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INFORME ·MILITAR . 
, SOBRE. O NACIONALISMO 
'AS ideas prograinadas por uns pducos poden chegar 

.· 

a cambear o curso da história' · 

Altos cargos militares durante a oferenda ao Apóstolo, en Compostela, un 2.5 de Xullo. 

~gundo os em~resários qo sector . 

A indústria conserveira galega 
pode desaparecer por falta de 
mercados (Páx: 3) 

Folga xeral iia comarca de 
Ferrol para o dia 12 · · (páx. si · 

· Mentras se benefícia ás comQañias privadas 

O corr~o nos tempos dos zares . 
· --- · · · . . .(páx. l1) 

SUMARIO 
Campaña eleitoral As causas do 
condicionada esfarelamento do 
............... ~ .......... (páx. 4) dique de Salvaterrá 

.......... : ......... : ... (páx. 10) 
Paco Casero fala . , -
sobre Líbia ... (páx. 5) _ Selecc1ons e Po~er 

..................... (pax. 15) 

Felipe González a Pouca seriedade no 
favor das armas Encontro de 
químicas ...... (páx.-6) Humoristas .. (páx. 17) 

Estados Unidos Mário Averoff, 
pretende facer unha agregado cultural da 

embaixada cubana _ sup~rcárcel en Europa 
( 'x 6) ....................... (páx. 18) ................. -. ..... / .. pa . 

Poema. inédito de 
Os amores da ·Guerra da Cal 
Trilateral ......... (páx. 7) · ....................... (páx. 18) 



-1ccem11111a11111t11t1•11••r1111111'4•111r•a~:~ 
·edltorial 

O baile do camaleón 
,· 

A falta de orixinalidade; o tono repti 
tivo·e o desfase coa realidade son ca-

. racterísticas do discurso dominante · 
que ameazan .con . abobar ao que se 
propón realizar .algun ~ tipo de · refle
xión ' sobre o tempo político e neste 
caso preeleitoral. 

Un recital de premeditada confu
sión. que alcanza abraiantes cotas de 

. farsa cando Alfonso Guerra e Txiqui 
Benegas participaban na inaugura
ción dunha sé do seu partido en Eus
kadi, puño ·en alto e co enardecido 
canto da lntrnaCional d.e fondo. · 

'cumplidas e de evidéncias que dei
xan un regueiro de impoténcia, nun
ha esquerda educada .no antifran
quismo e· na transición e que non 
sabe -como responder á nova intrási- · 
xéncia: a no_va ap·isonadora que ago
ra se nos apresenta sobre todo como 
camaleónica e fondamente impreg
nada de hipo~resia cando non de ci
nismo. 

O sesgado e comprometido .(com
prometido cos seus, · mellor. ou pior 
disimulados amos) papel da gran 
maioria dos ·meios de comunicación,. 
contribue a enlamar ainda máis cal
quer intento de comprensión. Nestes 
mesmós dias presenciábamos atóni
tos un . fito máis desté carácter, co 
desme!?urado relevo outorgado á ·ac
tividade dun grupo de "inteleituais" 
cubanos actuantes en Madrid, men.! ·
tras se condenou a un .mísero espá
cio de páxinas interiores á notícia da 
marte ·dun ATS españ"ol en Nicarágua 
a mans da contra. Onde está o cla
mor "antiterrorista"?. 

Abonda ler as declaracións do re'" 
presentante xaponés - na· Trilateral, 
lsamu Yamashita; realizadas diá~ pa
sados nunha coñecida revista, para 
·tirar rotundas -e cada vez máis escar
neéidas- conclusións: "Bueno, voste
des pooden elexér: entre eles (refére
se .a Felipe González e a Fraga). Os 

_ do.us queren. fomentar a indústria, se
guer adiante trnaquilélmente e sen 
roces. Non hai diferéncias. Natural
mente, como pártidos, teñen que di
cér algo distinto, senón, n.on haberia 

.diferéndas entre os partidos". 
Un bon camiño de promesa_:; in-

Podemos concluir de maneira pa
recida a como o facia un xornalista 
fr,1ancés dias antes da última con
frontación eleitoral realizada' naquel 
país: "Escoitemos os discursos: to
dos anúncian un futuro mellar. A ine
vitábel decepción porá a proba non 
só a credibiUdade dos candidatos, o 
que seria xusto, senón os princípios 
mesmos da democrácia". Desta "de
mocráacia" engadiremos nós. A de
mocrácia verdadei ra pode e debe ser 
aJgo máis. 

J. cartas 

NOTA DA R.EDACCION . 

Esta sección de cartas está 
aberta a todas as informacións, 
opinións· ou críticas que desexe · 
formular o leitor. 

Non se publicarán aqueles 
textos ou frases ·que conteñan 
saídas de tono ou palabras i,n-
sultantes. -

Os firmantes deberán incluir 
o seu nome completo e endere
zo, ainda que -se así o fan 
constar- ser:án publicadas uni
camente ·as iniciais. 

A redaccióA resérvase o direi
to a resumir aqueles cartas 
cuxo texto exceda as 30 liñas 
mecanografadas. 

AO SEÑOR CUQUEJO 

Pois mire, Sr. Cuquejo; verá. Re
sulta que, nun prmcípio eu non 
pensaba respostarlle, pero fogo, 
ao ler duas veces ó comezo da 
sua carta, tan razoábel, tan res
peitoso, tan considerado, tan 
educado (porque vocé formouse 
en .Oxford, non me diga a min 
que non).r. seduciume coa elegán
cia e profundidade do seu euxe
nésico verbo, e díxenme, ai, ao 
señor, Cuquejo contéstolle eu. 

Son tres amábeis particulariza
ci_óns que a.gardo non o incomo-
den. Mire, · 

1°-=.No prazo que cita esquéce
se de onces filmes, europeus -
case todos-eles. 

2°-Entre os filmes que men
ciona como estadounidenses, 
hai: un alemán, dous españois e .. 
un francés. 

3°.-Referente ao comentário 
"por que tanto cine USA?", coido 
que ·deberia reler o núm. 287 de 
ANT, sr. Cuquejo. Porque, ou o 
rneu computadór se volveü lou- . 
co, ou vocé alucina. O gue escre
vin, eu, literalmente, fo1: influe o 
stress cuotidiano da galiña nas 
coordenadas da xema dentro do 
ovo? E de ser así, que precau
cións ·tomar á hora de facer a 
maionesa? Home, sr. Cuquejo, 
que o que v~cé di no.n ten na~a 
que ver con 1sto que eu escrevm, 

· nonsi?, sinon?, acaso?, bailas?, 
non que estou esperando a unha 
amiga, boeno pois logo xa volve-
remos mais tarde. · 

Ca ql,Je me deu vocé un disgo~
to de morte foi con iso de que 
publicitamos cine USA e do piQr
ciño. Eu non caira, mira hom. 
Moito a rosa púrpura do Cairo, 
elexida mellar filme do ano por 
várias ·revistas e organismos es
tranxeiros · de cinematografía, 
moitobuscando a Susan deses
peradaménte, saudada cori opti
mismo por algunha publicación 

· pro-feminista, moito a noite dó 
cazador, un clásico carrazón xa 
ve que parvada, moito sangue·fá-: 
cil e bicos dun estraño, conside
radas internacionalmente duas 
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interesantísimas producións do 
cinema independente, e nós es
quecéndonos de las albóndigas 
en remojo. Nunca mo perdoarei, 
sr. Cuquejo, créame. · 

Comprobará que a Dirección 
atendéu dilixehtemente o seu es
querdista e progresista argumen
to "o que a min non me- agrada 
debe ser suprimido", e esta é a 
miña última colaboración. Nora-

·boa. 
E para acabar' dicirlle que me 

emocionou moitísimo a sua misi
va. Mais que nada por _ser esta a 
primeira vez que me dirixen 
unha carta gue posibelmente in
frinxe o articulo 460· 00 código 
penal, e portante con autor pro
cesábel por un suposto delito de 
inxúrias. 

Detrás dun insulto Aunca hou
bo un bori argumento. Pero vocé 
non faga caso, sr. Cuquejo. Por
que mire; o que eu digo. Os que 
razoan sonlle todos meio marica
llas. En cámbio os insultadores 
como vocé, ·desprenden un aro- . 
ma a macho macho, a macho au
t.éntico, que resulta enlouquece
dor. 
· Rendidamente 

J.~.M. 

SENTENCIA CONTRA O · 
-DIRECTOR DE A.N.T. 
A senténcia do Xuiz da Sá Se
gunda da Audéncia de Ponteve
dra,.gue impón ao director do se
manario "A NOSA TERRA", Al
fonso Eyré López, unha senténcia 
de arresto · maior pota .publica
ción dur artigo, renova· entre os 
profesionais da prensa a inque
danza pala garantías da liberda
de .e indepéndencia informativa~>. 
A crítica da senténcia do Xuiz, 
(direito non incorporado por es
trita obviedade á Constitución), 
deberá entenderse no contexto 
dun·ha · desmesurada repetición 
de condenas por delitos de im
prenta que están invadindo de 
feito 9 direito constitucional á li
bre expresión. 

A asocjacióri 'da Prensa de 
Vigo, considera que a condena 
do director de "A NOSA TERRA", 
incide novamente na imposíbel 
definición das extralimitacións 
da Prensa 'no exercício da liber
dade de expresión. Só a ~usti_cia, 
parece indicar a sénténcia, coñe-

-ce con precisión a extrema que 
divide delito e liberdade, perigo
samehte próximos polo que 
pode interpretarse das suas con
sideracións. Pero ao noso xuício, 
o mundo da liberdade non se · 
pode atopar á beira do delito pe
nal, precisament~ porque sabe
mos pola experiencia da ' Ditadu
ra que é a prensa censurada o 
mellor aveiro da inxusticia, a 
mentira e o delito. . 

A Directiva da Asoeiación da 
Prensa de Vigo considera que 
non é ocioso repetir que a liber
dade de expresión é o alicerce 
mesmo do sistema das líber-da-

des. Neste con_vencimento quer 
facer pública a sua discrepancia 
coa interpretación do Xuíz, e ex
presar o seu pleno .apoio moral 
ao director da única publicación 

· en Galiza totalmente escrita en 
língua galega no seu recurso 
contra esta senténcia, ao tempo 
que solicita a solidaridade de or
ganizacións políticas e sociais asi 
como de cidadáns en favor do 
XOrnalista agora C0_!1denad_O. 

ASOCIACION DA PRENSA 
COLEXIO PROFlSIONAL 

'DE PERIODISTAS
(Vigo) 

A CLAUDIO R. FER 

Confésome asustado ... hai un in
tre -lin o artigo· de Cláudio Rodri
~uez Fer (nº 293 de ANT) titulado 
'Asturies adiante" ... non chego a 
comprender com·o alguén que se 
di a si mesmo galega pode dicer 
tantas barbaridades. 

Chego á conclusión de que 
Cláudio Rodrí,9uez Fer é un igno
rante ou senon é un inimigo da 
cultura galega. 

Nascín en Ribadeo vai para 
vinte anos, e por cuestións que 
.agora non veñen ao caso fixen o 
bacherelato e o COU no Instituto 
"Calderón de la Barca" de Xi
xón ... foi nunha conferéncia dada 
polo ·que entón era presidente da 
"Académia de la Llingua" (do cal 
esquecin o nome) onde ouvin de
cir causas tal como que o galega 
era unha língua minoritária (¿ ... ?.) 
perguntei-lle que como podia di
éer esa barbaridade díxome que 
"-... bueno, lle minoritaria en Es
paña" ... ten razón ... comprendin 
co tempo que o Gaelico é unha 
rínª~ª minoritária n.ó Eire ... onde 
a 'colonización" inglesa esma
gouno como lingua -

Perguntei-lle tamén .que se na 
Galiza usurpada, (.nas terras 
usurpadas por Astúrias a Galiza) 
onde o que se fala é máis galega 
que outra cousa (do Eo ao Náv1a) 
cando se fixe-se oficial o uso do 
bable na escola recoñeceria-se, 
vista a división lingüística de A.s
turias, o direito dos pícaros de 
Taramuodi, A Veiga, Abues, San
talla de Oscas, Tapia de Casarie
go, etc., a seguir talando e apren
dendo o que el chamaba "bablé 
occidental" (que entre nós, de 
bable non ten nada"... aí que o 
señor pres·idente contestou-me 
que o que _se fa taba entre Eo e o 
Navia non tiña nadá de galego,· 
polo cal ensinaria-§e-lles o bab.le. 
ls~o lémbrame o que fixo o Rea
gan en Florida e California co en
sino· do castelán. 

Por todo isto, señor diretor, 
considerarei a Claudio Rodríguez 
Fer un inimigo da língua e da cul
tura galega.,. xa que di "a causa 
do asturiano debe ser nosa por-
que é xusta". - . -
Por outra banda dicer-lle ao Cláu
dio -Rodríguez Fer que coñezo 
perfeitamente a situación cultu
ral de Asturias... mellor que el 

polo que vexo; polo que non me 
pode aplicar o de que -"en Gali
za, onde o descoñecimento se 
mistura coa reticéncia, ainda en 
círculos nacionalistas compre 
lembrar que a causa da língua 
asturiana é tamén a da língua ga
le a". 
~ volvo-lle dicer que a causa da 

língua galega non ten nada a ver 
coa causa da líangua asturiana. 

Señor director, xa para rema
tar, a publicación novoso "perió
dico · gal ego semanal" de causas 
como estas fai-no merecente de 
privar-lle do adxectivo "gale
ga" ... por esta vez como galega 
absolvo-lle ... prego-lle como ga
le~o que non o voltea repetir. 

CHERNOBIL 

l.J..M.A. 
(Ribadeo-Lugo) 

Leite fresco nom se pode mercar, 
legumes é melhor nem tentar, a 
gente corre desesperada para as 
boticas á percura de iodo, outros 
"comen" sal iodado com quem 
devora umha lambonada, ao 
chegar a casa deixan-se os zapa
tos na porta, os paráguas som 
bem sacudidos antes de entrar 
pola porta, na "uni" ja ninguém 
--ou só catro irresponsáveis- se 
tumba ao mediodía· a "tomar o 
sol", os nenas ficam na casa por 
temor á concentracon radioctiva 
no ar, os labregos de Mitteleuro
pa ja estám pedindo subvencons 
compensatórias para as enormes 
perdas que se asejam, o governo 
federal suspendeu "sine die" as 
importacons de Osteuropa e as 
via~es de intercámbio con "Lan
der' da outra beira do muro ber
linés, e mentras que Berlin-West, 
com Baviera, atinge os máis ou
tos índices de concentracon at
mosférica em partículas radiacti
vas, em Berlim-Ost seguen a se
rem vendidas legµmes, leite e 
outros derivados como se nada 
tivese acontecido .. : 

O Governo moscovita comeca 
--cuase duas semanas após a ca
tástrofe- a dar a conhecer os 
primeiros dados "ofioiais", a 
ac-eitar os primeiros "auxílios" 
de países ocidentais ... ·Que acon
tecería se em Escandinavia, por 
exemplo, nom se tiverem perce
bido os primeiros síntomas de 
irradia~om radiactiva numha 

. dessas medicons "rutinárias" 
que se fam para mesurar índices 
de perigosidade para a povoa
com e os produtos do agro? 

Os cidadans de Kiev na Ucrá
nia, segundo notícias chegadas 

· até a Alemanha Federal, fam cola 
. nas estacons do ferro-carril ten

tando fugir da macabra morte 
"piano piano", ou seja "incuban

·do" um seguro ·cancro que 
irrompirá abofé agora ou em · 
trinta anos ... 

Denunciar a irresponsabilidade 
soviética polo facto .de no~ ter · 
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J 
alertado a toda Europa Central e 
c:!o N~rte -a "CC?USa" sóubese vá
nos dtas despors- nom significa 
porém facer-lhe o jogo ás forzas 
da "propaganda" -estilo ·cru· 
zada - yankee e os seus bastar
dos coi:iservativos europeus, que 
aprove1tan qualquer causa para 
malhar nos outros e plantaren·se 
no centro da atencom planetária 
como os "messias" da humani
dade ... , Certo, Chernóbil é um 
pau mui importante para o usis
tema" que caminha cara ao "pa
radiso socialista". Mas tambén é 
un pau para todas as naivas con
cepcons lineais de progreso e ex
p/otacon cousificanteda natureza 
em Ost e West. 

Chernóbil e as suas conse
quéncias é só um prelúdio maca
bro do que pode ser a apocalise 
definitiva se conti nuarmos. neste 
paradigma, o que nom significa 
peñsar em alternativas quer de 
retorno reenfeitizante a umha 
primigeneidade perdida na mo
dernidade, que dar-lhe a razom 
ou fazer-lhe o jogo ao cínico 
showman que mora em Was- · 
hington --con apéndices em 
Bonn, Londres, Copenhage e al
guns sítios máis-, partilhador 
do mundo em bons -eles, por 
suposto- e "comunistas", sinó
nimo de maus na linguage do or
ganigrama do Pentágono, que 
leva a cabo o único estado salva
ge (Baudrillard) da humanidade: 
os United States of America. 

Negar-se a entrar neste jogo 
maniqueo entre Capitalismo Sel
vage e Socialismo Real, achoque 
poderia de ser umha das tarefas 
máis "enrollantes" dumha nova 
esquerda europeia superadora, 
na inte{}ra~om crítica, d.a v~l~a 
Disursivrdade Emanc1patorra, 
sem porem cair no pantasma, · 
que Habermas ve partout, . d9 
Neo-conservatismo. Chernobrl e 
mais um exemplo. 

CARLOS OLIVEIRA 
· Munique(R.f.A.) . 

PORNOGRAFIA 

Desgustoume o número 292 da 
nosa (sua) revista. Coido que: na 
miña família miñ'a e en mo1tas 
non se pode recebar e~ta porno
g rafia. Coido que con 1sto o .que 
están facendo é matar a revr~t?· 
Fíxense como La Voz de Gal1c1a 
nunca ofende · os sentimentos. 
máis profundos dos seus ~ubs-

. critores e asi medr~. Eu sintoo 
polo meu nazonalismo, pero 
máis ou menos xa estou orfo e 
se_9-uireino estando. Desde loflºe~ 
m1ña propaganda, pobre, Y<!1 sei
·en contra de vostede. E a prtrn 
ra medida é non mercala. dor 

Xa lle chaman no meu arre 
a revista dos cen idiomas P~~~e 
escreben, para o naso ma 1 _ ' 
en cen ortografías. . ooRTGUEz 

. ANTONIO R stelal 
(Compo . 
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Afírmano os emRresários 

O sector 
• conserve1ro 

g~lego pode 
esapa[ecer : 

o 
·= - is: 

"A conserva galega pode desaparecer". Non é un ~ 
título sensacionalista, nen sequer unha frase para ·g. 
chamar a atención do leitor. Tampouco o < 
inventámos nós. E nen máis nen menos que unha millóns de pesetas, vaise ver 

· ·, d A d , B o· X d mermado . 
misário Europeu) ao Presidente , 
da Federaéión Nacional de Fa
bricantes de Conservas o trata
do Ji rmouse en u aplicación ·dosº 
princípios de equilíbrio, pro
·gresividade . e reciprocidade 
que rexen o· conxunto da nego
ciación de España e a Comuni
dade Económica Europea". 

afr~'!'ac1on e . n res arros, 1rector erente a Hai que engadir a isto· que, 
Union de Fabricantes de Conservas. Irnos tratar segundo ten deriunciado a 
de analizar a situación deste sector en Galiza, de mesma UGT, o Goberno perf!li-

h · , · d te a entrada no Estado espanol ver por que se c egou a esta c1rcunstanc1a e e de contixentes de conservas 
expor as posíbeis saídas. superiores aos acordados na 

adesión ao Mercado Común. 
En 1823 un confiteiro francés 
fabricou por primeira vez con-

' sevas de peixe en lata. No 1861 
estabeleciase na Ria de Vi{¡JO, 
en Chapela, a primeira fábrica 
do estado, a de Vítor Curbera. 
Logo virian outras máis, moitas 
das ca les ainda sobreviven 
hoxe despois de coñecer tem
pos de esplendor e auxe. 

Dicimos sobreviven porque, 
segundo os expertos, os tem
pos pintan bastos para a con
serva galega. Andrés Barros, 
Director Xerente da Unión de 
Fabricantes de Conservas, afi r
ma tallantemente que .,o sec
tor da conserva en Galiza pode 
chegar a desaparecer. Tan cla
ro como que estamos talan
do". Esta non é unha afirma
ción gratuíta senón baseada no 
estudo da realidade: "o Merca
do Comun está praticamente 
perdido para nós por un míni
mo de sete anos, nos que vai 
entrar no noso mercado a con
serva comunitária, coa perda 
de cuota que isto supón, redu
cíndose tamén as exporta
cións." 

Antes de entrar a analizar os 
porques desta situación poña
mos un exemplo prático e ilus
trativo do que vai pasar coas 
nosas conservas: unha caixa 
de conservas de sardiñas que 
saia de Portugal e de Galiza ao 
mesmo precio, 5.000 pesetas; 
o consumidor final comunitário 
comprará a conserva portugue
sa a un précio de entre seis mil 
e sete mil pesetas, mentres que 
a galega terá que pagala entre 
8.150 e 8.750. 

Por que ocorre isto? 
O problema hai ·que buscalo 

no Tratado de Adesión que fir
mou o Goberno español para a 
entrada no Mercado Comun · 

· Europeu. Segundo este acordo, 
o desarme arancelário levarase 
~ ca.bo en oito tramos anuais 
1gua1s, partindo do mes de 
Ma~C! pasado (menos para a 
sardina, que serán once os pra
zos). Este arancel ou tasa é 
agora do 25 por cento para a 
conserva do noso estado. O 
pro~lema . prodúcese · porque 
Portu9al ·sai só cun arancel do 
1 O Por cento, asi como outros 
exportadores, menos Marrocos 
iue sai libre de direito, non 

ten.~o sobretasa nestas expor
ac1ons. 
~orno a Portugal lle baixa ta

men ° arancel ao mesmo tem.
Pm~ qu~. a nós, fai que a discri- · 
inac10~ s.iga. . 
Pero ainda hai máis. A Portu-

gal outórgaselle unha exporta
ción, libre de direitos, un conti
nxente arancelário de 5.000 To- · 
neladas para a sardiña, 1.000 
para o atun e outras 1.000 para 
a rincha. lsto supón que o Mer
cado Comun, ao menos nos 
sete primeiros anos (nove para 
a sardiña) será un mercado 
inalcanzábel. 

Os responsábeis socialistas 
da administración española 
afirman que o mercado na CEE 
non existía desde hai anos, e 
que non existe agora, pero que 
existirá dentro de oito ou nove 
anos. 

Este plantexamento é rebati
do polos conserveiros, que afir
man que .,o gran mercado da 
nosa conserva é o interno e vai 
quedar aberto para a conserva 
portuguesa e a conserva comu
nitária que van competir no 
noso próprio mercado, produ
cíndose un efeito moi próprio 
do consumidor que pretende 
coñecer produtos foráneos, 
que, indubidabelmente, van 
restar consumidores ás nosas 
conservas. Ademais ternos ou
tros mercados, os extracomu
nitários, de gran importáncia 
para a indústria de conserva de 
peixe, eminentemente expor
tadora, nos que irnos ter unha 
notábel incidéncia". 

Esta incidéncia os conservei
ros sitúana en tres vertentes: 
11unha debida aos efeitos da 
desaparición da desgravación 
fiscal que significa, claro está, 
unha axuda á exportación. En 
segundo lugar un incremento 
dos nosos custes, pola incidén
cia directa e indirecta do IVA, 
cuxa aplicación demorou Por
tugal e, en terceiro lugar, den
tro do mercado comunitário 
estabelécese un mecanismo de 
restricións ás exportacións, e 
compesacións, que no entrame 
da Administración española 
coa Administración comunitá
ria, moito nos tememos que se 
vai retrasar". 

A situación parece clara. Non 
· irnos poder entrar no Mercado 
Comun cos nosos produtos. A 
nasa situación empiorará. O 
mercado interior pode verse 
afectado pola incidéncia d~s 
conservas comunitárias, ao 
que pode axudar a nosa políti
ca. de grasas pois a Administra
ción española vai abertamente 
á protección do aceite de oliva 
coa dife_réncia de custes que 
isto presupón. Os mercados . 
exteriores,· por últimó, aos que 
se chegou a exportar 15.000 

A importáncia das · 
exportacións 
A importáncia das vendas. ao 
exterior dentro do sector con
serveiro, pode vir dado por 
esta cifra: 15.700 millóns en 
1981, qué foi o ano ponta. No 
ano seguinte báixase case a un 
50%, pois perdéronse os mer
cados latinoamericanos e líbio. 

O mercado dos 1 O p~íses da 
CEE significaba o 48 por cento 
das exportacións, reducíndose 
agora a só un 10 por cento das 
vendas que este sector logra 
facer aos mercados exteriores, -
pois o consumidor non pode 
asumir unha diferéneia de pré
cio do 15 ao 25 por cento, que 
é a porcentaxe na que son 
máis caras as nosas conservas 
que as de e1.:1tros países. 

Coa entrada no Mercado Co
mu n as expectativas parecían 
ser boas, pois estes países eran 
deficitários en conservas de 
peixe, até o ponto de que fm
portan unha 150.000 toneladas 
ao ano. Ademais este mercado 
só tiña uri consumo interno de 
0,6 quilos per capita, mentres 
que a média mundial está si
tuada en 2,8. · 

Pero estas expectativas; que 
farian que un sector que hoxe 
ten unha ocupación do 50 por 
cento, pasase ao 100 por cen, 
o que significaría un mínimo 
de 5.000 traballadores máis di
rectos, truntouse ao firmar o 
tratado de adesión, ao impor 
ao Estado español es~as gran
des tasas arancelárias. 

Segundo explicación escrita 
dirixida por Manuel Marín (Co-

POSTOS.DE TRABALLO 
INDUCIDOS QUE CRIA A 
CONSERVA POR CADA 100 

Pesca 41,67 (induce ademais 
outros) -

Como afirma Barros Dacos
ta: 11 non sei se o que máis do 
50 por cento desta indústria 
sexa galega influiria nestes tra
tados. Seria unha casualidade · 
que cando se fixo a ~econver
sión naval, Galiza fose a sacrifi
cada. No tratado de,pesca Ga:li
za tamén queda . moito máis 
mal situada que o País Bas~o. 
No tratado pesqueiro con Por
tugal Galiza tamén lev,ou a pior 
parte ... " E na agricultura tamén 
se poderia dicer-outro tanto. 

A importáncia deste 
sector en Galiza , 
O sector conserveiro é o se
gundo sector en ocupación de 
Galiza, con 17 mil traballado
res, e unha incidéncia directa 
de máis de 100.000 post_os de 
traballo. Pero ademais este 
sector está perfeitamente inte
grado e desde a frota de super- · 
fície á produción metalgráfica, 
etc., menos a follalata, prodú
cese todo en Galiza. 

A of~rta ocupacional, o 10,03 
por cento do emprego de Gali
za, apreséntase ademais. sen o 
inconveniente das grandes 
concentracións industriais. 

Por outra banda nestes mo
mentos a indústria de conser
vas de pescado do Estado es..: 
pañol é a meirande de Europa, 
con 198 factorías, das que 85 
corresponden a Galiza, cunha 
produción estatal · de 176.000 
toneladas das que 93 mil co- . 
rresponde á nosa nación. Estas 
cifras son suficientemente sig- · 
nificativas da importáncia que 
ten este sector na economia do 
naso país. 

· Alimentación ~48 
Transportes 3,~ 

. Comércio 0,5 1 
Maquinária 0,51. 
Artes Gráficas 1,48 
Papel O 244 
Aserradeiros 1,26 

ESTRUTURA 'DO, CUSTE 
DUNHA LATA MEDIA 
DE CONSERVAS 

11111! 1 !l!lllll \l\lllll.ill· lllliiil·llllll l.l· ll l·1.1:·=·11111: 

% sobre o total 
Man de obra 26,47 
Aceite 8,75 
-Envases 25,21 
Caixa Cartón 0,87 
Estuches 4,31 
Sal O 58 , 

.·Combustíbel 0,73 
Peixe 33,08 

Alternativas ao desastre 
De ·toda esta situación de de
sastre para o sector en si e para -
Galiza o ·que sai piar parado, 
como sempre, é o traballador 
asalariado .. Por dar só unha ci
fra ilµstrativa, dicér que o ano 
pasado neste sector .perdér_on
se 1.700 postos de traballo, e. 
que ademais son moitos os fi
xos-discontínuos que non che
gan ás 100 xornadas anua is. 
Várias fábricas están a pechar, 
as grandes compran ás peque
nas; redúcense as plantillas ... 
Alguns empresários prefiren 
trasladar as suas factorias a 

-Portugal ou-a Marrocos. 
Segundo os sindicatos. esta

se a producir unha verdadeira 
reconversión que Andrés Ba
rros considera que 11é traumáti-

-ca por estarse a facer de forma 
natural", preconizando "unha 
reestruturación de forma orde
nada estabeleéendo instru
mentos para que as factorias 
teñan un número e unha di
mensión adecuada, para qu,e 
asi non haxa traumas". 

Os conserveiros propoñen 
para sair desta situación tres 
medidas básicas: "estabeleci
mento dun mecanismo com
pensatório en substitución do 
do Mercado Comun; créditos 
brandos e desarme arancelário 
e axudas cunha -campaña de 
promoción agresiva tanto no 
mercado· interior como exte-
rior". · 

Por outra banda, sindicatos 
como a INTG peden ademais 
que se diversifique o sector e 
que as empresas conserveiras 
manufacturen non só peixe e 
moluscos senón tamén produ-

. tos agrícolas tal como xa fan 

. algunhas como Calvo ou Pes
canova. 

Están de acordo os sindica
tos en que o sector está nuns 
momentos baixos, e en que hai 
que modernizalo, pero afirman· 
que nestes momentos o único 
xeito de poder competiré man
tendo o emprego. Pero critican 
que moitas empresas artesa
nais .só manteñan a competiti
vidade en base· aos baixos salá
rios, e que esta modernización 
se realice a costa de eliminar 
postos de trabállo. 

Os sindicatos, incluída a UGT 
(mandoulle unha lata de con
servas vacía ao Ministro como 
protesta) -critican ao goberno 
central e á Xunta, que permiten 
esta situación e non toman car-

. tas no asunto. 
En suma, que_ parece que a 

gravidade do sector conservei
ro está ben diagnosticada e 
que por máis que é clave para . 
a nosa economía, non se fai 
nada .por darlle solución, porlle 
·remédio. 

A.EVRE 
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Reestruturación 
.na· Xunta 
. ? 

Af bar perde todas as partidas 
Xosé Luís , Barreiro anun
ciou unha reestruturación 
do Goberno autonómico. · 
Noutros momentos esta 
nova non teria moito . de 
particular, pero segundo 
·están as cousas en Raxoi, 
parece significativo que· 
fose o vicepresidente e 
non o Presidente quen a 
dese a coñecer. Albor foi o 
grat1 perdedor político da 
formación _ do novo gabi
nete. A oposición, cons
ciente da situación de mi
noría do Goberno de cp · 
intentou, desde un primei-

. ro momento, ·arrincoar a 
un Presidente que compu
xera, nunea mellor dito, un 
gab~nete coas presións e 
os pactos como único cri
tério. Empezaron pó[ de
fecto de forma e. logo · 
apresentaron unha mo
ción de censura encober-
ta. · 

Nesta segunda ocasión 
o Gabinete deixou ·a Xerar
do f; Albor só. Barreiro Ri
vas propiciou aquela ima
xe desolada, abatida, dun 
Presidente -ainda que 
sexa autonómico- sofüá
rio nun banco azul, frente 
a unha oposición total
mente consciente da sua 
superioridad.e, pero tamén 
de que non lle interesaba 
gañar por K.O., senón dei
xalo seriamente tocado. 

O anúncio da reestrutu
ración, o cámbio en si, 
non é máis que recoñeeer 

a derrota: , aceitar · que a 
maioria do Parlamento 
tiña a razón, aceitación 
que nas regras da demo
crácia parlamentária ten 
que ser instantánea. Aqui 
~ai que facer unha · per-· 
gunta: a quen lle intersa
ba,. ademais· de á oposi
ción, esta derrota ,anuncia
da? Parece claro, segundo 
está a· correlación de for
ias, que o . Goberno leva- '. 
ba, desde un primeiro mo
mento, todas as de perder. 
Por que se forzou logo a 
moción· de reprobación?, 
trámite parlamentário no 
que de~xaron só ao Presi
dente do Executivo, que 
foi quen sofreu todo o 
desgaste, sen o máis míni
mo apoio nen sequer-físi
co. 

