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Para cal·qu.er observador impárcia,I 
non hai dúbida de que a "explo- -
sión" estudiantil das últimas sema
nas non é somentés~ Unha protesta 
por. tema·s concretos. Os estudan
tes, acusados nun comenzo dé non 
ser "os utópicos do 68" precisa
mente por aqueles que, co paso dos 

·anos, se volveron tremendamenté 
"realistas", ·usan como marca un
has reivindicacións pontuais: "mais 
becas, supresión da selec~iv!dade,·' 
reform'a· do ensino •. . " pero detrás 
hai unha tremenda insastisfacción 
social que eles, precisamente eles, 
son os primeiros en padecer. 

máis opresor da clases traballado
. -ras. 

· Eles solicitan, sobretodo, aind¡;¡ · 
que non se coree en consignas, un 
horizonte de esperanza. O mesmo. 
horizonte que réclaman os xornalei
ros andaluces e estremeños priva
dos dó seguro de desemprego. Pe
den que 1 O xornadas de ttaballo se
ñan suficientes pé;lra poder cobrar 
unha pensión que lles permita sub
sistir, pero reclaman, esixen,· maior- · 

A isto hai que ~ngadirlle un agro 
(non esquezamos que os rapaces 
do rural participaron activamente 
n-estas mobilizacións) que ve corta-

. da a sua expectativa de mellara, de 
progreso, por mor das trabas im
postas polo Mercado Comun, aqs 
que xa non lles queda nen tan· se
quer a saída _de buscar un pasto de 
traballo_ na cid9de,_ nen tampouco a 
de emigrar a outros paí~es. 

Col 1espo11dentes e colaboradores: Manuel Hortas Vilanova, 
Antón Baamonde, Francisco Csrballo, Xesus González Gó
mez, Manuel Rivas, Xesus ·Vega, M. Chouza, R. Cid, X.M. 
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Braxe, X.esus Campos, Manuel Estrada; Gonzalo Vilas, Alé
xandre Banhos. 

· mente, unha política coa que se a.1-
bisque que a situación actual non 
vai ser a sua para toda a vida, e que 

. tampouco vai ser .a dos seus tillos. 

Fotografia: Tino Viz, Chus Garcia, Moncho Rama, X. Marra, 
X. M . Albán, E. Reimóndez, Che, X. M. Fontán, X. L Diez, 
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varez, Xosé Luis Suárez Canal, Manuel Sendón. 
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mas, Juan Louzán (Madrid-Tfno. 91 -2395534) 

. A protesta estudiantil é semente 
unha bar:ideira, o .primeiro estandar
te, dunha contestación ·xeral á "polí
tica do cámbio", á falta de resposta 
ás "demandas sociais" dun executi
vo garante . d ,un sistema cada· vez 

· A angúria dos mile.s de - "recon
vertidos", de parados, aos que se 
suman .agora outros 25 mil .obreiros 
industria is · obsesionados coa posta 

' en marcha dunha segunda "recon
versión" anunciada, · aféct~lle ta
mén, claramente, á xuventude. 

Con· esta situación é facilmente 
comprensibel · ur:iha protesta estu
diantil que, ainda que parte de 
asuntos concretos, ataca mesma
mente ao cerne dunha sociedade 
que eles queren máis igualitária, 
máis xusta, · máis solidária. Son a 
voz dunha clase ate.azada que agora 
se mostra, libremente na rua. Son 
os desencantado~ do "cámbio" que 
-non houbo e quizá en esixilo de ver
dade. • 
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1 cartas 
LETRAS 
Sr. Director: 

Once upon on time un conspí
cuo profesor ao que segundo Fe- · 
liciano Fidalgo so lle falta 'o No
bel e ao que xa 11e fixera unha 
entrevista con moito rabo · no 
País. Semanal, no que o Sr. Con
de tora acusado de puro pláxio, 
talando s_obre a eterna paz que 
se respira no cemitério e outros 
lares concretos da vi:la que posue 
máis igrexas/m2 da Galaxia, e ta
lando de Galaxia, cós seus tentá
culos atopámonos· planeando 
nas estepas de Terra Ancha; · 
como ben diría un dos finalistas. 

O dev'anditó Sr. Alfred -que 
mola máis e soa a británi.co
para entendernos entre os cáse 3 
millóns de almas en pena ·que 
pululamos pola beira máis oci
dental do Vello continente, ·ató
pase no artificioso Olimpo ao · 
que hoxe só aceden os d1scipll
nados, claudicantes, dóceis e su
misos, agás, e a outros niveis, un 
Garcia Marquez, un Alejo Car-

. pentier, un Neruda -plumas d,e 
tecnoloxia ponta--:- e poucos 
máis aos que lles foi · recoñecida 
universalmente a sua obra . ape
sar da sua coeréncia vital. e ideo
loxía política.- . · · . 

