roupa ·poden ser para vender 
e por iso ten que dar a volta e 
ir devolver todo. "Tanto fala r 
do mercado comun para isto, 
voume pór r.ica se vendo isto 
en Sanxenxo, si home". 

Maruxa, dona dunha tenda 
en Tui, dicianos "e tí eres qu~ 
é certo iso dos cincuenta mil 
escudos? Pois mira, ente unha 
rapaza portuguesa veume ~e
volver dous litros de aceite, 
duas botellas. Fixéronlle dar a 
volta por duas botellas, levaba 
isa e unha folla de bacallau, 
total unhas duas mil pesetas. 
Pensaban que seria para negó
cio ou qué? Anda home que 
vaian a aquel sítio co rollo!" 

Tamén tiveron moi boas pa
labras na aduana de Tui , unha 

A realidade non se corresponde cos novos acordos sobre o direito a facer 
cÓmpras no país viciño 

Os rapazolos de Tui saben 
de economía sumerxida, os 
q-ue teñen bicicleta móvense 
entre a longa cola de .coches 
tartaruga a-i>ferecer "por vinte 
pesos" CÍn atal lo para chega r 
antes á fronteira, non avisan 
da necesidade de ·mudar os 
amortiguadores, desfeitos, 
logo de coller o atallo infernal. 
Os que non teñen bicicleta sa
ben doutras fontes de ingreso, 
a vinte pesos o fardiño, saltan
do a via do tren ou baixando á 

Na Alfándega aseguran que 
non é certo, que as colas de 
tres quilómetros xa remata
ron, "só moléstias por causa 
da ponte" , a Ponte Valen<;a
Tui, da que agora se comemo
rou o Centenario cos Ministros 
do Transporte respectivos a 
pasear por ela. 

O "vista" de servício o dia 
que fomos facer a reportaxe 
desfacfase en elóxios á CEE, 
"non dé o meu nome; é proi
bitivo para nós fazer declara
cións, a nivel persoal podo 
asegurarlle que tudo vai ben, 
muito positivo o acorde no 
que diz respeito da alfándega. 
Só acontece que a Ponte non 
serve ás enormes afluéncias 
nos dous sentidos, non acho 
remédio viábel, a Ponte non 
serve xa, há de fazer outra; 
pero o problema é por onde 
construir. Olle en Valen9a, a 
un lado a Fortaleza, monu
mento nacional, do outro a 
rede do Camiño de ferro. Non 
há hipótese Só lonxe do que 
hoxe é o c~sco urbano, pero · 
como van a reaccionar os co
merciantes que xa teñen os 
negócios montados se lles 
desvían o tránsito? A mesma 
causa para Túh Aí é que van 
estar os conflitos. Nós non po
mos problemas, non criamos / 
difi'cu ldades, estamos cá ao 
servício da xente". Todo son 
boas palabras. 

Do outro lado da Ponte es
tán aparcados camións enor
mes, os condutores queiman 
horas nos dous bares da fron- · 

· t_eira, á espera dos papéis para 
cruzar o río. "Como dis, 'que 
non poñen problemas, que .. 
agora todo é fácil?; rnira, levo 

. 

Os que non entran nos cálculos 

Fixeron da "entrada en Eu
ropa" un panexírico insen
sato, anos e anos a facer 

-propaganda das vantaxes 
de estar en Europa, "m 
odernidade", "desafio", 
"construción". 

A Europa dos doce aban
donou á Europa dos trinta e 
cinco estados; á E:uropa dos 
povos con reivindicacións 
nacionais. 

Vários anos a facer apolo
xia do milagre europeu, 
prendendo nas populacións 
a "terra prometida"; lam~ 
bendo, os industriais, os lu
cros imediatos; os gover
nos 'sucesivos fixeron da 
adesión unha enorme ma
nobra de publicidade políti
ca, perfeitamente deseñada 
a Campaña. Todo simples 
propaganda. 
· Entraron tan forte que xa 
non podían regresar, ao fin 
era máis importante renta
bilizar os dividendos políti
cos do que facer defensa . 
dos sectores económicos 
vitais para o País. Fecharon 
as negociacións en réxime 
de urxéncia, pasando pela 
renúncia a defender os inte
reses económicos do seu 
Estado. O resultado de tan
ta desfeita comeza a mos
trarse na sua auténtica con
dición, na sua condición de 
desastre. . 

Serve o aqui exposto, 
tanto para o governo es~a
ñol como para o portugues, 
ambos actuaron da mesma 
maneira torpe. A entrada en 
vigor do fmposto do Valor 
Acrescentado (IVA) apreci
pitou un brutal aumento no 

custe da vida, perda de ca
pacidade adquisitiva e· infla
ción, primeiras consecuén
cias a partir de Xaneiro pa
sado. 

Do lado portugués os 
problemas medran dia a 
dia, sendo pouco coñecidos 
na Galiza . Os conservéiros 
consideran tan desvantaxo
sos os acordes relativos á 
sua rama que, alén de mos
trar descontento, forzan a 
unha completa revisión. 
Cando entraron en vigor fi
cou claro que beneficiaban 
á conserva de países que 
nen séquer pertencen . á 
CEE. 

Os sectores de produción 
máis desfavorecidos presio
nan ao Executivo no senti
do de renegociar os acor
dos, alguns industriais co
mezan. a ser conscientes da 
inviabilidade da Europa que 
tanto anunciaron os gover
nos. Os fabdcantes de cal
zado; indústria puxante en 
Portugal, ven fechadas as 
portas da · exportación, a_s 
incómodas "regras de et1-
quetaxe" impostas por ou
tros governos -entre eles·, 
o español- que desprécian 
mesmo os acrodos que fir
maron hai uns meses. A in
tención é única, impedir 
como sexa ·a ex_portaci_ór:i, 
desinteresar .aos 1ndustna1s 
na venda dos seus produtos 
fóra das suas fronteiras. 

O mesmo ven acontecen
do cos fabricantes de cute
larias, reunidos en Guima
ráes para elaborar un "do
cumento de protesta contra 
o governo español" polo . 

decreto-leí .que determina a 
obrigatoriedade da homol~
gación de. todos os obrado1-
ros, co pretexto da "salva
guarda da seguridadé, sa~
de e hixiene dos consumi
dores". Cando a realidade é 
ben diferente e céntrase no 
"impedimento da livre cir
culación dos produtos por
tugueses de cutelaria no 
mercado español" como 

· denunciaron os fabricantes 
no documento. 

A mesma "tónica de tran
ca" está a ser imposta po
los países da "Europa soli 
dária" aos produtos do· Es
tado español. Regulamenta
cións parellas impeden a 
circulación de produtos. que 
podan fazer - competé~cia. 
Os governos . tespect1.vos 
própagandearon coa l1vre 
circulación de traballadores 
(lémbrese que era · a "única 
vantaxe para Gal·iza, povo 
secularmente emigrante") e 
produto, está amostrándo
se que era simples paJabr?
ria á procura de plusval1a 
política. , 

O governo portugues e o 
gbverno español c~deron 
en · todos. os terrenos de 
xogo, negociaron contra 
tempo, acosados pola sua 
necesidade de apresentarse 
triunfadores; agora as in
dústrias respectivas, Galiza 
e Portugal, están destinadas 
á ruina dos seus sec,ores 
económicos. Os intereses 
dos seus parceiros euro
peus seguen ben protex,i
dos, a Europ~ dos monopo
lios tamén é lmpe~ialista. 

A.M. 

beira do rio, cunha axilidade 
nóva. 

Na Semana Santa o tránsito 
polas fronteiras chegou até 
trescentos· cincuenta mil veícu
los, coa idea do Mercado Co
mun na ca.beza, os que foron 
detidos e abrigados a "devol
ver todo" saben do incómodo 
e sobretodo irreal qué resulta 
a propaganda política dos que 
"conquistaron Europa " , xa fo
ran portadores de toallas ou 
dunhas follas de bacallau. 

"Sr. passageiro vindo do es
tranxeiro, náo deverá trans
portar géneros de alimenta<;áo 
ta.is como carne, peixe, frutas, 
legumes, azeite.. . Gualquer 
abuso será reprimido". O car
tel, escrito torpemente, á mar:i , 
está pegado no cristal da 
aduana portuguesa, ben visí
bel. Serve ainda para as galle-: 
tas, caramelos, conservas de 
todo tipo, certamente están na 
aduana pa ra dar comodidade. 

·Nos dous lados a mesma cou
sa. -

Sérgio é ó condutor da ca
mioneta da cerámica de Vala
dares (saneame·ntos), xa ten 
estado un dia inteiro na alfán~ 
dega. "Olla, a Señora Doutora 
(retírese á Administradora) xa 
me fiz descarregar tuda a ca
rriña para ver ben que é o que 
eu levaba. Só ian tazas de re
tretes, e palla para que non ba-

. tan . Un home e un ha camione
ta tu do o dia paralizados". 

O certo é que as incomodi
dades da-adu~na seguen, por 
riba de acordos asinados no 
tratado de adesión á CEE; xa 
sexa para os cidadáns que ' 
procuran mercar uns bens mí
nimos, a bon prezo, aprovei
tando para dar unha volta ou 
para as empresas que preten
den ampliar mercado na ex
portación, mentres ainda tro-

. nan as frases do "éxito enor
me que supuxo a entrada en 

-Eurppa". 
ANTONIO MASCATO 
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EsReranza ainda Ra.ra os caseiros 

O Parlamento lexislará sobre 
arrendamentos -rústicos · 
O Parlamento Galega 
aprobou unha proposición 
non de lei pala que se 
insta a que se articule un 
sistema de créditos para 
que os colonos podan 
a.ceder ás terras que 
veñen traballando desde 
sempre, asi como que 
sexa o Parlamento de 
Galiza quen lexisle nesta 
matéria, interpondo se fai 
fa Ita recurso de 
inconstitucionalidade. 
Tamén aprobou no 
mesmo pleno outra 
proposición non de lei 
pota que se instará ao 
Goberno central para que 
Galiza sexa circunscrición 
eleitoral úÍ:lica cara ás 
eleicións ao Parlamento 
europeu, rexeitando a 

. formación do Consello 
Eco.nómico e Social de 
Galiza por considerar que 
o seu proponente, Camilo 

· Nogueira, se aproveitara 
do traballo de todo o · 
Parlamento.· 

A -actividade_ parlq_mentária 
levaba máis de cen dias para
lizada mentres asuntos de 
importáncia dormian á espe
ra dun debate ou dunha 
toma en consideración. A 
Mesa d0 Parlamento configu
rou unha arde do dia "ao seu 
bon entender" , cos asuntos 
que lle parece-ron máis ~ece
sários, tendo en canta a sua 
composición con maioria 
aliancista e minoria socia.lis- . 
ta. 

Pero os temas a debater 
non eran a "estrela" na maña 
fria do dia oito de Abril. En 
Fonseca, tanto· parlamentá
rios como a maioria dos xor
nalistas, prestábanlle pouca 
atención aos temas a debate. 
H~hia outras preocupacións 
que non eran os pontos da 

) 

Entre eles o PSG-EG 

arde do dia; nen tan sequer 
o retraso de Albor en chegar 
de Madrid, a enfermidade do 
-Presidente António Rosón, 
ou a decisión de Estaleiros 
Santodomingo de pospor -a 
resolu_ción sobre a adquisi
ción de Ascon; nen tan se
quer o acordo en Ourense 
para dotar, dunha vez á cida
de dun Plan de Ordenación , 
Urbana. 
. Non, en Fonseca, lugaF 

donde se amontona ·o Parla
mento, habia dous temas es
trela: un a decisión da Xunta 
Nacional de Alianza . Popular 
de defenestrar de Ourense ·a 
Maria Carme Lobelle Alén e 
Xaime TE;ijada, que poderia 
arrastrar consigo a _ outros 
personas entre elas ao parla
mentário Valcarce, co que o 
intento de CP para conseguir 
maioria estaria cada vez máis 
lonxP.. · 

O segundo tema era o da 
suposta estratéxia da Xunta 
cara ·o ·acoso do Goberno 
central, qUe uns afirmaban e 
outros desmentian, pero que 
a maioria, agás o_s socialis
tas, non puñan en dúbida, 
que fose causa lóxica segun;: 
do andan as relacións. 

E con estes comentários de 
.corredores, · con - auséncias 
até .o último momento de 
padamentários que terian 
que dicer nestes temas, · em
pezouse unha sesión _na que 
·no primeiro ponto Camilo 
Nogueira pedia a Constitu
cfón do Consello Económico 
e Social de Galiza. 

Esta proposición non se to
mou en consideración pois 
os diferentes grupos .acusa
ron ao parlamentário que 

· rnáis asuntos ten presenta
dos xa nesM lexislatura de 
aproveitarse do traballo de 
toda a cámara, posta que a 
sua proposición era, . nen 
máis nen menos, dician; que 
a que elaborou a ponéncia 

conxunta na anterior lexisla
tura. Polo que ai.nda que non 
discrepaban no fondo, si na 
forma e dicidiron rexeitar 
proposta. 

Máis sorte tivo Camilo No
gueira na sua segun~a pro
posición, na que pedia que 
Galiza fose unha circunscri
dón única cara ás eleicións 
europeas. Esta vez aprobou
se a _sua proposta pésie aós 
votos en contra do PSOE, 
que cambiou a sua postura
desde a anterior lexislatura, 
cando tamén discutindo o 
mesmo tema por instáncias 
do parlamentário de EG, abs
tívose na votación. 

O último ponto en discutir
se á hora de cerrar esta edi
ción foi unha proposición 
non de lei do BNG, presenta- . 
da polo seu deputado X.M. 
Be iras. 

Esta proposición foi só 
aprobada en dous pontos; 
aqueles nos que se pedia que 
se fornecesen créditos para 
que os caseiros pudesen 
comprar. as terras que están 
traballando . desde tempos 
imemoriais (xa é sabido que 
este ano fínaliza o prazo para 
a compra e que se non o fan, 
os amos poden botalos das 
terras, existindo casos graví
simos socialmente, como se 
puxo de manifesto, ta is como 
o das Enchousas ou os de Vi
ni ianzo) e o que fose o Parla
mento Galega quen lexislase 
nesta cuestión, interpondo se 
fixese fa Ita recurso de in
constitucion al idade contra as 
medidas do Goberno central. 

Non foi aprobado o _ponto 
que pedia unha moratória de 
seis anos máis para que os . 
colonos se pudesen facer 
éoas ·terras. 

O Pleno segue e os rexou
beos tamén, 

A.E. 

Partidos de comunidades· autónomas 
en ·busca dé colallor~·ción 

. Partidos de diversas comúni
dades autónomas éstán man
tendo contactos de cara ao es: 
tabelecimento de convénios 
de cooperación· eleitoral. Pro
moven esta iniciativa Esquerra 
Republicana de Catalunya, 
Euskadiko Ezkerra, PSG-EG, 
Unidad del Pueblo Valenciano 
e os Partidos Socialistas de 
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Mallorca e Menorca. 
Nun princípio está prevista a 

- criación de plataformas con
.xuntas co obxectivo de pres- 
tarse apoio recíproco en perío
dos eleitorais. Tamén estudan 
e~tes partidos o estabeleci
mento de formas de colabora
ción en asuntos de política xe
ral, á maneira en que xa o fixe-

ron o pasado mes de Marzo 
cando subscreberon un docu
mento conxunto contra a p~r
manéncia · de España da 
OTAN. 

Este acordo poderia esten
derse, segundo Albert Alay, . 
portavoz de ERC, ás listas eu
rop_eas. 

Recurrirán a senténcia 

O director de-A NOSA TERRA e un colaborador 
condenadós a un mes e un dia de arresto maior 
O Director de A NOSA TERRA,· 

· Alfonso Eyré López e o colabo
rador Manuel Riveiro Loureiro 
foron condenados a un mes e 
un dia de arresto maior e 30 
mil pesetas de multa a cada un 
deles así como 100 mil pese
tas de indemnización á empre
sa editora do semanário, Pro
mocións Culturais Galegas 
S.A., por un delito de inxúrias 
á empresa Bingos Loureda 
S.A. 

A senténcia foi ditada pala 
Sá 2ª da Audiéncia de Ponte
vedra despois de que o xoves 
dia 3 se celebrase o xuício . 

Os encausados e represen
tantes da empresa editora ma
nifestaron, nada rnáis coñec¡:er 
a senténcia, o propósito firme 
de recorrer a mesma ante a 
Audiéncia Territorial. 

O fiscal solicitara para os 
dous encausados 2 meses de 
prisión e iguais penas monetá
rias que as impostas na sen
téncia. A pet ición da acusación 
privada remontábase a un ano 
de prisión maior, 500 mil pese
tas de multa aos encausados e 
un millón á empresa. Alfonso 
Eyré e Manuel Riveiro foron 
absoltos do delito de calúm
n'ias, do que tamén eran acu
sados. 

No xuicio ao que asistiu 
como testigo o Director Xeren
te da Empresa de Bingos, se
ñor Loureda. Os encausadós 
negaron en todo momento O" 
" animus injuriandi", o mesmo 
que os abogados defensores, 
afirmando que obraron por ci-

vismo e porque, ademais dun 
direito, o xornal ista non facia 
nos seus artigas nengunha 
afirmación, l imitándose a dar 
conta dun dossier presentado 
no xulgado de Garda e no Go
berno Civil , asi como perante 
a Brigada do Xogo. Segun do o 
abogado da acusación, quen 
xa apresentara recurso des
po is de ser sobreseído o expe· 
dent e polo Xulgado de lnstruc
ci~n . nú,~e~o cin_cC? ~e Vigo, 
ex1st1a anim us lnJUnand i" e 
calúmnias. 

Integración do Col~ivo 
Comunista "22 de Marzo" no BNG 
O BNG acordou aceitar a inte
gración no seu seo do " Colec
tivo Comunista 22 de Marzo" 
(que abandonou a UPG des
pois do V Congreso), pasando 
a contar desde estes momen
tos con dous representantes 
no Consello Nacional do BNG, 
como contemplan os seus es
tatutos para os partidos políti 
cos e colectivos que integran 
esta organización frentista . 

O C.N. tamén tomou o acor
do de realizar asambleas zo
nais onde se repartiran carnés 
e se tentará 'consolidar a estru
tura da organización coa inte
gración de novos afiliados. 

Dentro dos apoios que acor
daron hai g.ue salientar os que 
lle prestara o BNG aos actos 
qu~ as organizacións culturais 

leven para dar a coñecer o es· 
tado real da língua galega e 
conseguir o seu pleno uso a 
todos os niveis, así como os 
apoios ás movil izacións que a 
INTG celebrará no 1º de Maio. 

Sinalar tamén que o BNG 
vai apresentar proximamente 
dous dossiers, un que recolle
rá os actos represivos que so· 
freron ultimamente os seus 
militantes, e outro coa activi· 
dade parlamentária desenrola· , 
da desde os comezos da lexis· 
latura. Dentro desta actividade 
tamén ten previsto o BNG ce
lebrar actos cos afectados que 
promoveron iniciativas pa~l~ 
mentárias, tais como os v1c1-
ños que se ven perxudicados 
pala construción dos encoros 
ou os obreiros de Bazá n. 

A.E. 
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Aberri Eguna 86 ,, -
Éxito de movilización na rua de H.B. 

Cando o fiscal e o abogado defensor· 
estan de acordo 

EStado-de 
direito. con excepcións 
"O 23 de Novembro do 1980 
tres individuos ametrallaron o 
bar Hendayais, na localidade 
basca de Hendaya, moi próxi
ma á fronteira española, cau
sando dóus mortos e dez feri
dos. Seguidamente os tres 
presuntos autores -materia is 
do atentado, viaxando nun Re
nault 18 TS verde, roubado e 
con matrícula falsar cruzaron 
violentamente a raia pola pon
te de S~ntiago en lrun, sen se 
deter no control francés, de
rrubando a barr..eira metálica e 

. indo colisionar na banda espa
ñola cun veículo Renault 5, en
tregándose aos funcionários 
de policía españois". Asi na
rraba ós feítos que deron lugar 
ao "Caso Ballesteros" a Au
diéncia de Gipuzkoa . . 

Esta Audiéncia provincial 

Sobre este último aspecto 
haberia que perguntarlle ao 
Alto Tribunal, con,. todos os 
respeitos., se a evitación das _ 
vantaxes propagandísticas ou 
doutro tipo que unha condena 
de Ballesteros terian para ETA, 
non supqrán unha vantaxe 
para os autores das duas mor
tes do Bar Hendayais, ·dado 
que a fin de cc:mtas Ballesteros 
negouse a dicer quer:i eran os 
sospeitosos que cruzaron a 
fronteir~? 

O fiscal, na sua coincidéncia 
coas teses do abogado defen
sor e acusado, sinalou incluso 
·que o ~x xefe da loita antite-

- rrorista estaba nun erro por 
· crer que non tiña a obriga de 
facilitar a identidade dos confi
dentes, o cal queria dicer, se
gundo o fiscal, que non tiña in
tención de actuar ilegalmente, 
polo cal debía ser absolto. O 
abogado da acusación particu
lar Miguel Castells sinalou non 

D!i gn~nde cantidade de persoas que se concentraron en lruñea dá idea a foto 

-· condenara ao comisário Ma
nuel Ballesteros a tres anos de 
su'spens1on de emprego e 
multa de 100 mil pesetas por 
un delito de denegación de au
xílio á xustícia ao terse negado 
Ballesteros a revelar a identi
dade dos tres cortfidéntes poli
ciais que cruzaron a fronteira. 

.obstante que Ballesteros de
- souvira en . oito ocasións o 
chama mento dos xuíces, 

Máis de 25.000 persoas 
acudiron a lruñea 
(Pamplona) á convocatória 
do Aberri Eguna que fixo a 
coalición abertzale Herri 
Batasuna, a cal segue a 
mostrar a sua capacidade 
movilizadora, frente aos 
actos en recintos fechados 
realizados por Euskadiko 
Ezkerra e máis o PNV. 

Nos últimos anos HB trasla
dou os actos centrais do Abe
rri Eguna a Nafarroa signifi
cando desa maneira a reivindi
cación da unidade nacional 
basca, da que, na prática, te
ñen fuxido as outras organiza
cións nacionalistas. O Aberri 
Eguna-86 celebrábase coa 
emoción vívida da lembranza 
de Xabier Galdeano, morto un 
ano antes nas vísperas do Oía 
da Pátria Basca, o que foi mo
tivo de numerosos actos de 
lembranza na semana anterior 
ao 30 de Marzo e que tivo fon
da preséncia na manifesta
ción. As declaracións dos ora-

. dores abertzales --como sem-

estado crítico 
XESUS VEGA 

pre fortemente contestadas e 
fanadas na prensa nos dias 
imediatos- insistiron na rei
vindicación central da movili
zación: "Xa estamos fartos de 
ser extranxeiros na nosa pró
pr~a terra, de ser cidadáns _de 
segunda clase, índios de reser
va, -e ademais ter que pagar o 
doble se queremos ter aceso 
aos meios audiovisuais en 
euskara ou que os nosos tillos 
se eduquen neutra língua ... ", 
despois de denunciar as posi
cións dos partidos institucio
nais e lembrarªº novo gober
no francés as reivindicacións 
nacionais de Euskadi Norde, 
concluiron dicindo, "frente a 
esta atmósfera a unidade po
pular arredor de Herri Batasu
na é sólida, estábel e madura. 

Ademáis, nós, as 'bestas ne
gras' do sistema, aqueles cuxo 
destino próximo probábel é 
pasar por algunha comisaria 
ou cuarteliño, nós estamos 
cheos de esperanza, de ledícia, 
ainda nos máis duros momen
tos en que un de nás caí abati
do". 

P.N.V. e E.E. EN LIORTAS 
Unha reportaxe de "El País" 
serviu de disculpa a Onaindia 
para atacar a Arzallus e poder 
acaparar, cunha disputa dia
léctica sen contido e motivada 
por un erro de transcrición 
(púñase en boca de Arzallus 
que "Onaindia füi un asesino 
e agora está integrado políti
camente") algún protagonis
mo na data. Desa maneira o · 
acto no que participou Arza
llus e o dirixente de EE foron 
magnificados nas reseñas in
formativas, pésie a que foi exí,. 
gua a participación popular 
neles (no caso do PNV valo
rando o seu papel de partido 
·gobernante). 

Pola sua banda Garaikoet
xea reuniuse en Arioeta cos 
ex-militantes navarros do PNV 
e foi aclamado con berros de 
"lehendakari, lehendakari", 
acusando á dirección do PNV 
de "entreguismo e conivéncia 
co poder centra~ e o PSOE que 
Arzallus terá que explicar al-
gun dia". · 

X.C. 

A surpresa saltou no Tribu- _ 
nal Supremo ao al"arse o fi~cal 

. co abogado defensor de Ba
llesteros e pedir ambos a ab
solución do procesado, como 
así resultou, amparándose 
ambos na necesidade superior 
da loita antiterrorista. O alto
TribLinal xustifica a negativa 
de Ballesteros a auxiliará xus
tícia en base a qÚe "pola sua 
condición de confidentes mer-

' cenári-0s da loita antiterrorista, 
cuxo centro de información di
rixia ·o acusado, poden aceitar
se como verosímeis razóns ·o 
risco que podía criarlles, o 
desprestíxio do mando que 
·deixaba sen protección aos 
seus membros, a .desn¡wraliza
ción e posíbel . desmantela
mento dos seus. cadros, as 
tensión.s graves que podían 
brotar dentro das forzas de se
guridaae e a vantaxe que po
día reportar á banda terroris
tri". 

.como consta na senténcia que 
o condenou, dándose ademais 
a ·circunstáncia , de que o ex -
xefe_ do MULC é abogado. A 
argumentación do fiscal resul~ 
ta surprendente para os que 
até agora pensábamos que é 
norma de direito 'que o desco
ñecimento da .lei non exime do 
seu cumprimento. 

Para Miguel Castells a abso
lución de Ballesteros polo Su
premo supón "un mal prece
dente xudicial que entroniza a 
razón de Estado", "admitíndo-
se oficialmente a existéncia de 
parcelas de impunidade e de ,,,--
ilegalidade non controlábeis 
polo pode·r xudicial, dado que 
dependen unicamente do cri
tério policial", "espácios reais 
de impunidade sobre· os que a 
xustícia non pod.e actuar". 

En boa léxica haberia que 
redifinir ·o estado de direito 
como un estado de direito con 
excepcións. · 

M.V. 

o. p~blico esperaba a sua compare
cencia neses cenários de TVE tan fre
cuentados nos últimos meses. Estábar 
mos pendentes doutro "Especial Pun
t~ Y ~parte" para que se explicase 
d1ante_dos independentes e rigorosos 
xornallstas que dirixen es servicios in
f~rmativi;>s da televisión estatal. Dese
xa~a~os coñecer a sua opinión sobre 
a ultima aventura militar de RoAald 
"Rambo" Reagan no Mediterráneo . . 

A VI Frota calza nlíseis 
tado español e permitía, ademais, 
vender zapatos aos USA ou laranxas 
a Al-emaña, agora resulta que esta
mos a piques de ce-protagonizar 
unha ·guerra contra Libia e de non po
der exportar zapatos· a Washington 
porque Reagan está desgustado cos 
efeitos que provoca a preséncia do 
Estado español e de Portugal no Mer
cado Comun. 

Non tivemos sorte. O actor estaba 
ca~so de tantas representacións se
guidas~ pr~feriu dedicar o seu tempo 
a pescar -1so si: moi perta do Medi
t~rrá!1eo. Para compensar a sua au
sencia ofereceu-se-nos a actuación 
dun Fernández Ordóñez recén chega-
d9 ~o seu descanso pascual. Non hai 
dub1da: con semellante sustituto saí
. f!10s perdendo. O exministro ucedista 
' e, no mellor dos casos un discreto ac-
tor se~~ndário. Caree~ da arrogáncia 
n~cesa~1a nun galán que se précie. Li
m1tou-se a repetir a coñecida consig
~a destas ocasións: "non pasa nada", 
ª~ bases americanas do Estado es

~an~I n?n serán utilizadás" ... A sua 
n ed1!lcndade non lle. permitiu entrar 

aqu1lo que, preocupaba aos. sectores 

mellor informados da opm1on públi
ca: que faria o g_overno español dian
te das obrigacións que estabelece o 
artículo 5 do Tratado do Atlántico 
Norde. . 

O artigo é contunoente: "as partes 
acordan que un ataque armado contra 
unha ou várias delas que se produza 
en Europa ou· no norde de América 
será considerado como un ataque ·di
rixido contra todas as partes e, conse
cuentemente, acordan que, se se pro- . 
duce tal ataque, cada unha delas ( ... ) 
asistirá á parte ou partes atacadas, le
vando a cabo, individualmente e de 
acordo coas outras partes, a acción · 
que considere necesária, abarcando o 
emprego da forza armada, para resta- . 
belecer e garantir a seguridade na re
xión . do Atlántico Norde". Que suce
dería se Libia resposta aos ataques da 
VI Frota mediante unha acción contra 
as bases USA en ltália e no Estado es
pañol? Téria "soberanía" o governo 
español para dicer que non ~pa .rticipa 
nur1ha guerra provocada pola Admi
nistración Reagan? Con que argumen-

tos se pode negar a compartir a cruza
da contr~ Gadaffi se ven de proclamar 
a sua solidariedade na chamada~de
fensa ocidental "? 

O siléncio inicial de Felipe González 
foi algo máis que un síntoma de can
sáncio físico. Forma parte dunha tácti

~ ca destinada a botar terra sobre o epi
sódio máis contestado da sua xestión 

-.pºlítica .. O~orre, sen embargo, que 
.Reagan non é tan agradecido como 
parecían indicar as suas· primeiras de
claracións.' Sen deixar enfria'r o refe
rendo, xogou duas significativas car
tas: un ensaio --con fogo real- d~ in
tervención en Libia e unha ameaza .de 
represálias económicas contra a CEE 
se esta non aceita manter o nivel ac
tual das importacións de produtos 
agrícolas nordeamericanos. . 

É comprensíbel qu~ Felipe González 
non tivese moitas ganc1s de talar na 
rádio e n~ televisión. Despois de tan
tos esforzos para convencer á xente 
de que a preséncia na OTAN non su
puña nengun perigo militar para o Es-. 