Pero agora, máis que fa
cer un lavado de cara, ou 
darlle saída a unha derrota · 
parlamentária, o que pare
ce é que os cambios que 
se anúncian queren carre
gárselle -para i:nais inri-:-:
na débeda de Albor. As 
principais novidades con·- -
sisten en que persoal ads
crito a Presidéncia en vez 
de cobrar con cargo a este · 
departamento, . o fagan 
baixo nóminas doutras 
consellerias. 

. Albor está a perder ago-' 
r-a até . cando dan os seus 
compañeiros. Cada · un 
>soga para si. 

A.E. 

Odia 17 de Maio ás 11 da mañá a Asociación Amigos da Cultura 
levou adiante un acto de desagrávio ·na figura de Castelao, inten
tando chamar a· atención dos rexidores públicos, para que neste 
ano adicado oficialmente a ·Castelao, se lle faga en Pontevedra, 
cidade· onde viviu e traballou longos anos; unha maior atención, 
realiz~ndo ~ctos pQr pan:e do Axuntamento e Diputación sobre a 
sua figura, "esquecida por est es totalmente(. · 

O acto consistiu en tapar a figura do Moimento a Cast~lao con 
un pano blanco en sinal de protesta ao que lle foi engadido un 
cartel co seguinte lema "CASTELAO, AUSENTE NA SUA VILA". 

O día dezasete, durante todo o día foron repartidos 2.000 comu
nicados alegóricos ao acto en c-uestión, por comercios e en man 
aos cidadáns pontevedreses. 
Nº 294 / 5 DE XUNO / 1986 
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A campaña eleitoral 
cos Mundiales como fundO 
A campaña eleitoral en 
Galiza está fortemente 
condicionada por tres · 
factores: a dependéncia 
das forzas maioritárias 
dos ditados.e da 
·planificación que fan 
desde Madrid; da 
financiación e. recursos 
dos. partidos; dos 
Mundiais de Fútbol. 
A expectación eleitoral aparece 
nun . . segundo lugar con rela
ción aos Mundiais de Fútbol. 
s_abíano de antemán os progra
madores das campañas,. que se 
viron abrigados a cambiar a 
planificación . tradicional e 
adaptala ás novas circunstán
cias. Os poucos mitins que os 

. partidos se deciden a convocar 
póñenos a unhas horas que
non coincidan con partidos te
levisados. Ademais, como dicia 

- Manuel_ Soto, no tren, camiño 
de Madrid, "eu se non ven Feli
pe ou Guerra, non fago o ridí
culo convocando un mitin ao 

. que non vai ir ninguén". Por
que esa é outra, a meirande 
parte das forzas polític::as per
deron a capacidade de convo
·catória, e os mundiais van ser
vir para mitigar esa evidéncia. · 
A sua campaña está baseada 
no control dos meios de comu
nicaci~n, xa se~n públicos ou 
privados, que xogan totalmen
te ao bipartidismo, e a ser co
rrectores do desequilíbrio que 
se poda xerar segundo os inte
reses do Poder. O adianto das 
eleicións e a sua coincidéncia 
cos mundiais produciuse des
de esta óptica. 

As formacións política que 
xogan fóra do "campo da alter
náncia", ou que non funcionan 
como "colchóns sociais e do 
nacionalismo", saen en clara 
desvantaxe, pois están partici
pando nun eido que non é _seu, 
polo que as suas campañas e 
os seus resultados hai que ana- · 
lizalos desde outras perspecti
vas. As suas mensaxes será 
moito máis difícil que cheguen 
a un auditório que está a rece
ber outra mensaxe, pero neste 
caso máis dominantes e asumi-

. dos pola maioriq, o que fai que 
aqueles que teñen menor in-

. te.nsidade (tempo e meios) 
queden en gran parte diluídos. 
O fútbol funcionará como inter
feréncia entre os programas. 
dos grupos que actuan contra 
o sistema, pois, ademais, os 
campeonatos mundiais e as se
leccións son pantalla do siste
ma mesmo, emitindo unha 
contínua mensaxe de apoio e 
consolidación ao próprio siste
ma e ás forzas que o sustentan. 

Os cartos da campaña 
Por outra banda o próprio sis
tema . influe directamente ·na 
campaña · eleitoral ao fornecer 
de meios, total mente desi
guais, aos. distintos contenden-

. tes. 
A banca deseñou en gran 

parte as campañas eleitorais 
dos distintos partidos co -repar
to de créditos. Os meios econó- · 
micos son fundamentais á hora . 
de poder chegar a un eleitora
do masivo, e o poder decide a 
qu~ numero de eleitores se 
podé chegar. 

O aceso aos meios de comu
nicación, totalmente _desigual, 
marca tamén as distintas cam
pañas, pois adema.is · hoxe P.ºr 
hoxe moi poucos comunicolo
gos e estrategas eren nos car-

. teis (por certo, os líderes apre
séntanse esta vez cun sonriso 
que · alguén dixo que era de 
coña, se se ten-en conta como 
·e.stá a situación) ainda -que si 
os utilizan como preséncia e 
apoio da campaña de imaxe. 

Asi, a própria parafernália eJei
. toral bascula ·ostensibelmente 
cara a "americana", e non por
que ali sexa onde están máis 
estudados os sistemas de cap
tación de votos, senón en virtu
de do sistema político que se 
intenta impla~ta.r. · 

A dependéncia de Madrid 
. Outra das notas deste camiño 
en busca do voto é a total de
pendéncia que os partidos es
tatais teñen de Madrid. As suas 
campañas veÁ'Em deseñadas, 
marcadas até nos máis míni
mos detalles desde ·a capital do 
reino. 

Eslógans, presuposto, e até 
os participantes son impostos 
desde as sedes centrais, sen 

OBNG 
denúricia q~e 
lle adebedan 
tres millóns . 
das anteriores 
eleicións 
O remuiño que se levantou 
coa concesión de créditos 
aos distintos partidos para 
esta campaña foi marroco
tudo. Suarez láiase unha e 
outra ~ez, ao tempo que o 
aprove1ta para facer propa
ganda con este feito. Carri
llo tamén o denúncia, e in
tenta sacarlle partido afir
mando "que é normal, eu 
faria -i9ual coa banca". 

Aqu1 en Galiza o BNG pa
. rece ser o máis afectado. 
-Segundo denúncia esta for
mación, nengun banco nen 
Caixa lle quixo conceder 
créditos por máis que teñan 
.un deputado autonómico. 
Pero o BNG vai máis alá e 
afirma que o que intentan é 
un estrangulamento econó
mico do nacionalismo cara 
ás campañas eleitorais, "xa 
que a A'dministración ainda 
nos debe tres millóns de pe
setas froito da asignación 
concedida por lei segundo o 
número de votos e deputa
dos -nas eleicións". A.E. 

Pesmemo-
·riados coagas 
Na propaganda eleitoral 
radiada de "Coalición Ga
le~a" faise especial finca
pe en que "nunca Galicia 
foi representada por dipu
tados galegos, e só ao ser
vicio de Galicia, no Parla
mento español". 

Hai que lembrar a Caste
lao, deputado en duas le
xislaturas democráticas 
republicanas e a Otero Pe
drayo, compañ"eiro de Da
niel en Madrid desde o 
1931 até o 1933. 

Ainda que non foran· do 
Partido ·Galeguista, outros 
deputados confluiron es
pecialmente despois, · xa 
no exíl.io latinoamericano, 
no goberno provisório·que 
supuxo o Consello de Gali
?ª' que _presidiu Castelao: 
Elpídio Villaverde, Alonso 
Ríos, Suátez Picallo; Basí
lio Alvarez tamén foi depu-

. tado, e defensor dos inte
. reses P.opulares galegos, 
· por ma1s q1,1e non o fose 
en representación de or
ganizacións nacionalistas. 
A propaganda ten que ser 
máis rigorosa coa memó
ria. x.c. ·,. 

que as direccións galegas se 
inteiren. _e podan informar aos 
seus militantes. 

A dependéncia de Galiza é 
toté!il e ~órnas~ nos momentos 
ele~t<?ra1s má1s manifesta. As 
ele1c1óns galegas de pouco va
leron. Nen sequer deixaron 
confori:nado o mapa político. 
Cu~pnron ~ó o papel de pri-

. már1~~ e va1 ser agora cando 
defm1t1vamente quede fixado 0 
arco político, non afectando só 
aos próprios partidos en si se
nón tamén aos distintos gru
pos parlamentários autonómi
cos e, con toda seguridade, á 
mesma Xunta. . 

Estes meses foron un com
pás de .espera, un tanteo, cara 
estes d1as, nos que os líderes 
políticos actúan máis con vis
tas ao período posteleitoral 
que aos próprios comícios en 
si. 

En CP todo é posíbel despois 
das eleicións, o mesmo que en 
CG, que ao tempo que trata de 
asentarse cun grupo parlamen
tário en ,Ma_dr!d es~ase a xogar 
a 'sua propria 1dent1dade, inten
tando xa en plena campaña re
chazar o desembarco de líderes 
aliancistas seguindo o camiño 
de Maria Vitória Fernández. 

O PSG-Esquerda Galega pon 
tamén as suas miras no desr.a
balgamento de Albor, ao tem
po que pretende proxectar a 
política desenrolada na auto
nomía cara unhas eleicións xe
rais. 

Pola sua banda o BNG parti
cipa tamén nestas eleicións 
non só coas miras de intentar 
facer pasar a algun deputado 
por entre os dous leóns das 
Cortes para proxectar o "ruxi
do galego en Madrid'1 , senón 
que intenta sentar as bases 
cara as eleicións municipais, 
comícios aos que esta forma
ción lle dá singular importán
cia. 
--Un caso aparte é o PSOE, 

pois a maioria dos seus mili
tantes son cargos públicos sen 
outro emprego nen benefício 
que a polít ica institucional. Eles 
necesitan que o PSOE estexa 
no goberno para seguir man
tendo un posto de traballo. 
Son, certamente, os máis inte
resados nestas eleicións e fieis 
seguidores das consignas. 

O nacionalismo como re· 
feréncia 
Hai, adema is, out ra cotación 
clara nestas eleicións o nacio· 
nalismo como valor eleitoral. 

Desde CP, que pretende xo· 
gar ao neo-rexionalismo, a Es· 
querda Unida, adornada cos 
galeguistas, todos intentan 
captar os votos através do sen· 
timento galeguista. 

Se cadra quen menos finca
pé fai neste sentido é o PSOE. 
Claro que, r.recisamente, é 
quen máis difícil o ten para 
convencer a ninguén das suas 
intencións nacional istas. De
beu de ser por isto polo qu_e. se-

,. gue a dinámica ~e d~scahf1car 
o "discurso nac1onal1sta dou
tros grupos" . lsto foi o que fix? 
p candidato a senador Rodn
guez Pardo, que afirmou que 
"tanto CG como o PSG-EG non 
teñen nada de nacionalistas; o 
único nacionalismo existente 
en Galiza é o do BNG; ser na· 
cionaiista é reclamar .a autode· 
terminación e nengu~ de.stes_ 

· grupos a peden". -lso s1,. o 
PSOE entre os seus po~t~s in· 
cluía a potenciación do· 1d1,oma 
·galeg.o. O seu candid~to nu!11e· 
ro un pola Coruña, Franc_1sco 
Vázquez apresentaba este 
ponto f~lando, como ,Jé costu· 
m~, nun perfeito esp~nol. 

Polo demais todos inten.tan ° 
"vis a vis¡', dentro da apat1.ª xe· 
ral., . . . . . A. EVRE 
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Paco Casero-fala · sobre Líbia 
¡ª~; Foi· testigo directo da agresión nordeamericana 
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Paco Casero, un dos líderes do Sindicato Obrero del 
campo (SOC), dinamizador d~n pr.oxectq na~ionalista 
andaluz xunto con outros mo1tos mtelectua1s, . 
sindicalistas e antigos loitadores antifranquistas que 
ten a sua expresión teórica na revista "Nación 
Andaluza" e do que algun día haberá que falar nestas 
páxinas, inquedo_animador de converxéncias 
mediterráneas, impenitente loitador e pacifista, 
cántanos de primeira man a sua experiéncia vivida o 
15 de Abril, nos días momos que lle tocaron sofrir . 
solidariamente xunto ao povo líbio a agresión 
imperialista de USA . 

· como é que se atopaba en Líbia 
no xusto momento en que se de
sencadeaba o . bombardeo dos 
avións USA? 

-Eu coñecín aos líbios en Ale-

para isa é precisa unha conferén
cia dos países mediterráneos. 
Por último estábamos en líbia 
para reafirmar a nasa solidarie
dade antiimperialista diante das 
agresións que, sobretodo de 
USA, están a sofrer. A nasa pre
séncia física ali tiña tarnén ese 
senso, apoiar a causa líbia. 

cionan através dos con.sellos po
pulares. Desta maneira a defensa 
enténdena como o pavo armado. 
lsto estalles a conducir a un des
mantelamento, ou . ao menos a 
unha suspensión, do exército 
profisional, pasando a xogar un 
papel primordial os Comités Re
.volucionários, que teñen unha 
gran influéncia no proceso, o que 
imposibilita calquer tipo de re
volta tal corno se coñece en oci
dente. Non digo que non poda 
haber algun caso illado, pero 
desde lago nós non o notamos 
apesar de que tivemos aceso a 
certa xente e en nengun momen
to observarn.os nerviosismo, e 
~strañaríanos non aprecialo se 
tioubese os problemas do tipo . 
que se sinalaron. · 

maña xa hai catro ~r:ios, dunha 
forma casual. Part1c1paba nu!l 
Congreso con ~ente dos mov1-
mentos alternativos europeus, a 
miña intervención interesoulles e 
invitáronme a visitar Ubia Rara 
coñecer o seu proceso. Fun ali no 
mes de Xullo de. 1982, por pri
meira vez e efect1va~~nte pare
ceume un proceso mo1 interesan
te non só no plano político senón 
tamén no agrícola. Líbia ten un 
clima moi semellante ao andaluz 
e están a facer algo rnoi intere
sante como é a loita contra o de
serto, que é un problema impor
tante en todo o Norde de Africa 
e que tamén nos afecta a nós. Os 
líb1os están tendo unha série de 
actuacións importantes neste as
pecto ao tempo que están a reali
zar unha série de proxectos agrí
colas que considerarnos de gran 
valor. 

En que lugar o colleu o ata
que? 

Paco Casero durante a entrevista realizada polo noso colaborador Ramón -
Muñiz. 

Penso que se frataba de ocul
tar o tema de-fondo, e agresit5n 
criminal de USA, tratando de 
desviar da opinión pública con 
cantos de que se Gadhafi morre
ra, que se había unha subleva
ción ... -Eu fun a persoa que pri
meiro din a notíc1a ao mundo de 
que Gadhafi estaba vivo e aquí 

A outros niveis, invitáronnos 
tamén a Congresos e nun destes 
expúxenlles a idea de que asi 
como grupos nasos van a Nica
rágua, que outros fosen ali para 
coñecer a sua realidade. Desta 
maneira un grupo de andaluces 
formado por xentes do campo, 
profesores e outras profisions 
heteroxéneas fornas traballar a 
Libia nun proxecto de planta
cións de árbores á vez que nos 
interesábamos pala sua agricul
tura. 

Doutra banda estaba, tarnén, a 
necesidade que nós plantexámos 
de estreitar os nasos lazos de 
'amizade e convivéncia co mundo 
mediterráneo do que formamos 
parte, coñecer a sua cultura e o 
seu folclore. Estannos a dicir que 
somos europeus e quérennos 
meter a cultura xermánica, alon
xándonos do noso meio natural 
que é o mediterráneo e quere
mos fomenta r a necesidade de 
loitar por un mediterráneo neu
tral, sen preséncia estranxeira e 

estado c:rítico 
XESUSVEGA 

-Eu estaba no corazón de Trí
poli, a 1 Qm. do sitio máis afecta
do polas bombas, ou sexa que 
pudernos apreciar todo con per
feita claridade. 

Que alvos fóron os máis afec
tados? 

-Nós presenciámos os bom
bardeos de Trípoli, houbo outros 
en Benghazi. En Trípoli observa
rnos catro ataques --en Benghazi 
non o sabemos- realizados du
rante tres noites, a do luns 14, a 
do martes 15 e a do rnércores 16 
de Abril. A primeira noite empe
zaron ás duas da madrugada e 
lago repetírono ás 5. Pala rádio 
exterior, que era a que podíamos 
sintonizar por ser a única en es
pañol, escoitábamos corno di
cían que se cumpriran os obxec
tivos e que estes eran militares. 
A nós estrañábannos estas notí
cias por canto que podíamos 
apreciar que se trataba dun bom
bardeo bastante intenso; sobre
todo centrado na capital, onde 
moitos obxectivos militares non 
podía haber. Os rneios de comu
nicación xogaron, no conflito, un 
papel fundamental, posterior
mente dixeron que non houbera 
bombardeos, que se trataba dun
ha rebelión contra Gadhafi, rnen
tres nós contemplábamos corno 
na realidade ca1an as bombas 
durante duas noites máis. Foi 
unha situación realmente de xen
reira, de indignación, sinxela
rnente non pensábamos que os 
EE.UU. ousasen atacar unha ci
dade como Trípoli, de 1 millón 
de habitantes. 

O martes pola rnañá eu puden 
ir a distintos lugares, foi cando 
vin persoalmente a Gadhafi, e 
observei como o único obxectivo 
militar afectado fara a sua resi
dencia, 'o resto eran todos civis. 
Tratábase da zona residencial. 
onde está ubicada a embaixada 
francesa, que se salvou da des
trución por rnilagre, ao cair unha 
bomba a 15 metros dela. Se en_ 
lugar de estar conformada esa 
zona de casas baixas, mol esten
dida, fose de edifícios de pisos, 
o desastre teria sido rnaior. -

Os hospitais que fun visitando 
estaban ocupados por mulleres, 
homes el'íenos, rnoitos deles 
destrozados por -un tipo de bom
bas que antes de chegar ao chan 
divídense en outras máis peque
nas e desfán todo o que atopan 
no seu entorno. En Ben_ghaz1 -os 
avións destruiron un colexio e un 
hospital de reabilitación de mi
nusválidos, qu~ por certo eu esti
ven nel duas veces e dispuña 
dunhas técnicas rnoi adiantadas. 
Todo isto demostra que de ob
xectivos militares nada. 

Foi un acto realmente criminal, 
se houbése un mínimo de ética, 
un tribunal internacional debería 
condenar a Ronald Reagan e aos 
seus ·cómplices europeus como 
criminais de guerra, porque estes 
tarnén dalgunha maneira con
sentiron que este feito se produ
cise. 

Cantos mortos e feridos hou
bo, eran civís ou militares? 

-As cifras de martas que de
ron cando nos viñemos foi de 37 

Votos bancários 

en Trípoli e uns 45 en Benghazi, 
asi como de 93 feridos na capital 
e na outra cidade non o sei exac
tamente; creo qué · arredor duns 
80. En canto á outra pergunta pa
rece ser que en Benghazi rnorre
ron 3 militqres e en Trípoli un; 
desde logo nós • pensamos que 
non pasaron de dez os militares 
que puderon morrer, o resto fo
ron civis. No enterro . vimos un
has 5 ou 6 caixas de nenes. En 
canto aos feridos, os civís pasa
ban dun cento: Persoalrnente pu
den .asistir a cenas como as dun
ha muller que perdera toda a sua 
fa.mília; e era tanta a impoténcia 

_e o cabreo que tíñarno·s que non 
sabíamos que , podíamos facer 
por aquela xente, ocorréusenos 
mercar ramos de flores é levalos 
ao fiospltal. A situación nel era 
escalofriante. 

As defensas líbias derribaron 
máis avións do único que reco
ñeceu o Goberno USA? 

-Nós vimos dous, recoñeci
mos concretamente dous: 

Que ocorreu os dias seg_uinfes 
ao bombardeo, realmente houbo
oposición interior a Gadhafi 
como dixeron as axéncias de 
prensa nordeamericanas? 

-lsto lévanos a un terna real
mente preocupante, a pouca ho
nestidade profisional de certos 
medios inforrnativós. Calquera 
que · coñeza o sistema líbio sabe 
que non permite cer'tas causas· 
das que se dixeron. Este plantexa 
a denominada terceira via, e fun-

-hai unha anédota curiosa. Cando 
Gadhafi saiu pala · TV, .os perio
distas americanos quedaron sur
prendidos e dician que non podia 
ser, que se trataba dun video, 
que Gadhafi estaba marta, cando 
se lles explicaba que non podia 
estar hmorto e fa lar dos feitos que 
acababan de acorrer non sa1an 
do seu aso_rnbro. Os que , tiñan 
que dar a noticia da sua marte, 
resulta que a escoitaban de fóra. 

Por outro lado Gadhafi non é 
(¡uestiqnado nestes momentos, é 
un home superquerido pala xen

.te, isto apréciase a simples vista. 
Se o bombardeo buscaba criar 
contradicións -ao seu liderazgo, 
penso que c.onseguiu xustarnen
te o contrário. 

Dixo que estivera con Gadhafi 
despois do -bombarceo, que in
t~rpretación fai el sobre este ata
q_ue 7 Que di referente ás acusa· 
c1óns que lle fai Rea9án de fo
mentar o terrorismo mternacio
n·al? 

-Certamente estiven duas ve
ces con Gadhafi e unha tercéira 
despais do bombardeo. Dixo qu·e 
el está en contra o terrorismo, 
pero a veces a causa é máis com
plicada, o problema non é tan 
doado. Se se acusa a Gadhafi de 
terrorista por que non se poñen 
as pr:obas eneal da mesa? Pero 
non se ensina nada. O que aco
rre é que hai rnoito interés por 
elirninalo. Gadhafi é o ponto de 
referéncia para o terceiro mundo, 

(pasa á páxina 23) 

Dez anos despois da sua proclamación 
como presidente do governo, Adolfo 
Suárez personifica a imaxe do perdedor. 
En reahda~~ · s~be que o seu principal 
capital poht1co e o discreto encanto que 
P~ovoca o feito de que sexa a vítima ele
x1da_ polos poderes fácticos para de
monstrar que eles tampouco pagan trai
dores. 

Suárez ten razóns históricas de peso 
para reclamar un mellar trato pala ban
da da patronal bancária. O seu labor gu
ve.rnamental foi un dos factores deter
n:imantes da estabilidade política e so
cial que pr~cisaba o poder financeiro 
Par? consolidar a sua posición nos pri
~e1ros anos do post-franquismo. Visto 
S e~de esa perspectiva, o traballo de 

uarez, ':'On se pode medir en termos 
01!l

1
n,etanos. lmposíbel cuantificá-lo en 

rn1 lons de pesetas. En todo caso a ban
ca non está ·disposta a pagar o' précio 
que pede o ex-presidente ucedista: fi
~ª~;.1ar un ~mbicioso plan de regreso á 

0
' 1ca activa. Termes seria xeneroso, 

ciª~':Jramente, co prbxecto dun Suárez 
.e ,i~ado ao_s seus negócios. Pero, na · 
~oht1c~, pref1re apostar por outros caba-

dicativos de que o papel que deben xo
gar as forzas políticas do actual sistema 
non está definido dunha vez para sem
pre. A leitura de "El País" é un bon ter
mómetro para comprobar o fenómeno. 
Cando se trata de reducir a influéncia da 
esquerda radical nos m.ovirnentos so
cia1s, sobrancea-se a hexernor1ía do PCE 
en tal ou -cal movilización. Chegadas as 
conxunturas eleitorais, o felipismo que 
preside a liña editorial impón a dinámi
ca de pular a imaxe de división da cha
mada "farnília ·comunista" ainda que 
precise recorrer a unha figura -Santia
go Carrillo- previamente descalificada 
no mesmo xornal. Uln dia defende-se a 
comenéncia da , "unidade comunista" 
para dar estabilidade ao réxirne. Pouco 
despois, particpa-se activamente na ce
rimónia da división. Ca "centrismo" 
acorre algo parecido: promociona-se a 
Roca ou a Suárez en función · do cadro 
eleitoral que s·e desexe configurar. 

confesión de inxenuidade. Seria irnpró
prio dunha persoa que coñeceu moi ben 
as interioridades do franqui-srno e viveu 
de perta os. preparátivos do 23 de Fe
brei ro de 1981. Unha ampla experiéncia 
política que lle deberia permitir asumir 
a evidéncia de que · o _vello · princípio 
"unha·persoa, un voto" é a cóartada his
tórica dun réxime cuxo sistema de re
presentación asenta en bases moito me
nos "literárias": recursos financeiros 
disponíbeis, preséncia nos grandes 
rne1os de cornúnicación ... Ouer dicer: as 
posibilidades eleítorais dunha forza polí
tica están mediatizadas pala actitude 
que_ rnanteñan as i_nstitucións perma
nentes do sistema. E ben sabido que a 
banca e o Exército -por citar. dous ca
sos- non apresentan candidaturas. Sen 
embargo, quen pode ne9ar a realidade 
do mantimento dunha 1rnpor.tante in
fluéncia política pola sua banda? 

burgués realizadas nos últimos tempos. 
Até poderíamos pensar que foi un es
pectaculo montado por un ma.rxista 
para evidenciar aquilo de que, en última 
mstáncia, o poder económico determina 
a actuación do poder político. Coa parti-

. cularidade, adema is, de que a figura de 
Adolfo Suárez serviria para evitar unha 
leitura unilateral da devandita tese, de
monsfrando .que a erase política dispón 
dunha autonomía que explica eventuais 
contradicións entre ela e os seus valedo- _ 
res. . -

Non sabernos se a consigna eleitoral 
do PSOE foi suxerida polos publicitários 
da Asociación Española da Banca. Dado 
que Rafael Termes é rnernbro do Opus 

. ·Dei, a frase -"por buen camino"- re
sultará-lle extraordinariamente familiar. 
O "camiño" do PSOE é ses;¡uro: bons 
benefícios anuais, proteccion nuclear 
USA e ...:._pór se habia dúbidas- primas 
salaríais aos funcionários policiais que 
. realicen un ha dúcia. de detencións diá-
rias. 

Ariúncia-se-nos gue, nesta ocasión, 
Felipe Gonzál.éz pedirá 0-voto por teléfo
no. A técnica é cómoda: el fala pero non 
escoita. Constitue, sen dúbida, o penúlti
mo triunfo da comunicación entre go
vernantes · e governado~. Desgraciiu:fa
mente, eu non teño teléfono. 

QS ma1s seguros. -· 
·Suárez é un dos últimos exemplos in-

Cando - suárez afirma que vivimos 
nunha "demoé:rácia bancária" non po
dem.os pensar que está realizando unha 

A peregrinació_n de políticos á Meca 
bancária constitue unha das rnáis notá
beis apoloxias do ·sistema parlamentário 
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A OTAN QOténcia a guerra .gu-í_mica . ti 

O regreso dos gas.es venenosos < 
Fa lar de armas químiCas reccirda inmediatamente ao-. 
leitor ou ouvinte os gaseados masivos das trincheiras 
europeas na -1 Guerra mundial. Homes con pesados 
abrigos, enterrados até os xoellos na tama apegad.iza, 
con monstruosas máscaras ou sen elas .e berrando 
aterrorizados coa che9ada de nubes amarelas de 
combi·nados neurotóx1cos· e· derivados do fósforo . . 
M'eri.os publicitada pero igualmente horribel fois a 
utilización do ·agent orange polo exército ·dos EEUU 
non Vietnam entre 1961 e 19.71, que proquciü un 
millón e medio de vítimas entr~ a po.voación 

" vietnamita. O pasado 22 de Maio, o comité de Plans 
·de Oefensa da OTAN aprobou a produción dunha 
nova xeración de armas químicas · 

FERNANDO CARBALLA 

Os plans norde~mericanos 
aprobados co consenso da 
OTAN, incluído o Estado espa
ñol (e ~ pesar das reservas ex
presadas por: Din~marca, No
ruega 'e Holanda) propoñen a 
fabricación dunha segunda xe
ración de municións binárias, 
que parece que non se basea
rán nos gases neurotóxicos sa
rin estándar e VX, senón nun 
novo axente de volatilidade in
termédia, identificado somente 
polo indicativo EA 5774. As in
dicacións son que este axente 
é unha forma fisicamente mo
dificada de sornan e non, por 
exemplo, un membro da nova 
família de gases neurotóxicos 
que se di que foi descoberta 
arredor de 1970. No traballo-de 
desenrolo esplotatório feito 
polo exército dos EEUU, estu
dáronse azabutadienos como 
posíbeis axentes anti-distúr
bios, e o programa de axentes 
incapacitantes inclue estudos 
de a·nestesiantes voláteis e de 
solucións ternarias ·de certos . 
glicolados. psicotrópicos, de
presantes a ponto de conxela.-_ 
ción e/ou o novo irritante volá
til EA4923, segundo informaba 
o Anuario 1983 do Instituto In
ternacional de Estocolmo de ln
vestigacións para ,a Paz, o co
ñecido SIPRI. 

O primeiro acordo interna
cional multilateral para a pros
crición das armas quimicas foi 
o protocolo de' · Xenebra de ~ 
1925, que non fo.i asinado po
los Estados Unidos até 1975, . 
pola . administración Nixon; 
logo· da derrota de Vietriar:n. 

Xa nas postrimarias da 1 
G1:1erra mundial, os EEUU dis

- puñan (en Edgewood, Mary
land) do maior arsenal _do mt,m-

'do naquel· tempo, que incluía 
un conxunto de fábricas de ga
ses de guerra e municións quí
micas. 

Durante a 11 Guerra mundial, 
~ EEUU preparáronse para 
empregar o arma química con
tra o Xapón. En Pine Bluff, Ar
kansas -no mesmo arsenal 
onde se ultimaron agora os 
preparativos para fabricar ga
ses nervosos binários- entra-

, ban e~ servício grandes capaci
dades de produción de agresi
vos químicos e púñanse a pon
to métodos de bombardeo quí
mico de barcos xaponeses. 
Nos laboratórios de Fort Detrik 
obtíñanse novas herbiéÍdas 
para aniquilar cultivos e se
menteiras de arroz. Se os nor
deamericanos se a.bstiveron de 
usar a química agresiva foi por
que. tiñan preparada a física 
agresíva. Asi pois, reduciron a 
cinzas Hiroshima e Nagasaqui. · 

Após terminada a contenda, 
os EEUU utilizaron amplamen
te a documentación científico
técnica sobre a síntese e pro
·dución de agresivos químicos , 
ql)e se levaran da Alemania 
nazi e a prestixiosos especialis· 
tas alemáns na matéria. Asi, re
produciuse en gran escala a 
tecnoloxia da obtención de sa
rin, elaborada en Alemaña. En · 
breve prazo rriontouse a pro
ducción dese gas .enervarite 
nas fábricas de Rocky Moun
tains e Mosle Schools. A co- · 
menios da decada. do 60. os 
EEUU incorporaron ao seu ar- · 
senal o agresivo químico mais 
tóxico da clase de substáncias 
fósforo-orgánicas (da que for
ma partre tamén o sarin). Esa 
substáncia extremadamente 

. tóxica, cifrada coas letras VK 
actua sobre o organismo atra
vés dos órgaos de respiració'n 

proxectis químicos binários e
de bombas aéreas Big Eye en 
Pine Bluff. As obras comenza~ 
ron en 1981 e están xa remata
das. O presuposto t9tal do pro
grama de rearme químico al
canza os 10.000 millóns de dó
lares. 

, - Nos arsenais nordeamerica
nos hai actualmenmte tres mi- · 
llóns de municións artilleiras. A 
USAF conta con dúcias de mi
lleiros de bombas de caída li
bre e contenedores con gases 
nervosos (JB e VX), con dispo
sitivos de fumigación. Ade
mais, as armas químicas esta
douniqenses están armacena
das na RFA (4 millóns de litros 
de sarin e VX nos depósitos de 
Hessen, Rheiland-Pfalze Baden 
Wurtmberí;J) Gran Bretaña, Xa
pón e as lllas do Pacífico. As 
Big Eye binárias serán deposi
tadas tamén en ltália. 