Qµizais só sexa un pónto máis 
do poderciño zarista dos netos 

·de Pablo Iglesias que# pouco a 
· pouco, van devorando con satis
facción_ acesa dentro dos aspei
tos menos fácticos do verdadeiro 
poder do Estado, inda que si im
portantes · para as parceliñas ás 
que, con díxitos desfasados, -im
portados, van controlando e ma
nipulando. As carl)pañas de ima
xe para os "tontolms:·, por aqui 
tamén teñen cabos, senón ao 
tempo que o trebón está a che-
gar. . , 

Rubido pois o Escuro soño de 
Clio á cúpula .sideral, habia que 
buscar un reposto para poder 
acadar todos e cada un dos .P.ré
mios e .demais parafernalias 
pseudofolclóricas que se monta
sen e aparecesen por aqui e aco
lá. O bardo de Ziralla tiña todas 
as cúalidades xa expostas e asi 
foi acadando pontos e postos 

_ onde os xurados eran e son galá
xios na sua maioría, e gue agora 
estenden ·o seu poder as chairas 
do uso. do madroño, porque sete · 
membros de certo xurado esta
ban reladonados directamente 
coa "·cultura galega" . -Sr. Frei
xanes, en voste eremos- e por 
suposto os da Académia basca e 
catalana ao non teren finalista, 
non ían apostar pola "Guia espi-

. ritual de Castilla' ou pola "Guía 
de la nación pura", e supomos 
que o resto, ben aconsellados e 
agasallados por Alonso Montero 
e o Sr. Losada -que está en to
das partes- non selles ocorreria 
premiar o Arnoia, Ai"noia do, por 
certo, inspirador metamorfosea
do dunha das histórias do Grif-
fó_n. -

Ternos certa xenreira, impotén
cia e amólanos -empregamos 
esta verba que o Sr. Cond~ acos
tuma e trasladar aós escritos cer
vantinos aos que está tan acostu
mado, porque, onde está a sinta
xe gale_ga?- certa realidade tan 
manipulada, sen omitir que para 
-0 "galego oficial", no que ao re
mate, Alfred só é un apartado 
máis d0. organigrama -do que 
persoalmente se benefícia abon
'do- e que lles chega no intre 
xusto, como dí un crítico do "bo-· 
letin oficial paralelo", léase El 
Pais, ·esta é unha batalliña máis 
gañada, na que a militáncia e in
dependente sumisión ás listas do 
PSOE-Coruña, axudou tamén a 
acadar o Olimpo olímpico, e ollo, 
que as olimpiadas so se gañan 
unha vez ou como moito duas. 
Claro que, co ben pósta que ten 
a barba e demais, pode anunciar 
ca.da ano polo Nadal un deses 
cavas cataláns cos que tanto 
compartimos nestas no1tes de. in
vernía hipócrita nas 625 liñas, ~s 
que os Galáxios xa van esten
dendo os seus .alongados tentá
cuíos. 

CRISTAL NEIRA e NEFTALI R. 
(Compo~ela) 

. ENTENDER MENOS 

Cada vez .eotendo menos ao na
cionalismo galego chamado "ra
dicál", ainda que tenha militado 
ou milite nele·. O Ferrín sai por 
peteneras defendendo o "castra
po" da Xunta despois de ter ré
nunciado a un "prémio" ·da mes
ma (?). Renunciou de verdade, 
gran patriota? 

Os que ant~mo defenderon 
(quase) a luta armada hoje rece-
bem "medalhitas" das institu
~óes teoricamente inimigas ... 

O Bloco proclama-se inserido 
no movimento reintegracionista 
e chama-lle ao no·so pais nación . 
(náo seria ·melhor, reintegracio
nistas do . Bloco, nacáo, na-
zom,nacom?). - · 

"A Nossa Terra" desfai-se em 
loubanzas a urna TVG e amos
tran a sua felizidade porque os 
"come-los" e "invisibles" docas
trapo che!Juem a Portugal, e para 
maior inn no melhor galego que 
emprega o semanário. E.u, pers·o
nalmente, seria máis feliz que ·a 
RTP nos obse~uiara aos galegos 
com "invisível .' e "comer o cal
do''!! (E náo '"invisible" e "came-
lo caldo"). . ' 

Creio .que vou seguir o exem
plo de "Milhadoiro", serei um 
nacionalista náo votante... por
que se com o meu voto apoio 
urna al~ do nacionalismo des-

. pois tendes que -inventar urna . 
"escis.ao" ... tipo INTG!! Apropó
sito, ja sodes felizes, meus caros 
da INTG e dós escindidos'Z 

Ah! creio que cada· vez lamen
to menos o morar fóra da· minha 
patria. Ja sei que náo ides publi-

caresta carta de despedida ... se
ria signo inequívoco de que as 
causas ainda tinhan arranjo! 

JOSÉ RAMÓM 
RODRIGUES FERNÁNDES 

(Madrid) 

PONDAL , 

Resultaríanos imposíbel de expli
car a história da nosa literatura 
sen referirnos aos tres máis 
gran-des poetas do Rexu.rdir das · 
Letras Galegas. Os nomes' de Ro
salia, Curros e Pondal van xun
guidos como se fosen membros 
dunha · mesma família. -Pero dos 
tres é ·Eduárdo Pondal o máis 
descoñecidos. Por· iso alégrome 
moito de que lle dedícasedes ese 
novo _Extra de A NOSA TERRA 
tan estupendo como .os anterio
res. Como bergantiñán síntome 
dobrerneñte ledp por este conte
cimento, agardando · polo Extra 
de Curros Enríquez, grande ta- . 
mén onde os haxa. Felicidades 
pois, Sr. Director. 

XOAN XOSE ALONSO 

GALEGO 
· (Carballo) 

Alguén no faiado: Ai Manoeliño, 
non te 9uiaches poi-o meu con
sello: Sigues cortando o galego 
a rente do chau. 