Ainda ternos nos. ouvidos aquilo de 
que a OTAN non era a hexemonia dos 
Estados Unidos sobre unha parte· de 
Europa. Ainda lembramos a teimosia 
felipista en demonstrar que coa Alian
za Atlántica teriamos. máis manteiga 
e menos cañóns. 

Daquela Reagan calou. Non era ·o 
seu momento. Agora sí. Agora había . 
que pór as cousas no seu sitio. A 
OTAN non é un mercado de zapatos. 
A VI Frota calza míseis. E non pede 
permiso a ninguén para dispara-los. 

Vivimos, sen dúbida, as consecuén
cias preVTsípeis do triunfo do "si" no 
·referendo.- Todo é normal. Somos 
unha retagµardia otánica como Deus 
manda: o refúxio ideal para ditpdores 
xubilados como Marcos. Ao cabo, el 
tamén defendía. os ·.1alores·que simbo
liza a Alianza Atlántica. Welcome Fer
dinand. 
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As "guerras de ba-ixa ·intensidade" en Cehtroamérica 

Calambrazos . mortais 
Os conflitos sociais son· para calquer Administración 
ñordeamericana como ofensivas "eléctricas". Asi, 
hai enfrenfamentos como o que tivo lugar con Líbia, ~ 
de "alta voltaxe", con toda a parafernália .bélica en 

. arde de ·batalla. O de Centroamérica é alcumado 
. polos estrategas do Pentágono como "guerra de 

baixa intensidade". ·Son cala.mbr·azos de 125 vóltios, 
pero taméñ matan. A revista cubana Prisma 
Latinoamericano, na súa ~diCión de Febreiró, inse-rta 
un artigo do xornalista -estªdounidense Fred 
Clarksbn, .do boletín informativo Covert Action ql,t .< ·· . · 
estuda desde hai dez anos as actividades . '°' ,, . 
clandestinas da CIA no estranxeiro. por éortesia d s 
editores cubanos, publicamos en· A NOSA TERRA un 
am.~.lo resume deste artigo 

FREO CLARKSON 
Washington. As .canles de su
ministros militares que abaste.,, 
cen a guerra contra o goberno 
de Nicarágua esténdense des
de este país até a Casa Branca. 
O exército dos "contras" diri
xido pola CIA recebe agora ta"' 
mén instrucións, suministros e 
diñeiro dos .inquilinos da resi
dénci-a presidencial nordeame
ricana. 

A rede de axuda privada, te
cida por grupos ultradireitis
tas, os sermóns televisivos, o 
persoal milJtar e de intelixén
cia ·retirado foron estruturados . 
nunhas elaboradas relacións 
públicas e esforzos ·de intriga 
que empaquetan e apresentan 
o concéito dos "loitadores da 
liberdade" para o consumo in
terno e externo. 

No centro deste crecente 
exército de vixilantes ideolóxi
cos encóntrase a Liga Antico
munista Mundial (LAM), enca
bezada polo Maior Xeneral re
tirado John Singlaub. 

tralidade e outras, que proiben 
aos cidadáns nordeamerica
nos apoiar guerras no exterior. 
_ Os principais contribu·intes 
[a este fondol son Corea do 
Sul, Taiwan e Israel. A axllda 
dos dous primeiros proveu efe 

_homes de negócios privados e 
da organización anticomunista 
estreitamerite vencellada con 
estes gobernos:-a Liga Antico-. 
munista Mundial, fundada po
los gobernos de Seul e Tai-

. wan, nunha conferéncia cele
brada neste último país en · 
1967, e que ·constituíu unha 
ampliación da sua antecesora 
rexional ASIAN, cri·ada tras a 
guerra de· Corea e a ·reyolución 
china. 

d conceito "loitadores pola 
liberdade", como un prtncípio · 
organizativo, surxe fundameñ
talmente do traballo do publi- · 
cista · e asesor da Rand Corpo
ration, Jack Wheeler. Wheeler 
foi o responsábel dun cóncla
ve de catro grupos contrarre
volucionários o mes de Xuño 
de 1985 en Jambá, Angola, a 
nome da Organización de Ci
dadáns , por Nordeamérica 
(CPN), unha rede · encabezada 
polo empresário . politico 
neoiorquino Lew Lehrman. 

aldeas campe
siñas. Aprendi
mos que mentres 
menos efectivos 
nordeamericanos se 
usen mellor resulta". 
O modelo de Reagan paré

cese ao de -vietnamización, 
quer dicer, os intentos de Ri
chard Nixon de substituir as 
tropas estadounidenses por 
vietnamitas adestrados nos 
EEUU. De feifu, Thf3 New York 
Times informou que a razón · 
poi a cal a .administración Rea
gan apoia aos "contras" estri
ba no seu obxectivo de evitar 
o envio d~ persoal militar 
americano a Nicarágua. 

O _ artigo ·do Times revelou 
que un funcionário militar 
asignado -ao Consello de Se
guridade Nacional estaba. diri
xindo aos "contras" desde a 
Casa Branca. O coronel Oliver 
NoÍ1h, un segundo do el')tón 
asesor de Seguridade Nacio
nal · Robert McFar'lane, "facili
taba ós suministros de axuda 
loxística". 

O coronel North era novo ná 
praza. The Wall Street Journal 
revelou que North, oficial de 
marina con ampla experiéncia 
paramilitar.., ·serviu no Conselro 
de Seguridade Nacional en 
1982 e foi membro da .élite 
dun grupo "inter-axéncias gu
berna menta is" enea rregado 
de coordenar a guerra contra 
·Nicarágua. -
. ·Cando North propuxo a Mc
Farlane e a Reagan recolectar 
axuda privada, tivo senso que 
se lle asignase a el a.encomen
da e a Singlaub a xefatura da 
campaña. Singlaub recoñeceu 
que despachaba con North fre-

Considerada como a inter
nacional fascista, LAM foi fun
dada hai 1 á anos e está inte
grada por grupos conservado
res e fascistas de arredor de 
100 países. ·Singlaub afirma 
que LAM reun.iu entre 20 e 30 
millóns de dólares en efectivo, 
asi como suministros "non le
tais" .para os "contras". 

O pasado ano, Singlaub 
veuse forzado a separar a moi
tos dos seus afiliados latinoa
mericanos, despois de que o 
xornalrsta Jack Anderson reve- · 
lara que estaban controlados 
por un grupo de simpatizantes 
mexicanus da era nazista da 11 
Guerra mundial, chamado 
"Los Tecos", vin.culados cos 
Escadróns da Morte que se en: 

. cuentemente. -

Ainda que a revitalización 
das operaciéms encobertas da 
CIA materializouse coa elei
ción de Ronald Reagan en 
1980, o traballo duhha comí-. 
sión especial do Pentágono, 
desde Abril de 198"3 até Outu
bro de 1984, aparece como o 
ponto esencial en que se for
ma1izou a actual política de 
"guerra de baixa intensidade" 
(Jow intensity ~arfare). r 

presidida por Singlaub, dita 
comisión foi integr~da por ex
pertos .. en operacións esp.e
ciais, incluindo a "·eminéncia 
gris" dos·''.trucos suxos", o xe
neral retirado Edward Lansda-
le. _ 

Tamén formaron o grupo 
Harry (Heinie) Aderholt, da 
Asociación de Comandos Aé
reos, e o activista da "nova di
reita" Andy Messing, do -Con
sello de Defensa Nacional. 

Funcionários da Casa Bran
ca seleccionaron a Singlaub 
como o xete ·r-ecolector de fon
dos para os contras e o aseso
raron para estruturar a campa
ña nos límites da Lei de neu
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, trenan na A~xentina, Guatema
la e as Honduras. Porén, Ro- . 
nald Reagan non desistiu de 
vincularse á LAM e apoiala. En 
1982, por exemplo, a Casa 
Branca estivo analizando se 
enviaba un saúdo ao encontro 
de LAM en.Tóquio, e finalmen
te asi o fixo. 

VIETNAMIZACION SEN VIET
NAM 
Un oficial do exército nordea
mericano nas Honduras citado 
receritemente polo . Washing
ton Times dixó: ''Aprendimos 
que. o noso papel máis ade
cuado .está no tipo de "guerra 
de baixa . intensidade" que se 
libra .nesta rexión". ·E engadiu: 
"O que isto significa é que non 
haxa grandes formacións mar
chando através· do campo, 
abríndc:ise paso a tiros contra 

-. O nº de Agosto de 1985 de 
Freedom Fighter, unha publi
cación da Fundación Congreso 
Libre, do político direitista · 
.Paul Weyrich, é surprendente
mente . reveládor: "Poden fa
cerse 1.fonacións á FDN, dedu
cíbeis · do.s impostos, através 
do Consello Nicaragüense de 
Desenvolvimento". 

O PAPÉL DA CIA 
Despois de que a axuda foi 
suspendida, os "contras" en
cararon tempos difíceis en lo
xística, suministros e entrena
mento. A Asisténcia Civil Mili
tar (ACM), con sede en Deca-· 
tur, Alabama, foi de gran axu-
da. ·. · 

Un voluntário nordeameri
.cano dese grupo, Ste.ven Carr, 
áxudou a adestrar á brig'ada 
2506 (veteranos da invasión 
de Praia Girón) no estabeleci
mento de perímetros de de
fensa e tácticas de ataque en 
Nicarágua. Carr afirmou que 
mercou en Miami ametrallado
ras calibre 50, rifles M-16 e ca
ñóns de 20 mm. Carr foi apre-

Mariñe 
nordeamericano 

no Viet-nam 

sentado aos veteranos de 
praia Girón por Bruce Janes, a 
quen a revista Lite identificou 
como oficial da CIA. Como re
sultado da publicación desa 
información, Jones foi expul
sado de Costa Rica. 

A AXUDA E O SEU TRANS
FONDO 
O mellor exemplo do actual fi
nanciamento de guerras secre
tas por grupos "privados" re
súmese na história de 30 anos 
de Axuda Médica Mundial 
(AMM), con sede en Detroit. 
Nese tempo, AMM investiu 
máis de 100 millóns de dóla
res en programas_ contrainsur
xentes da CIA en Asia e Améri
ca Latina. 

Russ Bellant (en The Politics 
of Giving) sinalou que en Xa
neiro de 1984 a Asociación de 

· Comandos' Aéreos recebeu 20 
millóns· de dólares en suminis
tros ·da AM M, para seren ·usa
dos en áreas estratéxicas de 
Guatemala e El Salvador. 

Está claro que o uso de gru
pos privados por axéncias mi-
1 ita res e de intelixéncia non é 
novo. O que é novo é que se 
descrebe esa relación como 
"axuda humanitária". 

A história e recentes revela
cións suxiren que o sumrnistro 
dos "contras" e os campos de 
refuxiados controlados por es
tes non son privados nen hu
manitários, e non só no caso 
de Nicarágua. De feifo óperan 
en toda Centroamérica, e en 
todas as partes onde os "loita
dores pola liberdade" labran 
as suas guerras apoiadas po
los EEUU. 

'.servicio exterior 

Compe
·· téncia 
desléal 
FERNANDO CARBALLA 

O cinco de Marzo de 1955 
os Estados Unidos foron au~ 
torizados para derogar os 
artículos 1 e 11 do GAn 
(Acord'o Xeral sobre Tarifas 

- Alfandegárias e Comércio 
siglas en inglés), e a impo; 
aranceis de até o 50% do 
valor da importación e máis 
continxentes sobre os pro
dutos agrícolas, . o que non 
é moi diferente das atribu
cións aduaneiras da Comu
nidade Económica Europea. 
Esta derogación ficou ao ex
clusivo critério do goberno 
estadounidense de turno. 

Este precedente, ben lon
xa no ne tempo, bota un 
pouco de luz sobre o actua l 
conflito de intereses provo
cado entre a CEE e os EEUU 
por mor da incorporación 
ao área da Política Agrária 
Comunitária dos Estados 
español e portugués. 

Na administración Rea
gan as cousas vense de fo r
ma moi clara: "o proteccio
nismo é unha viaxe sen re
torno cara o desastre econó
mico ", declarou o presiden
te dos USA o pasado 17 de 
Setembro. 

Mars a realidade é terca. 
Tres semanas despois, o 
Congreso nordemaericano 
votaba unha lei que reducía 
nun 35% as importacións de 
textis e vestidos proceden
tes do BrasiJ, lndonésia, Pa
quistán e a India. Esta práti
ca nordeamericana é ha bi
tual nas suas relacións co
merciais con calquer país. 
Un ano antes, en Setembro 
do 84, as importacións de 
aceiro europeu foron limita
das ao 5% do mercado inte
rior USA. O mesmo ocorre 
cos televisores a cor e o cal
zado de pel con Corea do 
Sul e Taiwan, co cotón exíp
cio, coas máqu~nas-ferra
mentas e os automóveis co 
Xapón, cos tubos de aceiro 
da CEE ... 

A média ponderada dos 
direitos de alfándega para 
produtos acabados, manu
facturados, nos EEUU é do 
5,6% (6,9% alxebraica), 
mentres gue ascende ao 6,8 
% na CEE e ao 5,9% no Xa
pón . Como se ve, non é 
moita a diferéncia. E menos 
para un Estado que se ten 
p~r campeón do librecám
b10 . 

Co rampante crecimento 
do déficit comercial ameri· 
cano exterior (máis de 150 
mil millóns de dólares en 
1985), a vaga protecionista 
alcanza cotas de histerismo, 
sobretodo no que atinxe aos 
produtos agrícolas. Calquer 
paíl? que exporte aos EE\J U 
será acusado de subvencio
nar aos seus produtores 
agrários e asi poder "pen~
trar" facilmente o mercado 
americano. A realidaqe é 
ben distinta: o causante fun
damental do déficit dos 
EEUU foi o altísimo valor da 
sua moeda (ver servício ex
terior, ANT nº 280). 

E sobre as rivalidades 
agrícolas ... os EEUU pare_,,. 
cen dotados dunha singular 
visión selectiva. Os gastos 
de subvención á agricultura 
acadan nos Estados Unidos 
o Q,75% do produto interior 
bruto,. mentres que na CEE 
apenas suP.eran o ·o,4% do 
PIB. Nos ultimos dez anos, 
a administración federal en· 
tre:go1.:1 aos agricl!ltores 128 
mil millones de dolares._Con 
subvencións de 14 dólares 
por tonélada de trig_~ e 66 
dólares pala de farina, os 

·americanos "roubaron" tra· 
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Cultura econólnica 
LLUIS MARIA XIRINACS 

·e son un pouco coñeci- . 

S:do no Estado Español 
non é precisamente po- . 

los meus coñecimentos ou 
experiéncia ~o . campo_ da 
economia. Lo1te1 pala l1ber-
dade, pala xustíc~a so_cial, po
los dir.eitos na~1on_a1s, pala 

· amnistia, pola d1gni~~de h~
mana, pala democra_c1a poJ1-
tica. E de resultas d1so tena 
moitos amigos e case devo
tos. Que, por certo, hai a_nos 
recrimínanme o meu ecl1ps~ 
político. Relem~ran aquel X1-
rinacs testemunal , en mare
sia de moitedume, erguendo 
bandeiras difíceis en tempos 
de grandes ricos. A señarda
de das situacións de "sus
pense" en manifestacións 
bouradas, en pasos por co
misaria a cauces, en están
cias nas cadeas de Zamora 
ou Carabanchel. E despois a 
exaltación ao Senado, o lo
gro da amnistía, unha Consti- · 
tución nova, a Autono
mia .... canta excitación!! 

" Qué lle pasou a ese se
ñor que o tragou. a terra_?," 
Tiña, ainda, aparecido a m1u
do por esas, para el, lonxa
nas terras da Galiza. Dera 
conferéncias e participado en 

~ e1 ~~ les ~{J9! ¡~ d Gafílál las f!,tffoTa ! 
J¡let\ ¡~ yo Sot un 'esda.ut>' ofel dí~ P.4? 

mitins en A Coruña, en Fe-
rrol, en Santiago, en Lugo, en dos que me programou o sis-
Ourense, en Vigo, a fins dos tema imperante non entraba 
70. Incluso percorrera a pé e nunca a economia. Por isa no 
baixo un sol esmechante, os ensino corrente non hai prati-
recunchos máis abandona- camente nada de economía. 
dos do feudo dos Rosón, al- E cando se expolican as gue-
deas perdidas, sen estrada, rras no ensino da história, 
no extenso termo de Pedafri- ocúÍtase a sua verdadeira 
ta do Cebreiro, con esterco causa que no fondo é semp~e 
de vacas até o xoello, refuci- económica. A econom1a 
dos os pantalóns do senador, constitue o grande mistério 
onde unha má noite caiu o só asequíbel aos selectos. No 
helicóptero de Martín Villa e se cntenden as páxin~s de 
"levá rono -dicia un labre- economía dos xornais e, por-
go- en jeep denantes de tanto non se len: sáltanse. 
que abrise o dia e pudera ver Viva~ os deportes e o horós-
a desolación" . Eu estiven de copo!! 
dia, a plena luz, e olleino 
todo. Ainda aquelas casas No 1979 fixen o cámbio. 
sen cheminea, nas cais 0 Púxenme a estudar e a expe-
fume do fogar saía polas xa- rimentar economía. Traballo 
nelas, despois xa de deixar pouco lucido, comparado ~o 
no teito como estalactitas de anterior. Levo no empeno 
feluxe. Non podian ter vacas sete anos de labor silandeiro. 
e víanse na. abriga de emi- Sometin a un puro calvário 
grar. Non por falta de terras aos meus amigos e seguido-
ou de chúvia ou de pastura. res. Uns abandoáronme. As 
Terra vjzosa aquela. Por falta condicións que lles puxen 
de estrada para levar 0 leite. non foron do seu agrado. Ou-
Coa pel encarnada do sol e tras agardan pacientemente 
cheirando a esterco, sempre que eu volte á miña antiga 
guiado por un párroco res- loita testemuñal. Outros axú-
ponsábel e enfermo, apare- danme, irnos xuntos cara 
cin á noitiña polo Ateneo de adiante. 
Lugo, onde me agardaba a Lembro, haberá tres ou 
crema da sua sociedade. Ali catro anos, chamáronme de 
estaban senadores e deputa- A Coruña para que dese 
dos da província. Ese povo, unha charla de non-violén-
médio morto, seguia a votar cia. Faleilles da causa princi-
aos ·Rosón . Ese povo médio pal de todas as violé~cias: a 
morto, entre outras causas, razón económica. Resulta de-
de medo. Nunh'a roda de masiado ríspida. a loita na 
prensa dixen que non repre- frente económica. É · máis 
sentaban ao povo. O voto do gratificador iso dos direitos 
medo. Ao día seguinte, xa en humanos, da obxección de 
Madrid, despois de ter lido conciéncia, da defensa das 
eles os seus xornais, ameazá- rías en frente das· autopistas 
ronme. Ouixéronme asustar ou ... o referendo da OTAN. 
a min tamén. Non me retrae- Hai que ·estudar moito, ha~ 
tei. Agora seria feliz se pude- · que reunir motos dados, ha1 
se saber que xa pasa a estra- que resolver entrambilicados 
da por aqueles pavos. . problemas. No referendo so-

Esta longa história mina bre a OTAN, por exemplo, 
era só para dicer unha cousa. soubo o pavo o terríbel efeito 
Deca~eime de que o grande inflacionista que produce a 
tropezo da humanidade no tempo vista o aumento das 
seu verdadeiro avantar é de indústrias de guerra?: produ-
n?tureza económica . Xa o Sd- cir máquinas que destrueh o 
bia, x~. Pero non me inteira- que producen as máquir:as 
ra: O 1mJ?ortante · é a eco no- · . que producen. Se xa a s1m
mia. Por 1so nos longos estu- . · ples produción é excesiva 

cando hai que protexer á ' na
tureza, que será producir ma
sivamente destrución da pro
dución? De tolos. Pero isa, 
recurso fácil,_ dá de momento 
ocupación a uns parados e· 
salva,. as próximas eleicións. 
Os dous colosos do mundo 
disimulan con eses comple
xos militares-industriais xi
gantescos as suas ·dificulda- .. 
des económicas. Incluso Ei
senhower, militar-president~ . 
dos Estados Unidos expre
sou a sua repulsa antes eses 
complexos. Non se lle fixo 
caso. 

O pavo non sabe de eco
nomia. Sabe que, se rouba 
unha galiña ao viciño, vai á 
prisón. Eu tiven compañeiros 
de cadea ladróns de galiñas . 
Pero, e a inflación? A subida 
dun ponto na inflación nun 
só Estado pode representar o 
roubo de milleiros de millóns 

, de pesetas. A xe-nte, neste 
país, acostumouse a que 
cada ano suba a inflación 
polo menos oito pontos!! E 
os responsábeis non van á 
cadea, van a ministros. E o 

. povo rion se inteira porque a 
máquina de roubar é tan in
xeniosa que deprécia os teus 
cartas sen tocar un céntimo 
do teu peto. 

Galiza, pala sua posición 
xeodromoeconómica ("dro
mo": via.s de comunicación 
para transportes), poderia ter 
albergado nalgunha das suas 
rias un porto de primeira 
mágnitude _ mundia l como 
Lisboa, Rotterdam, Londres, 
Hamburga, ainc!a que só fose 
como entrada e saída da pe
nínsula. A partir do século 
XVI, o centro de gravidade da 
economía desprázase do Me
diterráneo ao Atlár.ttico. Por 
(lUe os galegas non sé bene-

. ficiaron desa oportunidade? 
O .povo non ·sabe de eco

nomia. É máis. É costume xe
ralizado non incluir a econo
mía no ámbito da cultura. 
Nunha Enciclopédia atopas 
un poeta de segunda arde 
nun país, pero nunca atopa
·rás ao amo do meirande Ban-

co ou da meiran.de indústria 
dese memo país. As mulleres 
sóeselles ocultar a econnmia 
toda a vida. Aos homes ensí
naselTes economia só en con
tados casos: para seren exe
cutivos ou profesores de exe
cutivos. E ensínaselles como 
·algo totaJmente afa~tado da 
cultura . E · algo estntamente 
técnico . Os humanistas non 
deben botar o olio no interior 
da ca'lxa fechada. Mar~ foi á 

· economía desde o humanis
mo e menudo lio armou. 
Hoxe, por desgrácia, incluso 
as esquerdas herdeiras de 
Marx adoitan a esquecer da 
economía global e andan en
sarillados superficialmente 
en temas parciais xurídicos, 
políticos, sociais, laborais,. 
psicolóxicos ou ecolóxicos .. E 
digo ·superficialmente, · non 
porque non sexan profundos 
eses temas, senón porque é· 
superficial querelos arranxar 
sen antes tirar o "tropezo" 
económico que impede o seu 
verdadeiro desenrolo. 

Convén que o pavo non 
saiba economía. Convén que 
ignore a íntima relación_ entre 
a economia e a solución dos 
spus problemas humanos, 
culturais, laborais, sociais, -
psicolóxicos, sanitários, edu
cacionais, comunicacio
nais,etc ... Convén distrair a 
atención ·do povo o máis lo
nxe posíbel do "tema princi- · 
pal". Ao povo festas, palla
sos, monicreques; circo, fa
gos de artificio, xardins, fút
bol, liga, copa, recopa, con
tracopa, quiniela, cegos, lota
rias, primitivas, bingos . e 
anúncios de consumo cada 
dia máis atractivos. Esa é a 
cultura do. pavo, "folk-lore". 
A economía p~ra os técnicos. 
· Orixinalmente, no falar in

·doeuropeu, "e,·conomia" 
viña significar o direito a par
ticipar na paparota da comu
nidade humana. Ouen repar~ 
te hoxe as convidadas? e, a · 
quen? 

Barcelona, 31-Marzo-1986 

(l\UTORfTRATO 0€ lUtS SEJ4lolE) 

lembranza 
nova, 
e sempre, 
de Luís 
Seoane 

MANUEL LU~IRO REI 

Foi por estes días de abril 
do ano setenta e nove: Luís 
Seoane era vencido pola fa
diga do seu destino. O 
home, Luís Seoane, co sulco 
silandeiro da marte, riscaba 
a derradeira íiña- do seu 
arredor, deixando na histo
ria da Arte -a forma hurñán 
do seu seg redo como pre- · 
sencia viva, amoreada ·de 

-futu·ro, a traversa do movi
mento fidel do tempo. 

Galicia, ..,entón., estivo de 
luto. Galicia sinteu, sabor 
ods seus osos, ·esa treba da 
auséncia que ninguén pode 
sustituir cando na cultura 
al90 se n¿icha, e na aventu
reira airexa creadora como 
dinamismo da realidade, 
amóstrasenos o valeiror fa
céndonos coñecer de perta 
o ~ue é o abraiamento, a 
nulldade dun proxecto, pois . 
a Arte "ademais de expre
sión é proxección no futuro, 
creación da humanidade". 

Eu dixen un día de Seoa
ne, despois cte ollar a súa 
pintura: podo afirmar que 

. traio a pupila reveladora e o 
azo alcendido. Traio comigo 
os ocos das vellas saben-· 
Cías, que é cando a eficacia 
da Arte encadrela as lentitu
des e fixa as pisadas do ca
miñar do home que non tre
me ao desterro. 

Tiven a sorte de coñecelo 
a .el e á súa arte en Buenos 
Aire·s, anos en que a ditadu
ra franquista tiña os folgos 
fortes de ser "nemiga de -
todo canto meqra e se 
move". Nas tertulias noctur
nas· da súa casa, . devoráb~n
se as máis outas perguntas 
sobar da arte, ·literatura, so
'tioloxía, antrop9loxía, pol'í-
tiq1, historia. Luís, e os seus 
conterturlios (eu era un pru
dente ouvinte liberado por 
aquelas palabras, gozando · 
do pracer insólito) debulla
ban os seus saberes sin pe
dantería, co gasto fami liar 
de cando a amistade desco
bre os segredos do sangue, 
e o·home, botando fóra das 
súas faldriqueiras a envexa, 
que sempre vai en percura 
da traición cando se agacha, 
deixa de ser unha doencia, 
e convírtes.e· en xuntanza 
nobre pra que a vida non 
sexa unha merguranza. A 
casa de Luís Seoahe, era a 
nasa mesma casa. Alí, o 
conceito das · causas, ade
quería unha sobriedade sen 
preguiza. A palabra .ia en 
percura da dimensión edu
cadora, e a boa crianza · era 

- a me.dida do apacible. Falá
base sin fadiga, coa finalida.
de de arrequ·ecer a sensibili-

lpasa á páxina 23) 
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Conclusió~s _da 111 Semana de Filosofia 

A filosofia debe exercer -a crítica da cultura 
O pa.pel da .filosofia como 
crítica da cultura e da 
civilización aatual, rriáis 
que como simples fonte _ 
positivista centra_da 
simbolicamente no 
cómpL1to de iffquéritos, é · 
unha das principais 
conclusións da 111 Semana 
de filosofia, celebrada entre 
o 31 de Marzo e no· 4 de· 
Abril en Pontevedra. i. 

A Aula Casteiao de Filosofia 
foi a encarregada de organizar 
esta 111 Semana á que . fo ron 

Francisco 
Fernández 
Bue Y 
."Os cínicos 
no·n ven máis -alá 
do seu naris" 

-Cal é o papel do filósofo 
hoxe7 . 

--o papel supostamente su
perior ao que proporcionan ·as : 
coñecimentos positivos e polo 
xeral contraposto ás ciéncias, 
caduco.u hai tempo. lsto non sig
nifica que non queden indivi
dualidades nioi apreciábeis que 
seguen traballando con aquela 
conceición tradicional da filoso
fia. Pero o feíto é que se ten pro
ducido un desprazame.nto. da re
flexión filosófica, cara ao estudo 
de problemas f\.mdamentais das 
ciéncias, as artes e os valores 
morais. Desde este ponto de vis
ta a función parasit~ria do filó
sofo resalta ainda máis que an
tes. Pero tamén hai parásitos be
'néficos. As· aportacións máis in
teresantes das últimas décadas 
proceden, na miña opinión, de 
científicos que filosofan soqre o 
fundamento das suas ciéncias, 
de artistas que .se interrogan so
bre a sua prática e a dos seus · 

· colegas, ou de políticos que re
flexionan acerca do horizonte 
moral da sua prática e· a dos 
seus concidadáns. 

-Vostede falou na 111 Semana · 
gale,9a de filosofia sobre a apor
tacion de Manuel Sacristán ao 
pacifismo, pero cal foi a sua 
aportación a filosofia española? 

-Manuel Sacristán fo1 un dos 
poucos pensadores españois · 
cunha dimensión europea nas 
últimas décadas. Cando as no
sas faculdades de filosofía eran 
un deserto patrimoniqlizado 
pola escolástica tomista, Sácris
tán cont_ribuiu .ª gue_.se coñece
sen aqu1 as princ1pa1s correntes 
da filosofía europea contempo
ránea; o existsncialismo de Hei
degger, a lóxica formal, a filoso
fía da Ciéncia, a conceición analí
tica da filosofía e as principais 
tendéncias do marxismo poste
rior. a Marx . . · ·ara a miña ·xera
ción esa é unha débeda impa~á
bel. Logo está a sua apo~ac1ón . 
ao coñecimento de Karl Marx en 
España. E, finalmente, · a sua for
ma de entender o marxismo 
como unha tradición emancipa
tória das clases traballadoras. 
lsto último ab'riu o camiño a 
unha corrente marxista autóno
ma, tan alonxada do ~ientifismo 
estruturalista como dos eclecti
cismos que viñeron despois. 
Pero Sacristán foi sobretodo un 
mestre dos que ensina a pensar 
con rigor, a ter ponto de vista, a 
.que a. paixón política se faga 
paixón razonada. . 
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convidadas algunhas das pri
rneiras figuras da filosofia de 
Galiza e do resto do Estado. A 
semana 'que tivo nesta ocasión 
un importante ·nivel, non ter:i · 
apenas precedentes . no noso 
país. 

A reflexióri e a crítica dos 
acontecimentos que nos ro-

. dean forqn defendidos polo~ 
ponentes, en- contra dunha 
mentalidade embrutecida ou 
dun cientifisnio me·ramente 
descritivo · qwe actua como 
coartada defensora do status
quo . . A necesidade de manter 
a perspectiva crítica ante a 

-Como · relaciona filosofia e 
pacifismo? . 