§ W. Cstenmeyer, director do 
¡g laboratório de sistemas quími
~ cos do US Army~ escrebeu no 
~ ano 83 nunha revista do exérci
.._ to que a sua institución se 
~ preocupaba ante todo por ela-

, . . . . borar novas substáncias quími-
Un_ha patr_ull.a do exerc1t~ n_ordea!""er1cano, entrenando en simulacros de cas tóxicas, mur:licións e outros 

.guerra qu1m1ca, en Alemania Occidental equipamentos para a guerra 
e a pel non prótexida. A empre- leucémia, anomalias da preñez, química, e fixo constar con sa-
sa .Newport produce vários mi- monstruosidade conxénita, vi- ti_sfacción evidente que o exér-
les de toneladas de- VX. · talidade menoscabada dos re- cito dos EEUU pasaba por un 

A eX'periéncia vietnamita · 

Vietnam foi convertido pqlo 
Mando- nordeamericano nun 
enorme polígono de ensaios 

_mil.itares para a guerra quími
ca. Polo menos 15 substáncias 
tóxicas novas foron "experi
mentadas", entre elas o agresi
vo químico es, em.pregado 'po
licialmente no Sul e en muni
.cións de aviación e artilleria na 
Norde do país. 

Os meios químicos de loita 
contra Vietnam provocaron 
cámbios ·profundos na ecoloxia 
d.o país, causando enormes 
destragos á sua economia e 
irreparábeis lesións á saúde da 
povoacián. Tivo efeitos particu
larmente funesfos · o emprego 
do agente orange, que contén 
dioxina (lémbrese o grave epi
sódio de Seveso), a cal se en
contra agora nas capas superfi
cias e profundas do solo. Esta 
su bstáncia (tetra lorodibenzo
pa radioxina) é causa de moitas 
consecuéncias lonx'.anas da 
querr~ química: enfermedades 
oncolóxicas, cáncer de fígado e 

cén nados. Chamou a átención período de renascimento das 
aos especialistas que, polos armas químicas. 
seus rasgos específicos, as aa-
berracións cromosómicas e ou- As negociacións 
tros cámbios do aparato xené- para o desarme químico 
tico das persoas afectadas polo 
axente laranxa parécense ás al
teracións · cromosómicas do 
mesmo xénero sofridas polos 
habitantes de Hiroshima e Na
gasaqui. Hai pois actualmente 
no planeta duas povoación$ 
masivamente afectadas por 
trastornos xenéticos volunta
riamente producidos por ac
cións militares: unha no Xapón 
e outra no Vietnam. 

Novas tecnoloxicas quími
co-militares 

Despois de asinado o Protocolo 
de Xenebra por Nixon, e coa 
chegada de Reagan ao pode~ 
o Pentágono e a Casa Branca 
procederon a revisar a atitude 
gubernamental, reconducíndoa 
a favor dos armamentos quími
cos como componente de peso 
potencial militar nacional. Deci
diuse construir unha fábrica de 

Tras o citado protocqlo de Xe
nebra do 1925, houbo novas 
intentos de debater nos foros 
internacionais (especialmente 
nas Nacións Unidas) un novo 
tratado que proscrebese as ar
mas químicas. Foi en 1969 e no 
71; porfin en Abril do 72 fir
mouse a Convención sobre 
proibición de desenrolo, pro
dución e acumulación de ar
mas bacteriolóxicas e tóxicas. 
No XXXVI período de sesións 
da Asamblea Xeral da ONU en 
1981, os EEU U foron o único 
país dos 157 membros de 
NNUU que votou en contra da 
resolución que chamou a todos 
os Estados a absterse de pro
ducir e despregar noves tipos 
de arma qu1mica. A OTAN aca
ba de dicir si á guerra química. 

*A maioria dos dados técnicos foron su· 
ministradps por Alexadr Fokin, especia· 
lista soviético en qu ímica orgánica e 
membro do Consello Científico do SIPRI. 

.·Segundo se afirmou no Congreso Antimperialista de Frankfurt 

. Os EE.UU. queren facer un cárcere para todos os pre~os políticos europeus 
Mil cincocentas persoas 

· procedentes de diversos 
país.es participa~on en 
Frankfutrt nun congreso 

~ que tiña como 
denomindor comun a 
· loita contra a represión e 
o imperialismo. A 

=-:-- delegación do Estado 
español estaba composta 
por duas nais de presos · 
políticos, dous mernbros 
da AFAPP e dous 
a·bogadós de presos 
políticos. · 

No. Congreso anti imperialista 
de Frankfurt púxose ao desco
berto unha información do di'á
rio Herald Tribune que desvefa
ba plans do goberno america-
Nº 294 / 5 DE XUÑO / 1986 

no para agrupar a todos os pre
sos políticos europeus nun 
gran surcárcere .. Segundo a 
mesma información, isto per
mitiria aos gobernos utilizar 
aos ·_presos como - reféns en 
caso de secuestro ou de grave 
crise. · ,·· . 

Tamén se puxo de manifesto 
.a gran homoxeneidade das · 
medidas postas en march~ po
los distintos gobernos, todas 
elas tendentes dur. 0u outro 
modo, ao ;'extermínio dos re
volucionários encarcerados". A 
esta conclusión chegaron os fa
miliares dos presos :; políticos 
dos países párticipantes, des
pois de dar a coñecér a situa
ción dos presos políticos. Que- . 
doü tamén en evidéncia que 
expertos de distintos países en 
temas penitencári·os manteñen 
frecuentes para unificar as rn·e-

didas represivas no interior das. 
prisións. 

Ademáis, as diversas delega
_cións.espuxeron a situación xe
ral de cada país, a história e pe
·culiaridade das suas loitas e as 
perspectivas revolucioríárias, 
desenrolándose tamén sesións 
de traballo para ·p_rofundizar 
tanto sobre paí.ses concretos 
como en determinadas cues
tións específicas. 

Asi, os abogatlos reuníronse 
entre el~s, informando sobre o 
desenrolo dos xuícios· e medi
das de restrición aos direitos 
dos letrados nas defensas polí
ticas ·perante os tribunais .. 
· Pero o problema que máis 

'debateron foi o da situación 
dos pre~os políticos nos cárce

·res, estando de acordo na ne
cesidade dunha acción conxun
ta que cordenase as suas diver- . 

sas loitas, formando un grupo 
de traballo que se reunirá pe
riodicamente. 

Os - primelros asuntos sobre 
os que empezarán a traballar 
son sobre a situación dos 
memhros do PCE (R) e a mili-

.tante dos GRAPO detidos en 
Paris a comezos deste ano; a 
extradición do revolucionário 
portorriqueño Willian Morales 
solicitada polo_s EE.UU. a Méxi
co; o proceso de Roma contra . 
600 . militantes das Brigadas 
.Vermellas e, finalmente, o pri
meiro proceso de Paris contra 
os acusados de pertenceren· a 
Acción Directa. ' 

·A poliéia tratou de 
impedir a c~lebración 

Este congreso celebrouse ape-

sar dos intentos de impedilo 
·por parte da policia alemana, 

. mália que contaba con todas as 
autorizacións oficiais. Os orga- · 
nizadores tiveron que entablar 
un pleito coa Policia ~o E_stado. 
Gañar gañárono, pero t1veron 
que soportar o acoso e os con· 
troles sobre os participantes. 

As delegacións dos P~~ses ti
ñan unha representa~1on do 
máis heteroxénea,- po1s xun

1
t0 

as Forzas da Unidade Pop.u_ar 
de Portugal tamén houbo 1 ~-

' t anti-. tervencións meram~n e. de 
rrepresivas e de sol1darieda 
cos presos políticos. C~í!1º d~ 
caso da AFAPP (Asociacionp 
Familiares e ' Amigo~ . dos re
sos Politicos). 

A.E. 

XA' 

) 
do 
Roe 
in si 
tou 
gre 
mo 
ext1 
con 

o 
sas. 
cas. 
TriL 
ge 1 
e a: 
no 
trae 
xeir 
tan1 
afin 
Feli 
viét 
dize 
tem 
lez 
de 
nos 
por1 
trat1 
sua 
aga 
a ni 
ter a 
que 
nal 
pod 
con1 
PSC 
tión 
o SI 
guir 
eleic 
con: 
pare 
desr 
das, 
ción 
tra é 

A 
mer 
dad• 
Oue 
ma 1 

Un 
A ce 
se e 
si de 
Banl 
pres 
carg 
de ar 
zinsl 
sar 1 

Xap1 
Nact 
tern¡ 

· maic 
ras , 
sabe 
emp 
coid1 
ses. 
elab1 

· ciali~ 
repn 
gran 
a h1 

. term 
as p 
Pode 
ras 

- morr 
multi 
lle ce 
Pape 
·mia 1 

Frc 
o ea si 

·actué 
9Unh 
Sotel 
ral 0 
.des < 
da ql 



e 
en 
!a~ 

ta-
' O-
al
ió-

~a

ni- · 
.A 
ni-
li

;es 
)0-
je
;ta-
1a
ros 
de 
len 
( a 
As 
)Si-

do 
mi
no 
rci-
se 

~la
mi
ros 
irra 
sa
cér-
un 

das 

Xe
vos 
iros 
mte 
ovo 
ar-

i no 
fir-

1bre 
)rü-

ar-
cas. 
óns 
1 en 
1ico 

de 
1 da 
dos 
pro· 
pos 
aca· 
ca. 

in su· 
)0Cia
ica e 
)\PRL 

?dilo 
ana, 
is as 
irga-· 
1blar 
ado. 
e ron 
con
~s. 

es ti -
1 do 
unto 
:>.u lar 
o in
anti
da de 
10 o 
1n de 
Pre· 

A.E. 

Os amores da Trilateral 
XAVIER CASTELLANOS. PUMARES 

A 
perguntas de dis

tintos xornais sobre 
o nível de liberaliza
ción da economía 

do Estado español, David 
Rockefell~r, .fun~,ador de. tan 
insigne 1nst1tuc1on, manifes
tou que se deran wandes w~
gresos neste sentido nos ult1-
rnos anos, e que os bancos 
extranxeiros poden traballar 
con total normalidade (1 ). 

Outras declaracións curio
sas ·sen deixar de ser cómi
cas'. fo ron as do presidente da 
Trilateral para Europa, Geor
ge Berthoin; "España voltou", 
e as do presidente do gover
no español: "Esta reunión 
traerá máis inversións extran
xeiras a España". O represen
tante europeu señor Berthoin 
afirrnou a respeito da viaxe de 
Felipe González á Unión So
viética: " persoalmente podo 
dizer que coñezo desde hai 
tempo ao presidente Gonzá
lez e creo que é unha persoa 
de alta calidade e goza da 
nasa estima mais sincera, 
portanto en nengun momento 
tratei de interferir no éxito da 
sua visita á Unión Soviética, e 
agardames .teña éxitos ta':lto 
a nivel multi lateral como bila
teral" sobre algunhas dúvidas 
que a com unidade internacio
nal tiña sobre a chegada ao 
poder dixo: " mais despois do 
congreso extraordinário do 
PSOE onde resolveu a cues
tión do marxismo como fixo 
o SPD alemán, e após conse
guir a maioria nas pasadas 
eleicións, que significou-unha 
consolidación importante 
para a democrácia española, 
despexaron-se todas as dúvi
das, posto que nengunha na
ción pode ser governada con
tra a vontade do seu povo" . 

A Trilateral apoia decidida
mente a entrada na comuni
dade europeia e na OTAN. 
Que é a Tri lateral? quen for
ma parte dela? 

Un pouco de história 
A comisión Trilateral fundou
se en Xu llo de 1973 polo pre
sidente de Chase Manhattan 
Bank, sendo o seu primeiro 
presidente o polaco ex-alto 
cargo da administración nor
d.ea~ericana Zbigniew Brze
z1nsk1. Ten como misión anali
sar os problemas de EE.UU., 
Xapón e Europa Ocidental. 
Nace nunha época de crise in
ternacional onde reclaman 
maior cooperación entre esfe
ras de poder destes países, a 
saber, políticos, banqueiros, 
e~presários, etc. co fin de 
co1da r mellar os seus intere
ses. Funciona sobre traballos 
e!a~o rados por grupos espe-

. c1al 1zados representantes ou 
representados polos tres inte
grantes. Segundo Rockefeller,. 
a humanidade prospera en 

-termos económicos "cando 
as portas · do mercado livre 
Poden trascender as frontei
ras nacionais"; "chegou o 

· momento de dar liberdade ás 
rultina~ionais para permitir

. le continuar o seu inacabado 
P~pel de desenrolo da econo
·m1a mundial" . 

Fr~~a asistiu e.n repetidas 
ocasions as sesións anuais 
actuando de acompañante al~ 
~unha v~z Leopoldo Calvo 
otelo. D1xo-se que a Trilate

~al oscurecía outras ~ctivida
. d~s de grupos paral·elos, ain

que de mesma ·orixe, como 

é o caso do clube Bilberderg, 
que recolle aos máis conser
vadores políticos e homes de 
finanzas, pois non comparten 
as teorias que defendeu o seu 
primeiro presidente sobre as . 
etapas de acumulación, expli
cadas no seu livro "esixencias 
da era tecnotrónica". 

O papel do Estado 
español 

Na dirécción que toma o re
parto de funcións e de papeis 
nos países na actualidade (a 
grande ma ioria non escolle, 
asigna-se-lle) interesa abrir 
un campo que, asi como exis- · 
tente, estava pouco- explota
do. Hai factores que influen 
neste desenvolvimento, · o 
avance dos meios de comuni
cación e de transporte, facili
tando a formación de · áreas 
delimitadas de produción e 
outorgando-lles aos país~s 
sub-desenrolados o papel de 
fornecedores, perpetuando a 
dependéncia económica. Non 
hai 'un só país de América La
tina livre .de pago ao Fondo 
Monetário Internacional. 
Hoxe está-se plantexandó a 
unificación de critérios para 
non pagar a déveda externa. 
Uruguai deve. algo máis de 
800 millóns de dólares, Ar
xentina 5.000, Chile 3.500, 
etc.(2) : . 

O Estado español reune un
has características favorábeis 
á .instalación '<'de empresas 
multinacionais, posibilidade 
de traslado dos traballadores/ 
as, baixos salários, hor.ário"s e 
ritmos de traballo, etc ... 

O papel de Galiza 
Galiza suporta un dos .maio
res pesos a levar no carro do 
capitalismo, en primeiro lugar 
a man de obra barata para ou
tros países, lembren-se os 

, grandes titulares nos meios 
de comunicación na soada 

· entrada na Europa ocidental. 
Os galegos e as galegas po-. 
deremos sair -desta esquina 
do continente para traballar li
vremerite por Europa. Galiza. 

~a foto superior, e no centro, Da
vid Rockefeller durante a última 
reunión da Comisión Trilateral en 
Madrid. Na outra Enrique Múgica, 
representante do »socialismo es
pañol" 

será cenário da grande recon
versión industrial , apesar de 
que o peq;onal técnico (non 
dependente da administra
ción) dixo que si eran rendá
veis, mas era condición indis
pensável reconverter, dividir 
áreas de produción. A reaUda
de di-nos que os europeus 
queren-nos ben, só necesita
ron tempo para preparar o te
rreno e intervir. A entrada in
teresava-lle a todos os países, 
o New York Times dizia: "a 
invers1on extraxeira (USA) 
disminuiria moito no suposto 
dun maior retraso no ingre
so". A nosa situación econó~ 
mica é tecnoloxicamente de
pendente, e portante aumen
tarán as importacións. 

A trilateral gosta 
do PSOE no governo 
O falecido alcalde de Madrid, 
Tierno Galván, foi un dos can- -
didatos á delegación e~paño
la · na Trilateral; os maos en
tendimentos deste home con 
Felipe González vetaron a en
trada do profesor ... vello ma
rxista. Sería Enrique Múgica o 
galardonado. Foi con toda se
guridade a grande direitiza
ción do PSOE após o congre
so extraordinário, cando ficou ' 
mais ·valida únha liña mode
rada e non marxista. Mas 
existían unhas características 
non apropriadas para o ingre
so dalgun socialista, a política 
exterior . era duvidosa -pre
sénci a española na cume dos 
países socialistas non:.alinea
dos na Hab'ana, non recoñeci
mento de Israel, ambigüidade 
sobre a OTAN,. etc. Ante esas 
posicións António Garrigues 
Walker declarava: "Esta polí
tica de opcións . a bertas ten 
validez nunha primeira fase, 
mas non é léxico que poda 
durar mais tempo. España 
deve · integrarse nas institu
cións ocidentais". 

Nesta época trazavan-se as 
liñas a seguir segundo os diri
xentes ianquis: ·flexibilizadón 
das relacións laborais, os sec
tores en crise, como a siderúr
xia e construción naval, serán 

reestruturados, eliminación · 
progresiva dos controlos dos. 
prezos, etc ... Segundo a Trila
teral o resultado do congreso 
extraordinário favoreceu o in
greso dalgun sqcial-demócra
ta do PSOE e ademais con
sentido polos tr-ilateralistas 
españois xa integrados, que 
vian a necesidade de integra
ción co fin de ampliar e equi.
parar-se ªº resto sfos. países 
europeus que mantiñan xente 
social-demócrata. 

A algunhas · reimións tiñan 
asistido personaxes como o 
falecído Olof Pal.me, dirixente 
da Internacional Sociálista, 
Margaret Thatcher, Helmut 
Schmidt, etc. · 

O Estado español é~ a ponte 
cos países de fala española, 
un estado de exportación 
ideolóxica, traspaso ·de méto
dos e formas desta democrá
cia a paíse~ latinoamericanos. 
A Internacional socialista ca-· 
miña no mesmo sentido, con
trolar os cámbios democráti
cos sen alterar a orde econó
mica existente. 

A Trilateral 
anticomunísta 

Rockefeller responde con 
cinismo á pergunta de por 
que a auséncia de membros 
comunistas: .!'é unha socieda
de dirixida a potenciar os sis
temas democráticos e por iso 
non admitimos reximes dita
toriais, ben de esquerdas ou 
de direitas como lamentabel
mente era· España, nen por
tanto a representantes que fa
vorezan este tipo de socieda
des".: 

Textualmente di un informe 
da Trilateral: _ "o funciona
mento efectivo do sistema 
político democrático require 
habitualmente unha certa me
dida de apatia e de non parti
cipación por parte de indivi
duos e grupos. No pasado, 

· calquer sociedade democráti
ca contava cunha popul·ación 
marxinal, mais ou menos im-. · 
portante numericamente, que 
non participava activamente 
na loita política. En si mesma 
esta marxinación dalguns 
grupos é antidemocrática por 
natureza, mas tatnén foi un 
dos factores que permitiron 
que a democrácia funciona~e 
efectivamente. · · 

Grupos sociais marxinais, 
por-exemplo.os negros, parti
cipavari agora con pleno di
reito no sistema político . . E 
aparece o perigo de sobreca
rregar o sistema político con 
esixéncias que amplien as 
suas funcións e erosionen a 
súa autoridade." 

A Trilateral, lixo maior do 
capitalismo, é unha das ar- . 
mas mais fortes con que con
tan os imperialistas actual
mente. A poderosa unión en-

. tre ianquis, xaponeses e euro
peus é un empedimento no 
avance social cando médian 
eses intereses,. que ·non po
den ser outros en países de_
sas características e con eses 
obxectivos, os de dominar, 
oprimir e conservar. · 

NOTAS 
l. En Galiza están fechando 

varias oficinas do Bank Of Cre
dit¡ descoñecendo-se cal vai ser 
o ruturo do personal, indepen
dentemente éJe a quen pertence 
o capital a direccion económica . 
xeral ten unha orientación úni
ca. 

__ 2. Cqngreso-conferencia ~Q
bre a deveda externa 'de Amen
ca Latina na Habana o ano pa
sado (discurso de Fidel Castro). 

como quen di ~ 

Stroessner. 
MANUEL i.UEIRO REY 

Lembro a~ora unha conver
sa _qüe t1ven hai un ano, 
mentras disfrutaba do· mai
no outono bonaerense, co 
poeta e gran amigo Elvio 
Romero. · 
· Elvio Romero -cecáais 
con Roa' Bastos~ é unha 
das figurás máis ·importan
tes da literatura presente do 
Paraguay. 

Elvio Romeró leva máis 
da· mitade da súa vida no 
exilio, sempre na brega, 
porque, como Benedetti di, 

. é dos que non lle sabe pór 
as costas á relidade nen He 
ten xenreira ao compromi 
so, pois Elvio ·é dos que ma
tina que hai que facer un 

. mundo no cal, antre outras 
causas, tamén "os soñado
res manteñan o seu direito · 
a soñar". 

Nesa conversa; Elvio es
pricábanos a Paco lores e a 
min (Lores é o segredario 
da Federación· de Socieda
des "Galegas de Buenos Ai
res ) a miserenta situación 
que .s~fre ~ Paragu~y, den
de ha1 ma1s de tnnta anos, 

· perante a aititude indifirente 
do mundo en xeral, pois 
mentras se fala ("é con moi
ta razón" -berraba Elvio 
cabreado-) das salvaxes 
matanzas da Arxentina ou 
da brutal op~esión de Pino
chet, sabor o Paraguay sem
pre houbo unhaz capa de si
lencio, case cómplice, como 
si quixer dicir, calando, de 
que "no meu país ·amado", 
a vida non ten atranGos, e 
alí todo queda reducido á 
falta de libertade, que xa 
non sería · pouco. ·Mais non 
é así, meus amigos: o dita
dor Stroessner ("¡maldito 
bicho que debeu -parir un 
caimán!") é guen d1rixe que 
no "meu pa1s amado", es- . 
tense a prod\,Jcir os mesmos 
feitos da Arxentina ou de 
Chile, coa mesma inqueda"n
te maneira de deixar á beira 
a anguria dun pobo .morto 
que quer ·vivir. Stroessner 
ten unha vergoña diante do 
mundo, o seu refuxio de pu
tas finas, de criminais de 
primer orde, e de ladróns de 
todolos xeitos e lugares. 
Mátase en Chile. Matouse 
en Arxentina . E tamén se 
mata en Paraguay. Unhas 
veces mátase coa fame, ou
tras veces coa tortur·a, e 
cando fai falla a vía rápida, 
coa pistola. · 

Ouvindo aquela descri
ción tan viva e doente, nós, 
por saberes se dentro do 
Paraguay hai algunha forza 
de resistencia, pergunta
moslle: E se hoxe se convo
can ·unhas eleccións vixila
das _por fo!za,s extr~n~eiras, 
¿quen ganana, Elv10 .... El, 
sen pensalo, como un lus
tres, respostou :,, Stroessner. 
E como ollou as npsas fac"ia
nas da aparvallados, díxo
nos: Stroessner aplicou o 
máis . refinado sistema das 
tres pes (P.P.P.) é deixou 
ermo o campo político e so
cial do "meu país amado". 
As tres pes (P.P.P.) é un sis
tema s1ríxelo, baseado en 
tres pilares: Prata pára ·o 
amigo - promo para o ne
migo - e pau para o indife
rente/ Apricado a raxatáboa, 
non queda ninguén. 

Hoxe leo que Stroessner 
dixo: "Si lo dispone el Partí

. do Colorado y tengo condi
ciones, seré nuevamente 
candidato a la presidencia". 

E hoxe estou ouvindo as 
palabras de Elvio Romero, 
como a voz do desterro que 
sempre é alimento dun hino 
de espranza, ainda. ca angu
ria comprobe máis tarde co 
di_tador siga gallopando so
bar o lombo da maldade: 
"iMaldíto bicho que pariu 

un caimán f" -
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O Cego con ordenador <ou ª e~cepción como apariéncia de normalidade) 

~asou o tempo no que se . 
consideraban inferiores., 
distintos, e despreciábeis a 
cegos, enanos, parapléxi
cos e minusválidos en xe
ral. En realidade, seria ab
surdo. marxinar a persoas 
que apesar das suas <;iefi- · 
ciéncias, levan unha vida. 
absolutamente ·normal ou, 
polo menos iso é o que in
tentan demostrarnoos atra
vés dos medios de comuni
cación. Explícome. 

'/f ;j .. 
· "\~ 

No famoso prqgrama "Vi
vir cada Dia", dedícanlle 
naqa nienos que un espácio 
a un parapléxico que conse
guiu casar cunha mu.ller 
normal. "Vostede tamén 
pode ·ligar cun paralítico", 
sinalaban afina! da reporta
xe en tono .misionero. 

A boda de dous· enanos 
foi retransmitida en directo 
. poi a tei'evisión; · xa o ven, 
eles tamén casan como cal
quera. 

· Precisamente tamén eran 
enanos os que entrevistaba 
Mercedes Milá un xoves, 
coa pretensión de demos
trarnos o normais que erah. 

Que un ceQC? sexa_ abog~
do, que un sordo tena un ti
llo, que Lin mongólico vaia 
ao cine, é notíciá, estamos 
de acordo. E novidade, 
como todo o estraño ou· 
anormal, pero, tal e como 
se tratan normalmente es
tas noticias, fanlle un fraco 

.._ 
ro 
~ 
üS 

C/l e 
ro 
u 

Galici~~ A N osa Prirneira . Empresa 
.\ 

I 
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favor á tan desexada iñte
grac1on.' p_or vários moti
vos; pnmetro, porque ne·ste 
tipo de entrevistas adoitan 
a tratalos como bufóns ou 
personaxes de circo, contri
buindo, por tanto á sua ma
rxinación, e segundo por
que apresentan ao minus
válido ou marxinado en 
cuestión, como paradigma 
do resto dos indivíduos co 
mesmo problema. 
Este método de recorrer á 
casuística -tan utilizado 
nesta sociedade- non fai 
máis que ocultar o proble
ma de fondo, dar a impre
sión de que todo é normal 
omitindo que, se un mon~ 
gólico vai ao cine, hai miles 
que non saben nen que 
existe tal causa. Porén, pó
ñenno a el na tele, dando a 
impresión de que é un 
exemplo collido ao azar. 

Asi topamos un anúncio 
dun superordenador desti
nado aos cegos; vendo iso 
ben podemos pensar : -

_ que ben, agora os cegos xa 
poden manexar tranquila
mente ordenadores perso
nais e avantar asi un gran 
paso na sua "normaliza
ción". Si, pero hai un pe
queno detalle que á vista 
deste spot pasaríanos desa
percibido: a imensa maioria 
dos cegos non saben ~n 
sequer ler nen escreber en 
brail/e, con pauta e punzón 
manuais. Pero iso non im
porta. O realmente impor
tante dar a impresión de 
que si, de que a maioria dos 
invidentes ansiaban a tal 
maravilla da técnica, e era 
xa unha das poucas cousas 
que lles faltaba para ser 
como os seus viciños (ta
mén segundo os anúncios, 
que insisten en que hoxe 
todo o mundo ten un orde
nador, ou polo menos pre-
cisa dell. .. 

6 lmaxínome na telev1s1 n 
soviética unha entrevista 
cun cego porque traballa de 
contábel nunha empresa, 
ou cun xordo que vai ao 
cine, ou cun paraléxico que 
vive só e independente: Se~ 
ría absurdo porque al(,, 1~0 e 
normal. Os minusvahdos 
receben unha educación e 
unha preparación que lles 
permite aceder a calqu~r 
posto de traballo, aga.s 
aqueles nos que a ~ua m~
nusvalia supón un 1mped1-
mento real. . · 

Aqui non; aqu1 non se 
lles proporciona ~n.h_a edu
cación que lle posibilite ma· 
nexarse poi si mesm~s, ~ 
os poucos que consi~ue 
un traballo, fano at,r~ves ~~ 
organizacións beneficas 
catro ou cinco empregos 

· mente criados - exclusiva_ -~ 
para eles. · apesar 

En f_in, qu_e aqu1, ren 
. da apariencia . gue que ui

dar de normal1dade.' s~~m· 
remos a ler por mo1t~otícia 
po na prensa, como n au· 
curiosa: "tre·s cegos fa sur· 
toestop na .estrada de pa 
. ,, "Un xordo acam gos · - das 
coa moza no camping a 
C. " "Un parado · ~~ 1es , . . d só seis 

- tr:aballo despo1,~ e 
meses no paro ,... LA 

. NORIA VARE . 

:~. · .... _ 
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VARELA 

~ Para o 12 de Xuño 
/ 

,. 

Convocada un ha folga · xeral· 
na· co.marca de Ferrol 
O dia 12 de Xuño vai ter lugar 
unha folga xeral na comarca do 
Ferrol, convocada por todos os 
sindicatos, agás UGT, "para re
cordarlle ao PSOE e AP o que 

. fixeron por esta comarca . e -
onde. van as su as promesas". 

Esta xornada de loita ten lu
gar nun momento, eleicións á 
parte, no que· a ~rise segue a 

0 arreciar pois estanse esgotan
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.-~ do os subs~ios de desempre
A manifestación no Obradoiro go da maioria do persoal de 

Astano; an-únciase o plan de 

.. .... ! 

-:~~:+~ ~·~ .. ·--J;-
... ~:~ 

~-.:~.;; •. ;;_~=·~y-:-__: ,~--::---:--

Compostela, dia 31 de Maio reconversión de Bazán e o pe
che das empresas é case un 
feito cotidiano. Nos· últimos 

meses foron máis de dez as 
empresas que cerraron as suas 
factorías e agora anúnciase a 
regulación d~ emprego en Me
gasa, con Hispania . nunha si
tuación sumamente delicada . 

O desmantelamento estase a 
producir a 'todos os niveis, 
afectando á totalidade dos sec- · 
tores, sen que a promesa de 
criación , de emprego se faga 
realidade nen sequer · para a 
propaganda. _ · 

Perante isto, os sindicatos, 
apoiados polos comités de em
presa e a coordenadora de ·pa
rados, pensan que é inevitábel 

dar unha resp()sta na rua, so
bretodo ñun momento no que · 
os partidos g9bern(,:tntes andan . 
facendo campaña das suas rea
lizacións, esquecéndo das pro
mesas, e xa non digamos sen 
querer ver a realidade presen
te. 

Os sindicatos tamén recla
marop o apoio dos alcaldes de 
Ferrolte~ra que, posibelmente 
na sua maioria, · se unirán a 
.esta movilización e chamarán á 
paralización laboral e -peche de 
estabelecimentos o dia 12. 

A.E. 

Perto de / 
Éxito da lóita dos estudantes sancionados por colocar carteis en gálego 

duas mil persoas 
manifestáronse 
polo emprego 
Cerca de duas mil persoas se 
manifestaron o día 31 de Maio 
en Santiago contra o paro e 
pola aplicación dun Plan Gale
go de Emprego, convocadas 
po la Cordenadora de Empresas 
en Crise, Asamblea de Parados 
e INTG. 

Precisamente o Secretário 
Xeral da INTG, Xan Carballo, e 
os representantes destas em
presas en crise e dos parados 
eran os que abrian a manifesta
ción cunha pancarta que recla
maba o "Plan Galego de Em
prego". 

!mediatamente detrás mar-
, chaba outra pancarta coa len
da : "Por un Posto de Traballo 
Digno e unha Galiza Liberada", 
que portaban membros do Se
cretariado Nacional da INTG. 

Esta manifestación, na que 
estiveron presentes diversas 
seccións sindicais de empresas 
como Alúmina, Astano, Ende
sa, etc., representantes do 
BNG, saiu ás 12 da mañá da 
Porta do Camiño e despois dun 
percorrido polas distintas ruas 
compostelanas, tanto da parte 
antiga como da nova, rematou 
na praza do Obradoiro. 

Os berros coreados foron os 
xa tradicionais de "Postas de 

Traballo na Nosa Terra", "Gali
za Ceibe sen Explotación" e ou
tros contra o PSOE, a Xunta, 
AP, e as suas promesas de em
prego. 

As distintas empresas en cri
se, asi como as seccións sindi
cais que apóiaban a manifesta
ción, portaban pancartas alusi
vas e reivindicativas, facendo 
fincapé na sua situación. 

Na Praza do Obradoiro diri
xiuse aos manifestantes Xan 
Carballo, Secretário Xeral da 
INTG, denunciando a situación 
pota que atravesa a clase obrei
ra galega que é vítima da colo
nización·carregando con todo o 
peso da crise do capitalismo. 
Tamén tivo palabras de crítica 
para Fernández Albor, ao que 
lle tiñan pedido unha entrevista 
á que non acedeu, denuncian
do os cartos que se gastan na 
campaña eleitoral para un par
lamento madrileño que non vai 
a resolver nengun problema da 
clase obreira galega, en vez de 
investir este diñeiro en criar 
postas de traballo. Reclamou o 
"Plan Galega de Emprego", 
como solución á actual crise. 