Deixáchesme pasmada con 
ises "pañais ,infantis" que merca 
no C.L, son· cueiros, filliño, cuei
ros dito coa sabencia e a sinxele
za coa qúe tala o noso pobo, 
cueiros porque se levan a rente 
do cu. 

Claro que isas cousas qu'esti
ran en paga d'estirricar.ises recu
chos que ti convirtes en rincons ... 
Ainda non tedes un dicionario de 
galega na redaución ou pensa- · 
des que non paga a pena botarlle 
unha ollada. - · 

De camiño pódeslle .dreir ó teu 
veciño do artiso volver ó rego 
qu'en galego d1se dar fa/a e non_ 
dar palabra. . 

Oue perda qu'o único preódico 
que ternos en "galega' castra
gee tanto que non teña ledoiro. 
E que tedes suvención da Xunta? 

L. LESTEIRO 
(Barcelona) 

fe de erratas. 

·No número da semana pa
sada duas fotografías ~fa 
reportaxe "As Encrobas, 
dez anos. despois" non es
pecificaban o nome do seu 
autor. Tratábase de Ma
nuel Yáñez. · 

., 

E AGORA QUE? 

Loitar, fracasar, volver loitar, fra
casar de novo, volver outra vez 
loitar, e asi até vitória. (Mao Tse
tung). 

Rematado o proceso das elei
cións sindicais, e á vista dos re
sultados na Galiza poderíase tirar 
estas conclusións: 

a) Abafante implantación do 
sindicalismo españolista. (65%) 

b) Aumento cuantitativo do 
sindicalismo-nacionalista . (20%) 

c) A división dos traballadores 
organizados eh centrais naciona
listas, non favorece máis que os 
nos9s inimigos. 

Polo tanto non acabo de enten
der o porqué da ruptura nas con
versas que entre as duas Cen
trais galegas se celebraron a pral 
dun achegamento operativo . Sen 
ánimo de ofender e vistas as 
consecuéncias que para a clase 
obreira tivo, ten e terá a-nosa di
visión, compriria que o·s nosos 
"dirixentes" tivesen bon senso e 
se sentasen a negociar esque
cendo resquemores e pechando 
féridas, e pondo enrriba da mesa 
os intereses de clase e non os in
tereses partidários ou personais. 
Por unha vez deberíamos com
prender que os nosos inimigos 
non estan na INTG nen na CXTG: 
os nosos vampiros, os que nos 
zugan a plusvalia como traballa
dores e como Povo son a CEOE, 
son o Estado español, son os Ra
milos, os Termes, os Felipes, 
contra eses si que debemos ser 
inflexíbeis e duros, non entre pa
triotas e traballadores. Sempre 
haberá argumentos para o non 
achegamento, pero desde a miña 
óptica de traballador que sofreu 
as consecuéncias desta división 
atrévome a anunciar que a Histó
ria Non Absolverá a aquel ou 
aqueles que,non fixesen o impo-

- ~íbel para acadar .Unha Central 
Unica, Gale~a, ,q~e sexa. pluralis- , 
ta e revolucionaria. Por mil veces 
mil · sexa maldito aquel ou aque
les que poñan atrancos a esta 
arela dos patriotas xustos e 
bon s. · 

Os . tr9°balladores nacionalistas 
estamos· dolorosamente fartos 
de ideoloxismos estéril.es, de 
liortas inúteis, de personalismos 
irresponsábeis, de prepoténcias 
afr:eritosas, de sectarismos ·infan
tis, de egoísmos insultantes e bo
tamos en falta humildade e senti
do comun. As bases estamos 
cansas e tartas por todo isto. 

Eu quero estender a miña man 
aos compañeiros da CXTG, para 
que xuntos podamos zorregar11e · 
unhas .boas labazadas a Ceoes e 
Cia. Non entendo como pode ha
ber compañeiros, nas du:as cen
trais, que podan oporse a certo 
tipo de confluéncia, se non é en 
base a critérios m~squiños e per
soalistas. Compañeiro Acuña ,, 
compañeiro Carballo; non é ver
dade que o sindicalismo naciona-

lista teña saído fortalecido, todo 
o contrário, somente quedou de
mostrado que hai unha demanda 
crecente entre os traballadores 
de ter organismos próprios que 
estexan ao seu servício e que ta
len forte e barilmente, nunha soa 
voz en vez de duas, por moi lexí
timas e voluntariosas que estas 
sexan. 

Agardo/agardamos boas e 
efectivas notícias, non nos de
fraudedes, senón contribuiredes 
-sen querelo- máis unha vez a 
afortal-ar a doma e castración 
deste Povo_ X.M. SALGADO 

(Vigo) 

A UPIEDADE" DE ASOREY 
No artigo sobre a exposición an
tolóxica de Asorey (ANT, nº 307) 
sinala o seu autor -Fernando M. 
Vilanova- que o escultor rece
beu despois da Guerra Civil vá
rios encargos, entre eles a "Pie
dade" para o panteón do Centro 
Galego de Buenos Aires no cerní· 
tério da Chacarita. 
Se~undo di Alberto Vilanova 

Rodnguez no segundo vqlume 
do seu livro sobre os galegos na 
Arxentina, colou-se o altar, obra 
de Asorey, nese mausoléu de es
tilo neo-romántico durante a ter
ceira presidéncia de Laureano 
Alonso Pérez (1932-1935) e o edi
ficio foi rematado cando Eleodo
ro Friol (1941-1944) dirixia a insti
tución. Mas, de todos os xeitos, 
esta cuestión cronolóxica non é 
o máis importante e, por iso, 
tampouco é a razón desta carta. 