-Por serte o pacifismo áctual 
nori é só cousa de filósofos, ain
da que ultimamente, en retación 
co recente referendo, algunhas 
xentes que confunden realismo 
con sumisión ao poder, meté
ronse moito co compromiso pa
cifista dalguns filósofos. O certo 
é que a fase actual da era nu
clear abriga a unha reflexión 
completamente· nova acerca de 
probf e mas tan. vellos como a 
guerra, a fame, a desigualdade 
social e o t.ipo de relacións exis
tentes entre as comunidades hu
manas. o ponto de partida para 
esa_ reflexión está no racionalis
mo autocrítico de Einstein, Rus
sell e queri con eles chamaron a 
atención sobre a necesidade 
dunha nova forma de pensar na 
época das bombas atómicas. A 
moral mesopotámica segue im
perando nunha fase da história 
que se caracteriza polo risco de 
extinción da espécie humana. O 
reto ante o cal nos encontramos 
nunha situación asi é como fun
tlir nun pensamento novo a con
ciéncia de espécie (frente ao ris
co nuclear), a conciéncia de cla
se (frente á · persisténcia da -
inxustícia social e as desigualda
qes) e a conciéncia nacional 
'(frente á dependéncia, a opre
sión das minorías étnicas e a li
mitación das soberanias n'acio
r:iais). 

-Que queda da vella revolu
ción na filosofia política actual? 

-O termo "revolución" case 
gue desapareceu dos textos de 
f1losofia política escritos no últi
mo lustro. A filosofía política 
pon agora o acento noutros con
ceitos: · antimanipulación, an
tiautoritarismo, non violéncia, 
desobediéncia civil e, por supos- -
to, reforma, cámbio e moderni
zación. Nese desprazamento hai 
unha ponta de etnocentrism'o, 
séguese xul~ando todo coas 
pautas pol1tico-culturais de 
euro-a.mericanismo. En toda Eu-

realidade, antes que cinxirse a 
conveniéncias e/ou compra
céncias que esterilizan e ador
·mecen o desenrolo do pensa
mento, seria unha das mensa
xes esenciais. A filosofía reco
bra un. papel fundamental na 
sociedade como formación do 
pensar, imprescindfbel para a 
idea de cámbio e de progreso 
frente· a un pensar cínico e 
imóvil nunha sociedade fal
seáda e a·utodevorada. 

Coriferéncias abertas ao· pú
blico, mesas colóquio e o pa
'pel dos ponentes compuxeron 
o núcleo da · semana. Entre os 

ropa, nos . Estados Unidos de 
Nórdeamérica e no X~pón a ace
leración dos cámbios científico
tecn~l.óxicos prodl,lc!u moito es
cept1c1smo. Contrariamente ao 
que es·peraban os teóricos da un 
dia chamada revolución científi
co-técnica, esta non está dando 
lu~ar a un excedente de con
ciencia senón ao qué se podía 
chamar cinismo excedente. O ci
nismo excedente ere ter ollo de 
lince e en realidade non ve mais 
alá do seu naris. Pero a loita 
pala paz, contra afame, a misé
ria e a opresión abrigará-a unha 
revolucion do modo de producir 
e de Viver tamén nas nosas so
ciedades. De maneira que a re
volución é a cara oculta e ino
meábel do que adoita a chamar
se utopia, p·alabra moito máis 
confortábel para a filosofia polí
tica do momentq_. 

A.C. 

Francisco Fernández Buey é pro
fesor da Metodoloxía das Cien
cias Sociais na Universidade de 
Valladolid. Fundador das Revis
tas ' "Materiales" e "Mientras 
tanto". Autor de "Contribución a 
la crítica del marxismo cienficis
ta e de. "Ensayos sobre Grams
ci" Coordenador do Centro de 
Estudos sobre a paz e- o desar
me. de V_alladolid. 

Carlos_ París 
11 A indústria 
da política e a da 
conciéncia. son 
dos problemas 
máis graves que ten 
unha democrácia" 
~Na sua charla e nalgun . 

dos seus libros ten talado do 
control da información e da 
importáncia dos meios de co
municación ... 

-Estamos nun tipo de so
ciedade nas que existe o que 
se deu en chamar indústrias 
da conciéncia, quer dicer, que 
a indústriá non se limita ·xa a 
entregarnos unha série de pro
dutos para a nosa vida senón 
tamén a influir na conciéncia 
da xente; este fenómeno em
peza cos meios de comunica
ción de masas, primeiro cóa 
rádio -é moi curioso observar' 
corno por exemplo nun golpe 

· de e!?tado ten unha gran im
portáncia o ocupar as emiso
ras e hoxe tamén coa televi
sión que ainda é mais impor
tante. Hai un · control das con
_ciéncias extraordinário e sabe-

. ~ 

, mos ademais como existe 
unha·indústria de política; este 
é un dos problemas máis gra
ves para unha democrácia ·na 
medida en-que as .técnicas de 
propaganda, nunha campaña 
pohtica por exemplo, poden 
estar dirixidas por -~xpertos e 

. ponentes destacou a mensaxe 
lúdica e neoanarquista de 
Agustín García Calvo, o ma
rxismo de F~rnández Buey, o 
marxismo estruturalista do 
discípulo de Althusser, Gabriel 
Albiac, a experiéncia de Jerez 
Mir ao lado do profesor Fal!sti
no Cordón, así ·como os coló-, 
quios e debates sobre a filoso
fia no ensino e o papel da filo
sofía hoxe, na liña xa comen-
tada. ·' 

Os membros da Aula Caste
lao, .organizadores destas xor
nadas, destacaron o seu inte
rés por impulsar o pensamen-

entón o que conta senón as 
técnicas de suxestión. Conste 
que xa o criador de cibernéti
ca, tiña anunciado o perigo 
que corrian os meios de co
municación de cair en mans 
dos sectores mais poderosos e 
ademais de concentrarse cada 
vez máis. O que Marx anuncia
ra da concentración do capital 
agora estase producindo ta
mén na concentración da in
formación que é unha forma 
nova de-capital. 

-Non ere que os meios de 
comunicación hoxe cumpren 
un papel mais importante ain
da do que cumprian nos anos 
sesenta por exemplo 1 

-Si, e sobretodo en España, 
porque os meios de comunica
ción teñan unha fiabilidade 
ante a opinión pública que 
non tiñan na época da ditadu
ra, o cal non quer dicer que 
agora non haxa tamén unha 
manipulación, porque non 
abonda con estabelecer liber
dades formais a respeito dos 
meios de comunicación; e{itas 
liberdades poden ser perfeita
mente respeitadas e sen em-

• bargo ter o monopólio da co
municación quen ten o diñeiro 

e o poder. 
-Na obra "El rapto de la 

cultura" falaban vostede do 
segredo tecnolóxico e ainda 
mais cando se refire a temas 
militares. 

to galego, ainda con- moitas 
etapas por percorrer. 

Ademais dos citados estive
r~n pn:sentes ao l_ongo dos , 
cinco d1as, o profesor Gustavo 
Bueno, .auto~ do recente libro· 
so~re f1l<;>s_of1~, da relixión "El 
ani_mal d1vm_o ; Xosé .Luís Ba
rre~ro Barreiro, recentemente 
ele1to decano da Faculdade de 
Filosofia de Compostela· Al
berto Hidalgo Tuñón, presi
dente da Sociedade Asturiana 
de Filosofia; Mª Arroyo Meri-

- no, profesora do Bacharelato 
Internacional; José F. da Silva, 

-O coñecimento como de
senrolo do home é algo ao 
que toda a humanidade ten di
reito. Através da militarización 
e da competéncia industrial 
ocorre que a investigación 
científica non somente está di
rixida a certos intereses, se
nón que ademais os seus re
sultados son conservados en 
segredo. Evidentemente isto é 
unha verdadeira patoloxia da 
vida científica actual. 

M.V. 
Carlos París Amador é profesor de 
Antropoloxia na Universidade Au
tónoma de Madrid. Autor entre 
outros libros de "Crítica de la civi
lización nuclear", "El rapto de la 
cultura", etc. 

Rafael 
Jerez Mir 
11 O papel da fi losofia 
no bacharelato 
é o da construcción 
unitária 
do pensamento" 

-Cal é o papel da filosofia 
no bacharelato 1 

-Dise que a función princi
pal da filosofía é desenrolar a 
atitude crítica do aluno e a 
conciéncia histórica. A min pa· 
réceme que esa función é mi
sión da cultura e do ensino en 
xeral. O que si creo que ten 
que cumprir a filosofia, inde
pendentemente de como se 
articula isto nos programas, 
no nivel secundário en particu
lar, é pór ao aluno frente_ á ~e
cesidade de organizar unitaria· 
mente a sua própria constru
ción da realidade. Desde a es· 
cola e desde a sociedade ché· 
galle continuamente inf<::>rma· 
ción cada vez máis atomizada, 
parcelada, entón o pro~l~rna 
da filosofia é que o ind1v1du~ 
se enfrente á construción un1· 
tária da sua cabeza, do seu 
pensamento. 

-Como ve os novos plan.s 
ministeriais a respeito do ens1· 
no da filosofia 1 , . 

-Penso que é necesario 
que os que estamos nisto, no 
ensino secundário no meu 
ca.so, nos plantexemos como 
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· militar de Abril en Portuga~ e 
actual prof.esor ~e f1losof1a; 
Ramón Varela Pur:ial, ª':ltor de 
vários textos ,d~ f1losof1? pa~a 
0 ensino medio.; Xose Luis 
Méndez Ferrín, profeso.r e es
critor que impartiu u~,h~ con
feréncia sobre.º ten:ia Vicente 
Risco no nacionalismo gale-
o"; Enrique Tellq, p~ofesor 

ae Instituto; Carlos, ~ans,. pro
fesor e· autor de va.nos libros 
críticos sobre a soc1edade ac
tual e Mª Xosé ~Wª· profe~ora 
de fi losofía pollt1ca na Univer
sidade de Compostela. 

M.V. 

haberia que articulala. Dame a 
impresión de que a posición 
oficia l da administración é un 
pouco de inércia prática, dun 
enfoque puramente -utilitarista 
e que no fondo non hai un 
plantexamento deste proble
ma. Entón podemos chegar a 
unha situación na que nos di
gan que se estivo experimen
tando unha reforma e que 
como os profisionais non fixe
mos críticas, nen plantexamos 
proxectos alternativos, pois 
iso é o que vale. Neste mo
mento, no primeiro ciclo do 
bacharelato, sá hai iso do ensi
no da Constitución, non hai un 
lugar para a filosofía, queda a 

ética como alternativa á reli
xión, pero que é quizá un resto 
do pasado. E aí, aos 15 ou aos 
16 anos, quizá tivese que ha-
ber unha reflexión filosófica, 
non sei se como asignatura ou 
como outra cousa. En cámbio 
no segundo nivel, segundo os 
proxectos que este ano entra
ron en experimentación, hai 
un enfoque por unha banda 
moi técnico, positivista e por 
outra moi especializado, desti
nado a uns e non a outros. 

M.V. 

Rafael Jerez Mir é profesor de ba
c~are l é!to e profesor de História da 
Filosof1a na Universidade Complu
t~n se de Madrid. Autor de "Filoso
f1a Y sociedade" e de "La Filosofia 
e.n, ~,I Bachillerato: crisis y revi
s1on . Traballa na actualidade co 
profesor Faustino Cordón. 

Na :.ilustración da direita. . 
castel .lanización do topó- . 
nimo "Xaz" .- ·1 -

XUNTA DE GALrCrA' 
0 

~ 
LICENCIA DE PESCA MARITIMA DE RECREO 3.ª 

A esquerda · reprodu
ción dun impreso para a 
solicitude da licéncia de 
·pesca deportiva. Os im
presos existen en versión 
bilíngüe ainda que na Co
mandáncia ·de Mariña de 
Vigo só firman os que fi
guran en castellano. 

1 qATA \ NUMERO 

CONSELLERIA OE PESCA 

Don ----------................... ... ............ . 

EXPEOIOO EN VIGO 

COMANDA NCIA MILITAP DE MARINA DE ••• 

tiii 
0 COM"ANDANTE , 

Carece de valor sen 0 .N.I. ou Pas3pone. 

.. di ~t4~~~~1~i~~t~f? 
. Planifique o futuro vivindo o· presente 
coa seguridade da Caixa. Todo son ventaxas 

A Caixa ofrécelle o seu plan. O PLAN DE AFORRO E 
PENSION. Un PLAN pensado para que vostede, que 
xa ten asegurado o presente, poida asegura-lo seu 
futuro. 

Planificar o futuro vivindo o presente 

Vostede decide a cantidade mensual de aforro e o 
tempo de duranza do PLAN, podendo modificá-lo co 
paso de tempo e, si quer, retirá-los cartas aforrados 
cós correspondintes xuros. Cando vostede queira. 

Coa seguridade da Caixa 
Co PLAN DE AFORRO E PENSION, a Caixa aseguralle 

sen ningún custe engadido, o capital en caso de 
imprevistos. 

Todo son ventaxas 
Ademais de todas estas ventaxas, vostede disfrutará 
dun beneficio mais: O PLAN DE AFORRO E PENSION 
lle permitirá desgravar na súa declaración do 
imposto da renda. 

Pero como o PLAN e persoal convidámo-lo a que no-lo 
expoña chamando o teléfono: 

438686 

Veña á Caixa a aseg~ra-l·o seu ,futuro 
. . 

Plan de aforro 
Asegurámosl lo 

·e pensióN 

\ 

1 Caixa de Aforras Municipal de . Vigo 
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Adiantoü a Xunta o ·Rroxecto de· r~gulación do Consello Social 

Pretenden criar univerSidadeS· 
en Vigo e A Coruña 
A Xunta de Galiza pretende · 
criar duas novas 
unive-rsidades en Galiza 
segundo se desprende do 
Proxecto de Regulación do 
Consello Económico e 
Social aprobado polo 
.Conselld do Goberno 

autónomo. 

Este proxecto de lei que será 
remitido proximamente ao 
Parlamento deixa ver as liñas 
xerais do que será a reordena
ción do ensino universitário en 
Galiza, por máis que ainda 
non teña aprese-ntada a "Lei 
de Ordenación Universitária 
de Galiza" que o Conselleiro 
Vázquez Portomeñe retirou na 

,_., anterior lexislatura, cando xa 
estaba no Parlamento, por 
presións localistas desde den- . 
tro do seu próprio partido. 
·Logo CP e o próprio Presiden
te Albor, baseargn gran .parte. 
da sua campaña en Vigo e na 
Coruña na promesa de univer
sidade n·as citadas cidades. 
· Agora este proxecto de lel 
contempla duas novas univér
sidades nas cidades herculina 
e viguesa a partir do ·desenro
lo dos campus existentes. 

Como CP non ten maioria 
. no Pa,rlameflto, ten que contar 
co apoio dalgun outro grupo 
parlamentário. 

Tanto o BNG, cómo PSG-EG 
e PSOE e~tán por manter uriha 
única uni.versidade en . Gal iza, 
pero Coalición Galega aposta 
pola criación de novos centros 
integrados noutras. cidades · 

. que serian coordenados por 
un consello "interuniversitá
rio" formado polos Consellos 
de todas as universidades ga
legas, ou ·o que viria ser o 
mesmo unha · "universidade 
federal". As diferéncias entre 
"populares e coagas" non pa
recen tan insalvábeis como 
para que non se poñan de 
acordo, - estando a diferéncia 
máis notória en que mentres 
CP apoia a criación de "patro-. 
natos de Campus", CG está en 
contra. 

Se as cousas ·seguen como 
até agora e a Xunta non vol.ta 
cambiar de modelo universitá- · 
rio ·(do proxecto de lei retirado 
por Portomeñe só se contem
plaba a Universidade de Gali
za) a oposición a este proxécto 
vai vir dada non só polos parti ..: 
dos na oposición, agás segu
ramente CG, como queda dito, 
pero tamén polos próprios 
universitários, sobretodo pro
fesores que pensan que a Uni
versidade de Santiago, que 
leva funcionando desde hai 
500 anos, non ten suficientes 
recursos para desenrolar axei
tadamente, nen tan saquera 

para mant_er un adecuado fun- · 
cionamento. 

Ademais dos critérios eco
nómicos, ·importa'ntísimos 
nestes casos, está ·tamén en 
xogo o que debe ser unha uni
versidade e que papel debe 
cumprir, pois mentres uns pre
tenden facer unha universida
de que serva aos intereses -
empresariais e do mercado de 
traballo, as forzas progresistas 
reclaman unha universidade 
ao servício do país e incardi
nada na sua realidade. 

Por outra .banda o proxecto 
da direita para ttansformar a 
Universidade Galega pode en
contrar a oposición do próprio 
"Consello Nacional de Univer
sidades", ou do próprio Minis
térió de Educación posto que 
os patronatos non están con-

. templados nos Estatutos da 
U_niversidade nen expresa
mente recoñecidos na lei de 
Reform·a Universitária. -

Asi as cousas, até que a uni
versidade galega quede defini
tivamente reorganizada e fixa
do o seu modelo, que ainda 
vai tardar por máis que a Xun
ta afirme que será para pronto 

' a criación das duas novas uni
versidades, prevese gran con-
flitividade. . 

A.E. 

T endéncia á ·verificación 
EDUARDO GUTIERREZ 

·coa vénia dese señor de A 
Coruña que me fai ca-partíci
pe, xunto co amigo Muñiz, da 
exclusiva das análises políti
cas de "A 'Nosa Terra", irnos 
ocuparnos de algunhas refle
xións tiradas do Referendo 
sobre a OTAN. . 

lndependentemente de que 
os votos negativos foran moi
tos ou poucos, qs que se es
peraban,ou _mais ou menos, 
ao naso xuízo compre unlía 
consideración prévia d.e mui
to rendimento pr.ál:i'CÓ: con
trastar o poder dós meios de 
i;:omunicación que pratica
mente por si sós· demostra
ron . ser homologábeis á ara- -
ñeira caciquil tradicional e au
tóctona. Para quen despois 
de numerosas campañas está 
xa escaldado, o resultado do 
Referendo non foi nengunha 
sorpresa; esta residí.u mais 
ben no abraio pr_oducido ao 
contemplar abondosas postu7 
ras de esquerda ou progresis
tas que, individualmente, se
guen concedendo unha des
medida releváncia ao seu 
va.to, e crendo na ecuación 
"racionalidade" igual a resul-, 
tado coerente". · 

Debe ficar tan nídio como 
sexa posíbel o naso máis fon
do recoñecimento a todas 
esas · persoas que· votaron . 
non apesar de todos os pes
res, que foron muito's. Son 
votos conscientes e, xa que 
1090, de grande calidade, por 
as1 dicer. Pero debe ser igual
mente meridiano que firmar 
manifestos financiando o co
rresponderite anúncio, e con
vencer ao compañeiro de tra~ 
balto abourado pola ética (?) 
televisiva do Presidente do 
Goberno, para que vote con
tra a -OTAN, non só non abon
da pa·ra "gañar", senón que 
de pouco sirve para deter a 
pohtica do Gobe'rno que se
ria, en fin -de cantas, a única 
garantía para sair da OTAN, 
atoando a porta faxeira pola 
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que se entraría en cal~uer 
caso·. Para avanzar en polltica 
compre primeiramentE,i pro
poñer-se obxectivos 1;1toba.is e 
só hai vitórjas parcia1s-eando 
a táctica resposta a unha es
tratéxia mui precisa que, á 
sua vez, asoleira en posicións 
firmes. E despois, natural
mente, hai mu1to que dar-lle
ao .zoco país adiante, meter 
os pés na lama e non se dei
xar abafar por públicos de 
média dúcia de persoas que · 
entre di-'!'ertidos e escépticos,, 
ol.lan ba1xo unha esmorecida 
luz, nun teleclube calquer do 
país, a un par de homes "que 
andan na política" e que se 
achegaron ali, ao cabo do 
mundo, a convence-los, non 
saben ben por .qué, do .con
trário do que di a televisión. . 

-A medida que os días pasa
ban e se acercaba o 12 de 
marzo, o naso pasmo era pa
rello ao entusiasmo dos que 
tiñan 0 non por seguro, e de 
pouco servia recorrer ao el-e-
mental sentido comun: ~ ra
ción de encuestas dando-lle 
vantaxe ao non servidas ao 
remate co obxe.ctivo de movi
lizar a maioria social a pral do 
si, a esa maioria inxel e de
sinformada e un tanto obtu
sa, trocaba-se, contra toda ló
xica, nun argumento decisivo' 
e incontrovertíbel. Por algo a 
presunción da neutralidade 

· dos meios, a falsa conciéncia 

e o maniqueísmo, son rasgos 
definitórios non só das imen
sas maiorias senón, tamén, 
das requintadas minorías que 
abrevan no xornal "El Pais", 

. ri_caz manantio capaz de for
necer o "maná" polo que de
goira a mesocrácia "progre", 
aqueta que sigue consrvando 
na sua tipoloxía iso que en 
pedagoxia se chama tendén
cia á versificación e que, ben 
se ve, non afecta só á adoles
céncia: a proclividade a con- . 
servar teimosamente as ideas 
concebidas sobre calquer fe
nómeno -social ou non- re-

'. xeitando todo aquilo que as 
contradi e fixando-se somen
te, nos dados que confirman 
a·s próprias conviccións ou, 
peor ainda, os desexos per
soais. 

Por suposto que non é doa
do desbloquear situacións 
desta caste; pero non cabe 
dúbida de que os resultados 
do Referendo, na medida en 
que constituen un argumento 
notoriamente discrepante e 
radicalmente oposto ao xuízo · 
anterior, ao pre-xuizo, convir
ten-se m.ínha celmosa estra
téxia pedagóxica, ao actuar 
como elemento de relativiza
ción do particular dogma da 
realidade. 

Por suposto que tanto a 
campaña como a consulta 
han ser· fonte de mais utilida
de, tan práticas ou máis que 
as anotadas, pero por cinxir
nos ao campo do relativismo 
do que vimQs falando, com
.pre sinalar . que as xeracións 
que coñeceron os tempos pú
nicos terán que. ir revisando 
os seus ríspetos xuízos sobre 
o pasado e, desde logo, ir es
quecendo os chistes sobre os 

. referendos franquistas; todo 
"ad majaren Psoe 9loriam", 
baixo a mirada displicente do 
califa "socialista", que nos 
fala como se fósemos alunas 
de terceiro de Básica e recór
danos aquelas máximas do P. 
Astete: "Os Artigos·da Fe son 
os mistérios principais que 
temo~ que crer" .. 

·Desde Os Aneares· 
con desalento 
A serra dos· Aneares, na pro
víncia de Lugo, non é allea ao 

...__ proceso xeralizado actualmen
te no mundo ocidental que 
desf';)ovoa o agro e conxestio
na as cidades. Fenómeno pro
blemático que nesta serra ten 
caracteres singulares e chama
tivos. Singulares porque a 
zona asi o é: ten unhas paisa
xes moi fermosas, unha flora 
e fauna excepcionais e ade
mais uns habitantes humanos 
únicos en Europa, os povoa-
dores de pallozas. _ 

Todos · sabemos ben como 
son as pallozas . .LJltimamente 
téñense realizado moitos estu
dos sobre elas. Mais o que 
póucos, moi poucos saben é o 
duro que resulta viv~r nelas. 

lso quen o saben ben son 
os .s~us moradores xa que por 
iso, na sua imensa maioria, té
ñenas abandonado e substituí
do por vivendas novas e con
vencionais. 

As pallozas son as viven
cias en uso máis antigas de Eu
ropa._lso tamén o sabemos to
dos. E óbvio entón que ese pa-

- trimónio é moi importante. A 
ninguén lle gostaria que se 
perdesen. Todos nos sentiría
mos un pouco máis pobres 
como pavo ao sabermos que 
xa non tíñamos entre nós a 
esas vellas construcións. 

Esa situación non parece, 
hoxe por hoxe, lonxana, pois, 
como dixenios, os seus mora
dores téñenas abandonado 
deixándoas sometidas a unha 
forzosa destrución ou mutila-

- cións horríbeis. 
A abertura de pistas e es

tradas provocou a ruptura do 
secular illamente a que estivo 
sometida a zona. Con estas es-

- tradas. chégou o proceso de 
"via estreita", quer dicer; só o 
pernicioso. 

Os .camións comezaron a 
subir a serra carregados de 
blocos de form~gón e planchas 
de Uralita. Non · subiu máis 
nada ... nen sanidade, nen no
vos meios culturais, nen rique
za ... nen nada. 

Desde aquela as vellas pa
llozas viron como a carón seu 
xurdian unhas feas compañei
ras .de ferinte planta rectangu
lar e estraños materiais e co
res. Mais a sua indignación 
debeu ser máxima ao ver 
como elas mesmas, tan agari 
mosamente tratadas durante 
séculos, eran atacadas; ben 
substituindo as suas cubertas 
de colmo por Uralitas ou am
pliándoas con aqueles blocas 
de formigón ou ben doutras 
formas piares. 

Non se lles pode dicer 
nada a esta pobre e sofrida 
xente. A sua cultura artística 
foi atacada ferozmente por 
unha cultura allea e os seus re
cursos económicos, vencella
dos ás ganas de aumentar o 
s~u bene~tar, fixeron florecer 
como zarrotes de outono os 
numerosos adefésios estéticos 
ali observados. 

A conversión pola nasa so
ciedade te"Cnolóxica da arte e 
da natureza en bens de consu~ 
mo tamén chegou aos Anea
res. Repentinamente ·a zona 
saltóu aos ollos de todos e to
dos pudemos comprobar o 
que ali viña sucedendo. 

Niso ven Eudardo Amann, 
subdirector xeral de arquitec
tura do MOPU- en 1982; por 
iso, consciente da. importáncia 
do património da bisbarra, dis
púxose a acor:neter un "plan 
de reabilitación integrada" 
para a zona. 

Pouco despois as compe
ténéias en matéria de patrimó-

nio serian_ transferidas á Xunta 
en exclusiva. Estes movimen 
tos bu~ocrá~~cos provocara~ 
qu~ ? D1re~c~on Xeral do Patri
monio Art1st1co e Monumental 
da Consellaria de Educación e. 
Cultura non se t?r:nase con cal
ma o asunto ate agora, cando 
xurde novamente a idea de 
reabilitación integrada. 

Idea boa,, pero _moi reduci
da xa q~e so pretende reabili
tar o núcleo de O Piorneda, lu
gar onde hai 16 pallozas; non 
pensando nada para os de
mais núcleos onde están as 
257 pallozas restantes das que 
hai en Gal'iza. 

Agora as.. decisións sobre a 
reabilitación d<;> lugar están en 
mans ?ur:i equipo de arqu itec
tos. Tecnicos que supoñemos 
serán conscientes da impar. 
táncia do seu traballo, sabedo
res de que a conservación do 
património non é un ben en si 
mesmo. De que eles están a 
traballar nun prqblema social 
non nun problema estético. ' 

Que non hai que reabilitar 
só as pallozas e os hórreos se
nón a comunidade. Sen es
quecer as suas necesidades e 
aspiracións. 

Saber que aquela socieda
de, tan intimamente vencella
da ao seu meio, está hoxe en 
crise. Que a sua feble agricul
tura merma dia a día ao igual 
que a gandaria. Que- os seus 
habitantes son cada vez máis 
vellos e máis escasos. Que os 
bosques son talados ou quei· 
mados indiscriminadamente e 
que as povoacións carecen 
dos máis elementa is equipa· 
mentos e servícios sociais. 

Por aí é por onde ha i que 
lle entrar ao problema da rea· 
bilitación da zona; po r mello· 
rar as condicións da povoa· 
ción autóctona . A conserva· 
ción do património histórico 
varia como consecuéncia dis· 
to. 

E a administración quen te· 
ria que afrontar os custes eco· 
nómicos e sociais que se xera· 
sen, ao tempo que concienciar 
aos habitantes da zona dos va· 
lores dos que son posuidores 
e que hoxe parecen ignorar. 

Usos para aquel patrim~
nio hai, ademais dos actua1s 
de cortes ou celeiros, a l~uns 
máis. Tan só é cuestión e 1ma· 
xi nación . 

Coido que seria convenien· 
te introducir algún uso novo 
que levase xuventude, dina· 
mismo e riqueza á zon a. Non 
seria má idea dedicar pa rte 
deste património á hostela ria 
(albergues, restaurants, etc.) 
dos que a zona é deficitária. 
Outros usos posíbeis tentarían 
de potenciar as condicións na· 
turais da zona, como por 
exemplo instalando observa· 
tórios da fauna e flora. Criar 
pequenos obradoiros para ar· 
tesáns e artistas farian recupe· 
rar, ademais, algun ofício tr~· 
dicional en perigo d~ desapan· 
ción ." 

Completarían o cadró de po· 
síbeis usos a instalación dos 
tan necesários equipament~s 
sociais e colectivos (consu lt9· 

· rios médicos, bibliotecas, tele· 
tonos, correos, comércios pe· 
quenos, lugares de ócio e en· 
contro). . 

Penso . que solución~, ha! 
moitas. Se a administrac10~ e 
capaz de levar esta iniciat1~a 
con éxito, os galegas poderia· 
mos sentirnos fachendosos de 
ter recuperado un dos _noso.s 
máis antigos sinais de 1dent1· 
dad e. 

PLACIDO LIZANCOS MORA 
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Alimentación ou · negócio: un dilema fiara a agricultura . 

Nos p_aíses .do · Mercado Comun destrúen_se 
millóns de tonel_adas de . comida 
FERNANDO CARBALLA 

Son cua renta mill_óns cada 
ano. Mais de cen mil todos ~s 
días. Cinco ca~a 4 .segundos. 
Estas eran as cifra~ que _se _nos 
daban nas escolas h'a1 vinte 
anos, ou moi parecidas. Cando 
a lgrexa viña recoller os dona
tivos para paJiar a fame no 
mundo, "na India". ol.i para 
"os chinitos" . En China xa non 
habia fame daquela e agora 
autoabastécese de al imentos, 
e 0 goberno índio xa hai m~is 
de dez anos que non adm1t~ 
donativos nen sequer para ali 
mentos. Mais os 40 millóns de 
martas por inanición seguen 
senda unha cruel verdade. 