O acto rematou co canto do 
Hino galego e a Internacional. 

.. ···· 

A.E. 

... 
······ ... ··· 
·· ······· 

A Conselleria de Edúcación deixou ··sen . . 

efeito a -sanción da dirección do -- CEI . 
"Deixar sen efeito a expul

sión definitiva que acordara o 
Consello de Dirección do Cen
tro de Ensinanzas Jntegradas 
(CEI) de Vigo na sua reunipn 
dos dias 14 e 15 de Maio a res
peito dos alunes Bernardo Val
dés Pazos e Xosé Manuel Car
ballido García". Nestes termos . 
se expresa a resolución da· 
Consellaria de Educación da 
Xunta en nota remitida ás par
tes implicadas no conflito, polo _ 
cal foran sancionados dous 
alunos ao colocar carteis con 
motivo das Letras Galegas "en 
lugares non ~utoriz?ldos". 

Na mesma resolución indíca-
- se tamén o acordo de "impor 

aos estudantes citados a san
ción de privación temporal de 
asisténcia e permanéncia no 
Centro durante 15 dias, des
contados, no seu caso, os que 
se podan acreditar debidamen
te cumpridos, sen perxuício de 
que podan apresentarse aos 
exames e utilizar a Biblioteca 
do Centro, en horário lectivo, 
para preparación ·dos m_es
mos". 

Nos diferentes· Resultandos 
estabelécese como "a sanción 
de expulsión temporal do Cen
tro por 15 dias, por desobe
diéncia reiterada á proibición 
de colocar carteis en lu~ares 
non autorizados" foi "revisada 

... 
.... 
... 

a pior, polo Consello de Direc
ción do Centro, impondo a ex
pulsión definitiva, se ben só · 
emiten o seu voto 8 membros 
dos cales 6 son afirmativos". 

Nos Considerandos indícase 
tamén que a inda que a conduta . 
dos alunos "resulte grave", 
"non se estima que, por sr só, 
xustifique sanción tan extrema, 
como seria a expulsión definiti- · 
va do Centro e, de apreciarse 
outros feitos que pudesen in
ducir a tal. medida, serian estra
ños ao procedimento iniciado, 

-amén de que foran suficiente
mente contrastados e a sua 
gravidade fose determinante 
da medida adoptada".-

Noutro sentidÓ suxírese ade
mais que a decisión revisada 
"a pior" polo Con sello de Di
rección pudo selo "talvez polas 
circunstáncias que no momen
to concorrian no Centro e en 
atención a outros feitos .que se 
lle imputan aos comparecen-
tes". · 

· Os alunes sancionados foran 
acusados pola Dirección (ver a 
información do número ante
rim de ANT) de seren os pro- _ 
motores das protestas e movili
zacións de solidariedade. 

Por outra parte, segundo fon
tes dos sancionados, o expe
dente teria sido aberto máis 

polo feito de ser carteis en ga
lego e en apoio do galego, vis
to o antigaleguismo c:to que te
ria dado proba a ..-dirección e 
visto ademais que desde os 
oito meses anteriores eran 
moitos os carteis coloéados no 
centro fóra dos tablóns expre
samente indicados, se ben fo
sen de discotecas, cine-clubes, 
etc. 

Dimisión da Dirección 
Ante esta resolución da Conse
llaria de Educa'ción, a Dirección 
do Centro anunciou a sua dimi
sión, por sentirse desautoriza
da e por considerar entre ou
tras razóns que "parecia que os 
estudantes por pertencer a par
tidos políticos xa non eran 
iguais perante a lei". Lembre
mos que un dos estudantes 
sancionados pertence. a ER'GA 

, ~ o outro ás Xuventudes Co
munistas. 

O próxiino 27 de. Xuño . o 
Consello Escolar do Centro ele
xerá de novo dirección. 

Para alguns ~estigos do con
flito, o éxito da loita estudantil 
e da solidariedade recebida po- . 
los alunos sancionados viria in.l 
fluído en parte pola proximida
de -das eleicións e· a necesidade 
das institucións de alonxar cal
quer posíbel incidente grave. -

M.V. 
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Minutos musicais 

Chernobil-México. O· mo~bo
so partido gañárono os ne
crofílicos USA porcfue a nen
gun outro Estado do planeta 
se lle ocor'reria tentar erguer
se con ' tan macab'ra vitória: 
URSS 2, EEUU 2.100. Fala
mos de mortos por avería 
nuclear, 11on de goles. Logo 
da repetición das XOQadas 
máis interesantes, o silencio. 

·Un siléncio nen sequer roto 
por Televisión Española para ' 
informar, como frxo algunha 
prensa, de que científicos 
no.rdeamericanos estaban a l 

considerar verídica a infor
mación soviética sobre o aci
dente e posibelmente certei
ro o dado de que o mundo 
só encaixara dous comunis
tas mortos. 

A consorte, fina. Carme 
Romero, esposa do presi
dente do ·governo español, 
ven de facer en Televisión o 
máis intelixente panexírico 
do seu ~ marido e ·do PSOE 
que. se teña ouvido nesa 
casa en moitos meses. Foi 
no programa jueves a jueve$ 
do pasado 15 de Maio, .onde 
tamén interviron os cantan
tes -iso, os cantantes- Ana 

· Belén e Víctor .Manuel, que 
· non foron capaces de propa
gandear a Izquierda Unrda 
apesar das factlidadas dadas 
pola condutora do progra
ma. Que aprendan da con
sorte. Que aprenda tamén 
Calviño a servir. Por certo, 
dese por estrangulado o pri-

- meiro que me veña · a d1cer 
que Mercedes Milá é unha 
grande periodista porque é 
agresiva, porque é incisiva, 
porque é isto, porque é aqui
lo. O que é a tia é unha chou
riza informativa de moito 
coidado (verbigratia, a .entre
vista do mesmo dia á viúva 
de Tierno Galván). 

Televisión cañi. Nen Xaán 
Manuel Carreira, escrebendo 
sobre Lluís Llach, seria home 
de cortar un traxe como o 
que Televisión Espa.ñola lle 
acaba de facer ao "drestro" 
Curto Romero. "Desastr:.e . 

a partir · 
de abril cada 

81 días, desde 
.·1icarigoa ao im 
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·con la espada", "inutil con la 
muleta",. e deus sabe que 
máis epítetos descalificantes 
ou mesmo insultantes.lle de
dico.u o Ente ao toureiro an
daluz antes-· de despachalo 
cun comento. que_ pen pode
ria sintetizarse asi: acomple- · 
xado pivo dec,adente .. P<;>la 
contra, o tamen carn1cerro 
Sapartaco recebeu un encen
dido elóxio. En Televisión 
nunca :se vilipendiou a Von 
Karajan por un mal concerto; 
xamais se vituperou a Garcia 
Márquez por unha mediocre 
novela, nen de-coña se ana
temizou contra Miró por un 
cartel improcedente. Pero 
toureiros tremede. Coa sua 
páxina taurina, TVE é, sen 
querelo, a priineira en degra
dar merecidamente e en xus
tícia : a "Fiesta Nacional". 
Desde dias. antes de que San 
Isidro non infrinxise o seu 
anual castigo televis.ado a 
base de gandaria, banderi
ñas e pasodobres asasina
dos, Manuel Vicent estaba 
alerta: /1 A temporada taurina 
acaba de coménzar. Esa te
diosa cochambre que un 
povo teria de votar ao sumi
diero dos asuntos .inóbeis, 
vai ser outravolta ensalzada 
con ad-xectivos idiotas e su
blimes, retrasmitida por tele
visión, imposta desde os pe
riódicos, presidida por políti
cos, alentadaa por governan
tes" (El País, 13 de Maio). . 

Estas· -non son as novas 
das nove. Jsto, mellor dito, 
non ten moito a ver coa tele
visión en si, ou si?: o PSOE, 
no seu novo programa elei- · 
toral, considera . posíbel a 
criación de 100.000 novos 
postos de traballo. Que coro- · 
lário mellar para catro anos 
de calviñismo (o ·calviñismo 
era confisión protestante 
que tiña ás sagras Escrituras 
como única fonte de fé; o 

' calviñismo é o fenomeno 
post-transitório protestábel 
que se ten como pril'.lcipal. 
responsábel das cuítas políti
cas do Estado) que a resolu-

.. 

·ción, a partir da pri.mícia tele
visiva, premeditada, noctur
na e alevosa do 21 de Maio, 
da seguinte regra de tres: se 

promesa· de criación de 
800.000 postos de traballo 

- supuxo o apaño de 
10.000.000 . de votos, a pro
mesa de criación · de só 
·100.000 correspóndenlle xis; 
xis igual a 1.250.000 votos. 
Mellor . lles seria a moitos 
candidatos quintacolunistas 
comenzar a procurar choio. · 

Breves. Cada vez que na
Fráncia ' prenden un da -ETA, 
Television Española eléxeo 
número 1 da ·organizacióp. 
Segundo TVE, os rumanos 

· que aproveitaron un partido 
dun seu equipo en Sevilla 
para . pedir asilo político en 
España -xa saberán onde 
se meteron, xa- eran todos 
de carreira, como dando a 

· entender que só os máis tú
zaros son felices alén do Te

··1ón de Aceiro; por que non 
· dixeron nunca que os cuba

nos que .se foron plantar pi
nos a Miami eran o persoal 
máis borde da illa? la defen
der Líbia dos Telediários con 
unllas e dentes, con Parker e 
Olivetti, pero Bias Piñar reco..: 
méndame prudéncia .. O In
forme Semanal do 24 de 
Maio despchoüse a gosto 

- coa Unión Sovi~tica a,propó
sito da visita de Felipe Gon
zález: "crítica situadón da 
economia", "estancamento 
industrial", "desabasteci
mento comercial e alimentá
rio", fondas desigualdades 
entre homes e mulleres; sei
que1estás, as mulleres, só te
ñen un ano -axiña ano e 
medio- de excedéncia com
pletamente retribuida por 
parir, e claro, iso é unha ver
goña, un escándalo, un sín
toma da explotación machis
ta: as daqui teñen todo o 
tempo do mundo para parir 
canto lles pete, pero nofl co-

. bran nen chico porque están 
no paro .e máis Ocidente. 

HERNAN NAVAL. 

Os veciños. acusan ás graveiras 

As causas do 
esfarelamento do 
peirao· de Salvaterra 
O peirao do transbordador Salvaterra-Moncao sofreu 
un derrumbamento na ribeira galega a pasada 
semana. Había sete meses que finalizaran as obras 
Agora estanse .a investigar as causas, pero as · 
explicación$ oficiais, tanto do Axuntamento como da 
..Xunta, ·non satisfán á maioria das persoas do 
Condado. Mentres, o transporte está par.alizado. 

o venres dia 30, ás nove da . 
mañá fundíronse dous blocos 
de cemento do peirao de ama
rre do trans..bordador Salvate
rra-Mooyáo, na benda do Con
dado. As ·once da mañá fundí
ronse outres tres blocos, polo 
que 1 O dos 72 metros dos que 
consta o peirao, foron á canle 
do rio, co agravante de que son 
no ponto de atraque. 

Mentres as autoridades 
a~úncian unha investigación 
para decretar as causas destes 
derrumbamentos, os viciños 
parecen ter máis claro cales 
son esas causas. 

Xosé González, representan
te de Adega na comarca afir
maba con rotundidade a este 
periódico que "a causa débese 
á erosión que produce a água 
contra ·o peirao", mentres que 
para o Axuntamento de Salva
terra a causa foron /1 as crecidas 
de inverno, que fixeron que as 
áugas. do rio Miño socavasen a 
liña de a~raque" Gonzalez, asi 
como outros viciños consulta
dos, negan que durante este in
verno houbese riadas tales 
como para por si soas socavar 
eses alicerces. Para eles a forza 
erosiva . da água débese ás 
areeiras, 11 pois se escarban na 
canle do ria até 16 metros do 
fondo nalguns lados, chegandó 
aos dous metros cerca do pei
rao, é fácil de imaxinar que a 
áuga escarabellase a terra e se 
derrumbasen eses blocas". 

Coas que si coinciden osVici
ños é coas primeiras aprecia
cións dos técnicos ao afirmar 
que "non é de estrañar o esfa
relamento cando non se puxe
ron pilotes de suxección ao 
fondo e se asentaron eses blo
cos (metro e médio por tres) 
enriba dos cantos do rio". Pero 
alguns viciños van máis alá e 
denúncian tamén a forma en 
que foi construída a platafor
ma: "sen levar viguetas de fe
rro como é habitual e se fai en 
calquer obra." "Aquí non, se
guen a dicer", o que fixeron foi 
adornar con cemento por riba . 
"Asi non podía aguantar". 

Defeito na construción 

Tamén as autoridades parecen 
estat de acórdo no defeito de 
construción, xustificando que 
se realizase "cun presuposto 
mui baixo". 

Estas obras, que foron adxu
dicadas dirE;?ctamehte á empre
sa "Dragados y Construcio- . 
nes", realizáranse en virtude 
dunha concesión do Ministério 
de Transportes ao Axuntamen
to de Salvaterra, con axuda fi
nanceira · de cen millóns da 
Conselleria de Ordenación do 
T~rritório. 

Unha inaguración 
polémica · 

As obras foron realizadéis rapi
damente, x.a.. que se aproxima
ban as eléicións autonómicas e 
a Xur]ta tiña presa porque fun
cio"nase". O intento de inaugura
ción en si levantou unha gran 
polémica ao apresentarse a Po
~icia Nacional no peirao para 
evitar . que a Xunta - invadira 
competéncias do Estado, tais 

/ 

com~ ª:> internacionais, tendo 
que limitarse o Conselleiro Ca
rre.ño a inaugurar som~ntes 0 
pe1rao. 

Pero., ao fin, problemas pro· 
tocolários á parte, . para ver 
quen se levaba os benefícios 
eleitorais da sua construcción 
o transbordador empezou á 
funcionar con notábel éxito e 
con enorme ledícia tanto p~ra 
os de Salvaterra, que vian asi 
como voltaba a aduana que ha
bia antes do 36, como para os 
de Monyáo que tamén vlan in· 
crementar o comércio, e po· 
dian pasar a Galicia a facer as 
suas compras. Tamén numero
sos visitantes galegas prefe
rian o transbordador á ateigada 
fronteira de Tui. 

Asi este transbordador, que 
pode levar a 20 turismos e cen 
persoas, que tarda cinco minu
tos en facer o percorrido, preci
sándose unha espera de 15 mi
nutos para o embarque, acre
centou notabelmente a comu
nicación entre as duas mar><es. 

O problema das graveiras 

Pero se grande foi a polémica 
do transbordador, desde a sua 
inauguración, meirande é o de
bate que suscitan as graveiras 
que se instalan na manee do rio 
e que, segundo a maioria, 
"producen incalcu lábeis da
nos". 

Para os viciños estas son as 
principais culpábeis, operando 
totalmente na ilegal idade. 

Fan esta imputación de ilega· 
lidade apoiándose no docu
mento de concesión do trans
bordador no que se afirma que 
se fai falta dragar o rio polo 
arrastre de terra, o producto 
sacado nunca pode reeercutir 
en benefício privado. 'Draga
dos" concedeulle a obra de 
limpeza do ria a Pablo Gonza
lez, coñecido polo sobrenom~ 
de "Chivo", pagándolle 1.o.!111· 
llóns por realizala. Os vrcinos 
denúncian que, " unha vez ter
minadas as obras o "Chivo", 
continua a dragar sacando ~a
mións e camións, sen que nin· 
guén lle diga nada" . 

Acusan ao gobernador de 
contradecirse ao afirmar que 
só existen duas graveiras, qu~ 
son as únicas que teñen permr· 
so, posto que Pablo . González 
segue a traballar no no. 

Por Salvaterra tamén se fa la 
das boas "relacións do Alcalde 
Grandal e Pablo González, aos 
que afirman ver frecuentemen
te comendo xuntos, coa c~!TI
pañia do sarxento da M_arrna. 
Din que a amizade é mor forte 
o que levou a que: o Alcalde 
apadriñase ao fill o de Pablo 
González despois da constru
ción do transbordador . 

Asi as · cousas parece haber 
unanimidade entre todos. en 
que a construción s~ realizo~ 
mal, e que foi a erosión o q ~· 
propiciou o derrumbament ' 
onde hai diferencias é ~o P~;: 
qué da mesma. Os técnicos al· 
ñen a palabra e, se cadra, er· 
gun. dja; coñeceremos as v ha 
·dadeiras razóns de que unes 
obra se esfarele en sete mes ~ 
Serán, como máis veces, as;~. 
zóns da senraz9n. 
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Mentres as empresas ~rivadas fari o seu agosto 

O correo no· tempo dos zares 
"Maria: non poderia viver se.n o teu amor. Ou sei de 
ti nos próximos días ou non respondo de min 
mesmo ... ". Excusa vostede pór paixón nas suas · 
cartas, e menos marcarlle prazos. Coa actual situación 
do serví~io de .Correos igual pode chegar unha carta 
de im~d1ato,,~u~ ~arda~ un mes, que non chegar: un 
engad1do ma1s a mcert1dume amorosa. o caso é que 
se vai reclamar vánselle encoller de ombreiros e , 

.· dicer: "non ternos persoal dabondo e acumúlanse as 
cartas. N·on está na nosa man a solución". A situación 
do Correo e_n Vigo e outros pontos de Galiza pende 
do voluntansmo dos traballadores; mellorarán as 
cousas ou q~ererá~ qu~, se empreguén as empresas 
privadas de comunicac1on? 

A catorce anos do cacarexado 
ano 2000, o reparto da corres
pondéncia en i:noitos pont~s de 
Galiza e en Vigo en particular 
vive máis perta de Miguel Stro
goff que dos ordenadores e a 
mecanización. Máquinas?, nas 
oficinas de correos esa é lin
guaxe de ciéncia ficción e nen 
sequer as hai para realizar un 
franqueo automatizado. Amon
toamento dos traballadores 
nas salas de distribución, de re
cepción das sacas, de clasifica
ción, ... corredores atafegados; 
en várias dependencias pude
mos ver como, a falta de algo 
mellar, improvisábanse estan
tes con duas sillas e uns ta
blóns; todo está misturado nun 
labirinto que se inícia coa des
carga das sacas na prática in
tempérie, e ali poden ficar os 
envíos toda unha noite, segun
do a acumulación de traballo; 
a rapidez de circulación polos 
diferentes pisos depende das 
p~rna~ dos ef'!lpregados pois 
so ha1 un ascensor en todo o 
edificio de 4 plantas, e non é 
para cargas; os servicios hixié
nicos están rotos e con periódi
cas inundacións, etc., etc ... 

A situación é coñecida e re
coñecida en todas as inStáncias 
oficiais. Nunha carta de 1 O de 
Marzo deste ano ao Ministro de 
Transportes, Turismo e Comu
nicacións, Abel Caballero, a Se
cretaria Xeral de Comunica
cións recoñecia: 
"A situación do edifício de 
Vigo, que leva en obras máis 
de oito anos ... considéroa fran
Cf!'!'ente perigosa polas condi
c1ons nas que se está realizan
do P. trabal/o, que me atrevo a 
cal1f1car de Jnumanas e que, 
desde logo, mfrinxen toda a re
gulamentación laboral vixen
te". 
. Pésie a coñecerse esta situa

ción en todos os estamentos 
~esponsábeis as cousas seguen 
~u~I, a inda que para o 1° de 

anteproxectos levados con sixi
lo, pendente da próxima lexis
latura, pero xa se aponta unha 
certa via para a privatización. 
Críase o chamado Ente Público 
Postal (EPP) que perde as com
peténcias de ordenación, direc
ción e inspección e en cuxa 
composición non se ten en 
canta aos representantes dos 
traballadores. O proxecto da 
LOC segue sen aclarar que 'sta
tus' van ter os novos traballa
dores que se integren: réxime 
de carácter laboral ordinário ou 
funcionários. Esa provisorieda
de prolonga várias situacións 
irregulares, e segue sen resol
ver o definitivo deseño de es
calas que hoxe son, entre prin
cipais e secundárias; máis de 
oito. Asi, traballadores que rea
lizan un mesmo traballo rece
ben salários desproporciona
damente diferentes( hai proble
mas coas xubilacións e moitos 
non saben, tan sequeG a que 
corpo pertencen. 

O ano pasado' realizáranse 
oposicións para o corpo de car
teiros: 6.158 aprobados para 
un cuarto de millón de aspiran
tes. Pois ben, a maioria deles 
está~ sen, _i ntegrar, pésie a que, 
sen 1r ma1s lonxe, a primeiros 
do me~ pasado, os sindicatos . . 
denunciaban que habia máis 
de 200.000 obxectos postais 
sen repartir -dos chamados 
de segunda clase, impresos e 
outros. Desde fins do ano pasa-
do eses aprobados esperan ser 
chamados e cólleselle, teñen 
que estar atentos, durante bre
ves espácios de tempo, para 
enseguida envoltar ao paro. 
Como denunciaba Vazquez 
Montalbán recentemente, "asi 
o Estado ingresou 180 millóns 
de direitos de oposición, anun
ciou coas eleicións á vista a 
criación de 6.000 postas de tra
bal/o e co que aforrou non pa
gando di que disminuiu o défi-
cit público". · · 

Privatización e 
uso eleitoral do servício '· 

Pepe Carreiro 

Por bon camiño 
Q. problema non é tan gra
ve~ hai vontade ,dos traba
lladores, profisionalidade 
e capacidade para facer ·o 
traballo, unha estrutura de 
transporte abando para 
mellorar, ... pero todo nun
ha aesorde absoluta. Tan
to que un alto cargo de 
Correos en Vigo perguntá
base, "pero por que talar 
tanto de Monforte?", sen ... 
saber . da importáncia, 
como nó ferroviário, da · 
vila lugu~sa. 

A desídia con que se 
leva fratando durante 
anos a ordenación do ser
vício de correos parece 
responder máis á desídia e 

~n_viada .. por . unha compañia 
privada pode ter un custe mé
dio _de, 350 pta. As <;o.mpañi'as 
env1an, nun paquete pechado, 
40 ou máis misiv·as, por un pré
cio de escasamente 600 ptas, 
mediante o urxente servício de 
"postal express". · NegÓcio re
dondo que xa hoxe funciona 
amparado ria -inviolabilidade 
dos-er:ivios postais. 

. Outra das denúncias sindi
cais máis periódicas é a utilfza
ción eleitoral dos servícios. Re
gulamentado na pr:ópria mecá
nica dos co~íc~os deuse a pa- _ 
radoxa, nas ultimas autonómi
ca~, de que -por chegar al
guns partidos o derradeiro dia 
autorizado- estando o serv.ício 
saturado cursouse orde desde 
~on_tevedra de que só se repar
t1se, se era preciso, correspon
déncia, ~leitoral. Agora, e cara 
ao prox1mo 22, os traballado
res receberon telegramas pe
c:!i!1c:!º que non c_~llan neste pe
nod1co as vacac1ons. 

Outro dado sesgado -do Sér
vfcio de Correos, é o do seu de
ficit. Sempre se fala del á hora 
de subir as tarifas pero, cantos 
centos de millóns dese déficit 
pertence a outros organismos 
oficiais? E senón sumen os car
tas de franquícia que teñen os 
organismos estatais -haberá 
lugar á picaresca?- ou, como 
sucede na -9iócese de Tui-Vigo, · 
a .gratu~dade, suponse que "de · 

, á falta de capacidade para _ 
afrontar os problemas que 
a outras razóns de fondo. 
Hai dous anos un Xefe 
Provincial de Comunica
cións escrebia que "a hi
pótese dun plante colecti- · 
vo en Vigo non ·seria des
cartábel, a menos que a 
persoal perceba certos 
signos positivos de reacti
vación das obras que de
volvan á Administración 

.Junha credibi/idade ·da que 
hoxe carece".· Dous anos 
de~pois as causas seguen . 
no · mesmo camiño. O 
bon? 

X.C . 

" 

A Garcia Sabell-

grácia", da que goza o obrspa
do c,os .seus empregados nas 
parroquias .. 

fa~ta de organización 
Segundo o denunciado multi
tude de veces e o que pude
mos observar no funcionamen-
to do servício en Vigo, hai pro
ble~as estrutu_rais. e de organi
zac1on. Nos pnmetros os s·indi- _ 
catos teñen pedido a utiliza
ción, mentres se acometen as 
obras que desde hai máis dun 
1.ustro se re~laman e mesmo 
cruzan ' en peticións oficiais na 
c~ntral viguesa, do antigo edifí
c10_ do .. Banco de España, a es-· 
casos cen metros. Porén, a al
ternativa ·que agora se estuda · 
é a cesión dun pabellón pola 
Xunta de Obras do Porto. Sen 
ser definitiva permitiria desco
nxéstionar o servício, sempre 
que se acometese un labor or
ganizativo que non se albisca . 
no 'horizonte. 

A maneira de ·exemplos or
ganiz,ativos dicer que en Ma
drid, por onde se centraliza a 
maioria do tráfico postal -case 
sempre por tren- non hai divi
sión algunha· para os diferentes 
traxectos de Galiza (Rias Bai
xas, Atlántico, Rias· Aftas), e 
considérase globalmente o 
país. Ou que pór selos de ur
xéncia en Galiza só ten valor 
entre as 7 cidades, e nen sem- -
pre, e o demáis é tirar con 60 
ptas. (o que ñin_guén advirte), 
pois non hai cartaria de urxén
cias noutras vilas. Ou que un 
estudo elaborado por un profe
sor da escola de TeleGomunica
cións para raciona~izar e axili
zar o servicio foi desbotado, e 
que todo, xunto ás condicións 
materiais e laborais, vai mer
mando a moral dos traballado-

. res, a quen os usuários ven 
como directamente responsá
beis en primeira instáncia. , 

Outra peculiaridade do noso 
país pon en evidéncia aos res
ponsábeis de Correos. A espa
·rexida distribución de povoa
ción obriga á utilización de nu
merosos carteiros rurais, en 
cuxo horário consta sempre 
que tral:)allan menos de 6 horas 
para evitaren ter que metelos 
na plantilla. Nen que dicer que 
ese tempo é superado en moi
tas ocasións e que as condi.: 
cións de tra_ballo pasan por em
pregar en moitas ocasióris a 
própria casa como centro pos
tal. 

XAN CARBALLA 

.~no anunciaron a introdu
c1?n, tamén nas vilas non capi
tais de província, do código 
posta.1 para axilizar o traballo. 
En Vigo non servirá de nada. 
Cand? se anúncian, en xornais 
e revistas, modernas máquinas 
~~e clasifican, segundo ese có
h igo, milleiros de cartas · por 
dora, ~qui -rodeados de suxe-

Na posíbel LOC que se-aprobe 
fica legalizada unha situación 
que proliferou nestes anos, 
acadando unha facturación de 
moitos miles· de millóns de pe
setas: as compañias privadas 
tipo "Mensajeros". A frente 
dalgunha delas están persoas 
hogano dirixentes do Servício 
estatal de Correos, e de todos 
son coñecida·s as condicións de 
sobreexplotación na que reali
zan o traballo os seu~asaiaria: 
dos. · 

conVéñenlle os p_arentes asegun 

?de~ ,mseg_uridade e desorga
nizacion- só a vista e axilida
de dos traballadores vai saindo 
ao paso. 

Sen L.0.C. e co~ 
opositores en paro 

~falta_~~ ordenamen.to xurí.di
do defini~1vo sobrevoa por riba 
Lei ~aos int_ern?, de Correos. A 
caci ,e Ordena~1on das Comuni
m ons tentana organizar .nun 
to~~mo f P~quete· · lexislativo 
raf 0 re en~o. ~ Correos, Tele

~· rº5
1 
•f"'f elev1s1on, Caixa Postal 

e e onica A · · ' está : cousa amda 
, desp~is de numerosos 

Na LOC contémplase a posi
bilidade de que, mediante con
vénio, podan realizar servícios 
posta is no interior · das povoa
cións. Hoxe fanno, e publicíta
no, tamén interurbano, con ple
no consentimento e coa inesti
mábel colaboración de Co
rreos: unha carta ten un fran
queo .de urxéncia ·de 77 pta., 

As acusacións que o tillo 
de Valle lnclán fixo a Gar
cia Sabell, aoque calificou 
de "parásito necrOfago 
que explota a figura de 
meu p_ai'~ e "pretende algo 
en proveito próprio que 
quizais descobrirembs co 
tempo", foron notícia en 
todos _os meios de comu
nicación. O actual Mar-

qués de Bradomin negou 
que Garcia Sabell tivese 
relación co seu pai, "que 
chegou ao saratório de Vi
llar lglésias o 5 de Marzo 
do 1935, onde foi atendido ·. 
por ese doutor e seu filio. 

Garcia Sabell era daquela 
un médico recén licencia

. do e que acudia de vistta". 
O Delegado do Goberno 

español en Galiza, anun
ciaba . para a sesión acadé
mica de clausura' do sim
pósiq sobre Valle, a répliéa 
a esas declaracións, pero 
non foi asi. Non só non o 
fixo senón que simples
mente respondeu aos xor
nalistas cunha frase anto
lóxica: "Distingo moi ben, 
moi claramente, entre Don 
Ramór:1 Maria del Valle ln
clán e seu tillo. Lin as suas 
declaracións, absoluta
mente impregnadas d_e su-

bxectivrsmo e . de arbitra
riedade, e por conseguinte 
eu non entro nesa clase de 
polémicas". Antolóxica 
sobretodo se lembramos -
:;ó pasaron dous anos- a 
espectacular componenda
que se armou coa volta 
dos restos de Castelao. 
Daquela contou~e como 
"aval moral" derradeiro,
coa vontade, que todos 
naquel momento incluído 
o señor Garcia Sabell adu
ciron, da sua irmán Teresa 
Castelao. Sobran ·comen
tários. · -

X.C. 
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"As ideas ·programadas por uns poucos poden chegara cambiar o 
curso da história". Esta é un ha das afirmacións que sobre .o 

nacionalismn galega apar.ecen expresadas nun' informe--de máis 
de 100 páxinas elaborado polo CESEDEN (Centro Superior de. 
Estudos da Defensa Nqcional) que é órga·o de ens·ino superior· 

do Instituto E$pañol de Estú9o_s Estratéxicos. . . 

- conxunto dos tres exércitos .. · 

No informe, no cal se fala do naciohalismó galega, basca, 
catalán· e _español cori frases corno .''o carácter galega non é 
próprio para "botar pulsos" ao poder Central" nu "o nacionalismo 
galaico exprésase máis como sehtimento de qu~ixa vertido en 

- d informe foi utiliz9do comQ -base para un seminária· que lev"ou 
por título "A comunidade nacional na defensa" e dado~ coñecer 

internamente no_s primeiros meses do ano pasado sob o amparo 

. · prosa e-1 írica que cunha clara ·conciéncia popufar" foi elaborado 
baixo a· coordenación do Secretário permanente do IEEE, 
contralmirante Salgad9 Alba e dirixido polo seu Presidente, o · 
xeneral de Brigada Abel Barahona Garrido. 

INFORM.E MILITAR 
SOBRE O · NACIONALISMO 

. ' - . ,. .. ·. . . 

"As ideas programádas -por uns 
a. ca-mbear ·o curso da · história'; 

poucos poden chegar 

(2eneral Manglano do CESIO con Saenz de Santamaria e Saenz de Tejada d~rante · a ~elebración do Dia das FFAA en A Coruña o pasado ano. 

O CESEDEN, que algunhas per
soas confunden co CESIO, can
do este é Centro Superior de 
lntelixéncia., foi criado no 1964 
e adícase ~- análise dos proble
mas da Defensa · e ao estudo 
das bases doutrin·ais para o 
emprego conxunto das FAS. 

A primeira parte do informe• 
que aqui comentamos está de-. 
dicada á análise do "Naciona
lismo español" incluíndo den-

. tro deste conceito ao: · galego , 
basco e catalán, aderriais do 
español propria.mente dito, que 
seria o único de tipo "positivo 
e integrador". 
Nº 294 I 5 DE XUNO I 1986 · 

As causas do 11nacionalis
. rÍl() rexional español" 

"A pr-imeira explicación do por
·qué do "feíto diferencial" de 
certas rexións españolas, 
arranca, segundo se indica, de 
que -España -óbvio é dicilcr.
conforma unha unidade xeo
gráfica, orográfica, fluvial e' clr
matolóxica". 