Eu ignoro se o sentimento reli
xioso levou a Asorey cara posi
cións cercanas ao nacional-cato
licismo, ainda que sei -por té-lo 
ouvido de várias persoas, entre 
elas o Luís Seoane-- que esa 
.obra en particular, tiña un signifi
cado leigo, alén do relixioso 

Dacordo con aquela interpreta
ción, trata-se dunha mai -gale
ga- que fen no seu colo o corpo 
sen vida do seu tilla emigrante, 
seQundo explicaba Asorey ás au
toridades do Oentro Galego- que 
deven conservar no seu arqu1vo 
a prava escrita disto .. Do ponto 
de vista cristao é óbvio que o 
grupo representa á Virxen Maria 
co Cristo morto. A posición hori
zontal deste, apoiados os seus 
extremos nas colunas do balda-
9uino plano que sostén e encerra 
as figuras. · 

Compre dicer tamén que esa 
dupla leitura correspondia-se, 
por outra banda, coa presidéncia 
relixiosa que caracterizou ao 
Centro Galego bonaerense .e que, 
supoño, deve continuar. Portan-· 
to, non corresponde interpretar 
ese conxunto escultórico apena_s 
como unha "piedade", no sent1-

. do restrito que ten na linguaxe 
-artística ocidental. · · 

ºRICARDO PALMAS 
(París) 
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Na ·noite· do cinco de' Febreiro; ao redor das· 
duas da madrugada, estoupaban sete bornbas 
nas principais c1dades galegas. Os atentados 
eran reivindicados· de contado polo até agora 
descoñecido Ejé.rcito Guerrilheiro do Povo 

Galega Ceive, o cal -indicaba nun comunicado 
que a acción viña motivada polo xuício que esa 
mesma mañá ia ser celebrado na Coruna 
contra tres militantes da mesma organización 
acusados da realización dun atraco fn,Jstado. 

Horas máis tarde os tres encausados 
negaííanse a recoñecer ªº tribunal que os ia 
xuígar, motivo polo cal serian expulsados da 
sala entre berros de apoio dun grupo de -
simpatizantes. · 

. - . . 

O xuício contra tres militantes do ·EGPGC 
transcorreu entre incidentes 
Manuel Chao Dobarro de 22 
anos, parado; Xaime Castro 
Leal de 23, tamén no paro o 
Xosé Sanmartín Bouza de 26, 
tr'aballador da Bazán, todos 
eles viciños da comarca de 
Ferrol, deGlarándose militan
tes da, até agora descoñeci
da, organización "Exército 
Guerrilleiro do Povo Galego 
Ceive" cando ian ser xulga
dos o pasado dia 5 na Au
diéncia Provincial da Coruña 
por intento de atraco en As 
Pontes o 29 de Maio do pasa
do ano. Os tres militantes na
cionalistas dixeron tamén 
non recoñecer ao tribunal 
acusándoo de fascista. 
Transcorrido parte do xuício 
e despois de vários inciden
tes, os tres acusados foron 
expulsados da sala. 

O xuício celebrouse, desde 
un primeiro momento, a por
ta cerrada, permanecendo 
nas cercanías algo máis de 
médio centenaJ de persoas, 
entre as que se encontraban 
familiares e viciños dos deti
dos, asi como militantes de 
Galicia Ceive que en várias 
ocasións corearon diversos 
esloganes, como o de "Gali 
cia Ceibe, Poder Popular" e 
en apoio dos presos. Mem
bros da Policía Nacional fixe
ron vários amagos de desalo-

xo dos congregados que po,r 
fin se retiraron no mesmo in
tre en que os presos eran ex
pulsados da sala momento 
no · que arreciaron os berro~ 
de apoio. Entre os presentes 
encontrábanse tamén vários 
militantes cualificados do 
PCLN que manifestaron estar 
ali a título individual. 

Petición fiscal 
de quince anos. 
O fiscal solicitou para cada 
un dos detidos 8 anos de 
condena por tenéncia ilícita 
de armas, cinco por intento 
de atraco a man armada e 
dous por cámbio de matrícu
las dun veículo utilizado ao 
parecer polos acusados. O 
abogado defensor Xosé M;ª 
Rodríguez solicitou unha 
condena de dous e catro me
ses por roubo, un ano e un 
mes por tenéncia de armas, 
co atenuante de pouca peri
gosidade e absolución polo 
cámbio de placas, o cal ao 
seu entender non estarfa pro
bado. 

Comunicado 
dos presos 
Os tres detidos deron a coñe
cer durante un xuício cele
brado na Coruña un comuni-

cado asinado . no que se de
claran militantes do EGPGC, 
no que expoñen que ·as feitos 
polos que· son xulgados fo
ron cometidos para conti
nuar a "luita de Lib~ración 
Nacional e Social da nossa 
Nac;om", constituíndo, · 
"umha resposta á ·violéncia e 
á situac;om, humilhante que 
está sofrendo a Nossa Na
i;om e o Pavo Trabalhador 
Galega". 

No comunicado indícase 
tamén a "militáncia no Blo
que Nacionalista Galega, ln
tersindical Naci'onal dos T.ra
balladores/as galegas, Galiza 
Ceibe (OLN). Ainda· que toda
las ac;ons son responsabilida
des do EGPGC". 