En Eu.ropa ocidental a média 
por persoa e día é de 65 g. de 
proteínas, mentres que en 
moitos países subdesenvolvi
dos non chega nen ás 10. En 
insultante contraster case dous 
millóns de toneladas de leite 
descremado vendeu a CEE en 
1983 para. .. a alimentación 
animal. A impresionante foto
grafia que cont~mplai:iios nes
ta páxina debena abrir as car
nes a todo ben nascido. 

Pero o sistema non pode ali
mentar a bocas "inúteis". 
Case é preferíbel que morran 
sen facer ruído. Non son preci
sos para producir desde que 
as máquinas tomaron o rele
vo. Nen sequer son necesários 
como consumidores, mentres 
outros, mais solventes, pa
guen o précio. Aquí está, nesta 
frase de 1974 dun alto respon
sábel do Ministerio de Agricul
tura dos EEUU: 11 Nen nós nen 
os demais países ricos esta
mos dispostos a renunciar a 
considerábeis ingresos por ex
portación co único obxecto de 
al imenta r aos pobres". 

E o problema non é que fal
ten alimentos. Sobra que co
mer. Os " stocks" de trigo no 
mundo rondan nesta campaña 
os 100 millóns de toneladas. 
Os Estados subvencionan aos 
produtores con cantidades es
ca ndalosamente por riba do 
que fi nalmente custará no 
mercado. As veces o doble, o 
qu íntuplo, normalmente o 
60%. Tres cuartos do mesmo 

O pr~blema dos excedentes que produce a agricultura nos paises do Mer~ado Comun Óbriga, moitas veces, á destrución de millóns de toneladas de 
comida. ~ . . 

pasa co leite, coa carne, coas 
oleaxinosas, soxa, aceite de 
palma. Os précios tenden á 
baixa en todos os mercados e 
para todos os produtos. Desde 
1979 até hoxe, un 24% en dó
lares constantes (quer dicer, 
como se a inflación fose cero). 

No sistema cerealeiro mun
dial -o pan como alimento 
par excellence- albíscanse 
tendéncias á máis absoluta de
sorganización e mesmo al
guns expertos talan de voladu
ra completa ao redor do seu 
centro en Chicago {e tamén 
Kansas City e Minneapolish E 
o resultado non seria outro 
que a quebra de todos os pe
quenos proprietários e unha 
nova concentración. Esta pers
pectiva xa está senda real para 
moitos granxeiros do Midwest 
estadounidense, e a Farm Bil/ 
aprobada no Congreso USA 
en Decembro aponta nesa di
rección con absoluta segurida
de. 

O que lle pasa ao trigo ta
mén lle acorre ao leite; e a 
"gloriosa" entrada no Merca
do Comun do Estado español 
vai arruinar con· certeza á gran. 
maioria dos 625 mil labregos 
gal egos. 

Pero escoitou alguén talar 
de crise en Nestlé, Cargill, 
Bunge, Continental ou Louis
Dreyfus, os monopólios, os 
auténticos danos do agrobus
siness? A quen benefícian as 
concentracións das proprieda
des senón a quen ten os astro
nómicos capitais para explota
las? Quen pode controlar os 
fluxos financeiros planetários 
precisos para que siga a·ndan
do o comércio de alimentos? 

Porque a doutrina ultralibe
ral que empapa aos gobernos 
Reagan, Thatcher, Chirac ou 
Felipe Gonzalez non ten nada 
a ver co librecámbio demino
nónico. Aq~ilo está morto e 
enterrado. E liberal porque o 
Estado non dá un peso en axu-

das sociais, todo fica en mans 
do mercado... e quen pode 
hoxe "xogar" á bolsa? 

Os EEUU puxeron a ponto, 
hai uns de~ .anos, o chamado 
Large Ai"ea Corpo lnventory 
Experirhent (LACIE). LACIE é 
un programa de fotografía, 
desde satélites, unido a un 
modelo informatizado que in
clue dados meteorolóxicos, 
históricos e máis ecuacións 
que relacionan superficies e 
rendimentos, -para · obter un ha 
evaluación das colleitas no 
seu país e nos outros princi
pais produtores e consumido
res de cereais. O LACIE xa al
canzou o "critério 90/90", ou 
sexa que pode calcular a pro
dución, a meados de tempora
da; cunha marxe de erro do 
10% para Canadá, Austrália, 
Arxentina, Brasil, a URSS e a 
China. Ampliándose con ter
mografia .por infrarroxos . de 
minifúndio, como México o.u a 
India, e esténdense as evalua-

cións á soxa, o arroz e o cotón, 
xunto co trigo, c~bada e millo, 
os principais produtos de 
agroexportación · estadouni
dense. O programa, actual
mente chamado Agristars dirí
xeno a NASA e o Departamen
to de Agricultura. 
. Alguén ten · dúbidas sobre 
quen exerce o control sobre a 
agricultura a escala mundial? 
Pode a.lguén pensar que a Te
rra non é capaz de alimental'l a 
todos os seus tillos? 

Non tan falta máis multitudr
nários concertos de rock, "We 
are the world", "USA for Afri
ca", nen espectáculos para la
var más conciéncias ociden
tais, ig.ual que os golpes no 
p$ito da lgrexa católica dos 
anos 60. Cando vexamos as 
imaxes do -Sahel atribulado ou 
da Bangla Desh agonizantes, 
saberemos que os enterran 
envoltos na bandeira de 
."stars'n'bars-", o pendón da li-
berdade. . · 

Segundo a FAO hai 500 millóns de 
persoas que padecen fame ou inanición crónica 
A. ALEXEEV (APN) 

Hai 40 anos tivo lugar na ci
dade canadiense de Québec 
a conferéncia éonstituinte 
da FAO (Organización das 
Nacións l.J.Didas para a Awi
cultura ~a Alimentacion) 
cuxa tarefa é, entre outra~ 
c~.usas, contribuir á solu
c1_o!1 dos problemas mun
d1a1s de abastecimentos. 

. No~, Estatutos desta organi
zac1on están indicados os 
s~u_s ebxectivos primor
d_1~1s: mellorar a ahmenta
c1on e .o nivel de vida dos 
povos, elevar o rendimento 
da _agricultura e aperfeizoar 
0 .sistema de distribución de 
viveres e produción agríco
la, mellorar o benestar da ' 
povoación rural, coadxuvar 
ªº d~senvolvimento da eco
no.rn1a mundial 
· E óbvio agor~ que no um
~ral do terceiro milénio a 
umanidade esta sobreca

rregada de problemas de 

caracter global, entre os cais 
destaca o problema dos ali
mentos, cuxa importáncia 
vital é tan evidente que non 
necesita proba algunha. Na 
era da revolución científico- · 
técnica afame e a inanición 
parecen paradóxicas e anó
malas. Segundo os dados 
facilitados pola FAO, hoxe 
no mundo, sobretodo nos . 
·países de recente soberania, 
uns 500 millóns de persoas 
padecen fame ou inanición 

-crónica. 
A FAO, integrada por 156 

Estados, ven . realizando ao 
longo de moitos anos diver
sos programas de axuda 
técnica e alimentária ás na
cións en desenrolo. Lamen
tabelmente, moitos proxec
tos úteis da FAO mantéñen
se no marco de investiga
cións, conclusións e reco
mendacións, materializán
do§e en proporcións insig
nificantes e moi de vagar. 
Tal foi a sorte do proxecto 

elaborado pola FAO a come
zos dos anos 60 para o de
senvolvimento dos países 
mediterráneos, que estipu
laba mellorar o usufruto da - 1 

terra e o abastecimento da 
água, ensinar aos 9griculto
res novas metodos e aper
feizoar a planificación da 
agricultura. · 

Nos últimos anos tense 
elevado algo a eficácia práti- . 
ca dos proxectos da FAO. 
Nun informe apresentado 
poi? arganizi)ción ~!"! 1985 
indicase que en Grecia, pot 
exemplo, estanse realizando 
tres proxectos de mellora
mento do usufruto da terra 
por un monto de 258 mil dó
lares; en Chipre, catro pro- · 
xectos e en Malta dous. 

.Pero en xeral, segundo 
estimacións dos expertos 
da FAO, o problema dos · 
ahastecimentos segue a ser 
anguriante, o ~a) débese a 
causas máis ffi'l"idas que o 
factor demográfico. En es-

pecial, trátase de que algun
has poténcias, nomeada
mente os EE.UU., principais 
produtores de víveres, pro
curan ~arantir os máximos.· 
benefíc'!Os para as transna
cionais, someten a explota-

. cion neocolonialista aos paí
ses independizados, conver
tendo en · instrumento políti- _ 
co a venda de víveres e a 
".axuda" alimentar. 

Para xustificar esta postu
ra, propágase diversas teo
rías; ate as máis anti-huma
·nas. Asi, o nordeamericano 
H. ·Hardin compara no seu 
artigo · "Como sobreviver 
nunha lancha salvavidas" a . 
situación dos paises des.en
volvidos cunha lancha chea 
de náufragos, e os países en 
vias de desenrolo son xen
tes que non lograron meter
se na lancha e ficán boian
do, pedindo axuda. Se se 
lles deixa montar na lancha, 
afogaranse os que prestan 
axuda e os que a necesitan. 

A conclusión é a seguinte: 
hai que salvar só a quen es
tán na lancha e negar a axu
da aos que están a ponto de 
se fundir. 
- Algúns gobernos axustan 
cada vez niáis a sua axuda 
alimentar na lealdade dos . 
países en vias de desenvol
vimento, emprestán.dolla 
máis xenerosamente ás na
cións que·, na sua opinión, 
representan ·importáncia es
tratéxica para eses g_ober-
nos. _ 

Pero a'proveitar a situa
ción precária de centenares 
de millóns de persoas .para 
tirar beneficios e lograr van
taxes políticas non é o me
todo en que deposttan as 
suas €speranzas os povos 
para dar solución a este pro- · 
blema, un dos máis impor
tantes da actualidade. 

A. Alexeev é~ experto en te
mas de alimentación e subde
senvolvimento. 
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A febre dos .aparcamentos subterráneos 

Lugo: catacumba~ para automóveis 
Unha febre· parece recorrer o corpo dos alc_aldes 
dalgunh~s vilas galagas: a febre dos_ .· 
aparcamentos~subterrárieos. A Coruna, . -

. Pontev.édra e ultimamente Lugo están a ver 

. como depredado.ras palas mecánicas _deixan .as 
prazas máis representativas, de ca.d~ ~1da_de coas 
entranas descompostas levandose por d1ante en · 
moitas ocasións -o caso 1.de Lugo qui~á sexa o 
máis grave- importantes restos arqu~olóxicos · 

contencioso administrativo 
perante a Audiéncia Territo
rial. f\.lláis lonxe _:_xeografica
mente- foi a plataforma de 

~ entidades cidadanas que diri
xiu as suas protestas a diver
sos organismos internacionais 
entre os que se encontra a Se-. 
creta.ria Xeral da UNESCO en 
Paris. En pareddo sentido ma
nifesta·ríase tamén o Instituto 
de ·Estudos Galegos "Padre 

deu lugar· a que esta cidade 
atravesase nos últimos meses 
por unha forte polémica, como 
xa vimos. As diverxéncias che
garon ao próprio pleno do 
concello, que se no mes de 
Xuño apr:obara o proxecto por 

·case total unanimidade, no 
mes de Febreiro se~uinte foi, 
en cámbio, necesáno o voto 
"de calidade" do alcalde para 
desfacer o empate, dada a _au-

:Despois de A Coruña · -oito -----_;,----~-:....--~--------~--"".'.""""--:----.:::::-::--.-------:-~=:--i 
aparcamentos proxectados, 
un deles .na Praza de Mª Pita
e Pontevedra, onde este non é 
o Ónico problema urbanístico 
que se plantexa · actualmente. 
·(ver información aparte), Lugo 
está a ser. o principal ponto~de 
discórdia. no tema dos aparca
mentos . 
. Diversas entidades cidada

nas lucenses tais como Adelp
ha, Colectivo Ecoloxista Radi
cal, partidos políticos de es-

. querda e nacionalistas, ·sindi
catos, Coléxio de Arquitectos; 
viciños, etc. levan serna.nas 
movilizándose en sinal de pro
testa polo que. consideran 
unha ba-rbárie urbanística, 
atentatória contra o Patrimó
ñio Histórico. Federacións de 
Empresários e comerciantes 
da zona máis céntrica peden a 
ax.ilización dunhas obras que 
xa o· axuntamento empezara 
por via de urxéncia e facendo 
caso omiso das numerosas . 
alegacións apresentadas polos 
diferentes colectivos. No mo
mento de redactar este infor
me hai apenas 24 horas que a 
Directora Xeral do Património 
da Xunta, Raquel Casal, de
sautorizou ao concello lucense 
para continuar as obras, eri 
duas das tres ·prazas onde está 
previsto instalar aparcamen
tos, mentres non se fagan ex
cavacións en área (quer dicer r 
sistematicamente de toda a· 
praza e a man) que impidan "a 
perda irreversíbel de restos 
históricos, alguns deles até 
agora descoñecidos, perten
centes á época romana e exis
tentes no sochán das prazas 
en cuestión". · _ 

O veredito da Dirección Xe
ral do Património ten linha do
ble importán~ia-.....se considera7 
mos que unha sua decisión 
anterior, a de excavar a man 
unha . parte da primeira praza 
afectada .palas obras -a da · 
Constitución, xunto á Estación 
de Autobuses-, foi contesta
da polo poder municipal cun
ha veloz e éscalabrante actua
ción das paleadoras que dei
xou boquiabertos a coidado
res do património e cidadáns. 
O equipo de arqueólogos da 
Dirección Xeral falou entón de 
"acto vandálico" e de "arrasas 
arqueolóxicos perpetrados na 
cidade de Lug_o", o cal non im
pediu de todos modos .que 
moitas entidades criticasen as 
timidísimas medidas tomadas 
pala Xunta, medidas ante as 
que os munícipes acababan de 
optar, estaba claro, por unha 
brutal política de feitos consu-

. mados que debeu facer reme:-. 
xer na sua tumba aos centu
rións romanos que coloniza
ron a Gallaecia. A asociación 
Adelpha, ante o cariz dos ~e~~ 
tos, dirixiuse ao Goberno Civil 
para soliCitar protección poli
cial nas outras duas prazas. 

E ·precisamente nestas -as 
de Santo Domingo e de Ferrol, 
ambás as duas intramurallas
onde pesa a· última decisión 
tomada· pnla Xunta e onde con 
case absoluta seguridade exis
ten restos históricos de ainda 
maior envergadura. _ _ 
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Aparte haberia que consjde- · Sarmiento". 
rar a tala de árbores na Praza As protestas xeradas en 
de Ferrol, entre eles catro: rarí- Lugo a partir do proxecto de 
simos exemplares de P.auló- novos aparcamentos hai que 
nios, valorados en 27 millóns emarcala dentro ·dunha desfei-
e que os empregados munici- ta urbanística da que se poden 
pais pretenden reinxertar nou- encontrar boas mostras en 
tro lugar da cidade, a pesar da toda Galiza, producindo unha 
opinión dos técnicos que pre- situación que norí parece ir a 
din a imposib'ilidade de rexe- mellor co paso dos anos, moi 
ración. en contra do que a chegada da 

. . Todo _un problema e unha - . democrácia fixera prever. 
polémica que xa levou ao Co- A febre do aparcameñtos 
léxio de Arquitectos de Galiza subterráneos; que no seu pon-
(COAG} a presentar· un recurso to fundamental afecta a Lugo, 

séncia dun concellal da maio
ria que ostenta Alianza Popu
lar. A vitória pírrica vírase en
zoufada, ainda mais, cos dous 
expedentes instruídos polo · 
axuntamento ao arquitecto 

· municipal, Santiago· Puentes, 
por unhas declaracións suas 
ao diário El Progreso nas que 
declaraba que as obras nas 
prazas de Ferro! e Santo Do
mingo constitu-ian "unha au
téntica agresión ao Património 
Histórico Artístico". 
~º diagnóstico da febre con-

vén realizalo, non obstante 
desde · tres vertentes funda~ 
menta is: urbanística. · e de 

. tráns.ito, arqueolóxica e espe
cu lat1va. 

No tocante ao aspecto urba
nístico, representantes do Co
léxio Oficial de Arquitectos fi
xeron constar abertamente 
que os proxec,tos de aparca
mentos "infrinxian a normati-· 
va vixente" e "eran· documen
tos incompletos", sinalando 
adem~ais "o fals.~amento que 
supunan as secc1ons que figu
raban nalguns planos, que 
non concordaban cos pe~s 
rea is do terreno". Entre as in
correccións que aparecen na 
memória dos proxectos desta
caron, por especialmente dis
paratada, a que caracteriza a 
Lugo como "cidade próxima 
ao mar". O COAG non dubi
dou en afirmar que os proxec
tos supuñan "infraccións urba
nísticas de carácter grave". 

Segundo Alfredo Mosteirín 
delegado municipal de tránsi~ 
to e a persoa máis pol'émica 
da corporación, "no centro da 
cidade desenvólvese o 90 por 
cento da actividade económica 
que de cerrarse ao tránsito 
morreria". Ademáis os aparca
mentos serian "un médio para 
conseguir a peatonalización 
das prazas en custión así 
como doutras zonas da cida
de". Outras fontes sinalan sen 
embargo "a antipeatonaliza
ción que conleva estabelecer 
tres aparcamentos no cetro da 
cidade". Moitas persoas parti 
dárias dos aparcamentos sub
terráneos non dubidan en si
nalar que o axuntamento es
colleu xustamente as piares 
ubicacións e que estes debian 
estar claramente alonxados do 
casco histórico e do espácio 
intramurallas. A cuestión pare
ce óbvia se ternos en canta 
que en Lugo, os eixos diame
trais da muralla non superan 
os setecentos metros; quer di
cer, non existen distáncias físi
cas que xustifiquen a introdu
ción do coche no interior do 
recinto amurallado; sendo ab
solutamente sinxelo encontrar 
numerosos postas exteriores á 
muralla e a non máis de cinco 
ou dez minutos andando do 
miolo comercial da cidade. A 
alternativa aprobada polo con
cello traerá consigo, a dicer ta
mén das fontes alegantes, 
unha maior presión automovi
lística sobre o corazón da cida
de, lonxe, ainda máis, da nece
sária e racional peatonaliza
ción. 

Os rexidores da cidade de
beran dar a coñecer aos lugue
ses as características de Di
nan, cidade situada no norde 
da Bretaña e irmanada hai uns 
anos con Lugo. O irmanamen-. 
to poderia ampliarse para r~
coller o exemplo de peatonall
zación da cidade bretona que 
realza, sen dúbida, a sua fer
mosura, grácias a-an proxecto 
de humanización e respeito do 
património histórico que enor
gullece a esa e a moitas cida
des europeas. 

AUTOMQVEIS NAS CATA
CUMBAS 
O proxecto de constru.ció~ de 
catacumb'as automov11íst1cas, 
como calificou un dos autores 

· das a·legacións aos ar:iarca
mentos subterráneos, fo1 ·cau
sa de que na Praza da Consti
tución se destruise unha parte 
da necrópole incluidas, ao pa
recer, 10 tumbas tardorroma
nas. Segundo Felipe Arias, ar
queólogo e director do Musep 
de Castro de Viladonga, topa
ronse "cerámicas, bronces: 
moedas, etc. Excavándose so 
o 5 ou 1 O por cento fo ron en
contradas duas marcas (selos 
de fabricación} de alfareiro,-e
que quer dicer que se po.de
rian ter encontrado ~01ta~ 
máis .. Da sua importánc1a da 
idea o feito . de que até agora 
só se coñecian outras - 9uas. 
Atopáronse tamén muros, res-
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tos de casas e restos de esgo-
tos da rede principal". · 

Felipe· Arias . comentou a· 
este periódico a paradoxa de· 
que "en Astorga a rede do al
cantarillado romano veña- de 
ser declarada ben cultural e 
m·onumento histórico artísti-

.co", me~tres gue ,e~ Lugo só 
se respe1ta o imperio das pa
leadoras: "o cal non impede 
que as duas cidades vaian ce- . 
lebrar actos do bimilenário 
xuntas". Segundo Felipe 

·Arias, a agresión quizá se 
·pudo ter evitado se na Coruña· 
a desfrución de restos das mu
rallas en MªPita tivese contado 
cunha maior oposición. A 
agresión contínua , débese~,, a 

· dicer dese arqueologo, as 
presións_ econqmicas nunha 

Praza da Constitución 

sociedade onde prima 0- tefre.:,.·· · 
no das rentabilidades imedia- · 
tas, sobre ¡;i · rentabilidade cut- : 
tural, en contradición, iso si 
coa maioria dos países euro~ 
peus que tanto din imitar, ' 
pois, nacións como Alemaña, 
Inglaterra, etc., encarréganse 
cada vez máis de demostrar 
que o progreso non é incom
patíbel co respeito ao Patrimó
nio'.'. 

A problemática dos feitos foi 
recollida graficamente polo 
BNG que utilizou na sua cam
paña de protestas -o lema de 
"que pavimenteñ as ruas e 
non a história". 

09 IMPERIO ROMANO AO IM
PERIO DA ESPECULACION 
Do império rom~no que che-

gou a dominar G~liza só que
dan os restos e para iso nen 
sequer merecen o respeito dos 
munícipes. O novo império é o 
do · benefíeio depredador que 
dá lugar ·a un ha debacle urba
nística como á que está apare
cendo nestes últimos meses: 
En Pontevedra o edifício "As 
Palmeiras" e· a Alameda que 
traen ao alcalde, Rivas Fontán, 
polos xulgados; en Vigo fálase 
de "cambiar" a estr'utura dun
has das poucas · zona·s salvá
beis da cidade, a Alameda.; na 
Coruña só hai que citar o 
nome do rexidor local, Fran
cisco Vázquez, un verdadeiro 
político de série · negra que 
améaza con converter Mª Pita 
nunha garaxe de película ame
ricana. 

A que é debida a aparición 
. deste marco político obsesio

nado por construir aparca
mentos subterráneos en con
cellos . gobernados tanto por 
AP como polo PSOE? 

Segundo Fernando Arribas, 
secretário lucense d~ Adelpha, 
"o proxecto carece de visión 
de futuro e a curto prazo";· e 
supón "un despilfarro econó
mico, _que afecta a todos os ci
dadáns que non teñen infere
ses ocultos en negócios que, 
como no caso que nos ocupa, 
só benefician aos construtores 
e a algu_n máis". 

O Coléxio de Arquitectos 
analiza máis polo miúdo o ' 
caso de Lugo: "unha alta por
centaxe das prazas de aparca
mento destinaranse á venda, _ 
polo cal os ·beneficiários serán 
os seas proprietários e non. o 
cidadán médio, iso si, a costa 
de espácios públicos, p.attimó
nio da colectividade·" . . · 

En propriedade non pode fa
larse de venda dos aparca-

. mentos, senón de concesións 
administrativas a 49 anos, o 
Q-t!e na prática v~n ser case o 
mesmo. -Sobre este mesmo 
ponto Fernando ·Arribas per- -
guntábase, ante A NOSA TE
RRA, se os 400 millóns de gas
tos que suporán os aparca
mentos están xustificados can
do das 700 prazas previstas, 
só 300 poderán ser utilizadas 
polos condutores que o dese
xen, dado que as outras 400 
resérvanse para a "venda" . 

Se antes todos os camiños 
~ levaban a Roma, agora para 
~ mirar quen fai o negócio todos 
w os camiños apontan ás cons- . 
~ trutoras, ou mellor dito á cons-
5 trutora, en singular, porque os 
.....1 aparcamentos de Lugo, igual 
~ que os de A Coruña e Ponteve
o dra están en mans dunha mes
x ma compania: Dragados e 

Construcións. Nada ten de 
mao, en princípio, que se trate 
da mesma empresa nos tres 
casos e que sexa ela ademais 
a que fai o proxecto e tamén a 
obra e que obteña por iso uns 
bons benefícios. Só cabe per
gu ntarse por que tantas _coin
cidéncias, por que non se fixo 
un _concurso axeitado para de
signar á empresa que· se ia fa
cer cargo das obras; por qcre 
se fixo con todas Dragados, 
cando esta non é -senón 
todo o contrá,rio- das empre
sas máis · perxudicadas pala 
crise, o que poderia xustificar 
en parte a concesión; por que 

_se poñen en mans dunha em
presa de alto nivel como Dra
gados unhas obras para as 
que, polas suas características, 
está -capacitada calquer outra 
empresa? Son perguntas que 
ben _poderiaR- ensombrecer a 
boa figura dalguns alcaldes e 
concellais. Ao mellor nada hai 
de sospeitoso én todo isto e 

Restos arqueolóxicos· encontrados na·s excavacións (terra sigi/ata) . 

0 
t_odo é debido .á habilidade de 

a: Angel Segura, directivo · de 
~ Dragados, moi coñecido pota 
~ süa ~ran capacidade de con
cn viccion. Ao fin e ao cabo xa 
S dixo Vicente Ouiroga, .alcalde 
.....1 de lugo( que un dos aspectos 
~ que máis caracterizan á ,cid a de 
o .seria o da ''. espontaneidade, 
x fluidez e riqueza das relacións 

persoais". MANUEL VEIGA 

Por conceder a licé~cia do ·edifício-
" Las Palmeras" sabendo que ~ra ilegal 

Rivas F~~t.án procesad«;> 

o · Xulgado de msu~ ... v.i:. .. 
nú'mero 3 de Pontevedra di
tou acto de proéesamento 
contra o Alcalde de Ponte
vedra, · Rivas Fontán, por un 
presunto delito de_ prevari
cación, en relación coa con:. 
cesión dunha licéncia urba
nística ao polémico edificio 
"Las Palmeras". 

O Alcalde replicou a esta 
decisión acordando na Co
misión ·de Goberno fr:ear as 
licéncias urbanísticas, e in.,. 
tentando criar un "movi
_mento de protesta" que en
cabezarían os construtores, 
cos que mantivo unha reu~ 
nión na própria alcaldia. O 
Xulgado, pala sua banda, 
empezou · o trámite de dili
xéncias por este feito, que 
se pode consider_ar de obs-· 
trución á xustícia. 

No auto de procesamento 
o Xuíz afirma, no tocante á 
concesión da licéncia, que 
resulta . tanto máis incom
prensíbel canto que Rivas 
Fontán se opuñera nun co- · 
mezo a esta solicitude. 

O Xuíz recolle no citado 

auto que Rivas Fontán ocul
tou a senténcia da Audién
cia Terriotorial sobre' da ile~ 
galidade da · construcción . 
aos seus compañefros de 
Corporación? e ao Secretá
rio Xeral do Axuntamento. 
Tamén precisa . que esta 
senténcia_ non quedou uni
da ao expediente do "Edifí
cio Las Palmeras", en con- ~ 
tra do ordenado pola Comi
sión Permanente. 

Recóllese" tamén no auto 
que "o Señoi Esperón, 
aproveitando o cámbio de 
atitude do alcalde a respeito 
da até aquel momento 
mantida pola totalidade dos 
organismos ofici-ais, incluí
da a Corporación Municipal, 
apresenta un escrito · no 
Axuntamento no que lonxe 
de limitarse a solicitar infor
mación urbanísti~a., oferece 
expresamente un compro
miso consi.stente en renun- -
-ciar ao terreno ocupado 
(polo alcalde para unir duas 
ruas sen facer trámites pré
vios) e ao recurso conten
cioso se se lle autoriza a 
obra que pretende, e que 
resulta · ainda máis . ilegal 
·que a que fara denegada ao 
"EdifíCio· Las Palmeras". 

O auto de procesamento 
recolle que "Rivas Eontán . 
non ignoraba que a licéncia 
era ilegal", e ademais _que 
lle constaba "a sua ilicitu-

. de". · 
(Para máis información · 

ver número 266 de A NOSA 
TERRA). A.E. 

Relación de atentados· e 
inf~accións denunciados 
polo COAG 

-Obras na Catedral de Santiago (1978) 
-Derribo do edificio Castromil, ·en Santiago, par_a cons-

truir un estacionamento subterráneo (1974) 
-Deterioro progresivo do conxunto de Pj dre (Cerdedo, 

Pontevedra) , _ 
-Atentados contra os espácios arquitectónicos das feiras 
-Deterioro da paisaxe no litoral entre Vigo e Camposan-

cos . 
-Especulación nos terreas que rodean o Castelo de Baio-

na (1982) · 
-Edificación ilegal en Sobrado dos Monxes (1982) 
~Proxecto de rehabilitación do Castelo de Sabroso (Pon

- teareas, Pontevedra) (1982) 
· -:-Reabilitación -do Teatro García Barbón de Vigo (1983) 
-Demolición do Mosteiro das Donas ou das Cascas· en 

Betanzos (1984) . 
-Destrución da ·ponte de Oróns (Vimianlo, A Coruña) 

(1984) 
-Estacionamentos subterráneos na Coruña, en particular 

os cinco ubicados na Cidade Vella (1984)" · 
-lnfraccións· urbanísticas na província de Lugo (1985) 
.:_Atentados no Camiño de Santiago (1985) 

OUTRAS D~SFEITAS URBANISTICAS. 
QU ATE~TADOS CONTRA O ~ATRIMONIO 

-Destrución dO"s restos do Castelo de San Sebastián para 
edificar a Casa consistorial de Vigo. 

-Edificio "Las Palmeras" en Pontevedra, con infracción 
urbanística grave. 
-Estaciom~mento subterráneo en Pontevedra, nas inme-

diacións das ruinas de Santo ·Domingo. 
-Proxecto de pavimentación da Alameda de Vigo. 
-Construcións no poboado do Cebreiro. 
-Urbanización e hotel no Pazo do Rial (Vilagarcía e Vila-

nona de Arousa) , 
-Estacionamentos sübterráneos nas prazas da Constitu-

ción, Santo Domingo e Ferro!, en. Lugo. . 
-Demolición do edificio racionalista do Sanatorio Pim.en

tel, en Lugo, para sustituilo por outro de maior volume. 
-Proxecto de eml;>alse de Sela e asolag~mento das pes-

queiras do baixo Miño. · 
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. A .negociación ·colectiva 86 mediatizada polo paro 
MANUEL MERA 

Despois de tres meses de 
encetada a negociación 
colectiva podemos dicer 
que o aspecto máis · 
significativo é a baixa 
conflitividade Laboral e que 
a maioria dos convénios 
estanse a firmar no marco 
do AES. A ruptura das 
negociacións, o recurso á 
movilización é á folga, é a 
excepción. De calquer xeíto 
estas loitas, .ainda que 
minoritárias,·teñen un valor 
cualitativo importante, xa 
que se dan nun intre en 
que as condicións 
obxectivas e subxectivas 
actuan de xeito negativo 
cara a movilización dos 
traballadores asalariados á 
hora de presionar por 
mellorar as condic1óns · 

laborais ou salariais. 