"No Estado español caberia 
falar de vários tipos de nacio
nalismo", explícase. "Un na
cionaljsmo de tipo positivo e 
integrador, como foi a xesta da - - . ····-.·-

Guerra da lndependéncia ( ... ) 
·un nacionalismo de tipo nega
tivo e escisionista en canto a 
qu_e a sua máxima aspiración é 

. a autodeterminación, isto é, a 

. independéncia de Españ·a; v.er
bigrácia, o nacionalismo -basco 
(PNV, EE, Herri Batasuna) o na-. 
cionalismo catalán radical (Cre
da [sic], Terra Lliure, etc.). Un 
nacionalismo . romántico, de 
tipo rexionalista, · expresado 
através dunha po~sia. que se fai 
eco das frustracións económi·-

. co-sociais dun p'ovo; verbigrá- . 
,,cia, o galego". '. 

O ch~madq_:._~q~ i "nacionalis-

mo rexional español" teria di
versas causas que se resumi-
rian asi: · · 

-España está integrada por · 
un mosaico variado de territó-

. rios, climatoloxias, etc. 
· -Histo11icamente; moitas re

xións e províncjas teñen unha 
orixe distinta do~ resto, até que 
se consuma a unidade nacio
nal. 
-A existéncia d-e tres líng_uas 

distintas do castellano, língua 
comur:i de todos os e.spañois. 
-A peculiaridade dos tipos, 

características, modos de ser, 
tradicións, etc., de diferentes 

territórios españois. , . 
.:_Q acusado individualismo 

do povo español. . 
-O temperamento belicoso 

do español. 
-Etc, · 

1
• 

5 De todos os "naciona ismp 
españois" o máis radical e vio· 
lento seria o basco, por ~er á 
carácter deste· "máis proclive 
acción·" polo seu "comporen· 
te racista" · e por "dest~la ~ an· 
tiespañolismo a ~outrma ,~0 
seu fundador, Sabinq Arana ti 

"O forte e enraizado. se¡n: 
mento nacionalista d~ tipo 0 dependentista no Pa1s Base , 
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5mos 
3 vio· 
ser o 
live á 
Jnen· 
r· an· 
8· do 
na". 
senti· 
10 in· 
~asco 

( ción política votada . nas · 
op s variadas alternativas, 

5NªV EE HB, por perto de 
~oo.óoo 'vot~ntes)" afe_ctaria 
f damente ao necesáno es
~~ito de unidade nacional e 
Pir · · d'b 1 mpromete a 1mprescin 1 e 
~~lidariedade e . eng~rft~ da Co-

unidade coa _defensa . . 
111

0 "nacionalismo separatista 
eriférico español" estaría_ aus- . 

. P.c·iado "pota nosa ausénc1a do 
pi 'I" cenário be 1co europe~,. que 
non reforzou. o ·noso espmto de . 
oesión nacional frente a un 

c . " 
inim1go · . 

Os autores do informe f~n !3 
suxeréncia · aos Pod~res Pubh-

. cos de que "cos _me1os de qu~ 
dispón en maténa de c,o!'Tluni
cación de masas, prop1c1e pe
riódicas campañas ,d.e robu,s!e
cimento do necesanc;> espmto 
de unidade e frat~rn1dade _na
ciona l, a fin de pallar os _efe1tos 
pertu rbadores que para a D~
fensa comporta ~ cánc_er perni
cioso do separatismo-indepen
dentista". 

A respeito das "outras lí n-
guas taladas ~o~ ~~rritó_rios pe
riféricos espano1s , no informe 
rnatízase que "a hipotética per- . 
secución das rnesma~ -como 
postulan alguns- sena contra
producente por outra banda, 
en tanto en canto, daría moti
vos para excitar sentimentos 
separatistas nos s~cto;,es n~
cionalistas · respectivos . Indi
cando ademais que "desde o 
ponto de vista histórico e li~
güístico, a per~a das deva_nd1-
tas línguas, sena un dano irre
parábel para o noso acervo cul
tural". 

O informe que caracteriza ao 
carácter galego como "a diplo
mácia aplicada ás relacións hu
manas" e como "non propício 
para botarlle pulsos ao poder 
central", indica que o naciona
lismo galego é "de orixe poéti
ca e romántica, que irrumpe da 
man de Resalía de Castro, Cu
rros Enríquez etc ... , cuxa frus
tración é de orde económico
social, pero non bélica como o 
·basco (en alusión ás guerras 
carlistas), nen cultural como o 
cata lán". "O nacionalismo ~a
laico, indícase a continuacion, 
exprésase máis como senti 
mento de queixa vertido en 
prosa e lírica a respeito dun 
presunto abandono da proble
mática galega por parte do Po
der Central, que unha clara 
conciéncia popular de tipo se
gregacionista". " O feíto dife
rencial galega", afírmase, his
toricamente apenas preocupou 
en Madrid". 

A OTAN e a ''sede capita
lina" 

A crítica aos intentos por ·"pro
vocar a secesión" hai que en
gadir, sempre segundo o CE
SEDEN, o feíto de que alguns 
nacionalismos acudan a "estra
téxia do terror para intentar lo
grar os seus fins separatistas e 
que a sua ideoloxia política é 

· afin ~ dunha das duas superpo
tencias mundiais, pódese com
pre~~er asi até que ponto a hi
P~tet1ca desnuclearización de 
ditas estados, pode desestabili-
Z?~ a Europa e romper o dispo
s1t1vo ·da OTAN, máxime se 
u~ha_ vez lograda a indepen
dencia territorial por parte dal
ghun dos citados nacionalismos, 
c egase a se converter en ex
portador na Revolución". 

Nun terreno máis local os au
tores analizan ti a créncia bas
~ante, e~tendida, sobre todo en 
asconia e Cataluña, de que · o 

Estado central foi unha sangue
~u~a que historicamente lles 
e u~.ou o. sangue". Indicando 

que a afirmación·· de que a 
sede .capitalina era un foco de 
~agos señoritos, de funcioriá
nos g_andules e de "chulillos" 
~e 1~airro, é tan errónea como 

a intencionqda". 

Nacional. "A cri.se de · valores '""' 
fundament~is; fenómerios sub
versivos; o desarme moral so
br~todo da mocidade; o confu- . 

· . sionismo nos critérios básicos; 
a falta de solidariedade; a ac
ción soterrada de desprestíxio 
de determinadas institucións; 
e, por último, a própria situa-

. ción sócio-económica. 
Tras afirmar que "a paz non 

.se decreta, gáñase", indícase 
que un dos · obstáculos máis 
graves no proceso de ment~li
zación sobre a Défe.nsa nacio
nal constitúeo "o pacifismo e o 
antimilitarismo a nivel da moci
dade e tamén en cadros de 
profesores e do ensino en xe.., 
ral". · 

Critícanse tamén as ·."tendén~ 
Cias ou modas" que conducen 

. á "legalización · do aborto, _á 
proliferación do divórcio, á 
vida en parella, etc ... "; asi 
como os diversos fenómenos 
da "subversión terrorista" e 
unha "sociedacte moderna 
pero tremendamente materia
lista, comunista e hedonista". 

O "pacifismo" e.o "antimilitarismo", obstáculos na Defensa nacional X Marra 

Maniféstase tamén que "o 
Longo periodo de paz que dis
frutamos criou unha perda da 
noción e sensación de perigosi
dade que se cerne sobre o glo-

é máis, cuestionarse o si ou· 
non, resulta pueril, ridículo e 
por que ·non dicilo, malinten
cionado". 

Ambigüidades terminoló
xicas 
da constitución 
A Constitución española tamén 
ten un papel destacado neste 
informe dedicado aos naciona
lismos. Asi, · no Gapítulo que 
leva por título "A Comunidade 
Nácional ", déixase constán~a 
da ambigüidaqe J:erminolóxica 
da Constituci_ón~ ao utilizar o 
termo "nacionalidades referín
dose ás Comunidades Autóno
mas", o cal . "pode producir e 
de fei~o ·producé ·conflitos polí
ticos de certa gravidade, ao dar 

0 
pé, ben a tendéncias federais 

:o ou separatistas non previstas 
~ polo espírito da devandita Lei

a... Fundamental, por u_nha banda, 
ro ben, e como reacción, a postu
·= ras encamiñadas á sua reforma 
~ 
Q) por outro". . 

en "Sen . embargo, i·ndícase 
.8 máis adiante, para delimitar e 
J: aclarar o sentido daquela arnbi-

Educar desde a escola. Un dos obxectivos manifestados no informe. güidade", na Constitución "fi
caria tamén moi claro que "so
mente hai unha nación españo
la, indivisíbel e indisolúbel, Pá
tria comun de todos os espa-Vinteoito páxinas 

dedicadas a un "veemen
te" 

Ao que denominan como "o 
fundador do nacionalismo bas
ca", Sabino Arana, os autores 
do informe dedican 28 repletas 
páxinas através das que tratan 
de desvelar a orixe do decisivo 
peso actual do nacionalismo 
basca. 

"Como lle surxiu a inspira
ción nacionalista a Arana'?, pér
gúntanse os_ responsábeis do 
CESEDEN. "E moi difícil sabe
la. Foi quizá unha consecuén
cia das suas leituras durante o 
tempo no que unha grave tu
berculosa 11e ob.rigou a gardar 
cama antes de concluir o ·seu 
bacharelato ?" · .Indicando que 
"a formación intelectual de Sa
bino Arana deixa moito que de
sexar, como proba a sua inca
pacidade para rematar as tres 
carreiras que empezou". Criti
cando adema is "o carácter 
grandilocuente do pensamento 
de Sabino Arana, que aos 17 
anos ere chegar á verdade his
tórica de que. Bizcaia non .é Es
paña". As suas opinións serian 
explicábeis dada "a personali
dade que o caracterizou, sensí
be~ e enfermiza por unha ban
da, veemente e apaixonada por 
outra". . , 

Sabino Arana, aue é acusado· 

de "racista" e de posuir ani
madversión "cara a todo o es
pañol", nutríriase "dun ·com
plexo de inferioridade cara ou
tros territórios posuidores dun
ha língua máis universal e ven
cedores das gtlerras carlistas". 

"Só a incultura e a ignorán
cia da época, poden explicar 
que certos españois chegasen 
a· comungar con seméílantes 
afirmacións", segundo os auto
res do informe, para quen Ara
na é o "arquetipo de antipatrio
ta español". . 

"As ideas programadas por 
uns poucos · poden chegar a 
cambiar o curso da história" 
afirmase mais adiánte. "Como 
explicar, senón, que certos bas
cas se declaren hoxe ,én dia 
como non españ.ois, sen ter · 
presentes as ideas de Sabino 
Arana? Como explicar hoxe en 
dia,. que se vitoree. a terroristas 
nas ruas e· se lles ente.rre como 
héroes en lugares do País Bas-
co?" , 

Pésie a ter afirmado que as 
teorias de Arana callaron fun
damentalmente a causa da '.in
cultura das persOé~s ás que ian 
dirixidas, algunhas páxinas 
máis tarde afirmase que "ao 
princípio, captou a certos · sec
tores burgueses e eclesiais. In
dicando por último "que os 
bascas son españois,. pésie ao 
que . diga Sabino Arana; está 
fóra de tod~ dúbida histórica; 

ñois". · 
Afirmase ademais que "xun

to ao control confiada· ao tribu
nal Constitucional e á Xurisdi
ción Contencioso-Administrati
va, o Goberno pode exercitar · 
un control político en defensa 
do "interés nacional" e da Co
munidade Nacional". 

A estratéxia do naciona
lismo 
Desde. o ·ponto de vista estraté- -
xico arguméntase que "as co
m¡ .. midades modern9s, alta
mente especializadas e funcio
nalmente integradas, son parti
cularmente vulnerábeis ao em
prego da desorganización es
tratéxic~." .Pero "os que utili- . 
zan a desorganización da . co
fnunidade como meio de co
municación saben moi_ ben que 
tal desorganización debe ser o 
suficientemente grave para 
que a mensaxe sexa eséoitada, 
pero non tan grave que pravo-

, que a reacción masiva da co
munidade" .. 

ªLiñas de acción 
P.ara o fortalecimento · 
eta comunidade nacional" 
Na última ·parte do informe ex
póñense as ameazas que se 
cernen sobre a Comunidade 

bo". · 
Todos estes factores contri

bui rian a unha deixación por ~ 
parte da soci_edade do "espírito 
de Defensa". En evitación dis
to, indícase a conveniéncia / de 
impulsar · a imaxe do aparato · 
militar nos meios de comunica
ción e no ensino; analizando 
pormenorizadamente as carac
terísticas de cada meio e as li
ñas princ1pais que deben rexir 

o 
:o 
Q) 
:J 
a.. 

os programas escolares . en 
cada fase, en matéria de Defen
sa, para o cal se adxuntan indi
caci.óns coas ·distintas temáti-
cas. . 

Por .último,. o informe aqui ~ 
resumido inclue unha valora
ción na que se indica qYé "as 
manifestacións de tipo ionde
penderitista que con demasia-
da frecuéncia se repiten, preci
san unha · resposta imediata 
dos Poderes Públicos, que dei
xen ben claras as posturas 
adoptadas ao . respeito e até 
que ponto esa.s irresponsábeis 
actitudes poden exterforizar-
se". 

MN. 

Narcis (Narciso 'para os mflitares) 
Serra. · 
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cio got de Michel ao adianto das eleicións. -
:;;;...- . . . . . 

.O celeiro do .Mundial 
España ~a ten ~esculpa_, 
todo esta arra'"!xado gane 
ou perda: a M1~hel non 

. lle concederon ~n gol. 
Mentres tanto seg~ese a 
face.r outra cam~ana, tan 
forte como a el_e1toral 
pero me~os evidente 
para mo1tos; unha 
campaña de 
nacionalismo 
españolista. 

o "cidadán Presidente De La
madrid " , foi abucheado polos 
cen mil espectadores que en
chian o Está~io Azteca de Mé
xico no acto inaugural do Mun
dial-86. A TV mexicana inten
tou por todos os me!os 9ue os 
televidentes non se mteirasen. 
Os comentaristas españois, por 
suposto, tampouco fixeron re
feréncia algunha. 

No entanto unha emisora es
pañola transmitia desde o _"Es
túdio Fúria", outra empeza co 
"España, España 1" e todos re
zuman unha campaña de men
ta lización españolista que se
gue fielmente os pasos da 
montada hai catro anos cando 
0 mundial despregou o circo 
no naso estado. Seguiria des
pois en todos ·as eventos nos 
que participa unha selección 
representando ao noso estado. 

Paralelamente a isto infun
den un claro triunfalismo: "po
demos ser campeóns"; "pode
mos logra lo". Ao mesmo tem
po empezan os atenuantes: "o 
calor, a altitude... que ainda 
que influi r influen, para iso ti
veron tempo de aclimatarse e 
desprazáronse coa antelación 
precisa. 

Virian lago as famosas into
xicacións e ... "se estivese Cal
deré, que é moito máis ofensi
vo que Víctor; e Gordillo coa 
sua velocidade ... n • 

Descu lpas, suposicións que 
pouco teñen a ver cunha selec
ción que diante de Brasil saiu 
acomplexada. E iso que pode 
ser campeona. 

Alguén recordará a Eurocopa 
en Fráncia, onde tamén se em
pezou moi mal e cando todo 
parecia perdido non se quedou 
campeón por má sorte. Outros 
mentarán a ltália e a sua de
cepcionante primeira xogada 
en Galiza no 82. 

A maioria non perderá a es
peranza. 

Se hai decepción xa hai a 
guen bota rile a culpa. "A un se
nor australiano inexperto, sen 
categoria, . amedrentado por 
Havelange'' ... , din, que non deu 
un gol azo marcado por M ichel. 
Certamente que o arbitro fa
llou, pero co seu fallo conver
teuse en chivo expiatório espa-

ñol, en desculpa "per secula 
seculorum". Pero non queda aí 
a cousa, fixo entrar a Michel na 
historia. Será como Zarra, 
como Marcelino, pero tamén 
como Cardeñosa, por aquilo de 
que podia ter sido e non foi. 

Haberá quen ainda vaia máis 
alá e tale de fóra de xogo posi
cional no ~ol brasileiro. Poucos 
recoñeceran que o xogo desen
volvido polo combinado espa
ñol foi totalmente mediocre, 
que a dianteira ainda é unha in
cógnita pois encontrouse cun:
ha liña medular totalmente ine
ficaz, onde Francisco, o condu
tor do xogo, o único que facia 
eran uns "desprazamentos lon
gos" que ian ás mans do por
teiro Carlos. 

Poda que Brasil non merece
se gañar, poro os españois si 
mereceron perder. E iso que os 
brasileiros fan a sua selección 
por votación popular, non con· 
taron con Zico, e, ademais, 
como os meios de comunica
ción se fartaron de arear, os 
xogadores brasileiros son nun
ha boa parte homosexuais ... E 
t>s españois tan "machos ibéri
cos". Nada. 

Agora quen máis preocupa
do está é Felipe González. El, 
como dixo non sei quen, pero 
debia de ser' listo, "adiantou as 
eleicións porque non podia 
atrasar o Mundial". 

Felipe tardou en darse conta, 
pero Guerra sabia que cada vi
tória da selección eran miles de 
votos para o PSOE; era xogar 
contra os nacionalismos perifé .. 
ricos. A selección, esta e outra 
calquer, representa ao poder 
estabelecido, á oficialidade. O 

Samartelomeu 

PSOE terá a mellor campaña 
eleitoral cos seleccionados es
pañois en México, sen custarlle 
directamente nada. -
, Fraga tamén se quer apontar 
e afirma nos mitins que Julio 
Alberto é militante de AP. Si, 
ademais da liña dura, pois a 
sua teimosia por irse de Barce
lona e por non aguantar "aos 
cataláns, ao catalán e ao nacio
nalismo do clube e dos seus 
hinchas". Rincón non milita en 
-AP, pero podia fac;:elo, pois al
gunha frase sua é bastante es
clarecedora da ideoloxia: "a 
forma de acabar con ETA é ma
tar a catro deles cando asasi
nen_a un Guardia Civil". 

Hai tamén o~tros xogadóres 
que non profesan o españolis
mo militante. Eles serán · queñ 
paguen os pratos rotos se as 
cousas _saen mal Experiéncia 
xa ternos a do 82, cando Arko
nada se converteu en branco 
das iras e da impoténcia, che
gando a talarse de· "boicot bas-
co". · 

Ademais, por se fose pouco, 
aos partidos que non contan 
cos grandes meios de comuni
cación vailles ser bastante difí
cil facer chegar a sua mensaxe. 
Convocar mitins é unha tolea
da; non vai ninguén. O tema de 
conversación será sempre . o 
fútbol e hai que ser moi hábil e 
ter bastante sorte para que "o 
persoal" receba outra mensa
xe. Logo virá Felipe tamén na 
TV e talará dos logros acada
dos polo Goberno. Ai de nós se 
a selección gaña!; será a pre
sentado aos subconscientes 
como un éxito do Poder. E xa 
se sabe... PUCHEIRO 

de Meira, campeona .do Estado. 
A tripulación de Sameft:olameu 
de Meira (Moaña) proclamouse 
campeona estatal de bateis nas 
categorias de xuvenis e cade
tes. Triunfo máis importante se 
cabe ao conseguilo con notábel 
v.antaxe os seus oponentes na 
ria de Navia. 

S Na categoria seniors ganou 
a~toña, sendo segundo Zu

n:i?1ª· Nas regatas de con·sola
Mon desta mesma categoíia 

ugardos e Mecos foron se
gundo e terceiro, respectiva
mente. En xuvenis e tamén na 
co~sol ación, Amegrove foi pri
Aei~o e. Cabo de Cruz terceira. 
t qui ha1 que reseñar que nesta 
r:n~a de consolaciór.1 o tempo 

ªizado por Amegrove ·foi in-

feriar ao realizado por Meira, a 
gañadora do título (5-51-21 / 5-
54-27). Nas regatas de clasifica
ción Amegrove equivocouse 
nunha baliza e non pudo termi
nar nos dous primeiros luga
res, polo que non pasou á final. 

En cadetes houbo unha re
cl.amación por parte de Póvoa 
que ocupou a terceira praza. 
Reclamación feita en base a 
que a saída foi dada cando o 
seu ' patrón indicaba que se lle 
soltara un remo, e non tida e 
conta polos xuíces, polo que o 
numeroso público, entre o que 
se encontraban moitos gale
gos, abucheou longamente ao 
árbitro. . - · · 

A actuación dos galegas non · 
foi tan boa en infantis, donde 

venceu Ondarroa, seguida de 
Bermeo. 

Estes resultados amosan 
máis unha vez a progresión do 
r~mo galego de banco fixo, so
bretodo nas categorias inferio
res, nas que non só se coba9ea 
coas tripulacións euskaldunas, 
senón que as está a vencer 
unha e outra vez. ne· seguir asi, 
nas próximas competicións _ de 
traiñeras pódese esperar o 
triunfo dalgunha tripúlación 
galega, vitória longamenta es
perada. Asi e todo, a atención 
ao .remo de banco .fixo que se 
lle presta en Galiza e en Eµska
di é bastante diferente, pois hai 
tripulacións bascas ·que son 
semi-profesionais. 

A.E. 

-·Endesa . e L~_go -~ . 

·a un ha eliminatória 
da Segunda B 
O Gondomar camQeón da ·Preferente 
O Endesa de As Pontes e .o 
Lugo están a unha eliminatória 
de lograr o ·seu ascenso a Se
gunda B, despois de eliminar á 

· Cultural Leonesa e -ao Leganés 
respectivamente. _ 

No primeir.o partido dos lu
gueses os dous equipos empa
taron a un gol. No encontro de 
volta o C.D. Lugo super.aba ao 
seu rival pór 4-3, despois de 
que no Estádio do Miño se vivi
·sen momentos de ·angúria, pois 
o coAxunto madrileño domi
nou territorialmente ao longo 
do partido. 

Pola sua banda o Endesa lo
grou o pase á seguinte elimina
tória na tanda de penáltis, des
pois de que tanto o tempo re
gulamentado como a prórroga 
rematasen sen goles. 

O ~quipo · da Cultural domi
nou territorialmente todo o 
partido, pero Javi,· porteiro do 
Endesa, converteuse nun can
celo inexpugnábel parando ba
lóns que semellaban· ir irremisi
'belmente ao fondo das redes. 

Ademais dos dous equipos 
galegos pasan á seguinte elimi
natoria o Badajoz, Maspafo
mas, At. Balear,es, Alcira, Alme
ria, Eibar, Gandia, Ma11orca, 
Ponferradina e Morllerusa. 

Ao- Lugo tocoulle no sorteo 
enfrentarse ao At. Baleares~ 
méntres que o Endesa terá que 
competir co Almeria. -

Os casos dos dous equipos 
galegas tamén moi pouco a 
ver. Mentres que o C.D. Lugo 
foi un clube punteiro sempre 
na terceira división,-intentando 

. repetidamente o ascenso, ain-. 
da que sen conseguilo nos últi
mos anos, o Endesa militou 

nas divisións galegas, chegan
do á Terceira despois das re
.modelacións de categorias. 

Na presente temporada os 
de García Rodríguez contan 
cun equipo experimentado e 
homes de contrastada valia, al
guns dos cales xoga.r-on en pri- -.... 
meira división, tal é o caso de 
Castro e de Nando qúe milita
ron no Deportivo e no Elche 
respectivamente. 

O Endesa paga hoxe uns sol
dos e unhas fichas ~uperiores 
aos demais equipos da zona -de· 
influéncia, o Ferro!, ci que ·fai 
que xogadorés que antes mili
tarian no Rancing hoxe estexan 
xogando no equipo eléctrico, 
que recebe unha forte axuda 
da empresa da que leva o 

. nome. · 
· Para o ano que ven a Segun

da División · B contará cun só 
grupo, pólo _que esta categoría 
vai estar.·moito máis competi- 11 

. da, abrigando taméñ aos equi
pos que militen nela~a realizar 
uns desprazamentos moito 
meirandes. 

0 ,Gondomar campeón 
da pre~erente . 
O Gondomar (Campeón do 
grupo Sul) proclamouse Cam- . 

_ peón da· Preferente galega ao 
derrotar ao Bergantiños (cam
peón do grupo Norde) por 3-1, 
e vencelo lago na tanda de pe
náltis, pois· no primeiro encon
l"º o gañador tora o Berganti
nos, facendoo por 2-0. 

Pola sua banda o Chastón de 
A Coruña proclamouse cam
peón ~spañol de ~utbol sá. 

PUCHEIRO 

Un novo campeón 
RICARDO RIVERA 

Chámase Manue'I ·Herreros, 
alcúmanlle "Champi" e é .o 
único piloto na história do 
motociclismo que vai pri
nieiro no mundial sendo 
terceiro no seu equipo. 

No coi:nezo da temporada 
prometeulle a Derbi que 
axudaria aos dous números 
1 do equipo: Aspar e Nieto. 

Os técnicos e responsá
beis da marca sabían que 
eses eran dou-s dos tres me
llores pilotos na categoria 
dos -so ce., e o outro era o 
home -a bater: o suízo Step
han Dorflinger. 

Como Derbi non podia 
definir quen seria o número 
1 nen o 2, tivo que se dedí
car a fixar ao terceiro. 

Oeste . xeito comezou a 
competición. No Jarama, 
Aspar vencia··por diante de 
Nieto· e Ch_ampi. En Moríza 
era Dorflinger quen vencia 
a Aspar por 17 centésimas 
de segundo, Nteto caía e 
Champi · faria terceiro. En 
Nurburnbring Aspar aban
donaba, Nieto entraba cuar
to por· problemas mecáni- ' 
cos e tivo que ser Herreros 
quen ~añase -o Gran Pré
mio. Fi-xo unha perfeita la-

. boura de equipo freando a -
Dorflingler· para que Nieto 
enganchase con eles, pero 
os problemas mecánicos 
deste abrigaron a gañar a 

' Herreros para que· non o fi_
xese Dorflinger. A Derbi o 
único que lle importa é o 

campeonato de marcas e 
dalle o mesmo quen sexa o 
que vaia na moto, pero polo 
de agora confian en Aspar, 
Nieto e Herreros · por · esa 
orde. 

O problema é que Dorflin
gler está segundo no Mun
dial a seis pontos 'de Herre
ros con dous de vantaxe so
bre Aspar e nove sobre Nie
to. 

Ao líder do Mundial to
coulle o papel de gregário 
pero este ano parece q~e 
andan revoltos (véxase_· Al-

. varo Pino) e poderia ser.que 
coa tranquilidade que im
pón a indiferéncia teñamos 
novo campeón de motoci
clismo. Sen forzar moito a 
máquina, Herreros pode 
conquerir moitos terceiros 
postos máis, agardando 
sempre que alguns dos fa
voritos teña problemas. 

Nos entrenas, Aspar ensí- · 
nallé a Champi as trazadas 
das curvas e este, ao rebu
fo, aprende axiña. Esas cla
ses _ páganse e en Nurburn
bring serviulle a Herreros 
para arrincarlle tres pontos 
a· Dorflinger. Ao remate, en
tre ape~as e noraboas, 
Champi devolveulle aos xe
fes de equipo o importe de 
várias clases. 

Esta semana, Heúeros · 
"aceito u" de novo o seu 
gregarismo, ainda que no 
fundo pense que tamén, 
dese xeito, pode ser o ·novo 
campeón do mundo. 
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lnsoportábei~ amigos 

Ignorante,, ~árbaro, antig,a
lego, pern1c1oso para o pa1s, 
detestábel,.. son palabras 
que se existen é porque al
gunha vez hai motivo para 
empregalas. Non irnos fal~r 
diso, sen embargo, . senon 
das veces nas que ·dous 
amigos, dous compañeiros 
ou dous" viciños que com
parten case todo -no que 
a maneira de pensar . e 
modo de vida se refire
empezan, a partir d~n ti
quismiquis ou dun qu1tame 
daí esas pallas, a largar 
toda unha saga de imp~opé
rios absolutos e descalifica
dores, na liña dos que nos 
serviron para comenzar 
este artigo. 

Se o leitor é habitual des
tas páxinas --para non ir 
máis lonxe- terá visto de 
seguro comentários,do e~~i
lo,· críticas que estan ma1~ 
perto do in~ulJo. que " da 
mais lene d1alect1ca e al
gunha que outra pronta e 
pouco xustificada excom!-1-
nión proclamada por algun 
que ainda dista moito de ter 
chegado a Papa. 

Sen quer facer de antro
pólogos, supernos que can
do dous . labregos pelexan 
por un anaco de terra, al- ). 
gunha razón teñen para iso 
desde o momento en que a 
terra é moi importante para 
eles e significa o seu meio 
de supervivéncia, máis difi
culdades taremos sen em
bargo para explicar por que 
dous indivíduos compañei
ros de ideárlo, discuten, 
non só afervoadamente,·se
nón tamén de maneira 
inespeituosa, até pór en 
xogo a. sua a·mizade, a cau
sa da colocación estratéxica 
dunha letra ou por mor da 
composición do típico po
rrón da sua vila e que, "é 
obvio, ~stá claro, faise con 
cervexa e gaseosa e o que 
diga o contrário ~ ·que non 
ten idea e é un baboso". · 

Cando a causa ronda-os 
terrenos da prensa pódese 

escoitar: "eu escrebo cando 
estou enfadado, niétoo -no 
sobre e mandoo". ·A persoa 
en cuestión remata de ex
plicar o seu "método de tra
ballo" cunha última. palabra 
pronunciada de maneira . 
contundente, -coa mesma 
contundéncia -e inconte
néncia- verbal coa que ao 
parecer, tan:én escre~e. 

Non e as1 de estranar que 
haxa pouco,traballo para os 
psicólogos. O xornalista ten 
que exercer entón de sofre
dor, se é que non serve 
para terapeuta. r-

Tratár.íase, segundo al
gúns, de es~reber para ~e: 
safogar. Da1 rara vez sa1ra 
unha aguda-crítica ou un ar
gumento convincente. Se 
por · unha casual saen al
guns, veñen éon tal rezumo 
amargo qOe résultan ideo
loxicamente inservíbeis. 

Exemplos disto atópanse, 
falando da prensa, tanto 
nun Faro de Vigo como un 
A NOSA TERRA. No campo 

· da política nacionalista é un 
amigo meu quen acerta a 
definir estas atitudes coma 
as dos que confunden a 
confrontación social c;oa 
neurose agresiva. · 

Un é capaz de compren
der o ódio secular do colo
nizado, lóxico di Franz Fa
non nunha primeira fase do , 
proceso de liberación. Pero 
algo moi. diferente dese 
ódio é o veneno infantil do 
pequeno ~urgués que t~a~a 
de aütoaf1rmarse. Os ps1co-

. logos saberán se existe un 
complexo de inferioridade, 
un anceio- de acomo·:Qc> ao 
mais fácil de defender ou 
ünha r.eafirmación ante o 
que int~riormente ~in~a 
non se· smte como proprio. 
Algo ten que haber diante 
da violéncia gratuíta que se 

. lle espeta ao máis amigo. 
Violéncia que_ nasce dun 
case nada pero pola cal, ás 
veces, ·somos capaces de 
arriscar case todo. 

M. VEIGA 

Xosé tois 

Hai amores que matan 
lsto é unha brevísima refle
xión post a propósito . do 
Dia das Letras que con san
gue entran, non hai ou!ro 
remédio. Reto a lsaac D1az 
Pardo a que diga dunha 
vez, aqui e agora, xa, a ver
dade, toda a verdade e 
nada máis que a verdade: 

cantas caixas · de pratos de 
· -Sargadelos · -comemorati

vos por exemplo-, dun con
gre~o eucarístico-despa
chou nas últimas semanas 
co -gallo e para agasallo do 
17 de Maio noi que fixo un 
sol de carallo? Ouen non 
pudo ollar ese dia unha es
tampa como esta nalgunha 
igrexa parroquial da na
ción : 

Cirimonista: "O Presiden
te da Sociedade Recreativa 
Siivas e Bostas fai entrega 
ao alcalde do título de sócio 
de honra da Sociedade e 
máis dun prato comemora-

.tivo". 
Alcalde: "Boeno. Muchas 

gracias. Hoy es un dia moi 
jrande para Espa_ñ~, porq~_e 
es el Dia da Pátna Gale-
ga.~." . 