Os encausados esixeri atra
vés desta nota "um trata
mento coma presos políti
cos", recoñecimento para o 
cal levarán a partir de agora 
"Umha luita sim cuartel". 

Denúncian adema is "a si= 
tuac;om indigna, tortura física 
e psíquica á cal estamos so
metidos na cadea". -Afirman
do "a invalidez de toda-las · 
declarac;ons anteriores, feítas 
baixo torturas físicas e psí
quicas". Declaran por último 
non recoñece'r ao Tribunal, 
cousa que porian de manifes
to ao longo do xuício. ~.v. 

Nas sete QrinciQais cidades galegas 

O Exército Guerrilleiro do Povo 
Galego Ceibe reivindica as . 
explosións ocorridas o dia cinco 
Sete bombas fixeron explo
sión noutras tantas entidades 
bancárias das sete principais 
cidfldes galegas. O Exército 
Guerrilleiro do Povo Galega 
reclamaba a autoría da coloca
ción do~ artefactos nunha cha
mada feíta a RTVG e posterior
mente nun comunicado remiti 
do a A NOSA TERRA. 

Segundo se citaba no comu
nicado recollido por redacto
res deste periódico nos lava
bos dun bar de Pontevedra, 
estas accións coinciden co xuí
cio na Audiéncia de A Coruña 
a tres militantes desta organi
zación. 

Os artefactos, de pequenas 
dimensións, pero de gran p.o
téncia, segundo fontes poli
ciais, só produciron danos ma
teriais nas entidades bancárias. 
nos que foron colocados: Ban-

. co de Comércio ·en Composte
la; Banco de Fomento en Ou
rense; Banco de Fomento en 
Vigo; Banesto en Lugo; Banco 
de Vitoria en Pontevedre; Ban
c-o Pastor en Ferrol e Banco 
Herrero en A Coruña. O local 
máis afectado foi, sen dúbida, 
o de Ourense (situado a uns 25 
metros do Goberno Civil) que 
quedou praticamente destro
zado no seu interior, producín
dose tamén danos en numero
sos autqmóbeis aparcados 
perta, asi como nos edificios 
próximos: 

Os explosivos (clorátita mis
turada con pó de alumínio e 
parafusos) estaban metidos 
dentro de potas e activados 
por detonadores eléctricos, 
producíndose as sete detona-

A llOSA T~ 
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COJCUIIC.ADO 

O Ej&roito Ouerrilheiro do Pavo Oalego Ceive ( egpgc .) • o ejecutor 
daa SO'(one levadae a cabo contra oa diferentes banooa, naa diveraas oi
d.ade11 de Oaliza, na inadraga.da do dfa de hoje. 

Coinoideoi ietae ao'(one oo jui'(o na. Audiencia da Corunha ao Comando 
Reboiraa, integrado poloa noeaoa oompanheiroa preeoa na Cadeia da Co
runhal 

JCanoel Chao Dobarro ( Obreiro - paro ) 
Jos& JCanoel Saninartím 1lour:a ( Obreiro de Bazan ) 
Jaime Castro, Leal ( Obreiro em paro ) 

Oe trea vidnhoe da biebarra de P'errol. 
A.a ao11ons pelas que se lhea acuea som1 

Asalto t oanteira da empresa • Cuiña,S,J.~• no 'lente Capelo 
Sam Saturnino ( J. Corunha ) • 

J..aalto 4is otioinhaa da Gua~~l.ia Civil em Germade ( Lll8o). 
hpropri89om dua ve!oulo • em llonfonhedd ( Lu8Q ) 

hpropri890111 frustra.da ao Banoo Bepimhol de Crfdi'to de .la Pon
tea, na que raaultaroa teridos. Ademda daa correapondentee aouaac¡ona 
por tenencia de armaa, u~ de plaoaa e doc:amentac¡om • falsas •. 

J.s duaa primeiraa ao9ons polaa que se lhes acusa toraa ailen
oiad.aa ao nosao povo tanto pola empresa •Cuiña, s,.a..•,oomo pola OlllP'
dia Civil, 

Os noasoa companheiroe toro1D detidoa o d!a 31 de 'laio pasado nos 
montee pr~rlmoe .la Pontee, onde se enoontravam feridoa, e no :rerrol 
dispoia da aaida da jornada de lla.zSD o dla 2 de J"anho. l!m plena con
valecencia daa euas teridas,interrogados e torturados pola <Juardia 
Civil, 

Os objsotivoe pollticoa da aua deten9on toras totalmente ocultados 
polo Goberno Eepanhol, por coincidir m plena campanha eleitoral, a pe
aarea de estar claramente e%plioitoa DU BUM declar8902lSo 

.la peU9on11 :hsoaie poloe diversoe jui9oa ( faltam ainda o de JCondo
nhedc e Germade em L1J8:o1 aobrep~as11111 oa SESENTA AROS. m: CJ.DEU. 

· O delito 1 

Loitar ooneequentemente pola L1bert99om llacional e Soa'ial do Pavo Oalego. 

cións no prazo de média hora. tro comunicado da xefatura de 
policía de Vigo afirmaba que 
"todo· aponta a Galiza Ceibe". 
Asi o recollia tamén a Axéncia 
Efe e os diversos meios esta-

U,n primeiro comunicado 
oficial só avaliava os danos, 
afirmando que eran de escasa 
consideración. Máis tarde ou-

A condena máxima 
foi de tres anos 
A pique de ser cerrada esta 
edición a Sala Segunda da 
Audiéncia da Coruña daba 
a coñecer a senténcia con
tra Manuel Castro Chao 
Dot;Jarro, Xosé Manuel 
Sanmartín Bauza e Xaime · 
Castro Leal, membros do 
EGPGC · xuzgados o cinco 
de Febreiro nesta mesma 
Sala. 