11 · Entre as excepcións ás ·que fa
cíamos referéncia no -párrafo · 
anterior podemos destacar: 

-As movilizacións dos tra
balladores da . facto ria Bazan, 
do Ferrol, para impedir a intro
dución do convénio de cláusu
las que eliminen as conquistas 
anteriores en matéria de con
tratación Jaboral, aprendices e . 
amortización por baixas. Este 

tribuna 

é o primero paso que· pretende 
dar o Governo para impor a 
continuación unha redución 
de plantilla de máis de 2.000. 
G>breiros. · 
-A firma do convénio co-

l lectivo do Comércio de Textil 
de Ourense coa libranza dos 
sábados pola tarde, logo dun
ha convocatória de folga no 
secto.r, que se suspendeu ao 
aceitar a . patronal .unha hora 
antes do iníci,o a reivindicación 
dos empregados e sindic~tos. 

-A folga dos traballadores _ 
do sector de Armacenistas de 
Made.ira ·de Pontevedra, dun 
dia e convocada en solitário 
pala INTG, que obrigou á pa
tronal a firmar un aumento do 
9%. 

-O er:icadeamento de dele
gados da banca privada da 
INT.G en Madrid para esixir un 
convénio galega ·e denur:iciar a 
ati-tude obstrucionista da pa
tronal do ·sector e as negocia-
cións paralelas. -

-Pecfle do Comité de Em
presa de Alúmina-Alumínio 
ante a demora na negociación 
do convénio e . a aQlicación 
irregular e int~resada do ac-
tual. · 

--"Os cortes de tránsito pro-
-gatonizados 1-2olos traballado-
res do grupo Alvarez eri Cabral 
e Pon,esa (Arcade)' para pre-. 
sionar a patronal, que apenas 
oferéce un 5% de aumento sa
larial. 

-'A movilización de 400 tra
balladores da conserva en 

. Vigo, frent·e á Unión de Fabri
cantes do sector, para esixir: 
convénio galega, 181 dias de 
traballo contínuo ao ano para 
fixas-discontínuas, d~nunciar 
a firma do ·convénio anterior 
por parte de UGT (de eficácia 
limitada) e pedir un aumento 
do 11 %. · 

-As convocatórias ·de folga 
na Limpeza e en Hosteleria na 
província .. de Por:itevedn~, que 
lago foi desconvocada. 
· Se comparamos estes feitos 
coa movilización durante a ne
gociación colectiva de 1985 
non hai diferéncias fundamen-

. tais, se ternos en conta que 
convénios tan importantes 
como Metal de Pontevedra ou 
Sidero de ·Coruña forán firma
dos o ano pasado por un ·. pe
ríodo de dbus anos. Como di
ria u'n médico:. o -cadro clínico 
é o me'smo. 

A negociación colectiva non 
pode ser analizada afastada da 
situación global da realidade 
económica de Galiza (causas 
obxectivas) de fortaleza das 
or:ganizacións políticas e sindi-

. cais que defenden os intereses 
dos traballadores galegas 
{causas subxectivas). 

A negociación colectiva está 
condicionada no naso país 
pala falta de oferecimento de 
emprégo asalariado, a debili
dade das o,rganizacións sindi
cais, e a atitude _pactista do 

sindicalismo español e a sua 
incidéncia social en Galiza. 
Pola . dependéncia económica 
da nosa nación., e o feito de 
que as nasas riquezas e mine-

- rais e agrícolas se trasformen 
fóra, repercutindo na falta de 
indúsfria e servíc.ios, e por tan
to no oferecimento de empre
go. Desde 1981 .a situación 
agravouse por mor do des
mantelamento de - sectores 
ponteiros da nosa economia 
{sector naval, construción, 
etc.), perdéndose 74.000 pas
tos de traballo. asalariado, o 
15% do total! Calquer traballa
dor sabe hoxe que perder o 
posta de trabal!~ significa tar
dar anos en conseguir un . 
novo, que teria e que terá que 
competir cun exército imenso 
de parados, sub-empregados 
e emigrantes retornados, para 
aceder a calquera emprego. 
Galiza conta con 1.200.000 
persoas activas, delas 170.000 
parados rexistados, 450.000 
subempregados no agro, in
dústria e servícios {400.000 no 
rural). Ou sexa: 600.000 marxi
nados que serven de reserva 
de man de obra barata ao ca
pital: o 50% da povoación! 

A este cadro, xa de por si 
grave, ternos que engadirlle 
unha política por parte do Go
verno español e da Xunta fa
vorábel ao gran capital, con
cretada en leis e decretos que 
incentivar-1 a contratación 
eventual, flexibilizan o despi-

As cámaras agrárias e o seu futuro 

'·' 

RAMON MUÑIZ 

O 2 de Xuño de 1977, un 
Real Decreto reconvertía as 
antigas irmandadés de la
bregos e gandeiros -sindi
cato agrário franquista--:-a 
nunhas· denominadas Cá
maras Agrárias que non 
eran outra cousa que a con
.tinuidade daquela adapta
das á nova sjtuación demo
crático-formal. · Efectiva
mente, a mesma promulga
ción foi dun xeito impositi
vo, a sua perténcia oblig·a
tória, seguíase coa estrutu
ra das irmandades, compe
tian cos sindicatos en ·clara 
desigualdade de condicións 
para estes, usurpaban o seu 
património~ servían ao caci
quismo. Deste xeito as pos
teriores eleición·s ás Cáma
ras viñeron confirmar e rea
firmar a rede caciq1.,1il, que 
se fixo coa maioria delas en 
todas a.s províncias galegas, 
pondo á sua frente persoas 
que nada tiñan a ver cos in
tereses dos labregos. Como · 
é lóxico, as Cámaras Agrá
rias, nestes case dez. anos 
de existéncia, non represen
taron nada para a mellara 
do ñoso agro, limitándose a 
ser organismos puramenté 
burocráticos e na • maioria 
dos casos inoperantes. 

No ano 1984 a Xunta de 
Galiza estabelece, palas fa
culdades que lle confire o 
Estatuto,. un ha ·lei de Cáma-

. ras Agrárias galega, que 
ven senda únha cópia da 
estatal adubiada cunha de
magóxica chamada ao reco
ñecimento p·arroquial, ten~ 
do. por obxecto, conseguin
temente, o control do cam
pesiñado e a neutralización 
da.s organizacións agrárias 
progresistas. 

Di ante -disto, ·o novo go-
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ELEICIONS AS CAMARAS AGRARIAS DO ANO 1978 
(Número de vocalias) 

Sindicatos A Coruña % Lugo 

USAC , .... .' .......... 581 53,2 
1 ndependentes .• 206 18,6, 503 
CNJA ................. 1.34 12,2 
CC.LL ................. 99 9,0 195' 

SS .. AA. .............. 62 5,6 20 
SAGA ................ ·10 0,9 
SILGA ................ - 42 
AGA ................ :. 
FTT .................... 
Porcino ············· 24 

berno centr.al do PSOE con
siderou qu~ a montaxe das 
Cámaras feíto pola UCD e 
continuado agora por AP, 
nun sector tan· manipulado 
polas clases ás que -repre-

- sentan, significaoa un sério 
perigo para a sua suprema
cia, de tal xeito que a Coali

. ción Popular te.n no voto ru
ral galego un dos seus máis 

- firmes baluartes. O des- _ 
· mantelamento daquelas tal 
cpmo están con(febidas :fa
cíaselles, pois, apremiar)te. 

O primeiro 'paso foi con-
. xelar os cartas estatais des
tinados- a elas; .de maneira· 
que o seu funcionam_ento 
se fixese imposíbel, o se
gundo sacar unha lei de ba
ses cuxo mar.ca impedise 
seguir coa estrutura caciquil 
actual ··e cuxo proxecto está 
sendo discutido neste tem
po no Parlam.ento español. 
Nel, estabelécense unhas 
Cámarás Agrárias de ámbi
to provincial, de afiliación 
voluntária,· as que somente 
se poden apresentar agri
.cultores directos e persoais 
e .cuxas funcións en nengun 

· caso poden interferir a la-

% Ourense % Pontive. % · Total 
- -- --¡ 

58,1 
64,2 20 1,9 43 5,8 772 

134 
25,0 171 16,0 62 8,4 527 
2,6 45 4,2 40 5,4 167 

88 8,2 60 8,1 158 
5,5 42 

71~ 66,3 531 71,8 1.244 
19 1,8 19 

3,1 4 0,5 28 

boura sindical, se ben elas 
servirán pára coñecer a re
presentatividade -das orga
nizacións profisionais agrá
rias, que no seu dia, tras un
has eleicións, asumirán os 
seus órgaos de goberno. 
Xusto é recoñecer ·que esta 
vez sí consultaron aos sindi
catos agráriós, outra cousa 
será o caso qu~ lles fag~n. 

As CorT)isiós Labregas, 
que están en contra do es
tabelecimento 'de Cámaras 
Agrárias por canto que .en- · 
tenden que duplican fun
cións próprias doutras insti
tucións ou organizacións 
tais ·como cooperativas, sin
dicatos, Concellos, servícios 
oficiais como o de Estén
sión Agraria, etc., conlevan
do un derroche de recursos, 
observan, non obstante, o 
proxecto de lei do .PSOE 
como un mal. menor frente 
ao de AP, se ben enviaron 
unha série de alegacións 
diante da imprecisión de 
que adolece e d~nunciando 
o intento de anular ao.s sin
dicatos agrários nacionalis
tas através' de impor unha 

porcentaxe moi elevada de 
votos para obter represen
tatividade estatal que se 
concreta en: 

1 º) E preciso que a lei dei
xe claro que vai pasar co 
património das antigas lr
mandades e a COSA, de tal 
maneira que os sindicatos 
representativos teñan aceso 
a el nas proporcións que se 
sinalen. 

2º) Considerar eleitores a 
toda persoa xurídica (Socie
dades, empresas) ao mes
mo nivel que os agriculto
res directos, é misturar sin
dicatos agrários de clase 
con organizacións empresa
riais, que deben ter a sua 
representatividade a outro 
nivel e segundo critérios di
ferentes. Polo tanto pronun
ciámonos pola supresión 
do ponto e) do artículo 10. 
En canto ao ponto d) deste 
l'Desmo artículo (Cooperati
vas, SAT) debe quedar cla
ro, tamén, 'que deben ser 
traballadores directos e per
soais. 

3°) O esixir para ser elei
tor ou elexíbel. estar afiliado 
ao Réxime Especiql da Se
guridade Social Agrária ou 
ben ao Réxime Especial de 
Traballadores Autónomos, 
marxina a moitísimos xóve
nes e mulleres que traba
llan nas explotacións fami
liares e desvirtua a repre
sentatividade das Cámaras 
Agrárias. Por isto,· e se ben 
debido á urxéncia de coñe
cer dita representatividade 
sindical no campo, admiti
i:nos que provisoriamente 
se realicen unhas eleicións 
ás Cámaras con· este crité
rio, sen embargo debe que
dar . de manifesto que no 
prazo máis breve, elabora
rase un censo de agriculto
res, que unha vez rematado 

do, a xornada . laboral, etc. o 
feito de manteros organismos 
oficiais unha atitude, que te
rnos que entender premedita
da _por repetitiva, de demora 
ou agachamento á hora de 
comprobar infracción?~ impor 
sanc1ons aos empresarios. 

A falta de emprego non é 
pois ~n problema de 'parados 
e sub-empregados, como moi
tos poden pensar, afecta como 
xa comprobamos, tamén aos 

· traballadores fixos. A loita por 
mellorar as condicións econó
micas e laborais dos asalaria
dos está hoxe ·intimamente 
unida ao ofrecimento de em
prego, e portanto da capacida
de de movilización. Con . isto 
non estamos cuestionando 
que haxa conflitos conxuntu
rais, e que alguns podan tere 
transcendéncia. 

A loita pala criación de em 
prego en Galiza é fundamental 
e ten que unir neste intre a to
dos os traballadores asalaria
dos, labregos, estudantes, pe
quenos comerciantes e indu s
triais; de que sexan capaces 
de forzar ao Governo español 
e á X unta; de que varien os 
seus plans sobre Galiza o pri 
meiro, e incentiven a criación 
de emprego o segundo, de
pende o noso futuro económi 
co, político e social, e portan
to, a non dubidalo, a capacida
de que teñan os asalariados 
de presionar no futuro na ne
gocJación colectiva. 

e con base nel, celebrarían
se unhas novas eleicións. 

4°) Consideramos inadmi
síbel, por discriminatório, 
ese 20% de votos consegui 
dos por un sindicato das 
Comunidades Autónomas 
para obter representativida
de diante da Administración 
Pública e vémolo como un 
intento de neutralizar aos 
sindicatos nacionalistas á 
vez que evidéncia, máis 
unha vez, o complexo cen
tralista dos nosos gober
nantes. pedimos, por con
segu inte, que se revise este 
ponto e que sexa o 10% a 
porcentaxe mínima de re
presentatividade. 

A direita vaise opor con 
todas as suas forzas a esta 
lei que sen dúbida reducirá 
o seu poder, teñamos en 
conta que de 8.513 Cámaras 
Agrárias Locais en todo o 
Estado pasará a haber 50 e 
en Galiza as 309 existentes 
quedarán en 4 Cámaras 
Agrárias. As protestas xa 
comezaron e o contencioso 
entre o Goberno Autónomo 
galega que esixe o recoñe
cimento da sua lei de Cá
maras Agrárias e o Centra~ 
que quer implantar a sua le1 
de bases é unha proba da 

· resisténcia, por parte do ca
ciquismo, a limitar as suas 
posibilidades de control so
bre o sector agrário. 

Pero a oposición tamén 
vai vir desde a esquerda do 
PSOE se ·non se co'ntemplan 
as alegacións feítas e segue 
mantendo un has · Cámaras 
marxinadoras dos sindica
tos nacionalistas, de am
plos sectores de povo·ación_ 
rural como son ·as mulleres 
e os' xóvenes, ou permitin
do que elas siwin pudendo 
ser manipuladas por per
soas alleas ªº· campo. 
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Nos rios gal egos: . - ao primeiro toque 

poucos peixes ·e algunha merluza · 
Son cen mil, como os "Fillos 
de San Luis"; pero ·armados 
de canas. Saen, .. sobr~!odo, os 
fins de semana. Cedmo, para 
coller os mellores pozos ou os 
cachóns máis frecuentados 
polos peixes. ~parean os co
ches nos caminos e patean 
prados e lameiros. A moitos 
impórta lles pouco que a froita 
teña máis dos 17 centímetros 
regrados, ou que a lamprea 
non sexa superior aos 25 e os 
·20 da anguia tamén non se te
ñen moi en conta; en canto ao 
salm'án de menos de 40 centí
metros, bon era se picase, 
pero non pica. Os cotos están 
cheos todos os feirados, tanto 
ten que sexan troiteiros como 
salmoneiros, para os que se 
pode considerar que coller un 
bono é como se lle tocase a un 
a lotaria. 

Pero a maioria dos que van 
aos salmóns voltan desilusio
nados. É case imposíbel con
segu ir unha captura e desde 
que se pescou o "Campanu" 
non chegan ainda aos cen as 
pezas logradas. Destácanse 
nas capturas o Eo, sobretodo 
no Coto de Turismo, que re
xenta o principado de Asturias 
desde o ano pasado. 

En Galiza tamén hai que 
mentar, dentro da pobreza xe
ral, o Coto de Ximonde e o do 
Couso, asi como a zona libre 
de Sinde, todos no Ulla. A es
tes tramos salmoneiros hai 
que lles unir o Rio Miño e o 
Land ro. A contaminación, que 
ou os mata ou lles produce a 
enfermedade "necrose ulcero
sa", pero sobretodo os enco
ros, están a acabar cos sal-

EVOLUCIÓN ACREEºORES 

móns en Galiza. De seguir asi 
as cousas en poucos anos pes
car un salmón será un milagre 
dos de canonización (non dici
mos se ao salmón por lograr 
sobreviver, ou ao pescador 
por ser merecente de tamaña 
grácia). 

BON TEMPO PARA AS TROi
TAS MAO PARA OS TROITEl
ROS 

Os troiteiros non · están moito 
mellar que os pescadores de 
salmóns. Estas primeiras se
manas poden calificarse eomo 
más. O moito vento, a friaxe e 
as cheas dos rios e regatos, 
fan que as capturas sexan po
bres. Seguramente moito máis 
pobres do que pensamos, pois 
hai .que ter en conta as esaxe
racións que cometen a maioria 
dos pescadores que fan que 
unha troita se converte en 
duas ou en tres e unha "xire
lo", pareza unha "loba" de ca
tro quilos. 

Se o número de salmóns se 
pode controlar con case total 
facilidade, o das capturas de 
troitas e outras espécies e 
case imposíbel de calcular. No 
primeiro caso existen contra-· 
les que contabilizan as captu
ras, no segundo as capturas 
sábense polos comentários, 
pero tamén palas caras que 
poñen os que voltan das ma
rxes dos ríos e regatos. 

Pero parece tamén que as 
repovoacións non deron moito 
resultado, sobretodo as que fi
xeron con troitas arcó-íris, ou 
outras variedades, -abando
nando a troita comun. a que 
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durante séculos veu enchendo 
os nosos rios e até os regatos 
e preseiros máis peque.nos. 

.Pior.es foron ainda as repo
voacións con "peixes", ou fa
mo$aS carpas americanas que 
ali onde se realizaron acaba
ron coas espécies· autóctonas. 
Estas repovoacións foron 
unha verdadeira plaga. Elas in
zar inzaron, pero a costa de 
acabar coas espécies "de sem
pre". Agora os "peixes" só 
serven para que os maos-pes
cadores se den a satisfacción 
de levar 9lgo ao cesto, haben
do moi poucos quen os coma · 
sequer. 

Os encoros tiveron que ver 
tamén decisivamente na po
voación de troitas e anguias, 
tendo que contar hoxe entre 
os mellares pescantins de an
guias a alguns cans que co
bran estes peixes, que saen 
coa espiña tronzada despois 
de pasar polas comportas dal
gunha central hidroeléctrica, 
alá ao mencer cando abren as 
esclusas debido á maior de
manda de enerxia. 

Asi e todo cada ano son 
máis os afeizoados que saen 
aos rios; alguns cánsan xa nas 
primeiras xornadas, despois 
de pasar meses e meses arra
nxando equipos e soñando 
con peias portentosas. Outros 
seguen a confiar en que co bo 
tempo as cousas cámbien. 
Para os máis, a pesca é untia 
desculpa para sair da casa ou 
para comer cos amigos. Até 
hai alguns que van ás troitas e 
callen "untia merluza".:. 

PU CH El RO 

Outra verQoña 
. do ·balonc·esto 

RICARDO RIVERA 

O último enfrentameni:o Ci
bona-Zalghiris tiña, ade
mais do interés dunha final 
_europea, a expectación da 
contenda Petrovic-Sabonis. 
Sen dúbida os dous mella
res xogadores europeus. 

O resultado xa é coñeci
do, pero require unhas con
sideracións porque na can-
cha xogábanse vários parti
dos a un tempo. 

A Cibona gañaba o parti
do apesar de que Petrovic 
só conqueria · 22 pontos 
nunha sér·ie ·moi baixa (6 
encestes de 18 intentos). 
Por contra Sabonis conver
tía 12 de 17 para rematar 
con 27 pontos, ainda que 
non foi 9 imparábel rebo-

. teador doutras veces. Po
rén, a Cibona derrotaba ao 
Zalghiris e .amasaba ter un 
equipo máis compacto. 

Deportivamente Sabonis 
vencía a Petrovic pero a Ci
bona esnaquizaba ao Zalg
hiris e mantiña dese xeito o 
seu título de campeón de 

. Europa. 
Mais a análise do partido ' 

non pode rematar aqui. O 
enfrenta mento dialéctico 
inkiado por Sabonis insul-

·tando a Petrovic foi conti
nuado polo entrenador Via
das Garastas antes da final, 
e transformouse nun en
frentament-o físico con ca
badé!zos e trompadas dig
nos dun combate de boxeo. 

-~ando s.e xogaban os pri
merros minutos Sabonis e 
Arapovic tiñan o priníeiro 
choque e comezan as olla
~as a~asinas. Despois Cvje
t1camtn cobadea a Sabonis 
e este resposta cunha mé
dia trompada. Xa nó segun-

- do tempo Kaprikas comete 
unha falta intencionada so
br..e Nakic. E unha das moi
tas que se fan no balonces-· 
to pero incribelmente o iu
goslavo reacciona dándolle 
un cobadazo no rosto ao -
sovié~iGo. Neste intre e aga
llopando desde a outra ca
nastra ch_ega Sabonis para 
soltar un fenomenal directo 
na faciana do iugoslavo que 
dá cos seus 203 centímetros 
no chan, empolingado entre_· 
unha valla publicitária. Os 
árbit'ros; inopinadamente, 
só descalifican ao soviético 
e o partido rematou ·aí, can
do .ficaban case 9 minutos 
por xogar. 

Despois só se agardaban 
os pases por debaixo da· 
perna ou por tras do rombo 
con que Petrovic amostra o 
seu estrelato e a sua falta 
de resp~ito ao contrário. 

Un espectáculo abafante. 
Unha mistura de circo e bo
xeo que non tiña nada de 
calidade baloncestística e 
moito menos de deporte. 
P.artidos como este dan má
goa, vergoña e deixaf:l no ar 
a sensación de que o depor-

. te finou hai tempo. Ou, polo 
menos, .agonia. 

RECURSOS PROPRIOS 

A Caixa de Aforras de Galicia cerrou o 
exercício pasado cun incremento do seu 
beneficio neto do 77,5% a respeito do 
ano anterior. 

CAIXA(/·· ~ ~ ~~'··~ '//. . .___ ____ z_~,-~ ¡.~,.~ •. ~ i,,.~,,~. a 13.165,60 millóns no 1985. 
As inversións creditícias, pola sua 

banda, -rexistaron unha tasa de creci
mento do 15,05%, senda o saldo ao 31 
de Decembro de 142.495,6 millóns de 
pesetas. Esta tasa é superior á média • 
das caixas galeg-as .(13,5%) e está por 
riba da média das· Confederádas. 

Caixa Galicia surxiu no 1978 como re
sultado da fusión da Caixa de Aforros e 
Monte de Piedade de A Coruña e Lugo 
e a Caixa de Aforros de O Ferrol. No 
1980 incorporariase a Caixa de Santiago 
e, no 1982, a Caixa Provincial de Lugo. 
Paralelamente encetouse o proceso de 
integración das catro culturas empresa
ria is nunha só, acometendo un proceso 
de normalización e homoxeneización da 

EVOLUCIÓN BENEFICIO NETO 
millóns 

n90992 9502 

4,4511 

=::¡ 
1981 1982 

Entidade, dotándoa de unidades opera
tivas fortes. 

POosteriormente, unha vez ·culmina
da esta primeira fase, pasouse á des
centralización e ape·rtura de novas par
celas de negócio, incluindo o internacio
nal. 

Son, portanto, cinco anos ateigados 
de trabal.lo e ·feitos a destacar, que se 
plasman perfeitamente na evolución 
dos resultados de cada exercício, e que 
levaron a Caixa Galicia a se convertir 
non só na primeiraJ éaixa de Galicia, se
nón tamén ría sétima do ranking nacio- . 
nal. 

Cun 19,9% de crecimento durante o 
ano pasado, a Caixa Galicia situouse na 
carta Caixa de eritre as dez maiores por 
tasa de crecimento interanual, cun 
52,8% dos saldos -de acreedores canta-

t PRIMEIRA CAIXA GALEGA 'to 52 8% 
DE ACREED RE 

t SEPTIMA CAIXA EN1RE AS CONFEDERADAS 
t COARTA CAIXA, ENTRE AS 10 MAIORES 

POR T SA DE CRECIMENTO 

bilizados en Galicia. 
Un dos obxectivos de Caixa Galicia 

foi durante este tempo a sua própria ca
pitalización. Os. recursos próprios da 

· Caixa pqsaron de 8.290,47 millóns no 81 . 

INVERSIÓNS CREDITICIAS 

CAIXA GALICIA 54.010/o 
RESTO CAIXAS GALEGAS .. _45.99% 

CADA DOUS CRE°DITOS OÚE SE DAN EN GALICIA, 
UN E OE'"CAIXA GALICIA" 

Apesar do estancamento da demanda 
creditícia durante o p~sado ano, os 
préstamos formalizados pola caixa fo
ron 43.248 por un importe globa:L de 

' 

OBRA SOCIAL 

GASTOS TOTAIS · 402 rriillóns 
' . 

EDUCACION 151.2 
TERCEIRA EDADE , 101 o 
CULTURA 85.0 
_OBRAS EN COLABORACIÓN 39,5 
AXUDAS VARIAS 13.1 
COLONIAS E PARQUES INFANTIS l2.2 -

67.169,50 millóns. .. __ 
Como xa se mencionou, a evofución · 

dos resultados de Caixa Galicia é espec
tacular, até acadar ese 77,5% de incre
mento no seu beneficio neto a resperto 
do 1.984. 

·"Estos dados -resalta José Luis 
Méndez, Director Xeral de Caixa Gali
cia- confirman a brillante evolución da 
nosa entidade. Unha evolución que te
rnos de agradecer en grande medida ao ~ 
personal de Caixa Galicia, que coa sua 
profisionalidape e esforzo ternos chega- -
do a donde estamos''. · 
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·A GRAN AVENTURA! 
. se recomenda Unha novela que oden ler 

calurosamente b eo;u;a Pfamilia; _ 
todos os mem r 

ou se~a, "n rentable. unha mvers10 . 

X.G.G. 
. TREBOADA 

Un singular volume dentro 
da nosa literatura . . 

X Gonzátez G6mez 
A NOSA TERRA 
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- • en busca do sol 
Martfn Coutmho é moito mais 

1 de aventuras): 
(que unha ~o;eg~an aventura do 

home 
en busca de si mesmo. 
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Hai agora 50 anos gue morreu 

Prometeo Vilar . Portte 
GUSTAVO LUCA DE TENA 

Nunha película tan densa e con
corrida como é a da história do 
nacionalismo galego desde 
1916, a Antón e Ramón Vilar 
Ponte-(que asi asinaban os seus 
traballos polo que carece de ra
zón certa insisténcia ortográfica 
no de Villar), tócalles o papel 
prometéico de modelar unha 
parte xerrninal da nasa semánti
ca de liberación. En artigas, 
opúsculos, pezas de teatro e en
saios (de Antón, obretodo) apa
recen formulado pola primeira 
vez termos como nacionalidade, 
galegui mo, oberania ou arre
dismo. A Antón débe e proba
belmente a invención da cabe
ceira A Nosa Terra que apareceu 
no 1907 con Vaamonbde Lores, 

• Rodrigo anz e o agrari ta de 
Lugrí , que on o eu primeiro 
contacto co rexionali mo. Á sua 
man débese tamén o traballo de 
levantar as Irmandades da Pala, 
que fundou co eu irmán Ramón 
na rua Rego de Água 4 da Coru
ña, no mesmo local en que dez 
ano ante e con tituira a Aca
dém ia. 

O labor político no campo en 
barbeito da língua (Murguía e o 
primeiros rexionali ta facian 
guerra de guerrilla coa fala _e 
as retiradas tácticas coinciden en 
número e cáseque en data cos 
avances) e a aportación dun vo
cabulário bá ico nacionalista 
son duas figuras de barro que le
van o carimbo de Vilar Ponte. 
Por que de barro? A Antón Vilar 
criticábanlle a feble elaboración 
teórica do eu nacionali mo, no 
que a fala é má.i importante que 
os falantes e a palabra están 
antepo ta ao conceito . Quería 
facer da língua un cabalo de 
troia que cria e conciéncia da 
plenitude da vida e da cultura de 
Galiza e do eu direito irrenun
ciáabel á independéncia. "Por
qu~ falar en galego é todo ... 
para entar a ba e dun pen a
mento e unha acci n pr pria 
que nos encamiñ n á procura e 
encontro de nó me ·mo no fon
do da no a alma", di no eu 
Nacionali mo Galleg . o in -
trumento que 11 p rmitirá ao 
nacionali ta atrave ar muro 
do pe imi mo, outra palabra cla
ve de Vilar Ponte. 

Acu ado no seu tempo de re
tórica, me iani mo e up rficia
lidade, Vilar Ponte con eguiu 
reunir arredor da Jrmandade a 
vello rexionali tas afogado en
tre o integri mo e téril de Bra
ña e o rexeneracioni mo, parti
dário da solidaridade, agraristas 
e vellos federali ta . Ninguén 
poderá negar que e tamos en 
preséncia do primeiro partido 
político que cria o nacionalismo. 

O traballo de base, o labor so
ciolóxico e o protagonismo pro
pagandista do grande xomalista 
que foi Antón Vi lar, mantén 
unidas a forzas tan desemellan
tes en intereses. Nun seu artigo 
tantas veces citado, Verbas Mar
tas, Antón Vilar Ponte defende 
os conceitos que el puxo en cir
culación con éxito enorme, e 
ataca aos que os desgastan. De
clararse rexionalista no seu mo
mento, definía unha posición e 
poda que un compromiso, pero 
cando a tropa de coengos e fra
des que acompaña a Brañas se 
di rexionaloista, a devaluación 
do conceito poderiase comparar 
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~do partido de UCD coa contra
tación do seu esmagador cartel 
Landehno Lavilla-Calvo Sotelo; 

declararse galeguista, non ben 
pasto o conceito en circulación 
por Antón Vilar Ponte, ten un 
significado ético que perderá por 

causa qo própriÓ desgaste políti
co da melée interclasista das ~Ir
mandades. Sucesivamente será a 
sorte dos conceitos nación e na
cionalidade. Nengun destes pro
cesos de apropriación de pala
bras devalua ou posterga a obra 
de Vilar~ Ponte pero pode servir 
de reflexión sobre a construción 
teórica da nacionalidade. 