Os elementos de presén
ci a perceitiva para unha co
rrecta asimilación polo res
peitábel deste "recuncho de 
Galicia" son: un alcalde, 
polo menos; un presidente 
da Deputación, se pode ser; 
un presidente dun cabido, 
dunha cámara agrária ou de 
comércio, dunha asamblea 
local da Cruz Vermella ou 
dunha sociedade venató
rLa ou de tiro ao prato; e 
isa, pratos. Enténdaseme: 
pratos ornamentais de Sar
gadelos e 1° prato, 2° prato 
e postre. Que non 7 O outro 
dia foi Albor inaugurar An
tena 3 de A Mariña e o pri
meiro que perg'-'ntou ao 
chegar á emisora, créndose 
Germán Coppini, foi: 

"¿Cuándo se come aquí?" . 
Sen coñas: antes de dar as 
boas tardes, perguntou 
onde ian cear. Palabra dun 
sumiso redactor da Voz. 

Hai amores que matan. O 
súbito agarimo, a repentina 
paixón que cregos, alcal
des, curtos directores d~ 
Coléxio de EXB e gardas c1-

vis xubilados monstran cre
centemente polo dia da ga 
e do xis é asunto de andor
ga. o normal seria que a 
inxestión de tan copiosa 
dose de património nacio
nal resultase indixesta para 
bandullos semellantes; non 
obstante, é a cultura, que 
está a ser gast ricamente 
asimilada e desintegrada, a 
quen lle senta fatal o aloxa
mento en tan farisaicos es-
tómagos. . 

Pero non me que1xo: nun 
dos actos aos que asistin de 
incógnito e a escondidas do 
Partido o pasado dia 18 de 
maio (digo ben, o 18 por
que era domingo e ia ha_ber 
máis xente e ia lucir má1s o 
Cortefiel do Presidente da 
Sociedade deportivo-recria
tiva a máis as lentexoulas 
do disfraz de "gallega" da 
sua pequena) aprendin que 
Xurxo Federico Haendel es
crebiu o Aleluia de O Me
sías "alporizado":·:Ou gue 
foi o que dixo o cmmomsta 
aquela7 Alcolizado? 

HERNÁN NAVAL 
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-VI Festival de Poesia no Condado 

e ID Encontro de Humoristas 

Unidos pola cultura 
Fal~-se, tamén no prólogo, da nova Compañia que, 
esquecendo vepas liortas, consig& derrotar ao Reinó das 
Trebas . . Da confluéncia, solidariamente armada, para 
chegar ao mesmo destino de libertade. Quen se si~ta 
lexitimado para artellar .a História á marxe dos demais, o 
que representa o Festival da Poesia seria, dramaticamente 
a excepción que confirmara a regra. ' 

Ali· foran convocados todos, os que son. Houbo 
auséncias inxustificadas. Con todo desmonstrou-se que a 
leitura única, a confluéncia na nova co·mpañia non é 
imposíbel. Que non se converta nun novo Canto do ciño a 
forza abrigada a derrotar, finalmente, ao Reino medieval 
das Tebras. 

Do agorado convívio no Festi
va/ pode-se facer unha leitura 
única. Logo pois, non é impo
síbel. 
()CA. Suárez. No pró
logo do libro da Fe ta 
da Poesía) 

Na sua sexta edición, o Festival 
da Poesía do Condado fíxo-se 
concorrente co terceiro Encontro 
de Humoristas . Destaca a impor
tante presénci"1 de homes da cul
tura portuguesa. O car Lópes , 
catedrático no Porto, foi quen 
fixo a apresentación da lírica de 
Portugal no libro que cada ano 
ven editando a A.C .D . O Con
dado. Estiveron en Salvaterra os 
xornalistas Viale Mouti.nho e 
Goncralo Nuno, os poetas Pires 
Laranjeira, Al.me ida Matos , 
Vega Lei táo, Abílio José Santos 
e a brasileira Cristina de Mello. 
Tamén o grupo tradicional Rai
zes , os Fados de Coimbra e o 
grupo de danza, canto e concer
to La-Mi-Re. A Femando Pes
soa fixose-lle unha homenaxe. 
De Cataluña chegou Jordi Do
menech representando á A so
ciació de Escriptore en llíngua 
Catalá 

A homenaxe a Ca telao pai
rou nas fermo a palabras de 
Gu tavo Luca de Tena· a huma
nidade de Dario Xohán Cabana 
prendeu no Manuel Maria para 
a estreia do que erá o novo di -
co do grupo Quenlla un recital 
carregado de no tálxia do no o 
pa~ado recente. Pepe Cáccarn , 
Ba1~era , Agulla, Xela Árias , 
Lueiro Kruckemberg, Margari
ta ledo , Fraga e Rabunhal foron 
recitando convocado por Xe u 
Campos na función de anima
dor. 

. Ainda, na parte musical, re
x1star as actuación de Su o 
Va~monde , Na Lua, Pa eniño, 
Ux1a, Muxica , a Banda Infantil 
do .Coléxio de Salvaterra, Grupo 
Leirado, C.D.C. O Porriño Co
léxio d' As Neves e o Grupo de 

O ·canto do ciño 

Desta volta non danzaron os 
ciñas nalgun fermoso lago. O 
canto P.oético, ben pode ser o 
de~ade1ro, nas águas do Miño, 
ba1xaron ferl.das de marte. A 
Sociedade Cultural de O C6n-

. dado non vai continuar coa or
g.anización do Festival de Poe
sia se as institucións manteñen 
a torpe negativa a subvencio
n~ custes. Xunta e Deputa
c1ons, Concellos de O Conda
d?, -a non ser a digna excep
cion de Salvaterra- fan causa 
conxunta, xordeira permanen
te,,. aos reclamos dunha das 

. ~~is importantes manifesta
cions culturais da Galifa. 

I 

Música Tradicional da Universi
dade Popular de Vigo. Na tarde 
do sábado 31 e no dia e noite do 
primeiro de Xuño, a cultura le
vada ás ruas da preciosa Salvate
rra. Galegas e Portugueses , mi
ñotos do Norde e d0. Sul, en 
convívio realmente fraterno . 

Pouca serieade 
nos humoristas 
O terceiro encontro de humoris
tas deixou un pobre legado, as 
auséncias de persoas importantes 
do noso humor gráfico e a exce
siva caréncia de seriede, por 
contrasentido que semelle, para
lizou o avanzo do encontro e da 
AHUGA (Asociación de Humo
ristas Galegas) , só unba conclu
sión foi tirada dos dous dias de 
conversas: a proposta de cele
brare un salón de humoristas, 
se, roáis unha vez, houbese 
apoios institucionais. 
Pe~ Carreiro, Lalo, Viquei

ra, Moldes, Tokio, Insua, Xosé 
Lois e Mariano non sentiron for
za para representar a meio cento 
de humoristas que traballan en 
Galiza, se cadra foi esa a tara 
fundamental dun malfadado En
contro. 

No VI Festival de Poesia e ID 
Encontro de Humoristas desta
cou unha vez máis, a capacidade 
organizativa da Asociación O 
Condado, sen diñeiro, en 
apoio, carente de infraestrutura 
nece ária, volveron outro ano, a 
erguer unha montaxe cultural 
p la que pa aron perta de qui
ñenta per oa . A insen ibilida
de da Xunta, Deputacións e 
Concello de O Condado é de 
cadavre . 

Escultores, pintores, fotógra
fo -con mo tra da obra de M. 
Ferrol e Raniero Femández- e 
unha parte dos fundos· do Museo 
do Humor, Cone>ello de Fene, 
completaron no Castelo, nas ca
vas de Dona Urraca, a máis in
ten a montaxe da cultura galega 
popularizada. 

A.M. 

Están f artos de non pagar as 
viaxes, de non poder remune
rar o traballo dos músicos, de 
pedir favores a centos de ami
gos. Bandas de música popular 
de Galiza e Portugal, fotógra
fos, escultores, pintores, hu
moristas; poetas, debuxantes, 
grupos musicais e actores, to
dos participan na Festa sen re- · 
ceber diñeiro. O ano seguinte 
farán o mesmo pero xa non vai 
ser posíbel, o ultímatum está 
dado, "se non dan subvención, 
o VI Festival foi o derradeiro". 
Terán que anotar no seu negro 
historial un atentado máis á 
nosa cultura. · 

ANTÓNIO MASCATO 

De "obra fundamental_ no ano Castelao" calificouna Luis Tobio 

Completadas as presentación~ 

de Castelaó e Bóveda, Innáns 

Celebráronse en todas as cidades 
de Galiza e máis en Madrid 
apresentacións da última edición 
especial de A NOSA TERRA 
·dedicada a Daniel Castelao e 
Alexandre Bóveda. Nestes actos 
contouse coa intervención de vá
·rias das persoas que participaron 
no volüme, amén dos coordena
dores do mesmo: Isaac Díaz 
Pardo (A Coruña, Santiago e 
Vigo), Ramón Villares· (Vigo e 
Santiago), Eduardo Gutiérrez 
(Lugo), Luís Tobío (Madrid) 
Francisco Rodríguez (A Coruña 
) , Marinhas del Valle (Lugo e A 
Coruña), Femando M . Vilanova 
(Pontevedra), M~ V alcarcel 

, (Ourense), Xosé . M. Beiras 
(Compostela) e Francisco Carba
llo (Vigo e Pontevedra). En vá
rios dos actos interviron tamén 

persoas directamente "relaciona
das con elaboración da edición 
na sua parte documental (Xosé 
Luis Bqveda en Ourense e Xosé 
António Dm::áp. ·en Madrid). 

Os actos serviron para tecoller 
- o amplo eco que .suscitou a apa

rición desta edición pola impor
táncia que ten a aportación ana- . 
lítica e fotográfica, particular
mente no e.aso de Bóveda, de 
quen até agora só se coñecia un 
es tildo, a bio'grafia --como ha
xiografia, definiuna Ricardo 
Carballo _Calero- elaborada 
p9lo seu cuñado, Xerardo Alva
rez Gallego, ~'Vi<;la, paixón e 
marte de Alexandre Bóveda". 

Durante as apresentacións 
proxectouse unha breve inontaxe 
audiovisual elabcmrada con parte 
do material gráfico utilizado e 

106 Humoristas Contemporáneos 

outro que é inédito, e na banda 
· sonora incluíase a· voz de Ale

xandre Bóveda coa Polifónica de 
· Pontevedra. O audiovisúal veU:se 

en Vjgo, Ourense e Pontevedra,. 
ademais de no Instituto de Can
gas, co . gallo do Dia das Letras 
Galegas. 

Na apreseñtación de Madrid, 
Luís Tobío, un dos firmantes do 
anteproxecto do Estatuto do 
1936 ·e colaborador .estreito de 
Castelao cando a constitución do 
Consello de Galiza, veu afirmar 
que esta edición constitÚe unha 
"peza bibliográfica fundamental 
para -as futuras xeracións, e 

· completa, coa exposición do mi
nistério de Cultura, os dous pés 
fundamentais do ano institucio
nalmente dedicado a Castelao". 

1é.c. 

. O humor unindo aos povos 
A exposición 106 Humoristé/.S Contemporáneos traida polo 
Concello de Pene, estivo circulando por Galiza- entre os 
meses de Maio e X uño, e clausurarase o dia 30, despois 
de estar pendurada-finalmente na Casa da· Parra de 
Co~post~la. Publicamos agora un texto que Xaquin 
Mann,. Drrect~r,, do Mus~u de .Humor de Pene preparou 
como mtroduc1on desta rmportante mostra do humor 
mundial que chegou desde Bul~ária a Galiza. 

XAQUIN MABIN. 
Director do Museo do Humor do 
Concello de Fene 
"Bulgári~ é un. .país pequ_eno, 
pe~o m01 amante da paz .. _". Isto 
fo1 o que nos dixeron na Embai
xada en Madrid; nós engacllmos, 
agora que ternos ocasión: "e do 
humor". E é que ámbalas dúas 
causas se demostran cando se 
ten a ocurrencia de criar e man
ter unha institución como da que 
agora irnos falar. 

O 1 de Abril do 72 fundábase 
a Casa do Humor e a Sátira de 
Gabrovo. Desde entón alí hai 
que peregrinar se se quere olla
lo "J.,ouvre da Risa", e percorrer
os· seus 8.000 m2, adicados a 
todo aquilo que cheire a hlimor: 
pintura, escultura, gravado, de
buxo, afiches, fotografia, cerá
mica, máscaras, selos,... · 

Pero non só iso, senón que 
cada ano impar organizan a 
Bienbal Internacional do Humor 
e a Sátira nas artes, co codiciado 
Esqpo de Ouro ó vencedor. ó 
tempo tamén fan o Concurso Li
terario Hitar Petar e o Festival 
Internacional do Film Cómico e 
Satírico cun premio que se tiña 
que chamar e se chama Charlie 
Chaplin. 

Anualmente celebran o Festí~ 
val Nacional do Humor e a Sáti
ra con concrirsos, mostras, des
filés . e outras actuacións. 

Ademáis f an actividades de · 
investigación, celebran o entroi
do, fan encontros de humoristas 
c?~eré~cias, editan publica~ 
c1ons . como Apropos que sae 
dúas veces ó ano e outras que 
non teñen periodicidade fixa. 

A Casa dispón dun estudo de 
T.V., unha biblioteca con máis 
de 20.000 volumes de todo o 
mundo_ e un .banco de datos para 

consulta de aqueles que se inte
resen por calquera tema relacio- . 
nado co humor. 

Non falta · tampouco a sua sá 
de actos, preparada para proxec

. cións cinematográficas, vídeo, 
teatro e actuacións de pallasos. 

A Casa do Humor e a Sátira 
(le . Gabrovo prepara na actuali
dade a Antoloxia da Caricatura 
Mundial do Século XX, na que 
poñeremo-lo noso grao de area. 

. O Museo de Humordo Conce~ 
llo de Fene. naceu o 24 de No- · 
vemnbro do 1984, nun pobo pe
queno dun país pequeno, e non 
obstante, cunha pobreza de me
dios nada cativa, pero coa espe
ranza e o obxectivo de traballar 
na mesma liña -pero diferente 
nivel- que o museo búlgaro; ta
mén facemos concursos, mostras 
máis ou menos itinerantes, pu:
blicacións, etc ... 

Tiñamos coñecemento da 
existéncia da Casa do .Humor, e 
case os nasos primeiros pé\_sos 
~oron polo que sempre chama
mos "A pista búlgara". E men
tres que a xusticia italiana se
gu_indoa . cbegou á Nada; nós, 
sen cbegar a atapar paraugas 
ponzoñosos cm confabulacións 
anti-papa.is, nin tan siquera xu
deo-masónicas; . chegamos a 
unba estreita colaboración da 
que hoxe ollade-los seus froitos. 

-Tendes aquí xuntiña a obra de 
106 dos- me U ores humoristas 
gráficos que hai no mundo, e a 
menos que se nos . contraqiga con -

· probas, non se fixo causa á ma
neira nin en Galicia, nin en todo 
o Estado español. 

Xuntos debuxantes de 31 pai
ses, tan dispares como Irán ou 
Estados Unidos, por· poñer un 
exemplo; -paises de moi diferente 
situación xeográfica, con dife
rentes rexímenes políticos, reli
xiosos e até razas. Que utilizan 
distintas técnicas, con variados 

estilos, sabor de temas diversos; 
pero cunha linguaxe común que 
serve en todo o . mundo e para 
todo o mundo: o humor. 

O Humor, arma que une ·aos 
pobos e ás xentes e non precisa
mente· nunha alianza militar ó 
uso (por non poñelo en femini
no) senón nun esperanto icónico 
e válido que -de súpeto- fai brin
car fronteiras, balados., ei'vas, 
muros e alfándegas; · fai posible 
o guiño cómplice entre o autor e 
o público a milleiros de quiló
metros, a comunión de ideas en
tre un exípcio e un galego, a 
transmisión de culturas do xeito 
máis sinxelo. , 

Aqui podedes ver desde o 
grafismo sinxelo d0 italiano Pe- · 
tri.ni ou de John Risley, ata o 
perfeicionismo barroco dun Pau
lidis ou un Dikov ou Jelenzsky; 
desde a negrura dos Y oncbev, 
Oushats ou Karandasb, á impor
táncia da cor nos Iwata, Lipins
ki, Rossetti, ou Furrer; da sinte
tización da realidade dos Do
movski, Selku, Toiwola, Smith 
ou Bruttner ó realismo fotogr~
co ou roáis de Despodov ou 
Nyedegger. 
. Pero tamén · atoparedes unha 
mensaxe comun. Unha mensaxe · 
ecoloxista, de paz, onusiana e 
desmitificadora, que nos dí .. o 
que pode facer unha raiola de 
luz ó entrar . nunha cadea, ou 
como os páxaros aturan dunha 
arbre serrada, ou como é a mesa 
negociadora de pobres . e ricos, 
ou como un dictador vai conver
tindo as flores en cruces ... a ti
ros. 

Ollaredes debuxantes coñeci
dos por _ estas latitudes como 
Mordillo, Fontanarrosa, Cardan, 
Effel, Lassalvy, Searle, .. . e a 
moitos que non se coñecen ,e 
non por ei va deles senón nosa e 
·do pouco interés que ata agora 
se lle presto u ao humor. 

Por iso a Casa do Humor de 
· Gabi:ovo, o Museo do Humor de 

Fene e as demáis entidades cola
boradoras alédanse en ofrecer 
esta grande mostra que virá en 
certo xeito a tapar furados de 
descoñecemento, facéndqn9s 
presentes ós mellares humoristas 
gráficos do mundo e axudándo 
a facer posible o lema que teñen 
os de Gabrovo: 
"O Mundo vive, ... porque ri 
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Mário Averoff, . 
·agregado . cultural da eITibaixada _cubana 

''Pódese te~ un gran nivel educativo e ser analfabeto político'' 
En Mário A verof, agregado cultural da embfilxada cubana, · 
obsérvase un home. de ideas claras, afáhel. · Cando lle 
perguntamos pola influéncia do cercano Norde, contesta 
cunha humorada habitual .nos cubanos ·"nós noIJ. podemos 
cambiar ·a illa de sítio". A mesma pergunta sérvelle tamén 
para bromear sobre o posíbel contáxio das.modas 

· nordeamericanas dos 60 e 70, as melenas. -Ainda que eu 
xa non podo, di mentrás bota maná sua calva. Ou os 
pantalóns vaqueiros, que el chama monos de mecánico. 
Cando o entrevistamos. en Vigo, acababa de dar unha 
conferéncia, convidado pola .Asociación de Amistade 
Gafogo Cubana "Francisco Villamil".. .. · 

-A revolució.n cubana ten pa"'.' 
sado por diversas etapas; . os 
primeiros tempos foron de su
pervivéncia e iso fixo quizá que 
alguns criticasen o feito de que 
os gobernantes do seu país só 
falasen da educación e da sani
dade, pero nada doutras in
quedanzas culturais e espiri-
tuais máis diversas. ' 

-Efectivamente, os primei- . 
ros anos foron dedicados prind- · 
palmente á supervivéncia, estan-: . 
do sometidos ademais a presións · 
de todo tipo; mesmo os feítos· do 
aniversário que comemoramos 

. hoxe (a . entrevista foi realizada 
o 16 de Abril, dia do 25 aniver
sário d~ invasión ianqui da Praia 
Girón) . Un povo que tivo que 
dedicar gran parte dos seus re
cursos, tanto materiais como. hu
manos, á defensa, non pudo 
ocupars~ moito da cultura, des
graciadame·nte. Pero de todas 
maneiras a .revolución foi orlan
do as bases de todo un desenrolo 
cultural cuxos froitos empeza
mos xa a recoller hoxe. Por 
exemplo, coa criación das esco
las de artes, . cos institutos supe
riores de arte, co movirnento de 
afe.i'zoados, cos taller~s li~era
n~ ,. en fin. : . , ~~ema1s hai xa 
unna nova xeracton en cena no 
ccl,rnpo da cultura. · 
L-üu sexa, que se pode afir-

1_11ar que as necesidades mate
riais fundamenfais están cober
tas e que é posibel atender a 
outro tipo de matices? 

-O fundamental si está co
berto, pero as ·necesidades dun 
.povo · en desenrolo sempre son 
. crecentes, sempre haberá necesi-
dade de criar máis escolas de 
arte, mais institutos superiores ... 

· Nestes momentos por exemplo 
en cada concello do noso país, 
con máis de 150 mil habitantes, 
existe un museu municipal onde 
hai unha ·colección de plástica 
universal na cal figuran os gran
des mestres da pintura. Pero está 
claro que ainda hai gue facer 
gr~ndes esfor;zos para satisfacer 
. as necesidades do povo oeste 
sentido. _ 

Mário, como calquer di,rixente . 
cubano, es,tá orgullosó das enor
mes tiradas que teñen no seu. 
país os libros -"~ · que se esgo-

tan de contado, ali os libros non 
están nas' librarías, están nas ca
sas". Coméntanos que é imenso 
o número de títtilos que se edi
tan, -,-"Ainda que o principal 
ésforzo dedícase aos libros de 
texto e investigación científica, 
(o estudante ten todo gratuíto até 
que acaba a carreira, incluídos 
os libros de texto) isto non-é óbi
ce para· que se dediquen tarnén· 
grandes tiradas, por exemplo, 
aos clásicos españois, nordea
mericanos, rusos, in,gleses e por 
Suposto latinoamericanos. O li
bro no noso país ten un précio 
moi asequíbel". Comenta ta
mén, en tono especial , que a pri
II).eira gran tirada dun libro des-· 
pois da revolución foi ·a do Qui-
jote. . . 

-::-Aqui os ·recéil saídos da 
universidade vart ao paro. QUé 
sucede en Cuba? 

-A educación está moi ven
cellada aos procesos económicos 
e ás necesidades. do país . Por 
pór un caso, o ano pasado houbo . 
unha graduación de enxeñeiros 
que no acto no que receberon o 
título receberon tamén o seu bo
leto de traballo. 

-Porque é tan má a prensa 
cubana, problemas. económicos 
aparte? 

-Eu creo · que se ten avanza
do moito e, sen que se chegase 
ainda aos límites de satisfacción 
de necesidades que pede o públi
co, é intliscutíbel que vai mello
rando .. Por outra parte, a prensa 
é diferente .nun país capitalista a 
nun socialista. Ainda que tarnén 
é certo 'que quizá tivésemos des
coid'ado algo iso nos primeiros 
anos da revolución. ' Agora te
rnos xa unha escola de 'periodis
mo na Universidade da Habana, 
onde se van formando os novos 
xomalistas, porque un periodista 
non se improvisa, senón que hai 
que formalo como calquer outro 
pr,ofisional. 

Un dos lugares onde Cuba ten 
recollido quizá · maiores éxitos é 
no seu papel de dinamizador 
cultural e social · do Terceiro 
mundo e, riomeadarnente, de 
Latinoamérica. A Habana é pon
to cotián de cita · de numerosos 
congresos . intemacionais das 

máis variadas temáticas. Un dos 
· máis nomeados é quizá o Festi

val Internacional de Cine, ao 
que, na sua última edición, asis
tiion profisionais de todo o mun
do, entre eles os actores ·nordea
mericanos Jack Lemmon e Ro
bert de Niro, preséncia que non 
pasou inadvertida para a admi
nistración USA, . que 25 años 
despois do triunfo da revolución 
continua o bloqueo da illa; non 
só económico .senón estendido a 
todos os ámbitos, incluído o cul
tural. 

-Que influéncía ideolóxica 
ten un viciño tan poderoso e 
tan cercano? 

--0 noso próprio -de televi
sión programa película~ nordea
mericanas e o público cubano 
pode velas igual que as france
sas, italianas, etc. A X:ente que 
gosta ~o cine está moi ben pre
parada á hora de analizar con 
critérios críticos a mens_axe que 
leva o telefilme nordearnericano. 

-Pódese dicer entón que o ·. 
cubano é crítico? 

-Si, eu creo que si, bastante 
crítico con todo, coas películas, 
coas nosas e coas que veñen de 
fóra. E creo que ten elementos 

. de tipo polí~ico suficientes para 

xulgar unha obra. Nisto ten ta
mén moita importáncia a alfabe
tización, o aumento do nível 
cultural que debe ir enlazado coa 
cultura política. Podes ter un 
gran nível educativo e ser un 
analfabeto político e ese non é o 

. caso do noso povo, que polas 
condicións específicas da revo
lución creo que é un povo moi 
politizado, moi conscienciado e 
pode analizar con espírito críti-

• co. 
-Que opina da obsesión que 

hai por aqui do falar de Valla
dares e doutros personaxes se
mellantes? 

-Pois véxoo como o que é: 
un manexo das transnacionai da 
cultura que igual que se infla un 
globo ínflache un "intelectual" 
ou un pretendido poeta, como é 
o caso do señor Armando Valla
dares. Non creo que iso teña ou
tro tipo de explicación, no caso 
da chamada cultura ocidental. 
Estes señores que se encarregan 
moi ben de transmitir e de divul
gar a obra <leste "gran poeta" 
non divulgan, sen embargo, coa 
mesma intensidade, as cousas 
boas que ten a revolución cuba
na e que eu creo que son bastan
tes . 

MANUEL VEIGA 

f criación · 

Un ~édito de
Guerra da Cal 
Publicamos ~ste poema inédito 
que nos env1ou Ernesto Guerra 
da Cal, desde Es toril, onde 
mora. A importán-cia deste escri
tor galego, hoxe en Portugal 
cobrou recente actualidad~ 
-sempre a polémica para reaxir 
as lembranzas?- coa polémica 
que suscitou a sua intervención 
nos poemas galegos de Federico 
Garcia Lorca. -

ES-CAP ADELA 
Ao Sr. Ricardo, da minha 

tema lem 
bran~a, e ao seu neto, e 

. meu Amigo· 
quiroges, Xosé Estévez 

Baixo este verde-azul 
de mar-céu 

e céu-mar 
enfeitado de nuven 

de filando 
en brancas cabalgadas o tento as 

nesta luz irnpalpável 
de Estoril 

e tou aqui comigo 
velho e menino 

e impregnado 
de saudade subtil 

do meu antigo ser 
do meu eu infantil 

quase apagado 

Tenho o Tempo na rniio: 
o prazenteiro pungir 

da corda rnais cordial do cora~iio 
num só acorde 

inefável 
da prima e do bordiio 
. Daquela, a nota aguda 

do rneu ontern longinquo de infancia 
luminosa 

E deste a nota grave do meu boje 
imediato 

tiio gasto pela vida 
E pulso o acorde 

com o dedo cert.inho da Jernbran~a 
distante e actual 

atraída do meu fundo mais fundo 
por un milagre igual 

de luz nunca esquecida 
como e ta 

intocável 
e desta me ma cor dual 

E nela 
um coche humilde 
um triste cavalinho 
e um velhinho bondoso 

como indulgente avo 
que uavemente berra "Arre!" e "Sóo!" 

e meigo dialoga 
con um rapazinho loiro que ao seu lado 

vai • 
ao longo duma estrada 

sobranceira a urna beira enfeiti~ada 
do Sil 

no V ale de Quirog·a 

Tudo isso 
palpitante está em mim 

neste meu duplo instante mavioso 
que o sol-pór epiloga 

no Estoril 
ERNESTO GUERRA DA CAL 

Inédito de "Deus, Tempo, Espa~o e outras baga
telas") 

. Es toril, 31 de Dezembro do 
1985 
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[!Dclando a terra M. HORTAS VILAÍllOVll 1 

o rito das compemoraciós 
Nes~é país d~s benditas ánima~ 
-e 0 dito ha1 anos ergueu unha 
longa e alambicada P?lémica 
xornalístíca- somos mo1 dados 
ao culto nec.rófilo. qxe ese culto 
non se oficia nas eirexas como 
nos tempos pasados. Celébrase 
na universi~ade, cent~os de ~nsi
no asociac16s cultura1s, casmos, 
cír~ulos recreativos , asociaciós e 
cantos ecéteras se lle queiran po
ñer. Neste -pra nós macabro-
ceremonia] utilízanse as grandes 
e prestixosas figuras do país. No 
ano 1985 o grande ceremonial 
montouse arredor de Rosalía .. 
Este ano móntase arredor de 
Castelao. AReal Academia Ga
llega fai o eu numeriño tódolos 
anos co motivo --ou gallo-- do 
chamado Dia das Letras Gale.
gas cando a nosa cultura --e 
mesmo a no a língoa- e tá por 
normalizar. Digah o que queiran 
0 id ioma galega en ína e como 
unha disciplina mái . Como 
unha língoa marta. Como o La
tín o Grego. Xa e ten dita en 
moita oca ió que o xornai 
imprentado en Galicia e tán 
cada día mái , na práctica, con
tra o noso idioma. Obras son 
amores . Abonda con ollalos: ve
ñen cheos de colaboració envia
das dende Madrid. O ca o é in
tomático. Nós non e tamo con
tra e a colaboració . E tamo 
contra o mimeti mo paleto do 
madrileño que non é mái que 
un xeito de dome ticación . E 
ben tri te por certo . Hai unha 
tempada a Agencia Efe , dende 
Compostela pediulle unhas co
laboraciós --que pagou- a va
rios escritores galega e enviou- -
nas ao xornais ditas gallegos. 
Non se publicaron . E non e pu
blicaron debido a que esa cola
boraciós estaban escrita en ga
lego . E, naturalmente, non vi
ñan enviadas dende Madrid. 

Voltemo á conmemoració 
necrófila á que a entidades 
oficias chaman Ano de Rosalia 
Ano de Castelao... Denomina
ciós que non poden er mái e -
pre iva nen mái ibilina . 
Lémbremo o rótulo franqui -
tas de I año Triunfal. . . e a í 
deica o l lI pra rematar no Año 
de la Victoria . - curi o que e 
conserve e ta nomen !atura qu 
se ~raduza ao galeg e que ll 
aplique a RQ alía a a t la 
¡aoque veña! 

. Non e tamo c ntra da e 
memor~ció . Coidamo que on 
nece '.1.na . Pra nó o ano pa a
cto fo1 o do Centenario de Ro
salia. E te ano é o Centena
rio de Castelao. Cavi lam que 
a~ comemoració tiñan qu er
vir pra que a xente enterara 
de quenforon eses per oeiro u
postamente cqnmem rado , pra 
que se leera e , obor de todo e 
as.i~il ara a úa obra. O que' e 
fat e, precisamente, todo o con-

trario: manipúlase a súa obra e á 
xente faíselle creer que esas per
soas foron todo o contrario do 
que en realidade foron . Facendo 
un pouco de ciencia-fición te
rnos a ousadía de afirmar que os 
fieis custodios do sartego de Ro- · 
salía ou. de Castelao, de viviren 
oxe esas persoalidades, non se 
tratarían con eles. Estes enterra
dores oxe non se tratan cos au
ténticos continuadores da obra 
de Rosalía ·ou de Castelao: xente 
que mantén, continua e aumenta 
a cultura galega nos nosos días . 
Os necrófilos teñen os ollos vi
rados pró pasado e só aman o 
que non ten vida. Teñen a virtu
de de matar todo o que tocan. 
Se no seu poder estivera esterili
zarían todo o que vive. Menos 
mal que con Rosalía ou Castelao 
non poden: a súa mensaxe está 
ahí, pra empre, nidia e inco
rruptible. E a é, precisamente, a 
úa defen a. O escrito , escrito 

queda. Só os inocentes e os par
vo --que diría Castelao-- se 
deixan manipular. Tamén os 
iñorante e o hipócritas. Con 
todo a verdade remata por impo
ñer e. O día, por moi pecha que 
sexa a noite , remata por nacer. 

E te ritos mortuorios e esta 
e trana parafernalia conmemora
tiva ten, sen dúbida , outra finali
dade ben clara: ocupar os me
dio de información, as - aulas 
da univer idades e centros de 
en ino as tribuna das socieda
de recreativas e de algunhas 
chamadas culturais pra restarlle 
e pacio a quen, nesta hora, está 
facendo cultura galega de verda
de, auténtico xeíto de honrar as 
grande figuras que nos precede
ron. Unha cultura clarificadora e 
desalleante que molesta ao po
der. Unha cultura concienciado-

' ra que lle faga a xente abrir os 
olios e comprender o desarraigo 
e a mi eria en que vive, ou me
llar aínda: en que vexeta e ma-
rre . · 

Re ulta curioso e noxento 
ollar a per oa que aínda non hai 
tanto ano e opuxeron a que se 
adicara unha rua a Rosal ía ou a 
Ca telao ou que motexaron a 

a telao de eparati ta, antihe -
pañol de vermello, facendo 

fr nda frorai dediante do · 
eu artego . Ag ra mo tran e 

tolerante e demócrata . E sí: 
matizando moi b n que tanto 
Ro alía como a telao foron 
per a e que c mo tai , tiveros 
o u err . Son a xente da 
qt1e di a propia Ro alía: 

... roubáronme tanta brancura que eu tiña, 
botáronme trume nas galas dun día 
a roupa de cote puxéronma en tiras. 