A .senténcia ven recoller 
en case a sua totalidade a 
petición do abogado da de
fensa, condenando a Ma~ 
nuel Chao a dous anos de 
prisión menor como autor 
dun delito de roubo con in
timidación e uso de armas, 
en grau de tentativa e co 
agravante de di_sfarce, a 
seis meses e un dia de· pri
sión menor por un delito . 
de tenéncia ilícita de armas 
e a seis meses e un dia por 
un delito de substitución 
de placa de automovil. 

Xosé Manuel Sanmartin 
resultou condenado a dous 

tais. ·Un portavoz de GC apre
surábase a desmentir estas co
nxeturas, afirmando que. "non 
ternos nada que dieer dá colo
cación das bombas,. nen para 
reivindicar, .nen para conde- · 
nar. A n·osa misión non é con
denar nengunha actuación 
que se faga co afán dé defen" 
der os intereses do povo gale
ga·". 

Primeiro inteirouse 
a policía 
A chamada para reivindicar as 

anos de prisión menor pola 
tentativa de roubo con inti
midación e a seis meses e 
un dia pola tenéncia ilícita 
de armas. Absolvéndoo da 
de substitJ.!ción de placa de 
veiculo. 

O terceiro procesado 
Xaime Castro foi condena
do a· dous anos de prisión 
menor pola tentativa de 
atraco con intimidación. 

A senté11cia que conside
ra -probada a intención de 
roubo dos procesados, non 
aprécia o grado de frustra
ción, nen 9s agravantes de 
violéncia, asi como a espe
cífica de tenéncia de ar
mas, ao considerar que so
mente unha das armas es
crimidas .polos-procesados
e~aba en bon e~ado de 
uso: 
· A senténcia en nengun 

momento recolle o. carácter 
político das acción's, tal e 
como era reivindicado po
los procesados. o 

explosións, realizada á RTVG, 
algo despois · das duas da 
mañá, foi · recollida por un 
membro de seguridade de "A 
Nosa Radio" que en vez de p·a
sar a . chamada á redacción, 
aviSOl:J á policía. · 

Esta pediulle que non dixese 
nada e asi a notícia non pudo 
sair á luz pública até pasadas 
sete horas. A reivindicación 
párece que tamén foi transmi
tida á redaéción de forma pou
co clara. o 

A.E. 
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Sindicatos-e Rartidos en contra do anteproxectb presentado 

lan predicando mQ_r¡¡li~éldé . . ~ 

A Lei ·da Función ·Pública . . , 
pasou a com1s10,n 
O Pleno do Parlamento da 
Gal iza aprobou o · 

-- anteproxecto da Lei da · 
Función Pública. Galega 
cos votos de ·cp e as 
abstencións de CG. 
Funcionaba asi por 

- primeira vez o pacto entre 
populare~e coagas. - · 

Abríase o periodo de sesións 
de 1987 e todos parecian estar 

· de acordo: O Proxecto de Lei 
da Función Pública Galega non. 
é bon. · 

O conselleiro Villanueva Cen
dón admitía que non podia fa
cer unha lei própria para Galiza 
polas trabas impostas . pola Lei 
de Medidas Urxentes promul
gada pola Administración Cen
tral: · 

Xosé Manuel Beiras coinci- , 
dia co conselleiro da presidén
cia e ia m·áis alá, ao afirmar que 
era mesma lei vixente no Esta
do pero "con lixeiros retoqui
ños", acusándoa de non estar 
ac;Ja-ptada ás necesidades de 
Galiza por non contemplar as-.. 
pectos como os da língua, es
tar circunscrita só ao ámbito da 
administración autonómica, · 
quedando outros funcionarios 
sen regular, tais como os traba
lladores da Universidade, os 
das c9rporacións locais ou os 
que serán do Valedor· do Povo 
ou do poder xudicial. 

Beiras afirmou tamén que 
con ela conseguíase o contrá
rio do que debia de ser unha 
función· pública galega, tachou-

na de corporativista, de seguir 
a permitir o clientelismo e de 
non resolver o caso dos 4.000 
·contratados a dedo. 

Martínez - Randulfe definía 
este proxecto de lei como escu-

. rantista, ·falto de coeréncia e de 
non facer nengun esforzo _para· 
un desenvolvimento próprio -e 
autonómico. Fixo tamén finca
pé na cuestión da língua e na 
Escola Galega de Administra
ción Pública. 

o · PSOE, que xunto co BNG 
e o PSG-EG apresentaban pro
postas d.e devolución do .. ante
proxecto, ·baseou a. sua peti
ci_ón de devolución ao goberno 
eh que non lle daba credibilida
d·e á administración autonómi-

. ca, calificándoa de decimonó
nica,· pro·nunciándose por unha 
lei moderna e eficaz e pedindo 
que se realizase por cons·enso. 

Víllanueva Cendón aceitou 
consensuala na Comisión e, ao 
fin, a Xunta podia pasar a trá
mite unha lei importante por 
primeira vez nesta lexislatura. 
Non importou que todos os 
sindicatos estivesen en contra 
do proxecto, que os partidos a 
rechazasen e que o mesmo 
executivo lle vise tamén cha
tas. Habia que probar o . "pac
to" e funcionou pois os coagas 
abstivéronse. 