En Escolma d~ Aitigos Nacio
nalistas,. Nacionalismo Gallego, 
Discurso á Nazón Galega. e A 
Jos Regionalistas Gallegos de 
Vilar Ponte e·stá un nacionalista 
inspirado por Fichter, Herder e 
o romantismo alemán pero ta
.méfl e principalmente por Pi i 
Margall. Algun historiador tense 
surprendido ·de que o camiño 
recto de nacionalista Antón Vi
lar Ponte non continue no Parti
do Galeguista e vaia parar na 
ORGA de Casares Quiroga (na 
que coincide con Suárez Pica
llo). No diário coruñés El Com
bate, republicano-unionista que 
xuntaba as correntes de Ruiz Zo
rrilla (repúblicano progresista), 
Pi i ·Margall (federal) e Salme
rfo (republicano unitário), hai 
un colaborador de .22 anos rque 
firma Antón Vilar Ponte (Vi/ar, 
xa daquela) afervoado federalis
ta. "Las corrientes modernas -
escrebe en 1903- se estrellan 
contra la valla de los cerebros 
incuftos. Ahí está la causa prin
cipal de qúe aparezcan los jóve
nes actuales como seres degene
rados de aquella raza vigorosa y 
fuerte en que se destacaban Pon
dal y Curros" . Este Antón Vilar 
novo, que · se recoñece como 
"enamorado ferviente del culto a 
la libertad" asegura nas páxinas 
de El Combate que "várias veces 
el nombre honrado del sabio Pi 
i Margall fue suprimido del tex
to de trabajos míos por la pluma 
sacrílega del d_irector de un pe
riódico. No una vez; varias ve
ces; no en un solo periódico; en 
varios . .. ". O aborrecimento ·que 
lle produce "el reaccionarimso 
que a nuestra prensa gallega des
honra", levaría.o ao exílib en 
Cuba, onde dirixiu publicacións 
en Camagüey e La Habana. An
tes traballou en "El País" de Ma
drid. O pacto "sinalagmático, 
conmutativo y bilateral" dos fe
derais, o agrarismo de Noriega 
Varela e a teoría concéntr-ica do 
artellamento entre nacionalidade 
e estado, de Francisco Giner es
tán por igual no primeiro e últi
mo Vilar Ponte . E de sobra sei 
que o autor de Os Evanxeos da 
Risa Absoluta perdonariame 
hoxe que o compare con Prome- . 
teo, soportando con dignidade 
que lle devorasen .os conceitos 
todos os dias para recrecelos ao 
dia seguinte co seu libro de ca
beceira -Las Nacionalidades de· 
Pi i Marga11. Aqui en Galiza a 
marte do águia que lle roubaba 
as palabras a Antón Vilar como 
a Risco ou ao próprio Castelao 
segue a ser un traballo de todos. 

Só se poderán apresentar orixiilais coa normativa ILO-RAG 
·A principal nóvidade que leva ~ 
convocatória do prémio de nove
la mellor dotado economicamen
te da literatura galega ( 1 m·illón 
de pesetas) é a esixéncia de que 
os _ orixina~s que se apresenten 
venan escntos na normativa lin
güística aprobada -por decreto 
da Xunta non sancionado polo 
Parlamento-oficialmente, ape-

sar da oposición de numerosos 
colectivos á mesma. A xustiftca
ción de incluir --como primeiro 
ponto das bases- esta regra, re
mata por dividir, quizais defini
tivamente, aos escritores gale
gas, por unha opción gráfica ou 
óutra, nunha situación que ade
mais non é óptú;ria para a pr.ópria 
literatura, que suma asi un atran-

' l 

co má.is ao de por si pequeno 
mercado editorial. · 

Luís Mariño, director de Edi- · 
cións Xerais, fixo fi~capé nos 
éxitos de venda das· novelas an
teriormente premiadas, e espe
cialmente a importáncia de que 
na anterior edición fose un xo
ven de vinte anos quen triunfa- . 
~~· o que sinalou como unha das 

partes máis satisfatórias da con
vocatória do certame. Sen entrar 
na cuestión d_a noqnativa publi
camente, Mariño sinalounos que 
desa maneira "evitámonos pro
blemas de posteriores reclama
cións, pois antes non se contem
plaba nada ao re~peito". Nal
guns círculos coméntase que é 
m:1ha maneira ~lícita por o~tra 

( 

11°890 

Ex~riéncia única 

Mostra de,. 
teatro inf aritil 
en Ferrólterra 
·Do 14 ao 26 de Abril ce}ebrarase 
nos concellos de Ferrolterra, que 
forman a Mancomunidade . da 
Ria do Ferro!, a "Mostra de Tea
tro Infantil Galego .Xeración 
Nós". -

Nesta edición particip~ nove 
grupos profisjonais e once esco
lares e af eizoados que o farán na 
"Mostra de Teatro Escolar e 
Afeizoado", que comeza unha 
semana antes da prirneii-a. Os 19 
grupos · representarán vintetrés 
obras. En total serán cuarenta 
sesións semanais ás que asistirán 
entre nove e dez mil rapaces. Os 
sete grupos galegas ·que estarán 
present~s son: . "Trécola e · .. Ca
chirulo" . de Santiago; "T.B.O." 
de Vigo; "Tanxarina" de Redon
dela; "Viravolta" de Lalín; "Rila 
Viva" e "Tagallo" d~ Fene, ade- ,¡ 

mais do grupo portugués "Joa-
na". 

Na primeira semana, do 14 ao 
· 19 celebrarase a "Mostra de 

. Teatro Escolar e Afeizoado", no 
que participan once grupos per
tencentes a colé:xios, escolas de 
teatro, sociedades culturais e es
calas municipais dos axilnta-
mentos de Ferrolterra. · 

Alén das representacióus, te
rán lugar outras actividádes rela
cionadas co teatro: cursos~ de ini
ciac~ón, animación (impartido 
polo grupo portugués), pedago
xia teatral, técnicas e constru
cións de cabezudos, construción 
e manipulación de marionetas, 
etc; así como mesas redondas 
sobre a problemática teatral ga-
lega. . 

Esta mostra de teatro é unha 
experiéncia única nó esta,do. 

A.E. 

Nova directiva · 

da Escala 

Dramática Galega 

A Escqla Dramática Galega ele
xeu en Asamblea Xeral uns no
vas cargos directivos. O cargo 
de Presidente está ocupado por 
Francisco Pillado Mayor; Ma- · 
nuel Lourenzo é o Secretário; 
Xan L. Eiris o tesoureiro, e 
como vocais figuran, Rosárjo 
Barrfo Val, Gelines López Oli
ver e Xosé Manuel Vázquez. 

Entre os proxectos desta nova 
Xunta Directiva figuran a poten- -
ciación dos tres departamentos 
con que conta a Escala: didácti
cas.,. dramáticas e Estudos Tea
trais , asi como a publicación, 
neste ano 1986, de dous traba
llos dedicados· ao teatro de Cas
telao e Antón Vilar Ponte. 

p~e nunha empresa privada
de salvagardar aos xurados· de 
rumores que daban crédito á opi
nión de que os orixinais que vi
ñesen nalgimha modalidade rein
tegrada nen eran tidos en conta 
polos xurados. 
(Ver bases ID Prémio Xerais de 
Novela en páxina 23). 

X.C. 

.. . 

• 
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Galícia na ollada do ·gasteiZtarra 
Becerro de Bengoa 

1 músicos de galizáJ 

xosE ESTEVEZ 

Ricardo -Becerro de Bengoa al
borou á luz de vida en Viforia
Ga:Úeiz no ano 1845. Xa desde 
a xuventúde amosou ' fondas in
quedanzas intelectuais e políti- · 
cas, dedicándose aos máis poli
faciais mesteres: arqueotoxía , 
história, biografía, minaria , lite
ratura, arte, periodismo , etc. Foi 
membro de várias Asociacións- e 
Institucións culturais: Sociedade ~ 
Económ.ica de Amigos do País, 
Ateneo d~ Paléncia; Centro-Lite
rário Vascongado,-Académia de 
Ciéncias e . cqrrespondente pa 
Académia de História, exercen
do , inclusive , o ensino como ca-

-tedrático de física e Química. 
Participou· activ.amente na po- · 

1 ítica desde posicións liberais , 
republicanas e fueristas, con c;:er
tos vencellamentos federais , Xa 
que en 1869, con 24 anos, fir
mou o pacto de Eibar, a pro! dun 
Federalismo español, con alicer
·ce no exemplo foral basca. En 
1891 saiu diputado pala conxun
ción liberal-republicana e en 
1902, data do seu pasamento, 
era senador pala província ala
vesa . . 

toriano dos costumes, carácter e 
situación do labrego galego: 

"Mestas aldeíñas, que se al
biscan desde a via e nas que e 
acochan nas encanadas e máis 
alá dos montes , vive o labrego, 
pacífico e honrado como pou
cos . Ten a ua _moi pobre ca a, 
feíta e coberta de xi to cun hó
rreo diante , ao seu carón un 
montóns .de erva. Abarbuxa os 
seus ferrados de terra con millo, 
centeo, un pouco de trigo, pata
cas, fabas, berzas, un pouco de 
liño .e cóida unha xunta de bois 
e vaca~ de laboura. As mulleres 
arranxan a casa, ceban o parco 
e vixían as galiñas. O rapace 
levan vinte ou trinta ovellas da 
casa ao monte, e ninguén folga, 
-ninguén acouga, nen en día de 
labor, nen en dia de fe ta , de -
pois de mi a. O eu morixerado 
mantimento é: ·un ·pote de caldo, 
que empre e tá no Jume, e ten 
berzas, pataca , á vece faba , 
e .up· pouco de unto de porco. 

Benita 
Moreno 
(A Coruña, 31-X-1792 J 

Puente del Arzobispo) 

XOAN M. CARREIRA 

Soprano. Filia do violinista da 
capela de Santiago Francisco 
Moreno, viveu ne a vila até os 
8 ano . De ta idade foi levada 
xunto coa ua irmá Franci ca, ~ 
Itália, onde realizaria o eus e -
tudo . 

O eu debut fíxo no teatro 
La Fenice de Venécia, na e treia 
d ópera La Festa de Ja Ro a de 
Stefano Pavesi; de d entón co
m z u unha important carreira 
internacional. Con idéra elle, 
xunto coa ua irmá, a introduto
ra de Ro ini en E paña, e -
treando no teatro do Caño del 
Peral de Madrid L 'Italiana in 
Argeli o 29-IX-1816. 

Entre a sua abondosa e ricaz 
xeira escrita , que abranxe perta 
de 105 títulos, atópase un cho
queiro relato dunha viaxe por 
Gal iza, feita· no ano 1883 co ga
llo da inauguración do cami-.ño 
de ferro. A al.lada agalloupante · 
através das aborralladas fiestras 
dos vagóns, as pequenas esta
días nas estacións, apeadeiros ~ 
os seus arredores e as conversas 
con paisanos i estudosos locais 
proporcioáronlle unha fartureira 
información, que deixou consig
nada, para regalia nasa, no de
vandito libro , publicado en Pa
léncia en 1883 co título: "Viaxe 
descriptivo de Palencia á Coru-

Músico Pastor das montañas da Fonsagrada. (La Ilustración Gallega 

As oito da mañá deixan o tra
bal lo e almorzan unha cunea do 
devandito caldo e pan de centeo 
ou ee millo; á doce xantan un
has papa de caldo e de poi de 
anoitecer cean outra ou outras 
cunea do me mo caldo· con 
pan . Cando h?i algun forasleiro 
a quen aga ali ar, poñen rouciño 
no pote e, se é odia da fe ta do 
povo ou algunha gran fe tivida
de, a família aga álla e con car
ne e pan branca. A vece , o 
dias de fe ta, con inde critíbel 
agarimo, os homes dan unha 
volta pola taberna e tempéran e 
co lixeiro e acedo zume da bi -
barra xa que 'o viña fai do ve
llo mociño". As ánima teñen 
unha fonda significáncia na Ga
liza rural e non atopará o viaxei
ro un só mendiño , que. con las
timeiro son; non lle pida unha 
esmQla pola a ánima do eu 
pai . 

Coñéce e ainda pouco da bio
grafía da cantante, e ben abe
mo que e retirou a viver unha 
temporada na Coruña, poi no 
I 848 circulou o seguinte anún
cio pela cidade: 'Doña Beni.ta 
Moreno Ponce de León, profe
sora de mú ica que ha ido mu
cho año Prima-Donna en lo 
Teatros del Príncipe y Cruz de 
Madrid y pen ionada de dicho 
teatro , acaba de llegar de Parí 
retirándo e a e ta ciudad de don
de e natural, y en ella ejecutará 

. ña". Nel gorentounos cunha ga
(imosa visióñ de Galiza e os ga
legas , non silenciando, empori
so, o abraio que lle producia a 
laceirad~ situación dos labregos. 
Ainda que os fogueirazos fitado
res dos viaxeiros sexan forzosa
mente parciais como súpetos 
lóstregos, tampouco se lles pode 
negar prestam~nto, ,pois non es
tán suxeitos ás paixóns , ás veces 
cegadoras, con que os indíxenas 
oJJan os lérios próprios. 

Ricardo Becerro de Bengoa 
enfeita a Galiza con estas arna
xes: é un País fondamente rural , 
de sobexa povoación' mal man~ 
tida e cun sistema de alimenta
ción pouccr variado .. O chan, 
emporiso, é farturento, mais os 
labregos e colonos, que compo
ñen a maioria da povoación, son 
pobre~ qebido aos trabucos, aos 
foros, á falta de instrución, á 
miúda divisi6n da propriedade, á 
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y Asturiana) -
excesiva demografía, á usura e 
ao carecimento de comunica
cións. Nomea como recursos 
agrícolas principais: centeo, mi
llo , patacas, trigo, · castañas e, 
nalgunhas tlisbarras, viño ·e acei
te . Sobresai a timidez da indus
trialización , que semente mostra 
un temesiño empuxe nos arredo
res da Cruña, ainda que a mei·
rande parte das indústrias encón
franse vencelladas ao sector pri
mário: coiro, chiculate , sala
zóns; xabrón, madeira, vidrá, 
etc. Segundo o viaxeiro gazteita
rra , o labrego emprega a cotío a 
língua galega, que afirma é a 
Jíngua própria do País, ·e albisca 
unha lixeira castellanización en
tre. as mulleres de certo. status 
social e cultural. Para el, o re
mate completo da rede de cami
ños de ferro guindaría á Galiza 
a un .alto nivel económico e so
cial. 

·.:.:~: .. ~ .... 

A VIDA DOS PERE~RIN_OS 
OLO CAMIÑO DE .SANTIAGO 

Barret - GurgaJld 

Non deixou Becerro de Ben
goa de subliñar a importáncia de 
Rosalía de Castro na paisaxe 

. cultural galega, a quen rechama 
un sobresainte curuto no labou
rar literário daquel intre, feíto 
que non pode omitirse ficando 
tan recente o centenário do pa a
mento da egréxia trovadora na
cional, cuxa ogra Concha Mur
guía Egaña nascera en Oyartzun 
a .comezos do século dezanove . 

Sinalou , tamén, Becerro de 
Bengoa o sanguento cancro da 
nación galega: a emigración, 
que espalla os seus mellares fi
lias polo mundo, mergulla o fi
nisterral. País no subdesenrolo 

. económico, cauta o adianto po~ 
lítico-soc ial e sorne a.Galiza nun 
ermo demográfico. 

Velaí , derradeiramente , a des
crición, que fai o polifacético vi-

O Labrego galega é falanguei
ro , ledo , garimoso, e cazo o, 
moi cavilador, sabe do campo o 
que ouberon seus pai e avó e 
ás veces óuvenselle o típicos 
refráns" . 

Fica nídia, con e te tri teiro 
relato , a miserenta situación do 
labrego na Galiza fini ecular, 
ainda en vida de Ro alía, que lle 
obrigou a emigrar na percura do 
pan noutras terras e nacións, 
como a hospitalária Eu ·kal He
rria, acolledora de tanto gale
gas no eu seo. 

Espero que e te mal enxerga
do artigo chante outro e máis 
fondo fito no e treitamento soli
dário dos povo , galego e basca, 
no vieira dun efectivo Galeuzca. 

xosE ESTEVEZ 
é profesor na Universidade 

de Deusto 

u arte. Dicha eñora e propone 
da:r algunas leccione de canto 
en su ca a o en la de lo que 
gu ten honrarla con u confian
za. Hablará a u di cípulo en 
ca tellano francé o italiano. 
Las per ona que tengan a bien 
di frutar de u con imiento 
artí tico , podrán dar avi en la 
calle de Luchana nº 7". 

BIBLIOGRAFIA.-Jorge García 
Barros.Medio ig/o de vrda coruñe-
a. A aruña , 19 5. Fernando Ló

pez-Acuña López .. - Moreno, Be
nit~ . n "Gran_. Enciclopedia 9alle
ga . T. 2 1 . G IJ n, 1 3. Jo e Ló
pez-Calo.-La Mú ica en Galicia. 
Barcelona, 1981 . Mh Luísa (Rodrí
guez) Nache.- R cuerdo de gran
de cantante gallego ·. Ms . Balta
sar Saldoni.-Diccionario biográfi
co-bibliográfic de efeméride de 
mú ico e paño/e . Madrid, 1868-
81 ). Mariano Soriano Fuertes.
Hi toria d Ja mú ica e paño/a desde 
Ja venida de los fenicio . Madrid , 
1855-59). 
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[andando a: ierra M. HORTAS VILANOVA 1 

Lembranza de Xavier Vales Faílde 
Hai xa certo tempo o meu vello 
e moi querido amigo César Va- -
rela, que é de O C:arballiño e 
tenlle certa querencia ao trato 
como non podía ser menos , no
ticioume que , nun libreiro de ve
llo, atopou o ·célebre opúsculo 
Rosalía Castro , imprentado en 
Madrid en 1906 - hai agora oi
tenta anos , boa edade pra facer
lle unha reedición- do que é 
autor Vales Faílde. O César Va
rela non puido facerse dono de 
tal tesouro pois o seu escesivo 
precio non estaba ao alcance dos 
seu posible . 

Xavier Vale Faílde foi toda 
unha lénda. O seu ecos chega
ron , moi e vaído , ao que escre
be. Naceu en San Salvador de 
Camba --o cambote n emi - . 
nario de Lugo tiñan ona de bós 
latini ta - , na provincia de 
Pontevedra o 7 de nada! de 
1872 . En Tui, protexido por un 
tío de eu , deán da catedral, O . 
Benito Faíl e , fixo o e tudo 
ecle iás tico . Cel br u 
meira mi a na capela da ca a 
materna , en Faílde, parroquia de 
Salto, concello de Rodeiro , na 
prov incia de Pontevedra. Na 
univer idade compo te lana e tu
diou Dere ito acadando o douto
ramento. 

Ocupou cárrego mo1 impor
tante . Foi Xuiz Auditor de Nú
mero no Supremo Tribunal da 
Rola. Chanceller da Junta de 
Con ejo de la Orden del Toi ón 
de Oro, Vocal da Xunta Directi
va do Patronato Real para Ja u
pre ión de trata de blancas da 
Real Academia de Ja Hi toria 
Vicepre idente da Real Acade
mia de Juri prudencia. Era a i
me mo, Capelán da Ca a Real e 
e taba propo to pra bi po de 
Sión Vicario General Ca tren e 

[!¡ nomes dos-lugares 

e· Patriarca de las Indias . 
Tiña sona de ser un estraordi

nario orador. Moitos dos seus 
estudos foron premiados en cer
tames literarios. Couceiro Frei
jomil enumera catorce publica
cións da autoría de Vales Faíl
de , a primeira de 1901 e a derra
d~ira de 1921 . Ten varios traba
llos que tratan o problema da 
emigración galega. Outros son 
publicaciós encol de temas de 
Dereito, sociais ou relixiosos . 
Das sú~s publicaciós as máis ce
lebradas foron: Rosalía Castro 
que , como sinalamos, saliu á luz 
no 1906 en Madrid _ E ao ano se
guinte, tamén en Madrid , o estu
do titulado E/ autor de Ja Salve: . 
San Pedro Mezonzo. 

Xavier Vales Faílde morreu 
en Madrid o 30 de marzal de 
1923. 

Hai moi to ano foinos dado 
contemplar un retrato de Vales 
Faílde. Tratábase dunha fotogra
fía de medio corpo, con otana 
e manteo . A úa face era un 
pouco alongada, con nariz acu-
ada e grande o lio , moi expre
ivo . A cabeza calva ou , como 

dicen o portugue e , careca. 
Unho e ca o cabelos, sab ia
mente di po to , tentaban tapar 
o cráneo. 

A meirande parte dos artistas , 
intelecruai e poi ítico que deu 
Galicia !JO primeiro tercio de te 
éculo eran amigo de Vale 

Failde . A úa ona e o seu pres
tixo en Madrid foron enorme . 
Xa fixemo unha breve referen
cia ao cárregos que dese mpe
ñou e a úa publicacións , que 
eran en ajos solvente , novedo-
o e ben escritos . 

A morte de Vale Faílde fo i 
un suce o que conmoveu a toda 
a penín ula e a media Europa. 

a prensa da época a noticia 

ocupou moito espacio e produ
ciu unha grande cantidad~ de co
mentarios. 

Xavier Vales Faílde suicidou- · 
se un día de Venres Santo. De
golouse no cuarto de baño, cor
tando o pescozo cunha navalla 
barbeira. Tiña .cincuenta anos de 
edad e . Na derradeira época da 
súa ·vida, ao parecer , andaba 
moi decaído físicamente. 
- Especulouse moito encol de 

cal sería a causa ou as causas do 
suicidio: As versiós máis comús 
foron que a causa era debida ~ 
que ·non o nomearan hispo de 
certa diócesis hespañola. E ta
mén a de que estaba namorado 
da raíña dona Victoria Eugenia , 
esposa de Alfonso XIII e muller · 
con sona de ser moi fermosa. 

Unha das circunstancias que 
mái s conmoveu a opinión foi a 
de que o suicidio tivera por pro
tagonista a un crego famosísimo 
e que o realizara precisamente o 
d ía de Venres Santo, unha espe
cie de doble sacrilexo pra os ca
tólico , con estranos elemehtos 
de satani smo. A actitude da E i
rexa fora de grande tolerancia. 
O nuncio, o famoso monseñor 
Tedeschin i._ ti vo palabras de lou
vanza pra persoa do suicida, 
chegando a decir que Deus, na 
súa miseri cordia , o tiña acoll ido 
no seu seo . 

A fig ura humana e a obra en-
aí tica de Vales Faílde comen

za a quedar· Jonxe no tempo. Se
ría in teresante revisalas . Enten
demos que a súa biografía , ·os 
seus brilantes estudos, os seus 
trunfos oratorio , as suas rela
cios coa élite do seu tempo e 
sabor de todo , as circunstancias 
e as causas da súa morte , mere
cen unha biografía ben docu- -
mentada :-

C. VARELA 

O Tenório: dous camiños diferentes 
A primeira a cia i ' n que urde 
no no ma in a itar 
nome de ta parróq uia pr ima a 
Pontevedra , t n a v r, natural

. nada andaina 
amat ria d O. Juan. 

E te n me d u eguir 
me m camiñ d m it apeli
do ga leg que comezaron en
do no mes d 1 ugar , an t s de 
pa ar a er ap lat iv per ai. . 

De te xei to x nt gal ga o 
apelid de Tenorio eguramente 
·e e tabele eri a n utra terra 
pen in ul are e por aí e c itaria 
e tomaría Zorri ll a o nome para a 
sua per onaxe de O. Juan . 

O viciño de ta parróquia 
que tivo en tempo un mo teiro, 
do que ainda fican re to , chá
manlle O Tenorio que. era o 
nome con que se des ignaba na 
Idade Média 
· Os entend idos en cuest ións to-

rponímica_s eiaboran para expli
c~r este nome un discurso apro
x1madamen_te desta teor: "A topá
monos aqm con toda unha famí
lia_ de, n?mes galegas que no seu 
pnnc1p10 foron nomes de ríos ou 
teñen moito a ver coas correntes 
de água. 
. . Nom~s. análogos serian, os 
nos, T_101Ia , do que hai vários 
en Caliza e o río Tea de Pontea
reas, que nos tempos medievais 
se escrebia como Tena . 

Estamos posibelmente diante 
?unha antiga raíz celta ou pre
mdoeuropea pois tamén apare
cen nomes de ríos semellantes 
en Astú,rias, en Alemaña, en Jn
glat~rra ~ até en Noruega; dita · 

antiquísima raíz - tan- ou - -
ten-- teria o significado de co
_rrente . de água e explicaría esta 
comunidade de apelativos en Ju- _ 
gares tan distintos". 

Nós preferimos elaborar .aquí 
unha explicación un pouquiño 
máis de andar por casa , pero que 
pode dar máis resultado para ex
plicar estes nomes e moitos ou
tros da nosa terra, sen ter que re
correr a eses exaustivos dicioná
rios teutóns nen ter que gavear 
pola árbore do indoeuropeu , m_é
todos aos que tan afeizoados pa
recen os nosos investigadores. 

As cousa,s poderian ter ocofti-
. do deste xeito: Un -lugar cheo de 

regatos no paso do latin ao gale
go poderia ser chamado un rega
tanório ou un rigatinário, daí 
na fala iríanse separando rega-

tanório ou riga-tinário ; de rega 
ou riga sai ria , pois ainda no in
terior do noso país, as correntes 
de água chamanse rías como 
ainda se escoita en Marcó_n ao pé 
de Pontevedra. 

. Co paso do tempo estaría na . 
fala da nosa xente Rio-Tanório 
ou Ria-Tioira por · evolucións 
ben normais do noso romance e 
así segregados tanto tanório 
com~ t~oira n9n serian máis que 
sufixos de palabras complexas 
relativas aos regos de água, que 
logo pasaron a designar vales e 
mesmo núcleos de povoación. 

/ - Este camiño parece máis natu
ral que relacionar os nosos no
mes con exóticos ríos de lugares 
tan extremosos como Noruega , 
tan lonxe das nosas coordenadas 
xeográficas e culturais. 

1 · 

1 galeria de· artistas , FERNANDO M. VILANOVA 

António·· Femández 
António Femández é un máis 
dos intrépidos casos dunha xera
ción inconfprmista que buscou 
novos horizontes, dando a razón 
á poesía rosaliana. Ao recior 
dun1ia vocación X.urdida nos · pá
rámetros máis primitivQs, a rea-
1.idade da sua obra é claro exem
plo dunha· inquedanza que bus
cou saída levándoa até ,ás ulti
mas consecuéncias.. 

Natural de Goián, no Val Mi
ñor, onde nasceu en 1882, can
do é ainda un rapaz de doce anos 
emigra ao Brasil , acudindo con 
asiduidade en Rio de Janeiro ao 
obradoiro de Ernesto Papff que 
o introduce nos segredos do ofi
cio que lle abrirá as portas sendo 
un mozo das primeiras exposi
cións individuais ,. con que pron~ 
to percorre todo Brasil , consoli
dándose como un especialista no 
xénero da paisaxe. -· 

Retorna a Europa en 191 O e 
instálase en Anticoli (ltália) pro
curando o calor doutra luz que 
era centro de converxéncia dos 
novos valores da pintura pratica
da ao ar libre. Comp~rtirá nest~ 
vila italiana ó seu diálogo coa 
natureza ·de I-iscos e aldeas de 
cal , con moitos artistas que aca
daran renomeado prestíxio e en
tre os que se encontraba o noso 
Soutomaior. En 1929 retoma a 
Gal iza instalándose no seu 
Goián natal , mantendo atención 
a un mercado extranxeiro que 
tanto no Brasil como en Itália 
exerce unha imp9rtante demanda 
e que Lle suministra unha consi
derábel · rentabilidade' económi
ca. No ano 1970 unha gran ex
pos i.ción antolóxica en Vigo rn
sumiu o que foi a sua vida dedi
cada á arte , andarín en cen cami
ños e que abranxeu cáseque un 
século , xa que finóu uns meses 
mais tarde cando contaba oüenta 
e cinco anos. 

Agás alguns cadros figurati
vos e de interior ,estúdios de des
nudos, autorretratos . e· a gran 
composición ':'As Fiandeiras" , o 
maior volum~ da sua produción 
son paisaxes, coas que acadoJJ 
todo o prestíxio- pictórico con 
que o coñecemos. Son rni· sua 
maior parte cadros de formato 
médio onde se reproducen escar
pados cumes coa , sua defi~ida 
vexetación e variedade cromáti
ca, pormenor minucioso da sua 
relación con atmósfera e meteo
roloxia . Aldeas adormiñadas , 
coas suas brancas paredes , sumi
das nun siléncio de mudo prota
gonismo, animais qomésfi cos 
cuxo realismo parece tíralos do 

A~torretrato de António Fer
. nandez(Ml.lseo _ Provincial de 
Lugo) · ·-
lenzo para ·xuntalos coa realida-

. de que os modela. Como era o 
seu temperamento foi a sua pin
tura, solitária, individual , muda 
-de estridéncias e de formas sen 
insinuación. O método de traba-

, 110 recluéuno nas -tonalidades 
quentes , herdade da sua expe
r~éncia tropical e mediterránea, 
ocre e rosas que se contrapoñen 
aos grises cobalto e aos verdes 
oliveira. -

A luz ven ser un elemento de-
. terminante que doura a exposi
ción do tema como un filtro que 
impede deslindar climas e xeo
gr_afias particulares, que definen 
a unbas e idealiza a outras sen 
desprendimentos de caracteres 
particulares, transposición de 
método de traballo a meios de 
diferenciada imaxe xeográfica. 
Os seus cadros de ltália e os que 
realizou posteriormente no val 
Miñor apenas manteñen máis di
feréncia que a sua rotulacion en 
si mesma, o que defiJ!e -que a 
gran categoría técnica do artista 
e a mediatización dunha man 
privilexiada prima por riba das 
verdades emocionais e anímicas 
con que os artistas deixan moitas 
veces impresa a sua relación co 
meio. . -

António Fernández recórda
nos inevitablemente a outro gran 
pai~a)!.ista do país que o prece-

· deu unha xeración, o vigués Se
rafín de Avendaño, tamén viá
xeiro infatigábel por Itália é 
América . A sua preséncia no sul 
de Galiza , ao pé destas ribeiras 
miñotas que nunca se fartou de 
relatar ' pictoricamente non só 
queda n-o recordo , senón que 
acadou seguidores do seu traba
llo entre. os que se encontra 
como máis importante o tamén 
paisaxista Manuel Pousa. 