Nin pedra deixaron en onde eu vivi.ra 
sin lar, in abrigo, morei nas curtiñas 
ó raso coas lebres dormín nas campías .. . 

Ou on o Cicuenta homes por 
dez reás que retratou Castelao. 

· -AQUILINO IGLESIA ALVARIÑO 
.' Poesía Galega Completa u 

Edición preparada por 
!.' . Xesús Alonso Montero 
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l 1os nomes dos lugares 

Órdenes óu Ordes: · 
o estado da cuestión . (1) 

Nos últimos tempos vense dando 
nos xornais galegas unha batalla 
á canta do nome desta vila coru
ñesa. 

O problema é: como _nomear 
o lugar?: chamarlle Ordenes 
como se veu facendo tradicio
nalmente, pero que as instáncias 
oficiais pensan que é unha caste- .. 
llanización? ou chantarlle o ape-, 
lativo de Ordes que_ semella es
tar máis de acordo co noso idio
ma galega?-
. O caso é que os viciños de~de 
tempo imemorial dixérorille Or
denes ao lugar onde nasceron e 
ninguén lembra que á vila se lle 
teña chamado doutro xeito; de 
ser, pois, unha castellanización 
seria desde tempos moi recua
dos, . e non se encontra moi lóxi
co o castellanizar U!! lugar tán 

. pequeno como seria Ordenes na 
alta idade media. 

O problema estaría cuase re
sol to se soubésemos de onde 
procede o tal chamadeiro. 

Asi o entenderon ouiras per-
- soas, un chisco perplexas ao ver 

o troco do seu nome desde as 
instáncias oficiais e xurdiron vá
rias teo.rias da procedéntia de 

l _mlísicos de galizá 

Ordenes, das que teño lido al
gunha nos .xornais, e recollo 
aqui: · 

-Unha <lesas teorias aponta a 
posibilidade de que o nome se 
derive da "uz" ou "urze", ese 
vexetal semellante ás xestas que 
tanto abonda na nosa terra e que 
deu lugar a topónimos comp 
.Uzal, Uzás ou Uceira, ainda que 
non se comprende b~n, no caso 
que nos ocupa, como pudo ser a 
. evolución para ch~gar ao resul
tado desexado de Ordenes. 

--Outra teoria refaciona o 
nome coa ordenación en ringlei
. ra dun hipotético campamento 
romano, que seria un Ordo-Or
dinis. Aparte do problema ar
queolóxico e histórico que con
levaria a existéncia dese destaca
mento militai nestas _terras a 
~volución normal da palabra le
varí anos a un .Ordes pola caída 
normal do -N- intervocálico 
no paso do latín ao galego. 

-Airida hai unha explicación 
máis popular que incide nas ór
denes ·que o rei Filipe II deu ao 
seu paso pola vila no ano 1554, 
como reza nuha inscricióo dunha 
casa solarenga.de Poulo. 

&~tl9 . 
C. VARELA 

Esta teoria é pouco críbel, 
pois daria a orixe do nome como 
datando de tempos tan modernos 
como o século · XVI, cando xa 
había centos de anos que nos do
cumentos se usaba o nome de _ 
Ordine8. 

- A opinión que deben seguir 
as instáncias oficirus da Xunta· é 
a que se suxire nos libros que 
tratan de temas de toponímia ga
lega, onde fan proceder o nome 
duil cereal do tipo da- cebada, 

- que. os nosos labregos chaman 
"orxo" e que os romanos desig
naban por "Hordeum". 

Non obstante, teria pontos 
obscuros a explicación, pois o 
máis normal seria que .a palabra, 
a través de "hordines", pasas~ a 
"hordies" e que rematase en 

k"orxes"' clacordo con casos aná
logos onde aparecen, "orxal", 
"orxeira" ou "orxedo". · 

Até aquí, pois, as teorias que 
eu coñezo sobre o tema e que 
non deben _satisfacer a ' todo o 
mundo, pois a liorta está arma
da; n~ próximo número daremos 
as nosas reflexións sobre o tema 
co ánimo de botar algunha luz 
nesa lideira actual. 1 

• 

XOAN M. CARRElflA 

Pedro Rodrigo (Madrid¿? Madrid, 1750) -

PEDRO RODRIGO (Madrid 
¿? - Madrid, 1750) 

Mestre de capela_ 
Os primeiros dados de Rodri

go témolos en 1718, ano no que 
compite polos maxistérios va
cantes de 'Salamanca -que gaña 
Francisco Antonio Yeguas (ver 
A.N.T. nº 280)- e de Santiago 
-que gaña Diego de las Muelas 
(ver ANT nº 285); parece que 
naqu~l ano estaba en Madrid. 

No 1723 oposita novamente a 
Santiago e daquela era mestre de 
Oviedo, o 17 de Novembro gaña 
a praza que desempeñará· até o 
19 de Xuño de 1744, data que é 
nomeado mestre da Encarnación 
de Madrid. Nesa opostción de · 
1723 tivo que competir con Gre
gório Santiso _:_mestre de Ou
rense- e co mestre da Colexial 
de Pastrana, ainda inidentifica
do. 

Pedro Rodrigo compón nor~ 
malmente para dobre coro con 
dous violins, oboe e -acompaña
mento. Chama a. atención a 
abundáncia de obras nas que hai 
parte para a viola. En várias das 
obras conserva o harpa no acom
pañamento, tendo interés un 
"Dixit Dominus" a 5 voces (Ti
ple l8 e 2a, Alto, Tenor e Baixo) 
con dous violins~ oboe, violón e 

harpa; obra que transforma a 8 
voces o próprio Rodrigo. Instru
mentación máis modemá é a que 
utiliza no motete "Vidi turbam 
magnarn" a ·8 voces, dous vio
lins, dous · ob9es, duas trompas 
e acompañamento. · 

CATÁLOGO: En Santiago: 5 
Misas, 1 Dies Irae, 1 Oficio de 
difuntos, 1 Credidi , 4 (3) Dixit 
Dominus , 1 Qui habitat, 3 Mag
nificats, 1 Completas e 11 Mote-

. tes. En Paléncia: 1 Cantata al 
Santísimo. En Zamora: 1 Misa. 
En Guadalupe: 1 Misa, 1 La
mentación e 22 Vilancicos. En . 
El Escorial, 1 Laetatus Sum~ 

FONTES: Catedrais de Palén
cia, Santiago, Zamora. Mostei
ros de El Escorial, Guadalupe e 
Mónserrat. 
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cia (Barcelona. 1981) Id.-La 
Música en la Catedral de Palen
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·Castel:''-
. e os bascos 
·AÑASAGÁSTI, Iñi:oo, coord.: 
"Castelao y l!>s V ascos"; , 14atz 
Ekintza Ed., Bilbao, Col. Cro11:1cas 
IV, 1985, pp. 608. 

Coñecíamos, por · comuajcacións 
·orais indirectas, a existéncia, no 
;;rrquivo do P .N.V., dun ricaz e 
interesante epistolário entre Cas- -
telao e alguns dirixentes nacio
nalistas bascos como irujo, La
sarte e Aguirre; mais non po~fa- : 
mos sospeitar que fose tan 1m~ 
portante para un rneirande afo~
damento epistemolóxico da poh- . 
facética persoalidade . do rianxei
ro, como tan nidiamente amosa 
iste libro. 

É un estudo abraiador pola 
cantidade e . calidade dos docu
mentos inseridos. Agás unha ca
tiva fiestra, que agarima o traba
llo como· axeitado ~imiar, o resto 
contén unha longa xeira de do-· 
cumentos, entrevistas, artigas, 
cartas e colaboracións, cronolo
xicamente enleadas, sobre Cas
telao e as suas relacións con 
Euskadi e con persoeiros bascos. 
Quizá, sobexamente, unido .ª 
unha liña historicista de - finais 
do- dezaneve, na que priniaba a 
adución documental sobre a la
boura exexética; o libro, empori-

. so nen perde rigorisidade cien
tífica e ten, ao meu homildoso 
entender, un gran valor: a docu
mentación rexistada servirá de 

· baseamento fundamental para 
estudar o Castelao do exílio, as 
·relacións galeuzcanas, es palla
das ao longo de vários. Estados. · 

É un libro claro, ·sinxel9, co
bizosamente divulgativo, goren
teiro para ler, orgahizado se
cuencialmente, ainda que neste 
senso advirto algunhas tallas, 
pois que ás veces é dificil saber 
o ano e a data na que sucederon 
os acontecimentos relatados . 

.Ainda que, como confesa o 
p'róprio coordenado~ _da obra, 
procurouse a obxectiv1dade ·e o 
desapaixoamento, latexa un fio 
sotil de solidária paixón e com
promiso san coa caris-?.Iática l?er
soaliade de Castelao, galegwsta 
integral e infu~ibre ó soprete", 
comó se autodefiniu. Este com
promiso . amplíase á história de 
Galiza e á loita do povo galego 
pola sua identidade . naciónal. 
Coido que a extraordinária ·obra 
de Paz Andrade, "Castelao na 
luz e na sombra", segue a ser 
imprescindíndíbel para o coñeci
_mento biográfico -de Castelao, . 
mais para a_ década de 1940 .ªP 
1950 é xa imposíbel silenciar 
esta,. pois aporta dados, info~a
ción e ca:óles pescudadores, m-
teirarnente novedodos. -

Agora podemos decatamos 
cales foron as razóns que impe
diron o artellamento efectivo do 
Galeuzka e os feaños das liorta,s 
dos republicanos, ".viuvos da 
monarquía, casados en segundos 
esponsáis ca R~púbrica". ~a 
obra sai enfortecida a ,persoal1-
dade círcia e cememente nacio
nalista de Castelao, a quen Vi
cente Risco calificou nun xornal 
basco como "a concentración do 
maná totémico da.nosa éstirpé". 

As 608 p~inas da obra aco
JJen unha visión entrañábel, ga
rimosamente' · esmiuzada, do 
egr~xio rianxeiro, mais non J?eca 
de imparcialidade. As acedas 
cartas cruzadas entre Castelao e 
Irujo entre 1947-49 manifestan 
que a queréncia non fixo esque
cer a obxectividade. 

Como me confesou o coorde
nador-da obra, lñalci Anasagasti, · 
gran amigo dos galego~ e.spalla
dos pola xeografia euska~hana, o 
libio foi enxergado cunha dobre 
fmalidade: homenaxear a Caste
lao no centenário do -seu nasci- · 
·mento e promover a solidarieda-

Nº 294 I 5 DE XUÑO I 1986 

de entre o povo galego e o basco 
no sendeiro dun efectivo Ga
leuzca, de quen Casielao foi un 
esforzado e ferveóte paladin . Un 

_ soado persoefro euskaldun, nun
ha recente convers.a, espetoume 
este sintagma: "Se en Euskadi ti-, 
vésemos unha persoalidade 
como a de C~stelao, todos serian 
nacionalistas". 

Remeso desd~ estas páxinas a 
miña afervoada noraboa ao coor
denador da obra, non somente 
polo _ traballo en si m~SJ?9• se
nón tamén polo que sm1fica de 
homenaxe a Castelao e máis aos 
gálegos nacionalistas. As institu
cións galegas correspondentes 
deberian aprender' se e que te..: 
ñen ·capacidade de aprendizaxe, 
pois comécenme ríspidas dúbi
das sobre o tema. Ainda non re
xeron reeditar; con feitura popu
larmente asequíbel e a prezo· . 
mercadiZo, a mellor síntese da 
gaiegÍ.Iidáde, -o "Sempre en Galj
za". Con ela, máis xusta, sobe
rana e libre, soñamos desde o 
acoll_edor seo da rexa Eus~adi. · 

XOSE ESTEyi:z . 

televisión . 

Televisom 
·nova para 
gente nova 
Um ·dos públicos mais af ortuna
dos coma TVG, é a moced~de. 
A equipa da TVG logrou d_um 
jeito exceJente a aten~óm di~te 
grupo importante da nossa soc1e-= 
dade. Hai muitas e variadas sé
ries de debuxos animados (nom 
todas boas e muitas com dobra
ges pouco coida<Jos), emiten-se 
filmes de muito boa feitura e que 
cfimprem mais que aceitavel
mente o papél para que forom · 
contratados. O sábado ternos a 
produ9óm pr6pria O r~reo, _e 
ista semana remata o disputad1-
simo Saber e Xogar. Nom é 
logo estrano que tod~ -isto c~e
gue a gente nova, e , u~da · mais, 
esta-se captando a mmto mozo 
de menos de oitenta anos. 

_Hoje em dia a música em lata 
(sem ningúm senso difamante) 
inza calquer pantalha, sendo 
os video-clips o feito mais lo
grado da mesma e onde se (am 
as propostas mais anovadoras 
no amplo campo da comunica
~m visual, propostas que nom 
bam tardar em condicionar 
muito do que se faga em televi
sóm. Na TVG gozam dum es
pácio por excelenza, Atlántico, 
os domingos pola tarde, com 
umha fabulosa Maria, facendo
lhes as beiras. Maria logrou 

algo que · seméllava . imposível, 
que a gente, que o-s espectado
res nas suas casas agardem o re
mate .di! peza para escoitar e .ver 
a história que nos narra. A dife
ren9a que se atopa entr_e Atlánti
co e o musical da noite dos do
mingos chama-se Maria, e nom 
é pouca. 

Os -Venres ternos . as longa
metrages em versóm· original,_ e 
neste último tiverom o seu baus
mo de subtítulos com umha ex-

- celente película muito bem tra
ducida. A única pega que lbe 
poría pensando no espectador 
meio, foi a de escolher um filme 
tam acogulado de diálogos o que 
num país nom afeito a ler na 
própria língua (nas albeas t~
pouco) pode resultar para mmt~s 
um duro trabalho; polo demais 
tem urri-grande valor educ~~vo. 
Seria interesante que se ermasen 
filmes portugueses e brasileiros, 
mas escolhendo-os de forrila que 
sejam o mais funcionais posíveis 
ao ouvinte galego, de nom ser 
así umba subtitula9óm bem fei
ta (ad pedem leteram) servirá 
para educar as orelhas nas o~~as 
modalidades de falares e gmas 
da sua própria fala. -

E falando de tradu9óns, bai 
que coi dalas mais, se nos dobra
ges as vezes falha a qualidade 
dos actores (vai-se melhorando) 
um bom ex. a moi boa d'os Go
zos e as Sombras, a- pesares da 
sua rdificultade e do grande nú
mero de vozes. Outras vezes o 
que falha é a tradu9óm, ternos 
casos como o da série de docu
mentais que baixo o nhome d'A 
ruta da seda se emitem nas man-

hás dos fíns de semana que é ho
rrível, e a isso compre pór-lhe 
remédio. 

A trabe de ouro, cada dia 
melhor e issa boa poeta que é a 
companha de Freixanes ten a 
melhor fonética de todos os 
apresentadores- da TVG. E ergue 
um pouco mais o teu a_gradáv~l 
rostro, Luisa, e desegmda seras 
um feitizo para os espectad~res . 

Falando um pouco 
da radio 

Na emisora pública galega estám 
facendo um boro trabalho: a fo
noteca dos sons desta Terra. 
Dum tempo aqui está medrando 
sustanciosamente a sua oferta 
musical. Os melómanos tenhem 
todos os meiodias concertos. As 
manhás dos domingos concerto 
popular e ao cair da tarde música 
do cine. Os sábados, de manhá 
coros e ás nove do serám jazz. 
E muita mais música como a do 
divertido programa Dous de~
pas que ternos nas horas anteno
res ao mencer do domingo de 4 
a 6. Se algum nom dorme que 
nomo perda. 

Os seus informativos tenhem 
um ar próprio, estám feitos 
"aqui" e isso ja se nota, e agora 
coas elei96ns estám facendo um 
grande esforzo. 

A rádio pública galega "A 
nossa rádio" como gostam de 
chamarse, é a emisora·que se es
cuita nas rádios comercia.i s para 
copiar, e isso já é algo que vale 
a pena. 

C.B.A. 

, . mus1ca 

Fútbol, 
sobornos e 
cantautores 
Aló polo primeiros sesenta Dy
lan armou un bon rebúmbio no , 
Festival de Newport ·por electri
ficar o folk. Simultaneamente en 
Inglaterra "The Animals" facian 

. o próprio con "The house of the 
rising sun", unha vella canción 
do folclore nordeamericano. A 
fusión do folk-song con certas 
formas da música pop deu como 
resultado o folk-rock. 

Pois ben, en Galiza foi o seu . 
pioneiro seródiO o morañés Luís 
Emílio Batallán. "Ahí ven o 
Maio" foi unha espléndida mos
tra da calidade compositora de 
Batallán , que tiña perfeitamente 
asimilada a canle da música 
popular para tra mitilas de xeito 
sabiamente anovador. "Ahí ven 
o Maio" gozou de alta conside
ración mesmo entre quen coida
ba que a nov.a canción galega era 
unha "p-aliza". Batallán hai tem
po que deixou a canción, talvez 
por timidez, talvez polo seu -ni
vel de autoesixéncia. 

Un <lestes sábado últimos 
manexando o televisor á toa ba
tin cun home cuspidiño a Bata
llán, coa mesma voz de Bata
llán, que e chama Batallán e 
que, ao ben vi to, presidia o 
F.C.Pontevedra. Andaba este 
home mergullado nunha cues
tión de sobornos e o mao foi- que 
a sua voz grabada por outro que 
din que rex.e o c~mpostela déi
xao un chisco co cu ao ar. A 
verdade é que fiquei tan confuso 
que xurei, e xuro, e tar vendo 
unha película de Buñuel da épo
ca de "Un chien andalou" o 
"Láge dór '. E seguindo na clave 
su.r'real direi que se ao mellar o 
home semellante a Bata11án anda 
en mao pasos ao que d.ixo ser 
chamado garimo amente, o pa
driño ervidor non lle mercaba 
un auto de egunda man. Nen de 
broma. . 

VICENTE ARAGUAS 

. .: eme ,, 

Do tren 
e outros 
asuntos 
O tren do infemo 

Non cabe-06vida de que 0 !I'e~ é 
meio de transporte romanuco 
por excel~nci~ - Igual serve ~ 
alicerce p1ctónco como de lug 
idóneo para desenvolver tramas 
polici.ais, bélicas ou. an:iorosas~ 
De acordo que Jaeckin mtento 
demostrar en Em1!1anuell~ q~~ 
na cadeira dun avión ta:nen or 
se pode montar un apano, P 
non falar das fitas que se mafov: 
enredor do erotismo das as ª s 
aéreas. Pero home, xa se ve ~e 
nun carro de liteiras ou nu / . 
carruaxe-cama o asunto ten· . ~ 

· ómodo· qmza ser moito mais c ' di 
0 

menos moderno, que !lº~óm~
eu. que non' pero ~ais anto a 
do . . . onde vas .dar. n ~er que 
argumentos ·bélicos, a c1ramá-
outro meio reune a forza m 
tica e desoladora don tren. ~e · ~ 
bremos por exemplo a secuenc~ d 
de ó doutor Zivago, de Da~~ 
Lean, e comparémola con a ~o: . 
xe dos maldit'}s, de Stuart ue, 
senberg; ben claro . queda q 
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sen teren . demasiada relación' . 
non se pode nen comparar ~n 
tren a un . barco como cenári~ 
dramático. Jdem de i~em s~ ~os 
centramos nunha trama pohc1~. 
0 tren convé.~ese entón (x~~a 
ue é a primerra vez que utilizo 

~n público . este tosco ~dvérbio) 
nunha illa ~un non se1 q?~ de 
planta c~1vora que apn~1~na 
aos viaxerros. Incluso a mus1ca 
ten dívidas co t:_ren .. O alegre 
chacachá do '!<:º msprrou n°:me
rosas compos1c1óns; vamos, mda 
recordaredes aquela que <licia 
"chacachacachá chucuchucuchú 
saca tus billetes en un ·día azul". 
E todo isto, a qué viñ~, digo 
eu ... ? 

Ah si, non me acordaba ago
ra, a~ ritmo quería eu chegar. 
Calquer filme de aventuras am
bientado nun tren en marcha xa . 
ten un ponto en favor, a cadén
cia que o sonido do tren lle mar-
ca á acción. · 

Esta cadéncia, moi ben apro
veitada en o tren do infemo, de 
Konchalowslcy , está posta ao 
servício dunha montaxe que Ue 
valeu ao filme unha nominación 
para -~ Osear, prémio. q~e. non 
atinxma como non atmxma en 
nengun dos outros dous aparta
dos para os que foi selecciona
do, mellor. secundário, Eric Ro
berts, nen mellor actor principal 
Jon Voight. 

Partindo dunhas imaxes su
perviolentas, na clásica liña da 
produtora dos xudeus Golan
Globus, e dunha posterior fuga 
do cárcere (fuga chamativamen
te fácil), chégase a un comboio 
ferroviário composto por catro 
locomotivas que sen condutor 
comezan a tragar quilómetros 
por terras de Alas.ka contaxiando 
na acción o ritmo anteriormente 
comentado, que se corresponde 
cunha áxil montaxe de grandes 
instantes, como a secuéncia do 
choque co mercancías ou o paso 
pola ponte Séneca. 

A história que enche o entre
meio (do xa case mítico Kurosa
wa) oscila entre tópicos e crispa
cións, ás veces gratuítas , e mo
mentos de forza dramática que 
conducen a un final non por de
ducíbel menos interesante onde 
as duas personaxes principai , 
moi similares inda que unha re
presente a lei e a outra a delin
coéncia, se enfrenten ao inevitá
bel, por bu cado, de tino . 

~abe de tacar a boa interpre
ta~16n de Voight e Robert , un 
chisco crispada amba (como 
.no conxunto de actore ) , defeito 
que como Un non viu a ver ión 
orix.inaJ non sabe e achacar a 
actores ou dobradore . 

Ben; poi e te é un filme irre
gular, pero intere ante, aplicán
dolle, claro, os baremos da críti
ca cinematográfica, tan baixos 
que fan proliferar nas pantalla 
as obras mestras, e tan suspeito
sos que filmes imaxinativos e de 
inquietude social, como o Brazil 
de Gilliam, se consideran aceitá
beis meqtres que caquitas peque
no-burguesas como a rosa púr
pura do Cairo , Allen, van de 
produto xenial . · 

Supoño qu~ Don Luís, desde 
ª sua leoneira editorial ·non es
tará de acordo comigo ' el filio 
de El Viejo Topo e sobrevÍvente 
d~ revolución do 68. Pero como 
di ª UWia mae, para un leitor 
que, tes non lle vas dar enriba a 
razon. E menos o último día. 

J.A.M. 

W8 RUNAWAY TRAIN'cusA, 
be SS) , Int: Jon Voight, Eric Ro-

Arik~. Rebecca de Momay. Tema: 
chalª Kurosawa, Dir: Andrei K.in-

owsky · · p . 
se aga a pena vela inda que só 
te xa porque a acción, surprenden
n mente, non decorre en Sibéria r:O os protagonistas son dous de
llOlo rc:srfida Uberdade perseguidos 

pe do comunista. 

G .. o · meir 
CULTURAL 

Elias Quiroga nunha interpretación á guitarra 
, . mus1ca 

A outra movida (e 3) 

Ellas 
Quiroga 
Con trinta e dous anos a ponto 
de comprir, Xesus Elias Quiroga 
é un dos protagonistas ocultos 
de cantidade de iniciativas musi
cais que non sempre quedaron . 
en proxectos . A sua aparición 
multitudinária máis recén tivo 
lugar no Festival "Galiza a José 
Afonso" , acto no que este guita
rrista versioneou, xunto ao saxo 
Xavier Escaned, un tema do en
trañábel conviciño homenaxea
do. Todo comezou no ano 1974, 
cando acompañaba -a alguns can
tautores da época (Benedicto) 
Bibiano, X.M. Conde,etc.) logo 
de pasar polas aulas do Conser
vatório do seo Vigo vivencia!. 

-Tendo en conta que ti es 
un de tantos que non vive da ~ 
música, como ves isto da profi
sionalización? 

- Eu oeste entido fago unba 
diferenciación; on dous mundos 
diferente , traballar na Renfe ou 
estar embarcado, por citar casos 
concretos e persoai , non teñen 
nada a ver... · 

-Pero algunha vez perdi- -
ches a oportunidade por exem
plo de firmar algun contrato 
para algun concerto? 

-O que sucede é que unha 
actividade como a música requi
re unha dedicación intensi_va; en
tó~ non é que exactamente per
dera, pero quen sabe. . . se o 
plantexamento fose totalmente 
profisional poderian xurdir cou
sas que ao estar noutra pre-.dís
posición xa non intentas, seria 
unha dinámica distinta. 

De todas formas houbo unha 
épo~a na que estiven ~edicadq 
de cheo á música e non creas 
que noto moita difer.éncia a res
peito da actual; en certos aspee-

. tos mesmo síntome mellor: áo 
non ter unha depéndéncia dirécta 
do garbanzo en función do nú
mero de notas musicais que dás, 
entón tes outra perspectiva, tra
ballas no que realmente che inte
resa, peneirás as. posibilidades._ 

Esto da profosionalización é un 
c;ampo inoi complicado, difícil 
de explicar, por is~> nunca entrei 
nesta história. ~or suposto que 
seria estupendo que ,pudese víver 

exclusivamente da música, pero 
ao pior tería outros problemas 
que agora non teño ... 

Durante vários . anos Elias 
Quiroga ten traballado GQ Teatro 
P9pular Keizán: A experiencia, 
hai ·cousa duns tres anos, foi con 
Mª Xosé e Maximino Queizán, 
ademais de Juan Bravo¡ fixéra
mos alguns recitais de poesia. 

E.Q. foi un dos sócios funda
dores da Agrupación Guitarrísti
ca Galega. 

-Pódese afirmar que a 
A.A.G. está desfeita? 

-Eu penso que mais que des
feita está dormida. Houbo dous 
factores que desencadearon esta 
situación: o primeiro é que a 
Agrupación tentou de ter unha: 
infraestrutura forte, moi séria 
(de feito chegou a tela); por ou
tra banda perdeuse o afán lúdico 
que tiña nun princípio, cando 
nos reuníamos os derradeiros 
domingos de cada mes coa in
tención de tocar a guitarra: de 
pasalo ben. Chegou un momento 
no que éramos unha pandilla de 
guitarristas , que editábamos 
unha revista, organizábamos re
<;itais . .. estabamos máis preocu
pados por problemas económi
cos que ·en seguir véndonos para 
tocar; rompeuse este equilíbrio e 
as circunstáncias tampouco fo
ron doadas, ainda que ti vesen a 
sua posterior repercusión. De -
feito unha das cousas que se es
tán a facer agora como é o Ciclo 
de Guitarra foi ideado pola 
Agrupación Guitarrística; mes
mo en Xuventudes Musicais , en
tidade que está a levar isto 
adiante, hai membros da Agru
pación. 

Todo isto ten o seu paralelis
mo con .cantidade de cortentes 
culturais que se están a dar des
de hai tempo nó noso país; que
ro dicer que aqui en Galiza so
mos quen de montar un castelo 
no ar: algo aparentemente · sóli
do, cunhas mínimas bases teóri
cas, na realidade non responde 
a nengun tipo de fenómeno. No 
caso concreto de Vigo, ao ser 
unha cidade de aluvión, o tipo 
de cultura contemporánea o 
mesmo ten toda a forza do mun
do que toda a banalidade do mo
mento; Galiza en xeral é un 
campo rio que todo está por fa
cer e ·entón é fácil que hun prin-

' cípio calquer cousa prenda, ou- · 
tra cuestión é que enxendre: Bó
tase en falta a teima necesária 
para manter a continuidade · en 
calquer iniciativa. 

-Ou sexa que vivimos nim 
paí~ de individualidades. · 

-Xa sabes · que o galego é · 

moi traballador pero para si 
. mesmo. Merca un terreno; cons
true unha casiña e . o primeiro 

. que fai é porlle un muro ao seu 
arredor. Velai es~ o minifúndio. 

-E isto aperCébese na músi
ca. Ti concretamente que pasa
ches unha tempada en· Barce
lona, .notarias a diferéncia a 
respeito de Catalunya ... 

-Daquela época podo· fafar 
de tres campos. No. da música 
clásica é palpábel que existe 
unha tr~dición, é un país que vai 
por <liante da média estatal; nos 
Conservatórios estábase a levar 
un ensino conio mais actualiza
do. Existía lln ·movimento moi 
forte de canción; o fenómeno do 
cantautor, se te focas, tendo en 
conta os uomes de mais sona, 
ten os seus parámetros aló. No 
jazz viveuse unha época _de 
grandes concertos; as figuras 
.que_ hoxe van a Donostia ou Vi
toria -Gasteiz- tocaban hai 
anos en Catalunya como único 
circuíto dentro do . Estado; en 
Barcelona habia tres-éscolas de 
jazz, en Terrassa un .clube xa le-· 
xendário. . . todo isto débese . en 
grande medida á situación xeo
graficamente estratéxié:a da que 
disfroita o país en xeral e en par
ticular Barcelona, cidade cosmo
polita , en contacto co Mediterrá
neo e o resto de Europa. Curio
samente, nestes ambientes jaz
zístiocos é notória a preséncia 
de persoas ·achegadas de fóra da 
própria Catalunya. 

-E como se- situa Iiaquel J 
contexto un músico chegado de 
fóra? 

--Ben, hai que partir da base 
de que catalán considérase a 
quen vive e traballa en Catalun
ya; hai como un pro<;:eso de 
aaap~ación da irnigración , nótase 
mesmo no uso do próprio idio
ma. No áinbito musical non é di
fícil faccrte escoitar, o que hai é 
que traballar ben porque o nivel 
é moi. alto, son moi profisionais; 

· o . que acontece en calquer paíS 
do mundo cañdo chegas é que 
tes que adaptarte a aquela cultu
ra. Estou a falar do que eu vivin 
aló hai cousa-de sete anos. 

Logo da estadía por aquelas 
terras, E.Q. volve a Vigo onde 
forma un cuarteto con Alberto 
Pérez, Xavi~r Calvera e Fernan
do Llorca. Parella a esta aétivi
dª'ae esporádica e hahitual ne} 
de agrupacións máis ou menos 
conxunturais , vai .dando concer
tos en · solitário nos loéais mais 
diver.sos; situá.Ip.onos nos primei: 
ros anos 80. E a época na que 
forma duo co tamén_ guitarrista 
Alberto Conde, . actual director 

-da Escola de Música "Baio" e 

AAfí~t21 
-máis do gnipo de jazz do mesmo 
nome: · 

-:--A Albérto conecrno na 
Agrupación Guitarrística, logo 
coincidimos no Seminário de 
Jazz de Banyoles (Catalunya) 
que . se celebrou no verán do ano 
81, e ao viver eu en Ouresne co
mezamos a traballar xuntos 
(anos 82-83) chegando a dar al
guns concertos por Galiza. 

Posteriormente entrei en con
tacto con Xesus Alonso, 'con 
quen sigo tocando; o mes vio./ 
deiro participamos no "V Ciclo 
de Guítarra", grabaremos unha 
IJlaqueta, estamos en contacto 

. coa TVE ... 

A longa e variada carreira ar
tística de E.Q.' lévalle a incluir 
no seu repertório temas de auto
res tan diversos como Bach, Vi.:. 
llalobos , Falla no ámbito "clási
co"; A.C. Jobbin, B. Powell ou 
J. McLaughlin no "jazz", ade- · 
mais de criacións próprias 
("Vals da sal", "Brisas marei
ras" . .. ). A conversa resulta <loa
da ·con tan curtido interlocut9r; 
a bag'axe de experiéncias vividas 
nótase na _aprendizaxe· que deles 
·sacou proveito; asi as cousas un 
pergúnfase, · facéndollo . saber, 
por que a política cultor-al deste 
país non conta. coa.aportación de 
quen están involucrados directa
mente ñela, os próprios artistas 
e criadores en xeral. 