Pola sua banda os "barreiris
tas" segueri . entocados, a inda 
que isto era previsíbel, pois 
fora Barreir_o Rivas un dos pais 
da crianza-lei a discusión. · o 

A.E. 

Denúncia do BNG -contra 
o alcalde de Cangas 
Por negar~e a convocar 

un pleno Rara Qedir unha auditoria 

O' Bloque Nacionalista 
Oalego ven de interpor _ 
dénúncia no Xulgado de 
Guarda de Pontevedra 
contra o Alcalde de Cangas; 
Luís Pena~ por · · . 
incumprimento grave da 
Lexislación Local Vixente. 

A denúncia foi formulada p,or 
negarse o Presidente da Corpo
ración Municipal canguesa a · 
convocar , pleno extraordinário 
segundo pediran os concellais . 
do BNG, para solicitar unha au
ditoría. 

O regulamento de Organiza-
. ción, Funciona mento e Réxime 
Xurídico das Corporación_s Lo
cais, obriga con carácter taxati
vo a que os Plenos Extraordi
nários, solicitados por unha 
cuarta parte dos membros da 

, Corporación, serán- convoca
dos ·nos 4 dias seguintes á en
trada da petición no · Rexisto 
Xeral, e celebrándose como 
máximo nos dous meses se
guintes. 

Feita a petición poló BNG de 
xeito e maneira pertinente, o 
pleno non foi convocado, e, se
gundo se recolle na denúricia · 
"o Secretário do Goncello co
municou a desaparición da so
licitado de Pierio". 

. A celebración do · pleno . ex
traordinário era solicitada po
los concellais do BNG "para 
pedir a celebración dunha audi
toria no concello". Esta solici
tude era argumentada polos 
concellais nacionalistas debido 
á "pública e notória gravísima 

· situación económica adminis-. 
trativa no tocante a vulnera
cións constantes da normativa 
legal vixente do cal tacemos 
responsábE:lis _ao Grupo de Go
berno e ao Alcalde do PSOE''.: 

O BNG fundamenta a peti
ción da auditoria nos seguintes 
pontos: 

"Unha política de soldas 
alarmante, coR cobrós por par
te do alcalde do PSOE, incluso 
pagas extraordinárias, extrali
mitando e infrinxindo a legali
dade neste tema:'. 

· "·Despilfarro económico en 
canto -á política de Persoal; 
contratacións clientelistas (pa
rentes e amigos da mesma cor 
política), despidos improceden
tes por obra .e grácia do Alcal
de do PSOE con cuantiosas in
denizacións a pagar das arcas 
municipais por valor de vários 
millóns de pesetas, étc". 

"Pago de numerosas minu
tas de avogado polo Concello 
de pleitos particulares do Sr. 
Alcalde." 
· O Alcalde Luís Pena contes
tou á petfción do BNG afirman- . 
dó _que "a permanente, cos vo
tos en .contra do BNG e PCG, 
acordou en 1983 solicitar unha 
auditoria dividida en duas eta
pa.s: -79-83 e 83-87, que dita au
ditoria está a realizarse polo 
Tribunal de Cantas do Reino e 
que no seu momento se dará a 
coñecer o resultado". 

Manuel Anxo Caamaño, con
cellal do BNG, declarou ·a A · 
NOSA TERRA "que iso de que 
se está celebrando unhá audi
toría é untia verdadera falácia. 
Non haf nada diso. Foi -un acor
de que non se leva cabo e ao 
que nós nos opuxemos preci
s~mente por iso, porque sabía
mos que n.o Tribunal de Cantas 
pasarian anos e anos sen que 
a realizase, cando nós tamén 
estábamos interesados na· au
ditoria da etapa anterior na que 

- . o actual Alcalde tivo postos de 
responsabilidadé". o 

A.E. 

e ... encontráronse con sesenta millóns 
lan pre-dicandb moralidade. 
Arremetian contra os peca-

. dos pasados e anatemiza
ban contra . vícios vindeiros. 
Mariano Rajoy e García Agu
dín ·estaban en misión. Isa 
si; non ian pola·s parróquias 
congregando aos fieis, se
nón que se valian de novas 
técnicas: os meios de comu
nicadén. Pero tanto "Frai 
Mariano de Raxoi", como 
"Frai Agudo dos Coagé!l_s" o 
que buscaban era a sua sal
vación, e a dos seus, pois 
non se condena nen se salva · 
ninguén só; xa o dixo outro 
predicador .que se chamaba 
XesLt,s, ou polo menos asi o 
recoll~ron os cronistas da 
época. 

Os dous predicadores de
cidiron consensuar os seus 
sermóns, pactar as suas plá-

·ticas, negociar os preceitos 
que imporlle tanto a crentes 
como a paganos que inco
rresen no ámbito misional
autonómico. Decidiron sal
varse xuntos, e salvar aes 
se u s. 