A.tardecer na montaña, óleo de António Fdez. 
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libros 

Poesia do 
Mo9ambique 
Dois poetas mo~ambicanos radi-. 
calmente diferentes na concep
i;:áo e produtos literários: Muti
mati Bamabé foao e Luís Carlos 
Patraquim. Ambos, no eritanto, 
representam dois tipos ·de pote~
cialidades da moderna poes1a 

· rñoi;:ambic4na que .se c?mpl~
tam, enriqµecendo o patnmomo 
culturál. Petraquim é um. poeta 
jovem na idade e na poesía, que 
assimilou a língua portugues.a 
através da mais fecunda expe
riencia da leitura moderna e van
guardista: Eugén,io de An~r~_de , 
poesía 61, Carlos de qhve1ra, 
Herberto Helder- -amscamos 
es tes no mes, cientes de que se 
cruzam com o~ de Agostinho 
Neto, Craveirinha, Joáo Pedro 
Grabato Días, talvez Costa An
d.rade, Joáq-Maria Vilanova, en
fim, todos os que, de urna ma
neira ou de outra, perseguem a 
"insurrecta linguagem do' mun
do" no dizer do próprici Luís . 
Carios Patraquim, em sei:itido 
largamente múltiplo. · ., 

Patraqui, náo tem sido bem 
' visto por todos os_ quadrantes ~e 
opiniáo literária de Mo9amb1-
que, segund<_? aquilo que ternos 
auscultado. E perfeitamente na
tural, se atendermos a que se tra
ta de um poeta cujo único livro 
-Mon9áo-- articula a. mais jo
vem modernidade com velhas 
refer&ncias culturais de africani
dade, afro-americanismo e mo
crambicanidade. Quer dizer: cer
tos leitores desejariam que essa 
poesia fosse outra coisa, legível 
-ou até audível_::__ por largas 
camadas de populai;:áo, deixando 
de ser o que é -um produto 
irredutível, único, própr~o, 
com·o se a arte fosse de utitidade 
imediata, de resultados pr.áticos 
lago evidenciados, como se a 
leitura difícil ,náo fof>se um con
vite ao trabalho, paciencia e in-. 
teligencia. A poesia de Luís 
Carlos Patraquim, por vezes, en
reda-se na teia do demasiado 
complexo, onde músic~ e senti
do perdem terreno .para a ac.u- . 
mulai;:áo de referencias cultura1s: 

. "ó purilana queimada bacante/ a 
9ª a fúria p¡íbere ./ dionisíaco 
odre/ ode instante 11 assim Beet
hoven se em ·périplo I cpegásse 
a orla íris deste Msaho / aqui de 
sem pauta/ mas esiva e nervura 
desde o tronco (. . .)". Por outro 
lado, o sex.o, a obsessáo do sexo 
ferninino, o amor, o erotismo, 
sao constantes que se cruzam 
com a revolui;:áo, neutro ritmo, 
neutra vibracráo: "falo para o ha--
mem sem marte / veste país a 
carpo de searas / e algum. sangue 
trazido / além ·da fronte1ra (. . .) 
falo da bandeira vermelha dos 
teus versos I e um Pavo em pé 
sobre o tempo / Paul Robeson 
agora ém quitandas graves I e 
um ápice de mon9áo dentro dos 

· olhos /por ti / po.eta deitado na 
presidencia do amor". 

Luí Carlos Patraquim é o 
poeta mocrambicano que, viven
do sempre em Moi;:ambique, 
ainda jovem, incorporou grande. 
percentagem da modernidade 
portuguesa e brasileira, fazendo 
urna poesia culta. Basta passar 
os olhos pelos títulos de alguns 
poemas e escutar as solicitac;óes 
universais de urna cultura cos 
rriopolita: epicograma, aústralí
rica, partitura ecológica, adágio, 
efabulírica tabagista, musicató
rio. Depois disto, . seria difícil 

. esc'ander o peso da influencia 
musical nesta poesia moderna e~ 
controversa etn Moi;:ambique. 

O outro poeta -Mutimati 
Barnabé Joáo-- é caso único na 

. literatura mo~am~icana, portu
guesa (a que também1 pertence) 
e mundial. Ele pode -e deve
ser considerado o caso mais se-
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melhante · ao de Fernando ·Pes
soa, no que respeita .ao problema 
dos heterónimos. Chama-se An
tónio Quadros e , c:omo tal, assu
.me .a responsabilidade de ser 
pintor, náo se confundindo com 
o Quadros, amigo do salazaris
mo. Enguanto Joáo Pedro Gra, 
bato Días· publicou urna, obra di- . 
versa, em que avultam os poe
mas satírico-burlescos e as odes 
bíblicas- ou a maneira de Walt 
Withman. Como Frei loanes Ga
rabatus , ou seja, um suposto au
tor de um século transacto, es
creveu urnas monumentais Qui·
biricas, a maneira de Camóes, 
em continuagáo dos Lusíadas, 
·com mais de mil e cem oitavas 
rimadas e metricamente regula
res, numa gigantesca farsa tragi
·cómica de profunda e subtil crí- ~ 
tica ao ideário nacional portu
gues e sua respectiva política de 
além-mar. Como Mutimati Bar
nabé · Joáo, S\!U verdadeiro hete
rónimo, na acepc;áo habitu~l da 
palavra, toma-se um poeta mo:. 
c;ambicaJIO de grande. env~q~adu
ra popular, de palavra ltge1ra e 
didáctica, explicando, em poe
sía:, factos, objectos e processos 
difíceis de explicar, mesJTIO em 
prosa simples, a pessoas com 
pouca preparac;áo cultural e .tec
nológica. Um exemplo do hvro 
Eu, o Pavo, de Mutimati Barna
bé Joáo, do poema "Caborinha 
Bassa", apenas um breve trecho: 
"Eh! Camaradas. Esta aldeia 
tein um ·ria desempregado I Náo
pode ser mais. Niio falta. trabal- . 
ho. / Vamos levar este no a fa- · 
zer autocrítica e a produzir. I 
Falta só criar as condifóes con
venientes com nossa forra. I Vai 
ter Caborinha Bassa nesta aldeia 
/ E um ria com juíéo e traba/ha
dar. /Está visto, camaradas; vai 
ver". 

A poesía de Mutimati Barna
bé Joáo ~imula a linguagem oral 
popular das gentes mo9ambica
nas que náo dominain o portu
gues culto. E urna poesia expli-

. cativa, em· torno de urna ·situa- -
9áo ou de um tema a demons
trar, de forma didáctica, pedagó
gica, como se tornase fácil con
ceitos arrevezados. Nao falta, 
porém, urna que outra nota de 
sentimentalimo positivo, de 
compreensáo na Juta c_ontra o 
inimigo, de ·participa9áo docu
mental histórica, da Juta do pavo 

.pela independencia: "Estou tran
quilo/ este inimigo marta ná? ~ 
inimigo / náo posso chamar 1m
migo a quem assim me sorrí I e 
lamento que só agora pela máo . 
da marte / viesse para o mesmo_ 
lado da . vida.H · 

PIRES LARANJEIRA 

televisión 

Que valva 
R·uada 

- Era umha vez um pequeno-gran
de país qué estava · asoballado 
polas gentes da Terra-Ancha. 
Num tempo nom mui lonjano, 
numha vila dese país da Grande
Fraga, houbo umha exposi~óm 
sobre o que em vídeo -estavam 
facendo algúns dos seus filhos, 

· e ao remate e como primícia 
vili-se um capíduo dum dos se
ríais que faCia o tio de América, -
em concreto um que tinha lugar 
numha cidade que Ihe <lava o 
nome: -Dallas. Os comentários 
gerais dos asistentes eran do 
tipo ... genial, rriui bem dobrado, 
a ver cando t~mos esto todas as 
semáns nos · nos.sos fogares,' que 
bom seria ter urnha TV nossa, 
etc. Pouco tempo depois ja os 
delegados autonómicos da Te-

. rra-Ancha p.uxerom a caminhar 
esse canle televisivo tam ansia
do, e todo bóm filho da grande 
fraga nom poido menos que a~e- · 
dar-se de-lo e dar-lhes urnha sm- · 
cera noraboa. 

Durante o seu tempo de fun
cionamento aparecerom duas 
maneiras de sentar-se frente de
la, a minoritária, de fil\ar-se só 
nos erras que eram muitos e fa
cer chistes, ja que se só olha 
para anédota, remata todo por 
ser só anédota. A postura maio
ritária é a de ajudar a que fosem 
melhoramdo as co1;1sas. 

Nas suas emisóns habia cau
sas boas, sabrosas e agradávei . 

. Tinham um programa chamado 
Ruada onde todos os habitantes 
do país que tinham .algum cárr~
go, os que faciam algo e os mui
tos inventores que nas mestas 
fragas- había, queriam sair e 
eram asegum os dados dum or
ganismo . da Terra-Ancha 
(C.I.S.) o 98,3 por cento da po
voai;:óm. O seu _condutor-apre
sentador que tambem tanguía o 
"gado" que alí i.a bater, fix~ra 
durnha Radio com poucos me1os 
umha das emisoras mais escuita
das e tratarom de que fixera o 
mesmo coa TVG, para o que foi 
subido de categoría. Pareceu-nos 
bem a todos ·o feíto, pero nomo 
de que isso leva-se o desapare
cemento -da Ruada. Qué irnos 
facer cos regalos que ja ternos 
mercados e preparados para can
do nos toque ir ao programa os 
varios milhóns de: persoas que 
iso esperamos acadar? Algún 
com os nervos até perdeu no 
comboio, a proba dos chourizos 
que levava (A. Reixa) . 

No seu lugar botaron-nos 
umha serie australiana de muito 
boa feitura, pero todo tem cabi
da, nonsi? . Que valva Ruada . 

A TVG comeza ·a funcionar 
bem, está melhorando a qualida
de das dobrages, nom soam fal
sas, as vozes son na sua meiran
de parte de escelentes actores . 
Personages que neutros tempos 
resultavam mais falsos que o 
lobo da carapuchinha vermelha 
(ver Galiza 1.10 cine) falam que 
dá groria ve-los. 
, J. R. · segue a namori scar as 
g~tes com as suas falcatruadas. 

X. L. Blanco ex-presentador e 
director de Ruada 

Qué aína/o da casa, trás os janta
res, nom espera qµe ·o bem e o 
amor tiunfe em Ti ou Ninguém? 
E o lio do Quinzinho e o- seu ge
meo tema seu engado, e ao final 
todo remata por ter arranjo, m~
nos mal. 

A moza de Oiches até parece 
que se esforza, (o home do tem
po também), inda que se lhe es
quece dicer cais forom os erras 
do concurso que agora tém ta
mém o seu programa. 

Hai concursinhos que som a 
monda-Ji ronda especialmente 
uin denominado de jeito ininteli
gível A "Venta.,, da Image, nom 
todo vai ser , perfeito, e o .seu 
apresentador é . . . a "releche" . 

Um home com muito futuro, 
Gayoso que antes levava Entre 
Nós, agora em Boa Noite fixo
nos esquecer deseguida que 
existía já antes isse programa, 
canto melhorou. E pola sua ban
da Entre Nós segue a funcionar 
muito bem, a sua equipa funcio
na , e o seu novo apresentador 

· nom e tá pero que nada mal (no 
aspecto fü~ico gana-lhe o bem 
dobrado Magnum, ·inda que ase
gúm algumhas espertas, é por
que sai sempre de calzóm curto 
e peito espido) . 

O telexomais estam- e e tan
cando, tenhell) que melhorar, e 
descuida-se sobre todo no aspec
to da lingua o que remata a jor
nada. 

Hai alguns programas que con 
serem excelentes ideias, nom 
funcionam. Um é Galegas; o seu 
condutor afúndeo. José António 
Silva é desas persoas que ere 
que aporta al~o a TVG, e ni~ 
se esforza, rum trabalha; esta 
feito um calaceiro; pensa que 
pode dar leii;:ons a alguém, e tem 
muito' que aprender; o seu jeito 
de levar a conversa como convi
dado, estraga calquera posibili
dade de sacar algo inteligente e 
produtivo para o espectador, 
nom deixa falar e el fai-no mui 
mal (perguii;:a que tém, e muita), 
interrompe o fio do discurso paa 
falar el e dicer parvadas as mai 
das vezes. Estmi seguro que o 
troco desta persoa por outra, 
junto com algumha outra remera 
que viu de Madrid e que pulula 
pala casa, e a TVG , e com ela 
os ouvintes, sairiamo ganhan
do. 

Outra boa ideia é Co teira Ga
lega, aqui o problema é de outro 
tipo fundamentalmente. O reali
zador pensa, que a TV é a rádio 
mais image , e radio e TV om 
dou istemas di tintos de comu
nica~om. A Costeira Galega que 
botam poi a TV . é um programa _ 
radiofónico com imaxes, pero 
nom resulta ser um aceitável 
produto televisivo. Se nom e 
entende o meio é difícil facer 
bem una programa. 

· Por hojé ñom vou falar de 01..

tros programas, inda-que matéria 
haina abondo, senom comentar 
o feito de como os Sheriffs de 
Térra-Ancha entendem que ten
hem que tratar a esta TVG auto.
nómica, se dia a dia dam-nos 
centos de exemplos no asunto da 
retransmisóm de dous partidos 
internacionais (excelente inicia
tiva) cuspírom-nos na face e 
aqui os seus lacaios · asubiam 

como se nada pasara. Acabamos 
asimesmo de "sofrir" un referen
do no que o 19 por cento dos 
galegas inscritos no ceriso dixe.
rom si ás propostas do governo 
da Terra-Ancha, · por certo, os 
seus actores ao mandado do Ac
tor· Chefe nom dixerom nim 
umha soa palavra a pro! da 
OTAN nim de que era a mesma, 
limitándo~se a meter .medos com 
o que podia pasar senom saia .o 
Si (o que pasou e que nom espe
rarom nim umha semana para 
~ntrar de _pleno no Grupo de 
Plans Nucleares). 

E dicer si á política nuclear e 
euromisilística da "co-socieda
de". Já veremos com que cara 
explicam logo que eso si na Ale
manha e nom aqui, ao tío Sam. 

Agora entram-me ganas de falar 
abondo do tema pero nom é este 
o lugar e o momento, simples
mente vou sinalar para aqueles 
que olham, o que da anchona-te
rra lhes mandam, que comparem 
com o que se fai com grande es
forzo, mérito e poucos meios na 
TV desta fraga. 

Eu quedava parvo com o que 
me comentavan da TVE e um ' 
día malpocado de mín, deu-me 
por conecta-la, e vím tal , (como 
comentava X . V . neste periódi
co), um modelo de manipula-
9óm cun periodistas facendo de 
bruxos e hidra apocalítica o de
rradeiro día da campanha ofi
cial. Sería muito interesante cru
zar num e tuda, o re ultado do 
referendo e a audiéncia das dis
tinta emi ora de TV . 

A TVG orno rupturi ta do 
monopolio da TVEE é já um 
grande logro , ademais e ta-se 
convertendo num lugar de en
contro frente á TV anchona a o
balhante, e num pequ no gérmo
lo de liberdade , (e preparar-V 
com a r gula~óm da · TV priva
da que prepararn o otánicos, a 
pior da po ívei ). 

C.B.A. 

publica ció ns 

A prensa 
nacionalista 
na Bretaña 
O fenómeno da pren a naciona
lista está a rebrotar con forza na 
terra irmá de Bretaña . Cunha 
problemática parecida á galega , 
o bretón téñen e abido defen
der mellar ca nós e on bastante 
as publica ión que van obrevi
vindo nun mercado domeñado 
polo periódico de expre ión 
france a. A ua tirada peque
na na grande maioria van den
de o 500 até o 15 .000 da re~ i s
ta d maior difu ión unha cifra 
ridícula e e e mpara co perta 
de tre millón de hábitanles que 
agora ten Bretaña. Revi ta _ cul
turai de opinión, de partido e 
tamén as que pr pugnan a volta 
ao vello e turnes ocupan o 
pan rama actual da pren a na-
cionali ta bretona. . 

escritor bretón 
Pierre Oucl perguntába e n~n 
hai moito quer se podena 
falar de pren a bretona, negan~o 
que exi ti e mái alá da própna 
mente dos eu criadore , facíao 
pensando máis na period!ci~ade 
deses meio e na sua d1 tr1bu
ción que na sua i.mportán~ia 
como veículo rexerador da hn
gua e recuperador da ~onciéncia ·' 
nacional entre os bretons. 

A re.vista que ten a maior tira
da, a mellor i~presión, as me
llares vendas, impresa a catro 
cores e demais é o ",Amor Ma~a
zine" unha coua similar ao in

vento' galega chamado "Te~po 
Galego", · ainda que os bretons 
ainda non teñen naufragado no 
seu intento. As 'informacións son 
de todo tipo sen f ~cer nengun 
tipo de parada especial·-en ~en
gun. Na misma faceta,. ___amda 
que . con . moito ~enor rnada e 
leitores, está '_'Ev1d Ar Brezh,<?
neg~', unha revista que leva mais 
de douscentos números e presta 
atención a todo referido con 
Bretaña ainda que ten grandes 
problern'as coa· distribuc~ón ,de~
tro do pa.í s bretón . A d1fere~cia . 
do "Amor Magazine"' escntor 
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únicamente na língua francesa, .. 
"Evid Ar Brezhoneg" mistura os 
dous idiomas, o -francés o bre
tón, sen ·qué un chegue a ·predo
minar sobre o outro. 

A medio camiño entre as 
duas, ainda que de menor cali
dade impresa e de maior xuven-
tude, está "Brud Nevez" unh_a 
revista de novas, viaxes e de
mais, escritas toda en língua 
bretona. Unha alternativa do que 
se poderia chamar periodismo de 
ócio . • 

As revistas políticas son quizá 
as máis numerosas. •'Al Lanv", 
sen relación con nengun grupo 
político ven publicando normal
mente informes sobre diversos 
aspectos da-situación actual e os 
problemas económicos e sociais 
de Bretaña, pero tamén sobre a 
situación na Irlanda , Gales, Cór
cega ou mismo Euskadi. Usa só 
o bretón como língua de comu
nicación. "Le Combat Socialis
te" é a revi ta do Partido Socia
lista Unificado de Bretaña, que 
propugna a autonomía ociali ta 
do eu paí e vai xa perto dos 
mil número , combinando na 
información tanto o bretón 
como o francé . "Bremañ" ·é ou
tro xornal independente de ó 
dez páxina e que dá a vi ión o
bre o probl ma mái J tente e 
importante . do momento. 'Le 
Peuple Breton'', o xomal mái 
prestixio o, depende da Unión 
Democrática "Bretona, o partido 
autonomi ta máis importante, é 
un exemplo de edición perfeita 
e coidada tanto no a pecto exter
no como no artigo . "Pobl 
Vreiz' é un xomaJ editado to
dos o me e polo me mo movi
mento políti o pero a diferéncia 
do anterior inteirarnente en bre
tón . Emgann ' é o oceiro do 
movimento político de imilar 
nome (0 combate), contén arti
gas teóricos intere anté e com
biíla o francés co bretón. 

Xa para findar están as re i -
tas máis ou meno culturais que 
non lle pre tan grande atención 
a outros problema que non e
xan os derivado da represión da 
cultura bretona. Entre todo de -
taca "Breizh ' un xomal que 
está pasando por grande proble
mas de financiación pero que 
sen dúbida é o de maior calida
de. 'Breizh ' inclue de de arti
go obre a cu ltura popular até 
obra do mái reputado poeta 
bretón . "Hor Yezh' , unha re
vi ta dedicada á língua bretona , 
ba tante científica e m i a.ch ga-
da ao meio univer ítári d 
recupera i n d ídi ma pr ' prio. 
"Planedenn" é outra da · mái · 
de tacada p la ua publica ión 
da obra mái r c nt na lit -
ratura bret na, como p d n er 
obra teatrai · c nt tamén 
maravill o . tud hi tóric 
"Le Lian" é xomal da a cia
ción dedicada a recup rar a fa la 
"gala" en Bretaña, p ndo artigo 
tanto ne ta língua como en fran 
cé . Destacar, para findar dua 
revistas mu icai : " Mu ique 
Bretonne", un xornal men ual 
que usa maioritariamente do 
~rancés e que ademai de mú ica 
mclue informacións sobre outros 
temas e do que t~mo entresaca
do alguns dados para este artigo; 
e "Ar Soner", o xornal oficial da 
Asociación de Músicos Popula
res de Brernña, dedicada máis 
que nada á _música de Bretaña e 
doutro§ países dos chamados 
"céltigos" e tamén a informar 
dos diversos concursos de gru
pos do país . 

Até aqui un pequeno repaso 
polo que hoxe ·é a prensa e ' o 
xornalismo na Bretaña coloniza
da por Fráncia. Un derradeiro 
dad9: frente ás tiradas das revis
tas bretonas, un diário centr~li
zado, como pode ser "Ouest 
France'-~ vende diariame.nte, en 
Bretaña, setecentos mil exem
plares. 

XESUS L. TEMEZ 

, . mus1ca 

''Da chanson'' 
Por Madnd apareceu, aí atrás, 
JuJiette Gréco -lóstrego pálido 
e irónico-- e na noite caíron to
das as fol I as martas de Préyert. 
Tras dela unha imaxe d~ negra 
elegáncia con olleiras , vagos in
tentos de suicídio e o cliché apli
éado pola prensa perguiceira de 
musa do existencialismo. 

A ua contrafigura, nada de 
in piración de intelectuais nada 
de cafetín de Saint Germain des 
Pré foi un gorrión roto de arra
baldo , un er miúdo anainado 
por hi tórias prosti@ulária , de 
cegueiras e milagres de alcool , 
pa tilla e amante novo . O d -
rradeiro: un peluqueiró gay cha
mad Theo Sarapo. Unha can
ci ' n de Edith Piaf: "Je ne regre
tre rien". Outra: "Mi lord" (e -
crit , por c rto, por Mou taki). 
M u taki xa levaba moito ano 
na can ión cando grabara "Le 
M teque" (o charnego o make
t ) e magnífico canto, desde 
dentro, ao imigrante con arruallo 
de selo. De poi o camiño e
guido por Mou taki amo trou un 
canrautor seguro, fácil e tocado, 
á vece , por Era to. Eu amo del 
"L'Eden blue '. 

(:harles Aznavour é outra 
cou a. Demas iado comercial foi, 
non obstante , quen, hai vinte, 
vintecinco anos, de deixarnos un. 
mangado de · cancións dignas, 
como "Et pourtant", "La ,mam
rna" ou "Isabelle". 

Barriére ou Polnareff tiveron 
o seu momento ao igual que Hu
gues Aufray, introdutor de Dy
lan en Europa e autor da ines-
quecível "Céline", e Antaine 
(moito menos "foklórico'', no 
mal senso, e parvo do que se 
dixo) criador de boas cancións 
atal "Votez pour moi" ou "Pour 
quoi ces cannons?" 

Conforman Brassens, Brd Fe
rrat e Ferré o cerne da canción 
francesa actual (ainda que Jac
ques Brel, "Bruxelles", "Le plat 
páys", fora belga). Cadaquén no · 
seu estilo, na súa .ética supuxe
ron para~moitos de nós, lá polos 
60-70, o abraio . Brassens e as 
suas Margots, Gorilas, ·Pornó
grafos, Xendarmes, Putas; Brel 
. e ps Burgueses, a Curmá Rosa:, 

G .. o meir 
CULTURAL 

as Damas do Roupeiro·; Ferré ou 
a estética musical de alto voo 
xunto cun grande rigor literário 
e un xeito anarquista de compro
meterse, Ferrat, en fin, próprio 
e tamén o que amplificara a 
L€>uis Aragon - "Que serais je 
sans toi?" como peza mestra- . 

Logo , Barbara (moito teño 
ouvido e volto a escoitar "Nan
tes" ou "Les filies pour son plai
sir" en casa de Luís Mariño) ou 
Anne Sylvestre: "Mon mari est 
partie", Maxime e Catheri"ne Le 
Forestier ou Guy Béart. 

Nomes todos e fitos dunha 
chanson de qualité que nos vi
ñan no tempo escuro atal ar fres
co alzado alén os Pireneus . 

VICENTE ARAGUAS 

• eme 

De polos 
e de polis 
POLO EN VINAGRE 
Gosto mais do principio da gota 
de auga que do · do cosmos. 
Atráeme o infinitamente peque
no . lsto d_ébese a que son miope, 

miro. de cerca, aumento as cau
sas, manifesta o señor Chabrol; 
nengún misterio para quen coñe-

. za o sen cine, inda sen ser moi:: 
to. Os .filmes de Chabrol reco
llen,' na súa maioría, historias 

-- que se-desenvolven en pequenas 
... vilas ao redor da mediocre bur

guesía de provincias; historias 
nas que case nunca falta tin 
amor, un ha marte violenta e 
Stephane Audrña, Polo en Vina
gre, o. penúltimo traballo ·de 

-. - Chabrol, e último dos estreados 
entre nós, atense a este esquema 
querido do criador francés, e, 
como resulta habitual nel, ten un 
bon acabado, xa que se ben a 
exposición comeza un tanto dis
persa a posterior confluencia dos 
elementos é efectiva, que mais 
sabe o 'dem9 por véllo ... 

.Hai nesta fita unha désas per- · 
sonaxes que se revelan contra o 
seu destino irrelevante e toman 

. u_nha serte de vid~· propria. O 
- personaxe d<? policía Jean La

vardin (unha boa .interpretación 
de Jean Poiret) , que surprende 
pola dureza dos seus métodos, 
tendo en canta, claro, que se tra
ta don policía francés que actúa 
na democrática Francia.. Con 
respeitó a i~to comenta Chabrol 
a "nova policía'', igual que se di. 

-a "nova cociña", proba un novo 
"look" unha aparencia mais so
rridente. Pero ao mesmo tempo 
o seu traballo segue a ser o mes
mo. E un lémbrase , cun sorriso, 
para qué se vai negar, de todos 
eses inxenuos que supoñen que 
existen países cunha policía an
xelical, ou · eses outros, aínda 
mais inxenuos , que se imaxinan 
que cando a polieía detén xente, 

·1ogo liberada sen acusacións, é 
consecuencia duo erro ou dun 
golpe ás baroutas. Pódesé mudar 
de nome e de sistema, pero a un 
enterrador sempre lle co~'iprirá 
un cadáver e un buraco . As ve
ces a vida non dá xogo par~ 
mais. 

Polo demais a fortuna deste 
personaxe fixo cair a Chabrol na 
tentación de escreber un segun
do filme para el, '1l titulado iñs
pector_Lavardin, qu~ segundo as 
críticas se acha moi por debaix.o 
do presente polo en vinagre . · 

T~MPO OE SILENCIO 
Unha famosa obra literaria, tre
mendismo de . pos-guerra , en 
maos de Aranda , un deses direc
tores esmerados , autor de filmes 
ben feitos pero fríos, imensa
mente fríos, mais fríos que o 
erotismo da Lollobrigida. 

Moi pouco lugar para a sur
presa nunha fita que, conside
rando as atitudes dos xuris, a un 

_ non lle estrañaría nada que o día 
menos pensado se atopase cun 
par de premios nacionais e inter
nacionais. 

SUPERVIXENS 
-Di Rus.s Meyer, produtor, fotó

, grafo, montador, argumentista e 

/ 

AMr~t2 .l 
director de SuperVixens: ·eú son 
a persoa que mais ten contribui
do á decadencia moral dos USA . 
ff eu digo qu~ xa en ocasións an
teriores me teño manifestado en 
contra de que filme-s que exiben 
unha violencia irracional, unha · 
violencia apresentada con envol
torio intrans-cendente, m~smo 
grncioso , se veñan proxectando 
en circuitos comerciais mentres · 
se condena ás salas X a fitas 
dunha temática sexual desenvol
vida dunha maneira para-humo
rí stica, e, ás veces, con estima
ble vaJfa técnica, o cal se debe 
á idea fosilista que encol do sexo 
manteñen incluso xentes de es
querda, quen, a estas alturas do· 
sécúlo, aínda che largan que a 
pornografía degrada a dignidade 
humana ou que representa unh.a 
perpetuación do machismo atra
vés da obxectualización da mu
ller, estQpideces que alguen dixo 
un día e. se veñen repetindo con 
fortuna. E sigo dicindo que lon
gas-metraxes como . superVi-

. xens, que xa de órixen ven clasi
ficada X, deberfa ir a salas espe
ciais, asumindo ql,\e teña de ha
ber salas especiais. 

Aparte do anterior a min, con
denado a comentar traballos de 
autores que nen me interesan. en 
si mesmos nen me interesan pola 
súa obra, rotineira, chocha e fal
ta de imaxinación, encantoume 
o füme de Meyer. ,Encantoume 

· porque en raras ocasións ten u_n 
a serte de se encontrar cunha 
despregadura . de criatividade 
como a que hai na diversidade 
de planos con que se r~solve a 
primeira conversa telefónica en
tre super Vixens e Ramsey, por 
citar un exemplo, xa· que abun
dan as mostras de inquietude, 
con marca persoaJ , na utiliza
ción da · cámara aó correr do fil
me . Polo emprego da música 
que resalta ·-e incluso, cando fai 
falla ; se impón á imaxe. ·Polo 
sentido do húmor (magníficas as 
cenas de Ramsey na granxa tra
ballando1 mentres os granxeiros 
se diverten). E mormente porque 
Meyer ten algo que rarea nos 
realizadores. actuais, ten un 
mundo proprio , un mundo de 
obsesións e de delirios, no que 
se inclúe · a violencia que rnen
cionabamos no comezo, o sexo, 
representado por esa colección 
de supers de tetas · desmedidas , 
tan do gasto ianql}.e, e unha vi
sión do mundo entre a loucura e 
o absurdo cun fundo de crítica 
mordaz . 

Lástima que as academias ig
noren sempre aos independen-
tes . J:A.M. 