-A miúdo acontece que os 
responsábeis do sector en orga.., 
nismos públicos non son espe
cialistas Iio tema. Un cargo polí
tico ou admiriistrativo mesmo 

/ dunha entidade bancária adoita a 
ser unha persoa que está no car
go como de paso, e isto• nótase, 
son cousas que pasan. . . o nor
mal seria que estivesen especia
listas debidamente informados 
do que se está a f é\cer. Claro que 
todo isto é relativo e sempre pa- · 
sou; desd~ a época dos músicos 
de corte até os nosos días , a mú
sica perviveú a expensas do me
cenazgo ·de turno, da razón-so
cial que a mantiña; hai xente que 
é mais comerciante que músico 
e entón ten de procUI'ar apoios, 
cando o lóxico seria que te ocu-

._pases de compot, . tocar e ponto. 

Lago está o asuQto dos meios 
de comunicación de masas. Hai 
artistas que están moi promocio
nados -polas multinacionais e os 
que .non entran nese circuí to non 

-é que pasen a un segundo plano , 
é que nen sequer existen, sexan 
bons ou maos. -

--Que podes dicer da cria
ción musiéal en· Galiza, pensas 
que se conseguiu un son galego 
próprio, ideQ.tificábel coa nosa 
tradición? 

--Compre desmitificar oeste 
. senso o que seentende por músi
ca popular. En Andalucía, poño 
por caso , o quemáis me asom
brou cando estiyen alá é que non 
todos os andaluces saben de fla
menco, mais ben é unha música 
de minorías , o mesmo que o jazz 
en Nordeamérica. No caso gale
go a nosa música tradicional pa
dece unha caréncia de instru
mentos polifónicos, as corais 
son as únicas depositárias da po
lifmti,a; bótanse en falta unha_ 
guitarra e un piano galegos, e o 
pouco que hai composto para es
tes instrumentos está feíto por 
músicos de fóra , como é o caso 
da "Suite compostelán", obra do 
catalán Federico !v1'ompou. 

Logo de concluir no intere
sante que resultan .estas declara
cións, froito de quen ten a ima-
· xinación e .sensibilidade do artis
ta por unha banda e pola outra o 
realismo do que camiña a diário 
cos pés no chao, un pensa que o 
mellor de Elias Quiroga é velo 
tocar en directo. 

. XOAN M. ESTEVEZ 
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_ Gonvocatórias I · 
A escoLA DRAMATl~A 
GALEGA CONVOCA O 
"/.ºCONCURSO 
DE TEATRO BREVE 
A Escala Dramática Gal~ga, 
onvoca o "VII Concurso de 

. teatro Breve". dacordo coas. se-
guintes base~. . . 
1ª Os orixina1~ han se~ inéditos 
e estaren escrit~s en hngua ga-

~~9R extensión máxima dos tra
ballos ser~ ~e dezaseis fólios a 
dobre espacio. Maí)daranse pqr 
triplicado, sen remJt!3 e con pli
ca á Escola Dramat1ca Galega, 
Sta Teresa 18, baixoJ.A Coruna 
3ª O prémio poderá ncar deser-

i~ O prémio c~n.sistirá en 
40.000 pta. en metaltc~ e a pu
blicación da obra premiada, ~os 
Cadernos da Escola Dramat1ca 
Galega. d d . .ó d . 5ª o prazo e a m1s1 n e on-
xinais rematará o 15 de Xullo 
ás 20 horas. O fallo do xurado 
fará-se público o 2s ·de Xullo no 
decurso dun acto que terá lu
gar na Escola Dramática Gale-

~~O xurado estará formado por 
dous membros da Escala Dr~
mática Galega e tres personali
dades de recoñecido prestíxio 
na vida cultural galega. 
7• A Escola Dr.amát1~a ~alega 
reserva para s1 os d1re1tos da 
primeira edición, e poderá es
trear, de _acordo co autor, a 
obra Rrem1ada. 
Bª O feito de co,ncor~ir a est~ 
concurso presupon que se acei
ten as presentes bases. 

~eroglífico N.v. J 

E· 

Cómo fago para sair daqui? 
Solución ao donº anterior: 
E máis pequena que a de Dores 
(e máis pequena que a, dedo, res) 

( convocaióriu 
AVISO AOS ENSINANTES 

A Direción Xeral de Ensi~anzas 
Médias da Conselleria de Edu· 
cac¡ón ven de establecer as pri
me1ras normas gue rexiran 
para a organización do curso 
1986-87, que dará comezo o 1° 
de Outubro. 

No próximo curso manterase 
~ mesmo réxime que no ante
rior _polo que o profesorado de
bera elex1r entre a ·dedicación 
normal ou especial, tendo en 
con~a que este último tipo de 
ded1cac1ón non se conceqerá 
c
1
un horário lectivo inferior ás 

· 8 h<Jras semanais. 
As1mesmo non se poderá si

multanear dous postos de tra
bal.lo no sector público sen au
torización expr~sa, segundo re
c.ol_ll.e a normativa de mcompa
ti.~ilidade, tanto na Administra
~ion central como da galega. 

Aqueles porofesores depen
·~en~es da Dirección Xeral de 
, n~manzas Médias, ' da Conse
~erra de Educación, que causen 
daixa no seu Centro ao remate 

0 • P~esente curso, a conse
~uencia do concurso de trasla-

os. 9u de Meritas, tomarán po
~~sion do seu destino os días 
a e 16 · d_e Setembro, prévia 
npresentac16_'! do cese anterior, 
d~s .~e21egac1ons Provinciais os 

s e 13 de Setembro 
ac~ll profe:>orado gue desexe 
d. ~tse a situación de exce-
a 98~~\ª·~odlun.táreia deberá facer 
temb ci u e ai:ites do 15 de Se
mai ro ~o fm de ofertar o 
n ~r ~u.mero · posíbel prazas 
.un ª uni~a sesión aos colecti-

l libros 
AQUILINO IGLÉSIA 
ALVARIÑO 
Obra Completa 

l;:didóns Xerais é·quen publica 
este ano a obra do autor home
naxeado institu.cionalmente no 
Día das letras Galegas. Unha 
completa e documentada obra 
que dirixiu Alonso Montero e 
que inclue non só o material 
publicado en libro senón tamén 
os poemas saltos do poeta de 
Seiv~me: Un labor que seria 
preciso acometer con tantos _ 
outros mestres da nosa litera
tura. que acumulan pó nos an
que1s. 

CANTIGAS PARA UN 
TEMPO ESQUECIDO 
Mª do Carme · 
Kruckemberg 

Con obra publicada desde o 
ano 1950, esta muller, viaxeira 
por máis de 33 paises, e de 
cuxa qbra téñense ocupado 
desde Alvaro Cunqueiro a lglé
sia Alvariño, Mª do Carme 
Kruckemberg sai agora na 
cuarta entrega da colección de 
Ediciós do Castro "Opúsculos 
de Poesía"¡ cunha obra prolo
gada por A onso Montero. 

AUTOBIOGRAFIA 
DUN LABREGO 
X.R. Mariño Ferro 

Este libro, de Ediciós Xerais, é 
un estudo antropolóxico en 
maneira de novela, nunha téc
nica que o autor aponta como 
habitual e tradicional nos Esta
dos Unidos. Esta é a narración 
da vida dun campesiño real, 
feíta i:>or el mesmo. Mariño Fe
rro, Doutor en Antropoloxia 
pala Autónoma de Madrid é 
autor de diferentes libros: "Sa
tán, sus siervas las brujas y la 
Religión del Mal" (Xerais), "La 
Medicina Popular interpretáda" 
(Xerais) e "Cultura Popular" 
(Museo do Pobo Galega) 

ALBORADA 

Con asídua periodicidade, a re
vista do Centro Galega de Bar
celona muda o seu aspecto. 
Desta volta para ben no formal, 
con papel satinado e-maqueta 
sinxela e facil de seguer. Hai 
criación (recuperan un texto 
inédito de Neira Vilas), crítica li
terária, artigas sobre a televi
sión galega, literatura (Francis
co Fernández delRiego, Basilio 
Losada) .... Practicamente unilín
güe, fícanlle ah:wns restos de 
castellano. Para' colecionistas 
escreber a Rambla Capuchinos, 
35-37. 08002- BARCELONA 

vos pendentes de elexer desti
nq. Para aqueles ql!e de~exen 
reingresar ao serv1c10 activo o 
prazo de presentación das soli
citudes remata o día 1 de Se
tembro. 

Orde de prioridade 
na colocación 
do profesorado 

O traslado de profesores con 
destino definitivo, por falta de 
horário no seu Centro, efectua
rase por Resolución do Delega
do provincial, a proposta da 
lnspecióm Educativa, se é den
tro da mesma localidade ou 
para unha localidade distinta, 
prévia conformidade do intere
sado. 

O desprazamento a un centro 
ubicado en distinta província 
da de orixe, efectuarase pola 
Direción Xeral de Ensino Me
dio, a proposta dos Delegados 
provinciais, prévio informe da 
Inspección e confomidade do 
interesado.' 
. En segundo lugar terá orde 
de priondade na colocación o 

· profesorado en expectativa de 
traslado, os opositores aproba
dos na convocatória· do 86, o 
profesorado interino ·con no
meamento ata o 30 de Setem-. 
bro do 1986, ordenados segun
do o tempo de ser\tícios presta-
dos. · 

Cando o número total de 
efectivos a colocar nunha espe
cialidade, incluidos todos os 
opsitores do 86 e todos os pro
fesores non numerários, · sexa 
igual ou inferior ao número de 

· vacantes da mesma, non se 
permitirá reservarse pará im-

.AXllfDA 
lverbas cruza~ 1 

XOSE M.ALDEA 

Horizontais 
1.- Espécie de langosta, pero 
de menor cali.dade no sabor, 
plural. 2.- Verme das carn~s 
podres. Dise do que ten area. 
3.- Voz das ovellas. Conxunto 

. de animais empregados nas ta
. retas do agro. O astato. 4.
. Glándula da orina. Ven de enri-

ba a embaixo. Asociación de 
Pais de Alunas. 5._: , Desexo 
forte. manifestar ledícia. Con
sonante. 6.-- Neste lu9ar. As 
Nacións Unidas . .7.- Fluor. Pe
riodo de tempo. Trozo dagunha 
causa. 8.- Pasar a vista ~)Qr un 
escrito. Nome de muller. Xene
ricamente, fogar. 9.- Média 
OTA.N . O sedimento dun líqui
do. Unico na sua espécie. 1 O.
Dita popular. Tira de tea que 
cortada e sobréposta cósese 
aos vestido. 11 .- Prover de 
instrmentos de ataque. Oso do 
pulso. · 

·Verticais 
1.- Traballa unha matéría . Co
nxunto de plantas dun país. 
2.- Mosteiro na província de 
Ourense. Fluido· hipotético que 
enche o esp.ácio mterplaneta-· 
ria. 3.- Símbolo quimicó do 
berílio. Descanso, ócio. Banda 
radiofónica. 4.- A Rádio ·Na
cional Galega. Rió troiteiro na 
provincia de Lugo. -A metade 
da cór da neve. ~.- Un. Aq_ui, 
neste lugar. Facer nós. 6.- Sai , 
beneficiado. 'Abreviatura de or
den. 7.- Combustionar, quel
mar. Rio suízo afluente do Ar. 
Xeito de vendaxe. 8.- Prefixo · 
que significa novo. Atomo con 
carga eléctrica. Parte baixa dun 
monte. 9.- lnterxección_ usada · 
para deter o __gando . Aspero, 
grande, duro. Dirixirse a. 10.
Ao revés, licéncia escrita para 
entrar nun lugar. O decreto do 
Zar, plural. 11.- A décima car
ta do barallo español plural. 
Montañoso. 

partir outra asi_gnatura; cando 
sexa superior ~o pode!áh reser
varse para 1mpoart1r outras 
asignaturas tantos profesores 
como indique a diferencia entre 
o número de vacantes e os efe
civos. . 

Os profesores interinos que 
se reseven ou que se teñan que 
reservar para asignaturas afins, 
elixirán destino por . orde de 
servícios prestados. Se una vez 
colocados todos os ·colectivos 
dun nivel c:¡uedasen vacantes, 
seranlles ofertadas aos colecti
vos doutro nivel educativo con 
titulación adecuada sempre 
que non tiveran praza neste. 

As prazas de profesores que 
resulten vacantes publicaranse 
odia 22 de Setembro nas Dele
gaeións Provinciais e nos -Insti
tutos de Bachelarato, "Eusébio 
da Guarda" de Coruña, l.B. 
"Rosalia de Castro" de Santia
go, l.B. "Sofia Casanova" dó 
Ferro!, l.B. "Sto. Tomé de· Frei
xeiro" de Vigo. l.B. "Nosa Se
ñora· dos Ollos Grandes , de 
Lugo e no INB "Eduardo Blan
co Amor:~ de Ourense. 

Tamén se publicarán as pra
zas vacantes de profesores nos · 
seguirites centro de Formadón 
Profisional: "Fernando Wirtz" 
(A Coruña); "San Clemente" 
(ComRostela); IFP. R/Real (Fe- 
rrol); IPFP Torrecedeira nº 112 
(Vigo; IPFR R/ Armando Durán 
s/n (Lugo) e IPFP A Carballeira 
(Ourense) 

O profesorado doutras espe
cialidades poderá solicitar a re
novación de habilitación para 
impartir Língua e literatura Ga
legas desde o dia 20 de Maio. 
ate o 1 de Setembro, perante a 
Direccián Xeral de Política Lin
güística 

(veñ da páx.5) · 

~~123 
· cia, per.o tamén teñen moi claro 
que neste momento o inimigo 
principal son os EE . .UU. e plante
xan alia.nzan tácticas con outros 
países. -

Gadhafi ·representa un ha espe
ranza para o ·terceiro mundo e 

. este necesita dalguén capaz de 
·enfrentarse contra o ,imperialis- Cal é a opinión líbia a respeito 
mo e non o hai, e Gadhafi ,estao . do EstadQ. español? 
a facer. "' . 

De todos os xeitos este atague 
pode ter outras leituras; esta o 
tema do Chad; a economía USA 
atópase moi deteriorada, necesi
ta reactivarse e,procura un golpe 
de ánimo á -sociedade americana. 

-Eles non teñen nada en con
tra do povo, per·o se se compro
ba que están a utilizar os. países 
europeus para agre_dilos, loxica
mente vanse defender, é un pro
blema de lexítima defensa: 

O que se está a pór sobre a 
· mesa é o ·caso das bases ·ameri
canas. En Anda lucia- ternos un ha 
moi importante que mentres 
continue ~staremos en , perigo. 
Nón é pois un problema do· que 
os líbios podan pensar de nós, 
senón que nós debemos plante
xar seriamente o desmantela
mento destas bases, agora refor
zadas . pola nosa perténcia á 
OTAN. Por outro lado a contra
partida é arrincoar aos líbios 
para que cheguen a certos com
promisos co. Pacto de Varsóvia e . 

Gadhafi 'fixo un has · dedara
cións -explicando por que Líbia 
non levara esta cuestión a un te
rreno de moito máis enfrenta
mento. o -que non saise de ime
diato na TV, somente significa o 
gray de madurez do goberno lí
bio, que sabia que de actua-r pre
cipitadamente a terceira guerra 
mundial podaría-darse. Esta pru
dente esRera, de reflexión, á vez 
que a risposta C!llculada dos 
dous míse1s lanzados á illa de 
Lampedusa serviu para- demos
trar que Líbia se quer · tamén 
pode matar, . pero que non . van entrarl)OS na xogada do ~adre~, 
ser eles os que aceleren unha un refo~ase e o outro tamen, af1- . 
guerra mundial. Este é un feito nal, ~n.ton, ~starem.os sempre a 
positivo. · merce~e dos bloques. 

Pero, efectivamente, os míseis . Cre que a-:VI Frota voltará a Lí- · 
lanzados á pequen a illa italiana b1a 1 
non á acadaron porque non qui
xeron os líl:iiQs, ou porque non 
puderon? -

-Os míseis chegaron a. 1 Km. 
da illa. Ainda que fose certa a sua 
neutralización; isa non demostra 
nada, o feíto que conta é mons
trar· que ·os libios poden chegar'á 
illa coas 'suas arma?. · 

Que posición adoptou a Unión 
Soviética, ·que pensa o· povo líbio 
dela? 

-No contexto in.ternaciona1 as 
cousas non están moi claras. Pri
meiro hai cada vez máis evidén~ 
cias de que os:avións F.111 pasa
ron por Fráncia e que os gober
nos europeus foron · cómplices. 
No caso da Unión Soviética hai 

·notícia de que a sua frota des
viouse un ha hora antes do · ata
que de onde estaba. Desde lego 
unha frota con tantos adiantos 
técnicos parece bastante esfraño 
que non se inteirase e avisase. 
Eu non lle atopo . explicación e 
dubido moito que a URSS non 
soubese máis do que di que sa:. · 

· bia e estivese tan allea a todo 
isto. . · 

En canto ao que pensa o povo 
líbio direiche que o que plante
xan na sua teoria ·é unha alterna
tiva ao capitalismo e ao comunis
mo, estes sor:i pontos de referén-

B R I G A D A 

-0-cjue creo é que esta vez co
lléronos desprevenidos. Non 
pensaban que USA poderi·a ata
car Trípoli e Benghazi da forma 
que o fixo. Sabían que a frota 
avanzaba, pe.ro xa outra vez hou
bera incidentes no ~olfo de Sidra 
sen que pasase da1, pero un ata
que desta índole non o pensa
ban. Agora xa están mentaliza
dos. Eles sempre repiten que es-

. tán prep~rados para morier na 
defensa da sua liberdade e da 
sua dignidade están moi arrai9a
dos no pov.o e van dar a sua vida 

. por eles; desde lago non se van 
rendir. ' 

Algunha cousa ma1s que sexa 
de interés reseñar? 

-Pois condenar aos gobernos 
europeus e sobretodo ao español 
pola sua complicidade. Cremos 
que, coma sempre, foi ambíguo, 
que está ab servício dos USA e 
isa paréceme moi grave, ·e men
tres teñamos este tipo de gober
nos estaremos en perigo. Creo 
que a mellór forma de contribuir 
á paz é non votar nas próximé!s 

. eleicións a nengun partido favo
rábel á OTAN, e· no caso de Gali
za es¡:>ero que o nacionalismo ga
lego aumente a sua- capacidade 
para poder desenvolver os seus 

· plantexa"1entos. 

G A L K G A 
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OS/AS PACIFISTAS GALEGOS/AS ESTAMOS A ORGANIZAR UNHA BRIGA!>A 

DE TRADALLO PARA CONSTRUIR UN ASENT:AMENTO, l';N MATAGALPA, PARA 

CAMPESINOS DESPLAZADOS POLA GUERRA. 

~ 
SAIDAS 6 xuño 

6 maio 4 xul::u 
3 xuño 1 agosto 
1 xullo 15 agosto 
15 xullo 5 septemb!"O 
5 agosto 3 outubro 
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O sol 
MANUEL RIVAS 

Teño un compañeiro que· odia o 
verán. Os dias de sol eu chego ra
diante ao traballo, disposto a pe
neirar as malas noticias e fácer bri
llar a pelra escasa da esperanza. 
Pero Manolo Abad, o meu compa
ñeiro de viaxe e chollo, chega bo
tando pestes do anticiclón e prega 
en silencio por unha borrasca .sal
vadora que lle devolva a sua queri
da chuvia, a bréte~a e o bon hu
mor. 

As miñas diferencias · tácticas 
con Manolo Abad fanme reflexio
nar de camiño sobre a mediatiza
ción da ideoloxia no pronóstico . 
metereolóxico. O home do tempo 
televisivo ten un ha . función case 
tan importante, e desde logo máis 
popular, que ser presidente da 
Real Acade.mia Galega. O home do 

- tempo pode, co seu uso da ciencia 
e cos seus agoiros, condicionar a 
vontade ou maldade dun . dia. O 
vindero martes, un supoñer, 1pode,. 
ser bon ou mao en 'función do· 
dioagnóstico de Santiago Pemán e 
os seus colegas meteorólogos. 

0 mapa de isobaras non· é pols 
un concepto neutraL A nosa cmi
cepción de bon ou mao tempo 
está totalmente mediatizada. Eu 
diría máis, colonizada. ¿Por que o 
que é bon tempo -para Marbella 
ten que selo para Betanzos?. ¿Por 
que a borrasca é cousa do demo e 
o anticiclón unha bendición divi
na?. Ten raz.ón o meu amigo Abad. 
Doulle a razón pera que se amole 
e que sufra co sol, que aguante do 
seu mal tempo. 

A história dos média-audiovisuais 
pasara a persistente e gazmoña 
teima .dos dóbradóres. da TV ·gale-
ga de querer converter' a .. os texa- _ 
nos de Dalla$ en labregos da mon
taña luguesa, como quen di. Que · 
queren ruralizar con pretensións · 
autóctonas o Bronx mental dos ra-

. paces de "Missouri" e dos .bone
cos de Disneylandia, vaia. Refíro
me a ese Xota Erre bastardo e ile-

- · · xítinio-que cada· tres. palabras 'cei
ba un "ou!" que non o pronúncia 
Xosé Luis Blanco nen un vocalista 
dunha orquestrina do país nen 
baixo intoxicación etílica. · 

O meu último descobrimento te
levisivo é de semellante percal e 
tergal: Veño .de ollar o capítulo vin

. temil dunha desas telenovelas 
. crioulas nas ·que a "chica" sempre 
chora e o "chico" sempre a co.nso-
la (ela, finalmente desacougada, 
rematará casando co cabalo). Ca-

. dro: na despedida dunha receidón 
alguén opina sobr.e algo calificán
doo de "acolloante"; en conse
cuéncia anatómicó-parlante, outro 
contertúlio vai e solta -verbalmen
te, ollo- dous "carallas" como 
dous pinos en menos de dous mi-
nutos que dura a eena. · 

Grácias á Telexunta, coño, moi
tos/as segúerán a pensar, collóns, 
que falar gálego, hóstia, é talar 
mal e maleducadamente,· merda. 
Pero nobreza galega· obriga, que 
caralla. 

HERNAN NAVAL 

Castelao: "Refutamos o procedi'.l)ento violento 
por sistema, mais seríamos capaces _de acéitalo, 
cdmo madeiro de salvación contra calqueira" · 

·A NOSA TERRA,· era, no a·no 
1936, o órgaó de ·expresión do 
Partido Gal-eguista. En plena 

campaña plebiscitária do 
Estatuto publicaba a 

transcrición duñ .mitin de 
-.Castelao na Coruña, que 

coidamos non está recolllda en 
nengunha escolma, e da que 

. reproducimos alguns - · 
frangmentos,. 

( .. :) Ao adiantarse Castelao ao micrófono, 
unha gran ovación que dura largo rato, 
acolle a súa presencia. Feito o ·silencio. 
Castelao escomenza. 

Galegas·: (Do púbrico sae un viva Gali
cia ceibe,· que é contestado unanimemen
te). Galegos: A complexidade ·do esprito 
.galega e a peculiaridade dos n~sos pr~
bremas, marcase ben no amprio mov1-
mento reivindicador das nasas liberda
des. Sori os .mesmos partidos "naciona
les" (que decotes a súa situación na nasa 
Terra foi para obedecer os mandatos de 
Madrid), os que ao enraizarse na nasa Te
rra non poden estar ausentes dos seus 
peculiares probremas. Un se!1timento na
tural e incoercible de amor á Ter:ra que. 
sentimos todol-os galeg.os, per:teñezamos 
ao partido que se gueira, fai que todos 
nós .xungamos, si e que· somos homes 
móralmente perfeito_s. O Partido Gale
guista, non podía estar ausente d-este 
aito e se fixo reprnsentar n-el. Somos 
unha irmandade de tipo patriótico, que la
bouramos poi-o rexurdimento e a revivifi
cación da nasa cultura. vernácula, en-este 
tono convive a nosa irmandade, con ho
mes e partidos que non comparten a 
ideoloxía política do Galeguismo; que o 
P. Galegu1sta defende. O Galeguismo é 

· unha doutriña de siños liberaes e demo
crá.ticos, que marca un roteiro e un desti
ño· ás súas aitividades e propósitos~ que 
coincide (¿Cómo non ibamos á coincidir?) 
cos partidos auténticamente repru'bri
cáns. $omos .unha forza política, que re
crama garantías para o desenrolo da nosa 
vida colectiva e da n·osa persoalidade; 
emporiso o noso Partido, ' forma parte do 
Frente Popular. ¿E como non h9bíamos 
de colaborar noso.utros e como podía fa-· 
llarnos a colaboración dos demáis parti
dos? (Moi ben). 

( ... ) E conquerida a libertade de Catalu
nya,-e conquerida a libertade de Vasco
nia, nós, quedaríamos xunguid.os a un ré
xime común. ¿Qué podíamos esperar d
él? ¡O repartó da fame e da miseria! Por
que tende en conta, irmáns galegos, que. 
os patrioteiros hespañoles, axudan a esos 
.latifundistas que eix!sten na Hespaña, e 
que estes latifundistas queren que se re
parta a miseria e a fame, que fan pades-

- cer aos seus escravos, para que non poi
da localizarse a responsabilidade· moral 
dos que á están producindo. Pois ben, 
ceibe Catalunya, ceibe Euzkadi, ceibe Ga
licia, xa os pobos de· Andalucía, Extrema
dura e Castela, pobos irmáns donoso, sa
brán conquerir a súa liberdade mellor que 
xunguidos todos. Porque nós non quere
mos arredarnos de ninguén. Non intenta
mos romper é convivencia de séculas. O 
que desexamos é crear unha comunidade 
de intreses moraes -e materiaes, para que 
cada dia que nasce, non seña prantexado 

. un probrema insalubre, que os gobernan
tes de Mad(id teñen que resolver con co
bardía ou eón violencia. . 

Nos din- homes ahasados, que non es.
tamos no bó camiño. Inda hai, flotando 
no ambente, ideas do s~cúlo pasado qúe 

· sementes poden figurar e·n libros baratos, 
que ningún home culto debe leer. Chegou 
a combatírsenos decind.o que eramos ,ho
mes pequen.os e limitados. Pero, ¿é que 
nós queríamos encerrar a Galicia dentro 
de s1 misma? Esto non era posibre. 
¿Como -podíamos intentar eso, si xa dei
xamos _no ceo un camiño de estrelas, 
para marcar a comunicación que Galicia 
tivo na antigüedade cos pobos cultos do 
mundo, no aspeito artístico?. No fondo 
mesmo do Atlántico, debe haber .un cami
ño feito de esqueletos de ..9alegos, que 
marcan a Aosa comunicacion co mundo 
novo; porque nós sqnios universalistas 
non intentamos -¡'que íbamos a inten
tar!- encerrarnos dentro de nós. mes-

Castelao, sentado, durante un mitin do 1 de Maio do 1936 en Pontevedra. O que está a fala 
é Alexandre Bóveda. Esta fotografia de Pintos é publicada na edición Caste/ao e Bóveda 
lrmáns, pero non se fai constar o nome e a preséncia de Bóveda. 

mos. Pro non importa que frente a nós se 
- poñan os nemigos da Autonomía. Non 

importa ren. Son tan poucos, que xa non 
lles damos importancia. (Risas e grandes 
aprausos)_ 

· ( ... ) O P.G. espera realizar integra mente 
o seu programa, dentro da máis extricta 
legalidade. Pero da mesma maneira que 
consideramos o arredismo, como unha 
idea anacrónica, tamén considerámol-o 
como un movimento de desesperación 
que non quixéramos sentir endexamáis. 
Tamén nós, refutamos o procedimento 
violento por sistema, máis seríamos ca
paces de aceitalo, como madeiro de sal
vación contrá calqueira. (Gran ovación). 

Oide ben, si nos convén a Autonomía. 
Porque un home, cando sabe que unhas 
ideas poden facer ou producir a felicidade 
do seu pobo e a salvación da súa Patria, 
non pode abdicar endexamáis das posibi
lidades do trunfo, inda que a violencia 
sangrante da Patria, lle produza dor i-eno
xo. Porque o home que ten fé nas ideas 
que predica, non pode abandonar o seu 
posto de honor de perigro cando chega- o 
momento de loitar. E moi cómodo, ami
gos e irmáns, facer o que fan algúns gale
gos. Perteñecen ao estilo de doctrinarios 
que agardan triunfar dimpois da morte, 
que agardan a que a posteridade _os ele
ve, e. que agar.dan acaso convertirse en 
estátuas de bronce para ocupar o centro 
d-un xardín púbrico. Porque os homes 
que teñen verdadeira fe nos ideaes que 
predican, ·durante toda a súa vida, non 
poden de ningunha maneira resiñarse a 
morrer sin velos realizados. (Imponente 
ovación). · 

Eu vos digo (exP.oñéndome a .que se 
poida poñer en dubida. as miñas convi
cións llberaes e democráticas): Si o pobo 

· non puxera intrés nas predicacións, si o 
pobo rechazase o remedio mañífico que 
se lle ofresce pra conquerir a súa felicida
de, pregunto eu: ¿Haberá un home con 

, fé nos seus idea·s que non fixera o reme
dio, sabendo ·que tiña forzas para tanto? 
Pois digo, con .toda á fé d-un home honra
do, que ten 50 anos de vida limpa, que 
ao trunfo hai que ir decote, como se. poi
da e cando se poida .. (O ourador é longa
m.entE; ovac!onado). -Amii;¡os e irm~ns, 
esta e a act1tude do Partido Ga'legu1sta, 
que se expresa n-este intre poi-a miña . 
boca. · . · : 

( ... )Falan de que nós queríamos poñer 
fronteiras. Eles si . que están poñendo 
fronteiras: son fronteiras verticales. Por
que eu pregunto, repftindo o que xa teño 
dito en moitos mitins (eu son un home 

que repite moitas vegadas as cousas) e 
pergunto : ¿Qué son os homes ricos, o 
poderosos, sinón unha nación indepen 
dente donde todos son felices dende 
seu nascimento? ¿Qué son os traballad 
res, os probes, os humildes, sinón unh 
nación oprim ida, arreciada de outra, do 
de todos son distintos dende que nascen 
Pois eles que nos falen de que querem~ 
crear máis fronteiras horizontales, temo 
que decirlles : os separatistas sodes vó 
que facedes a separación mais crimina 
mais tamén decimos que nós acabar 
mos con esas fronteiras verticales. (G ra 
ovación. Asentimento xeral). 

Eu teño inda que dar saida a unha co 
sa que me enche por compreto: o amor 
nosa Terra, porque asi somentes con es 
amor podremos conquistar o futuro. T 
dol-os galegos (tamén o teño dito en mo 
tas ocasións) non ternos o esprito mort 
por ningún sentimento patrioteiro, pero 
ternos un sentimento natural no Océan 
de Patrias, e para nós a Patria é esa co~ 
tan sinxela: a Terra. Aterra que nos da 
pan e o viño; que 'fai criar follas nos a 
bres e frores nos campos para lle regal 
aos olios; e arbres para que canten os P 
xaros; e a Terra naceirada que todo ere 
que nos deu a vida, que nos tén e Q 
nos ha de recoller no seu seo como s 
mente de novas criaturas, e n-esta Ter 
é onde se afinca a tradición que nos 
dar continuidade na Historia. Esto e Q 
nós ternos que defender con gran ent 
siasmo. · 

E para terminar, diríxovos eiquí ªC° 
agora, somentes dúas pergu ~tas: ~ .º 
venlle a Galicia súa Autonom1a? ¡S1. 1 

¡Sí! (Contestadas estas afirma~ións Kº~ 
púbrico). ¿ue convén á Repúb8nga(~ ~ nomía de Galicia? ¡Sí! ¡Sí! i · · .ª 
contestada unanimemente). 

Pois con este .esprito o día 28 dC? corre 
te mes iremos todos á , depositar n 
unha papeleta que conteña norneJ 
persoas, sinón un SI, e por medio -e 
SI, conqueriremos a felici.dade ddo Ab 
pobo. E vos digo mais. S1 o 14 e ei 
non chegou ao pobo; si o 16 de ~~b~ 
ben poidera ser non chegar.a~ o d1a 2 an 
Xunio, ¡ese chegará a Gal1c1a! (Dur d 
lar.go rato o púbrico tributa ao doram 
unha impoñente ovación. Voces ~ e 
ben, moi ben. O púbrico p9sto eN~~on 
tona afervoadamente o H1m'}o en 
Galego. Os vivas a ~alícia ce1b~ sa rn 
moitos peitos. Desfílas·e en medio do 
rande orde). · ; 

- GUEZ CALV (Tomado por SEGUNDO DOMIN · 

ANC -
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