POULET AU VINAGRE (Francia, 
1984): Int: Jean Poiret, Stephane 
Audfran, Michel Bouquet, Caroline 
Cellier, Pauline Lafont. Mús: Matt~ 
hieu Chabrol. · Fot: Jean Rabier. · 
Guión: Dominique Roulet e C. CH. 
Dir: Claude Chabrol ( outros filmes 
seus: a década prodixiosa -1972-, 
A1icia ou a derradeira fuga -1976). 

POLICIA FRANCESA EN AC
CIÓN PEU S'EN FAUT. CHA
BROL REALIZANDO UN FILME 
DE CHABROL. PAS DE SUR-
PRIS. . 

TIEMPO DE SILÉNCIOint: 
Imano/ Arias, Victoria Abril, Paco 
Rabal, Charo López, Francisco Al
gara-. Mont: Teresa Font. Fot: Juan 
Amorós, Guión e dir: Vicente Aran- · 
da (outros.filmes seus: Pata Morgana 
- 1966--, asasinato no comité. cen-
tral :_1981). · · · 

POLICíA ESPAÑOLA, TODOS 
MUY AMABLES. A VIDA FEITA 
CINE. POIS MOI BEN. 

SUPERVIXENS(VSA, 1975). lnt: 
' Shari Eubank, Charles Napier, Us
chi · Digard, Charles Pittsb Haji, 
Glenn Dixon, Henry Rowland, Fot., 
mont., guión e dit: Russ Meyer ( ou
tros filmes séus: alén do val das bo-

- necas, VP). 

POLICIA IANQUE, BESTIAL, 
UN FRANCO-ATIRADOR ·· QUE 
SABE EMPREGAR UNHA CA'
MARA. OOUTRO XEITO DE VER 
O MUNDO. RECOMENDADA . 
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"( ... ) como Spectator, só nie interesaba pala Fotografia por "sentimento"; e eu queria 
profundizalo non como unha custión (un tema), $enón corno unha ferida: vexo, sinto, 
lago noto, miro e penso" . · 1

' A cámara clara" ROLAND BARTHES 
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[Publicacióiu; 
30 POR 40 
Segunda . entrega (ainda gue 
primeiro número) ·desta revista 
ae fotografia galega, _que coor
dena na Coruna Xose Abad. A 
maqueta é .orixir:ial pero está 
quizá algo des~o1dad~ a parte 
do texto respe1to da 1maxe, e 
ainda q1:1e e~t~ sexa .!J." proble
ma debido a 1mpres1on provo
ca un forte contraste: espléndi
da reprodución das fotografi.as 
en branca e negro e demal?1a
dos problemas co texto escrito. 
Polo demais a dignidade da re
vista voa alto. Nesta entrega, e 
segundo o esquema que os 
promotores se plantexan, recó
llese a opinión de J9an Fontcu
berta, unha entrev1~ta con V. 
Steinberg e portfollos de Ca
runcho, Santiago Barreiro, e no 
apartado de nov~s autore.s ~.E. 
Núñez e C. Dop1co. A lamina 
salta -coleccionábel/ema rcá
bel- é ·desta volta de Xosé 
Suárez. 

Unha mostra de seriedade 
que é avaliada pola publicida
de ainda pouca, e que precisa 
do' apoio de todos os amantes 
da fotografía e da criación en 
xeral. As subscricións e a infor
mación sobre "40 por 50" pó
dese pedir:. á Rua Rubine 7-1°, 
en A Coruna. 

COMICS DA CASA l 

DA XUVENTUDE 
DE OURENSE 

A Casa da Xuventude de Ou
rense acaba de publicar os dez 
traballos máis destacados dos 
apresentados ao 1 Concurso de 
comics Casa da Xuventude fa
llado no pasado mes de Outu
bro. A publicación, en tamaño 
tabloide e papel prensa, será 
distribuída entre a mocidade 
ourensán e centros da xuventu
de de Gal iza . No citado concur
so participaron 33 xóvenes ga
legos que supuxeron para a or
ganización unha participación e 
unha calidade máis que axeita
das para seguir convocando o 
concurso coa esperanza de 
convertelo nun abrigado ponto 
de cita para todos os afeizoa
dos. A publicación dos traba
llos finaristas supón un alicerce 

(ven da 'páxina 7) 

dade humán, si11 encobrir a 
frase engolada coa vacieda
de. 

Luís Seoane sabía que a 
felicidade do home -como 
Cortázar deixou dito- "non 
pode atoparse no indivi
dual, sinón tendo en conta 
o destino do home como in
tegrante dun pobo". 

Para Luís Seoane, ese 
destino do home do que 
fala Cortázar, era a chama 
viva de Galicia, na súa pin
tura, no seu dibuxo, nas 
súas cerámicas, nos seus 
murales, na súa narrativa, 
na súa poesía, no desfogo 
de todas as súas temerida
des, no xesto fisico, na in
que~anza da a9arda, na in
cert1dume do vivido. Galicia 
era o seu mundo. Galicia 
era o seu pobo. Cecáis nin
guén mellor o dixo que Lo
renzo Varela nun ensaio so
bor,a s~a pintura: "Ampara 
a SLJ.é!. pmtura un pobo: cam
pesm.os, festas, vagamun
dos, rochas, labouras, canti
gas, xente de mar, lendas, 
prados, carballeiras, fontes. 
Xuntos toqos os seus ca-

SZAOLUCION AO VERBAS CRU- · 
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Horizontais: 1.~Ascarreiras. 
2R.R-V

4
als. Acougo. 3.-f;n. lleón. 

· R,.-Até. Ora, Don. 5.~Loi
ra. 10. A. 6.-Sra. Ras. 7.~P. 
~soL_Nadal: 8.-Ala. Rea. Oda. 

E
.- 1. Enton. Ir. 10.-Larpea. 
cod. 11.-Animo. Iluso. 

(ven da páxina 6) 

diciónais. clientes europeus 
como Ex1pto, Arxélia, lemen 
do No.rde ou Marrocos. A 
CEE fa1 o mesmo ce:> viño, as 
laranxas, as · conservas de 
pescado. Ainda que con iso 
se P!Jdan beneficiar os con
sumidor~s do Terceiro mun
~o, que 'nsco corren deixan
d o e~ta · a~m~.estratéxica, a 

,1 1 ~) alimentac1on (ver páxina 
' en. mans destes dous 

f~_!npet1dores que, ao cabo, 
nen 9~ mesmos intereses 

xeopol 1t1cos? 

máis para a seguinte convoca
tória que se fará pública nos 
próximos meses. 

·seN NERVlos· 
toncello de Oleiros 
o Concello de Oleiros fainos· 
chegar o nº O da "revista infor- · 
mat1va xuvenil" que publican, a 
xeito de 'collage'. Mistura de 
informacións, chistes, dos
sier~, ... ne~e primeiro número 
dedican un amRIO espácio á 
OTAN. Bilíngüe1 pois reproduce 
informacións ae periódicos e 
revistas, é en galega no tocante 
ao material da própria redac
ción. A revista é unha máis das 
que ten botado a andar o con
cello de Oleiros quen recente
mente ten sido premiado pola 
sua actividade en defensa no 
meio ~mbiente. 

A LA CALLE 

Quinta entrega do boletín que 
editá a Asamblea Pro-Anistia 
de Madrid. Publicación antirre
presiva que en poucas follas in
forma sobre a situación dos 
presos e a represión no Estado 
español nun contexto as máis 
das veces hostil a aventar a si
tuación das cadeas. Pódese es
tabelecer contacto con eles es
crebendo ao apartado 20.300 
de Madrid. 

ALDABRANCA 
Follas de Adega 

ADEGA (Asociación para a De
fensa Ecolóxica) tirou do prelo 
toda unha revista que, ainda 
que pode mellorar moito, ten 
unha conceición clara no senso 
periodístico e saise da tónica -
posibelmente sen que os gas
tos sen incrementen en dema
sía- habitual do voceiro cir
cunstancial. 

Aldabranca --un logotipo 
bastante confuso- trai artigas, 
criación, unha coidada fotogra
fia e é unha publicación para 
ler con atención. Como terá 
unha distribución restrinxida 
pódese pedir a cal~uera das 
delegacions de ADEGA Na Co
ru ña escreber ao apartado de 
correos 1 .183. 

dros, formarían xa unha am
pla, viva, comedia dos ho
mes e diJ paisaxe". 

E Rafael Alberti, no poe
ma que lle adica no seu li
bro "A la Pintura", e tamén 
testimuño desta verdade: 

" Un cor fisterre golpexado. 
Ollo que soña o mar, 
cor mellado. 
Un pincel ffUe se fire, 
ca hastra rompe a chorar 
e hastra se marre. 
Polos camiños de néboa, 
violeiros, 
gaiteiros, 
canse santos pordioseiros." 

Pra rematar o poema, cheo 
de vida galega, cos seguin-
tes versos: -

"Queima, alonxado, 
o lar 
unha cantiga de em igrante. 

E sempre, na túa paleta, 
unha saudade queda. 
¡I o mar!" 

Luís Seoane, lembranza 
nova, e sempre, de Galicia, 
da Galicia da espranza doi
da, da Galicia que ainda 
agarda. 

[ ezposicións .1 

EXPOSICION DE 
XURXO ALONSO 
Na Galería Arracada de A Coru
ña está aberta até o 19 de Abril 
unha exposición do pintor 
arousano Xurxo Alonso. Arra
cada está en Zapatería 4 (Cida
de Vella). 

AXllf DA 
l_c_on_v_o_ca_tó_r_Y~s·~--~~~~~~~~~~~~~l-
111 PREMIO XERAÍS DE NO'." 

VELA 

Edicións Xerais de Galicia, S.A., 
·con_vo.ca a terceira edición do 
Premio ' "Xerais" de Novela en 
lingua galega, dotado con 

. 1.0Q0.060 de pe~eta, que se re-
xera polas. segumtes: . , 

BASES 
Primeira.-Poderán conco

rrer' ó premio todos aqueles au-. 
tares d~ calquera nacionalida
de que presenten os seus orixi
nais en lingua galega, confor
me ós criterios da normativa 
do l.L.G.-R.A.G. Os textos pre
sentados han de ser inéditos e 
totalménte orixinais. , · 

Segunda.-Os orixinais se
rán presen.tados por triplicado, 
en papel tamaño folio ou en 
holandesa, mecanografiados .a· 
dobre espacio, antes do día 1 O· 
de setembro do 1986 nos locais · 
sociais de Edicións Xeais de 
Galicia, S.A.; r/. Dr. Marañón 
10 - Vigo. ' 

Terc_eira.-Co · orixinal, que 
debera ser presentado baixo · 
lema, · adxuntarase, ea sobre 
pechado, o ~orne completo, en
derezq e telefono do autor, así 
como 'O título da novela. 

Ouinta.-A composición do 
xurado darase a coñecer o día 
15 de setembro. 

Sexta.-0 xurado emitirá o 
seu fallo no curso dunha cea 
que se celebrará en Vigo o día 
15 de novembro, na semana do 
San Martiño, nun local que se 
dará a coñecer oportunamente. 

Sétima.-0 premio non po
derá, nesta terceira edición, ser 
declarado deserto e a decisión 
do xurado será inapelable. 

Oitava.-Edicións Xerais de 
Galicia, S.A., que reserva os de- ' 
reitos de edición sobre a nove
la Rremiada en tódalas linguas 
do Estado español, coa pos1bili
dade de ceder tales rlereitos a 
terceiros, poderá publicar esta, 
sen limitación do número de 
exemplares nin de edicións. Os 
cinco mil primeiros exempla-res 
estarán libres do pago de derei
tos de autor. O beneficiario do 
premio; que se compromete a 
renunciar expresamente a cal
quera pretensión · sobre os de
vanditos dereitos, · recibirá gra
tuitamente cincuenta exempla
res da obra publicada. Edicións 
Xerais de Galicia, S.A., reserva, 
asimesmo, e , durante o prazo 
de seis meses, a contar desde 
o día do outorgamento do pré- . 
mio, a opción de publicar cal
quera das obras presentadas ó 
mesmo, suscribindo a tal efec
to, cos autores, os correspon
dentes contratos de edicién. 

A participación nesta convo
catoria requerirá a aceptación 
das ... normas contidas nas pre
sentes bases e as decisións do 
xi.irado que se teña designado. 

Vigo, Abnl 1986 

1 XORNADAS DE COE
DUCACION E SEXUALl

DADE 
A Secretaría da Muller do SGTE 
(Sindicato Galego de Traballa-

dores e Traballadoras do Ensi" 
no) organiza Unhas Xornadas 
sobre Coeducación e Sexuali-

. dade, os días 11, 12 e 13 de 
Abril no Centro Cultural da Cai
xa de Aforros Municipal de 
Vigo. · · 
· As Xornadas están dirixidas 
a_ profesores e profesoras de 
EXB, BUP e FP, e os obxectivos 
das · mesmas son, básecamen-
te: ' • 

--Oferecer información e 
abrir un debate entre o profe
sorado. 

·-Proporcionar aos alunos e 
alunas unha información se
xual ne marco dun ensino máis 

· igualitário e liberador. 
· -Dar alternativas de traballo 

concretas aos profesores e pro
fesoras que se animen a expe
rimentar nas suas aulas. 

Animámo-vos a particpar 
nestas Xornadas co·as · .vasas 
aportacións, experiéncias e 
pro postas. 

PROGRAMA 

VENRES 11 ABRIL 
4,30:.6,30 h. RECEeCIÓN 
6,30-8,30 h. PLENARIO: Apre

sentación das Xornadas 
SABADO 12 _. 

9,30-11,30 h. EXPE~IENCIAS 
(Simultáneas, en diferentes au-
las). , · 

-TALLER DE XEOGRAFIA 
(lsabe! Martín, Prof. His~ória do 

~l li_br_os __ _____,I · 
POESIA ... 
SEM DISTANCICÁO 
Alexandre Castanheira · 

Un libro de poemas con fins 
militantes. Castanh~ira, direc
tor da revista da FSM (Federa
ción Sindical Mundial) en por- . 
tugués e veterano sindicalista, 
destina o produto da venda do 
libro "para entregar á Uniáo 
dos Sindicatos de Almada, para 
canalizalo aos tillos dos traba
lladores da construción e a re
paración naval". E non só iso. 
A própria eqición foi costeada 
mediante o traballo gratuíto 
dos artistas que colaboran coas 
ilustracións, da imprenta e até 

· a da empresa que _suministrou 
o r:rnpel. 

Curiosa concomitáncia a que 
se pode estabelecer, coa cnse 
naval en Galiza . . 

.f xer~glífico N.VJ 

(~ó~~ 
~H,CH, CH .· 

' 

A~-
: Por qué non me funcionará este aparató? 
Solución ao do nº anterior 
Eles tan té (Ele S fante) 

. l.B. de Betanzos) _ 
-INVESTIGACION PARTICI

PATIVA: Traballo doméstico 
(Sec. Muller do SGTE) 

-UN PROXECTO DE EDUCA
CIÓN SEXUAL na F.P. (Nigrán, 
Rive.ira) , 

12-2 h. EXPERIENCIAS: , 
-TALLER DE SEXUALIOADE 

(E.G.B.): Programa de Educa-
ción Sexual na Es-cola,_ polo Co~ 
lectivo de Renovación Pedagó
xica "MARIMAGUADA" de Ca
nárias.-

-EXPERIENCIA INTERDISCI
, PUNAR (Carme Vázquez, Prof. 
Literatura BUP. 16¡pbel Martín, 

-Prof. História BUflf. 
- INVESTIGACION PARTICI-

PATIVA: COEDUCACION (Co
lectivo de alunas da Escala de 
Maxistério .d~ Vigo) 

6,30-8,30 h. PLENARIO 
-CONDUTA SEXUAL 
1 a e. 2ª ~tapa {até os 14 anos) 
3ª etapa (14-15-16 anos) 
Colex10 de ·Psicólogos de Ga-

licia 
9,30-11,30 h. EXPERIENCIAS: 
-O_BRADOIRO DE COEDU

CACION (Alícia Palau da Secre.: 
taría de la Dona, da USTEC, Ca
talunya) 

E.X.B. BUP e FP)_ · . 
-OBRADOIRO DE SEXUALl

DADE (BUP e FP):· Mª José 
Urruzola ae Euzkadi · 

-OBRADOIRO DE HISTORIA 
(lsapeJ Martín) 

-OBRADOIRO DE SEXUALl
DADE (Suso Jares) 

(E.X.B.) 
12 á 1 h. PLENARIO 

SINDICALISMO E COEDUCA
CIÓN (Sec. da Muller do SGT) 

1 á 2 h. MESA REDONDA 
COEDUCACIÓN E SEXUALl

DADE 
Participan: ASPG, C~OF, 

NEG, COLEXIO DE PSICOLO
GOS 

MODERA: .SEC. DA MULLER 
DO SGTE · 

2 h. CLAUSURA 
HABERA UNHA EXPOSICIÓN 
PERMANENTE DE MATERIAL 
BIBLIOGRAFICO E AUDIOVI-
SUAL . 

111 CONCURSO 
NACIONAL DE 

CONTOS DE TERROR 
Bases 

-O canto estará escrito en 
galega e admitirá-se calquer 
normativa. . · 

- Terá unha extensón máxi
ma de 20 fólios. 

• - Remitirá-se a dobre espa
zo, so'r triplicado e baixo pfica . 
a E RAL Federico Tápia, 12-1º, 
15005 A Coruña; antes do 2 de , 
Maio. . · 

-O fallo do xurado dará-se a 
coñecer o día 17 de Maio, ou-· 
torgando un único prémio de 
15.0oo·ptas:, e accesits, en caso 
de que o xurado o considere 
conveniente. · 

-O xurado estará composto 
por Francisco Pillado, Xosé Ma- . 
nuel Martínez Oca e un mem-
bro de Edral. -

-Edral reservará-se o direito 
a pubricar a obra .. 

ENCONTRO: ESTADO ACUAL DA NORMALIZACIÓN .LINGÜfSTICA 

Ola 18 ·- ACTO 
Salón de Adoo INAUGURAL 
HotalAnguaney 

Oia 19 

ENSINO 
10maM 

f11C1Jl-de 
Econórnlcn 

MEIÓS DE 
4 .. rdo COMUNI-

CAGION 

-.,. 
CRIACION . 

1.ITERARIA 

Ola 20 
ADMINIS-
TRACION 

10mal\6 

FKUl-de 
Econ6mlca 

ESTANDA· 
RIZAClpN 

·- CONCLU· 
SIONS 8- ACTO 
·CLAUSURA 

• " lTodo lende 11 unldade?. A lingua c:omo ENERGUEIA". Pilar Vázquez Cuesta (Catedrática da Universidade de Salamanca). (Esta 
sesión teré: caracter público). • . 

, , -
• •o enslno en gal ego: unha dúvlda permanente". Xosé- Ramón Pena ( Pr~fesor de-Ungua e biteratura Galega, de Eñsino Méaio). 

• "As autorizaclóns de material dldécllco". X. Xosé Santamaria Conde (Responsábel do Servicio de Normalización Linguistica do 
Coléxio de Economistas de Pontevedra) . · · 

• " Problemas do enslno en galego". Cole~tivo de profesores ·do L B. Manoel García Barros, da Estrada. 

• "A forml!élón do profesoradÓ na Gallza" _ Santiago Esteban Radio (Profesor de Lingua e Literatura Galega no Politécnico de 
Ourense). , · -

• •o espelllsmo da falsa normalldade". M.• Pi lar Garcia Negro (Profesora de_Ensino Médio) . 

• •o rato da . normalización llngulstlca nos Melos de Comunicación galegas: unha tarefa en cernes". Colectívo "Galicia 
Comunicación", · . , · 

• "Prensa en galego''. Alfonso Eyré (Director de A NOSA TERRA). 

• "Unha se!"ana de lingue galega nos xomals", Xoan lópez Rico (Redactor, da_Axéncia EFE). 

• ~Ungua e lmaxe para os povos". Tereixá Navaza (locutora-presentadora de TVE en Gáliza). 

• "A experféncla de A NOSA RADIO, como velculo espaliador da llng~a galega". Nicolás Camino Huertas (Xefe de programas de 
RTG " /'; Nosa Radio" ). _ . . - , 

' . • •o criador: o emprego dunha lingue como ética e estética". X. Agulla Pizcueta (Secretário da Asociación de Escritores en língua 
• galega). ' • - · . 

'• ."A llnguaxe como experlé11cta escénica". F. Pillado Mayor (Autor, director e critico teatral). 

• "Galegulzaclón da Función Pública". Xaquin Monteagudo Romero (da Asociación de Funcionarios para a Normalización 
Linguistica) . - · -

• "Facer xuslicla coa lingue galega". César Cunqueiro (Notá'rio) . 

• "Ungua e administración local: as palabras e os !ellos" . Lo.is Dieguez (Funcionário da Administración Local). 

· • "Os estatutos da Unlversldade de Santiago de Compostela: un documento desafortunado". Elvira Souto Presedo (Profesora 
ur1iversitária)_ • ·_ , · · · 

• "Manlfesto para un acordo necesario" . Promovido polo Seminário de Lingua e literatura Galega do L B. Salvador de Madariaga da 
Corui'la. · · 
Este "Manifesto" recolle a, necesidade dun acordo a respeito da normativa do noso idioma que permita superar a situación de 
confusión actual, e está sendo avalado polo profesorado de língua e Literatura Galega, levando-se recollidas máis de cen firmas 
polo de agora_ Entre alas: Carlos Martinez Pereiro, Xosé R. Freixeiro Mato, Ignacio Pérez Pascual , Manoel Ferreiro, Luciano 
Rodriguez .. , · 

• "A AGAL perante a posslbllldade de umha normativa de co11cordla". Joam C. Rabada Castinheiras (Catedrático de lingue e 
literatura Galega). - . . 

Asamblea valoraliva. 
~ 

._"Sllua~m presente e orienta~m futura dos problemas gerals da nossa lingua". Rfoardo Carballo Calero (Catedrático da Universi
dade de Santiago de Compostela). 
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-A 
. remodelación 
do Obrádoiro 
MANUEL RIVAS 

Xerardo Estévez non pasará á 
historia: a Praza do Obradoiro 
segue tal como estaba. Esta dito
sa praza, repetida até o tópico 
nas postais é un perfecto monu
mento ao. atraso, pedra sobre pe
dra, c on estilos tan retrogradas 
e superados como o románico, o 
barroca.,_o plateresco e o neoclá
sico. "Harmonias de arquitectu
ras" dixo Don Ramón Otero . Pe
draio, _tan despistado no seu ana
cronismo que mesmo foi nacio-
nalista. · · 

En ladeira como está, na Praza 
do Obradoiro podiase facer un 
aparcadeiro soterraneo con capa
cidade tamén para autobuses. Na 
sua parte superior podiase subs
tituir o paleolítico granito por 
ur.iha plancha de fibra plástica 
transparente. Entr~ o aparcadeiro 
e a superficie da praza, a xeito de 
exótica capa' int~rmedia, situaria
se un acuario con peixes tropi
cais e pirañas, porque o postmo
derno non quita o heavy. 

No caso de que prospere a, 
moción de censura e Xerardo Es
tévez leve unha merecida lección 

·por non sumarse á corrente im
parable do pro-greso, contami
nando de· especies arboreas a 
paisaxe fermosamente inhuma
na do Ensanche, brindo xa o pro
xecto de remodelación da Praza 

· do Obradoiro ao set1 sucesor. Te
ñoo patentado, claro, porque ulti
mamente hai -moito chourizo me
tido a urbanista. 

Mala sorte a dos composte
l~ns. Ahí se quedan, entre pedras 
milenarias e arbr!3S recén planta
das. O resto, irnos a cen con. es
tas xeracións de alcaldes que 
queren pasará historia. Menudas 
palmeiras teñen. 

Volver ao rego · 

A xente, chamémoslle, normal, 
. empeza xa a falar do "galega 
Xunta". Reférese con ese termo, 
non á normatiya, que non alcanza 
a tanto, senón aos erros da TVG 
abondantemente comentados e a 
ese acento estraño que utilizan. 

Teño entendido que -as norrr,\~s 
· da "casa" son- non admitir dobra
dores con acento de ·nengun sítio 
de Galiza, para non facer galega 
local e contribuir asi a que se fale 
un galega estandar. 

. O argumento, asi de princípio, 
poderia colar; mais non cando se 
observa a prática: -os dobradores 
e alguris apresentadores non te
ñen acento de nengunha zona de 
Galiza, efectivamente, téñeno de 
Sória, o cal vai en consonáncia co 
feito de que a maioria sexan espa
ñol-fa lantes. En resumo ·que por · 
evitar localismo o que nos ·están · 
metendo é acento castellano de 
matute. . 

Os· do "mi.lego Xunta" deberian 
· saber que cada idioma 'ten a sua 
fonética, vaia. 

M.V. 

-

Caste18o: 
"Os galeguistas víñamos condenados a facer 

unha política compaxinadora para compensarmos 
o retraso en qUe co11emos á nosa T erra" 
Seguemos co "Sempre en Gal iza". 
Un libro complexo, ho qu_e se fai 

dífü;;:il tirar textos sen medo de cair 
na descontextualización. A risco de 

rachar esa unidade pern coa . 
intención de que estes textos 

servan de estímulo para un ma"ior 
aprofundamento na obra de 

Castelao, escolmamos este anaco 
dese libro (páxi·nas -199-200-201 ). 

XIV 

Na campaña preparatoria do plebis
cito estatutista os galeguistas cansá
monos de repetir en todol-os mitins a 
mesma promesa: "Declaramos que 
non somos partidarios da violencia e 
que o noso Partido aspira a realizar o 

. seu programa · dentro da máis estricta 
legalidade; pero dq mesma maneira 
que consideramos' o separatismo como 
unha ideia anacrónica e non embar
gantes estaríamos dispostos a abra?alo 
como derradeira posibilidade cie salva
ción, asimesmo decimos que non acep
taríamos endexamáis a violencia como 
sistema; pero qu~ estamos dispostos a 
aceptala para defender a República 
contra calisquera ameaza de tiranía". 
Esto dixemo.s a esto faríamos; pero 
non-os cadrou a nós orgaizar a defensa 
do réxime en Galiza, e os que tiñan 
esta misión descoidárona . e morreron 
pendurados do teléfono que comunica
ba con Madrid e co Ministerio ·da Go
bernación ... Se nós gobernásemos en 
Galiza procuraríamos salvala sen auto-

Mitin republicano en "La.Polar" de La Haba
na (4-12-1938) 

rización de Madrid, e teño a seguridade 
(seguridade basada en informes cerHsi
mos do que alí ocurreu) que non sería
mos vencidos poi-os militares acoarte-· 
lados. E ainda digo máis: Galiza deter
miñaría, coa súa liber~ade, a salvación 
definitiva da República. Por eso canto 
máis cavilamos no que pasou, sentí
monos invadidos poi-o ar.repentimen
to; pois tamén nó's somos culpables ao 
renunciarmós a interferir as decisións 
do Goberno en asuntos xeraes, pres
tándonós a servilo cegamente. Confe
semos a nasa imprevisión, de paso que 
decraramos a dos demáis. 

¿Cómo pensábamos no intre d"e. xu·r
dir a sedición? P.ara nós a política do 
Frente_ Popular estaba descomposta e 
frac;;isada. Sabíamos que o Goberno 
republicán -por conminación dos seus 
_grupos parlamentarios- tiña que im
por a Lei ou deixar o Poder. En ambos 
casos o fin <:la co¡!lición era cousa de 
meses, e, poi-o fanto, a rebeldía das 
"dereitas" resultaba ilóxica e irracional. 

·Sóio axentes estranos podían precipi
tar unha guerra que, no intre de xurdir, 
era i.nutilmente criminal. Nós intuíamos 
que algo estraordinarid nos a·meazaba, 
e o amor a Galiza sójo nos facía cavilar 

na sorte do Estatuto. Custáranos tanto 
traballo e tantos sagrificios! 

Nos primeiros meses da República 
xa tropezamos coa incomprensión dos 
republicáns, i esto determiñou a políti- . 
ca que seguimos. Tíñ.amos de ser xene
rosos, para gañarmos a estima_ción do 
povo, e tiñamos que ser compaxinado
res, deixando facer aos demáis e apla
zando para máis tarde a esplosión do 
que verdadeir9mente sentíamos. Fó- · 
mos-cautelosos e tan precavidos que o 
que gañábamos por unha banda per
díamolo poi-a outra. A nosa táitica se- 1 

ría boa se a República vivise máis tem
po; pero compre decir que a nosa fé 
era tan desmedida como a dos gober-
nantes. · 

En realidade os galeguistas víñamos 
condenados a facer unha política com
paxinadora para compensarnos o retra
so en que callemos a nosa Terra, por 
culpa dos nosos devanceiros· políticos, ~ 
que non popularizaran as súas doutri
nas nin orgaizaran a forza que debía di
fundilás. N-este sentido nós actuamos 
aceleradameñte e non podémos quei
xarnos do resultado; pero faltounos, 

eso sí, a ambición de ocupar pastos, e 
cometemos o erro de deixar que os 
ocupasen aqueles homes que nós sa
bíamos incapaces e insensibles a nosa 
ideia. 

Galiza é unha nación pe"rfeitame~t~ 
diferenciada; pero a súa ·vontade pol1t1-
Ga .. non poqía compararse coa de Cata~ 
luna e a do País Vasco, o que no_n ~ 
motivo para negarlle. o dereito a ser 11-
bre. ¿Mideuse algunha vez a vontade 
política do povo hespañol para saber 
se Hespaña debe ou non ser in~,~pen,; 
dente? Galiza tivo sempre unha elite 
de hqmes capaces de rexila (rexiron a 
Hespaña moitas veces e souperon 
mantela en paz) e non se pode medir a 
capacidade d-un povo poi-os res~lta
dos· d-un referendum, e menos a1n_d~ 
por un referendum que as torpes e1s1-
xencias da .Constitución abrigaban a· 
mistificar. Por esto nós estábamos co
llidos antre dous deberes e sacrifica
mos todo ante a ideia de presentar as 
Cortes da República o noso Esta JG .. .a 
lograr a súa promulgación. o· . ,,,,,~ª~~~ 
non teríamos máis -que un r: sa · 
var a Galiza i engrandece! . e , 
"dispóis" non chegou. ;; · ~-/'~:;; 
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