As . portas do céu parecian 
estar aberta.s, ·polo menos 
até as eleicións municipais. 
Pero o demo tenta até aos 
baróns máis rectos. E ... cai
ron, por un momento, per
deron as suas virtudes, tan
tas veces alabadas desde o 
púlpito de te_levisión, moitas 
veces recriminadas aos 
ateus desde os seus escritos 
nos xornais aos infieis por 
telas abandonado; milleiros 
de veces alentando -desde o 
confesonário da rádio aos 
.devotos para que se consa
grasen á sua prática. Eles1a
mén pecaron. A ~ulpa tivéro
na t?O millóns. Este foi o pré-

García Agudín 

cio do "seu labor de irmáns" 
en ben do povo galega. Dei-

. xaran a un lado as virutas 
morais tantas veces predica
das e caían no vicio, tantas 
veces recriminado aos peca
dores, -da codícia. Pensaban 
conseguir a sua salvación a 
base de diñeiro. Non sabian 
que "Deus castiga sen pau e 
sen· pedra" e fala poi a boca 
de calquer. 

Asi, apareceu un profeta 
en Ourense que, - como o 
Bautista a Herodes, lles re
p.rochou a sua pérfida ac
ción. "Frai Vitorino da Depu
tación" botoulles en cara o 
seu pecado que xa todo o 
pavo coñecia pero que, por 
medo, non se atrevía a con-

denar publicamente. 
Quedaron desnudos nas 

suas misérias. 

Por este tempo o "Fillo do 
Carteiro", tantas veces cen
surado polos "frades misio
neiros", desprendíase dos 
seus poderes mundanos, 
das suas pompas de porta
voz parlamentário, dos boa
tos de dirixente partidário e 
"outro.s máis que se lle pu
deran esquecer" e buscando · 
"máis altos horizontes que 
os presentes" retirouse "ao 
monte de Forcarei" a medi
tar. 

Parece ser ainda moi cedo 
para saber canto durará o 
retiro espiritual. Cuarenta 
dias e cuarenta noites serán 
moitas? A bon seguro que 
cando volte ao mundanal 
ruído preicará un novo evan
xélio . Os seus seguidores 
conv.iven ainda cos vellos 
mestres pero xa moi atentos 
ás evolucións do novo " pro
feta do galeguismo" . Cal
quer dia, despois de aban
donar o seu retiro, fará un 
milagre - sacará da nada un 
novo partido- e darase a 
coñecer ao mundo como 
salvador da Galiza. E a hora 
esperada polos apóstolos 
Pepe Rivas, Pepe Cuiña , Ga
rrido Valenzuela, e até, seca
dra, Vítor Portomeñe, que, 
adiantándose á hora, xa o 
negou tres veces. Pero, 
mentres tanto, ainda que 
terá que pasar xexuns e pe
nalidades, que o farán forzar 
o seu espírito, mentres os 
" apóstolos " intentarán pes
car nas revoltas águas do 
Mar Eleitora l ou das Pena li
dades. · o 

A.E. 

Por unhás informacións aparecidas nun diário 

Beira~ p9de ao Presidente 
do . Parlamento _que faga éumprir 
a vixéncia dos direitos 
dos parlamentários 
O deputado nacionalista 
Xosé Manuel Beiras 
apresentou a trámite da 
Mesa do Parlamento un 
escrito" para que se lle dé 
traslado á Comisión do 

- Estatuto dp Deputado, ao 
efeito de defenderse das 
graves imputacións feitas 
por "La Voz de Galicia" en 
dous soltos que recollian 
unhas inexistentes 
declaracións suas sobre a 

. "loita armada na Galiza". 

Os pasados dias 21 e 27 de 
Xaneiro, e -nas respectivas 

- páxinas loca is de Vigo e · 
Pontevedra, o xornal "La 
Voz de Galicia" recollia un.:. 
has supostas declaracións 
de Xosé Manuel Beiras, du
rante os actos de homeriaxe 
a Fresco (un "fuxido" duran
te a represión do 1936, asa
sinado polos fascistas) ce·le
brados en Ponteareas. Os 
feítos que expüña "La Voz 
de Galicia" -nun dos casos 
éon fotografia do deputado 
do BNG- son documental
mente negados por X"osé 
Manuel Beiras e mesmo po·r 
persoa~ presentes no acto~ 
o próprio director de A 
NOSA 1ERRA i·nterviu nesa 

conferéncia xunto con Ber
nardo Maiz e Xosé M. Bei
ras. 

"La Voz" afirma que Maíz 
e Beiras "reproduciron a sua 
vella polémica sobre a viabi
lidade dun movimento ar
mado na Galiza (. .. ) por un 
momento os asistentes coi
da ron que a polémica se 
agriaría pero o asunto di
luiuse ao - son das gaitas". 
No seu escrito á Mesa do 
Parlamento Beiras fai finca
pé no seu total descoñeci
mento do profesor Maiz, 
"nunca tivera ocasión de tra
tar persoalmente ao profe
sor B. Maiz nen ~oincidira 
nunca en acto público algun 
(. .. ) nen sequer denantes do 
"di-a de autos" poderia iden
tificé!!º de seu" :- Despois de 
explicar prolixamerite os ac
tos que se desenvolveron en 
Ponteareas., Beiras recolle o 
senso da sua- ·intervención 
na que foi cea-colóquio "que 
IC?n.xe de ser polémica, coin
c1~1u co?_ do $r. Maiz: expre- . 
se1 a mina plena coincidén
cia coa análise interpretatíva 
que . expuxera o prof. Maiz 
na sua conferéncia prévia á 
cea sobre do proceso socio
político desenvolto na Galiza 
durante a 11ª República e da 

represión desencadeada po
los fascistas subl evados no 
36". 

Beiras insiste en que, se 
non é con inxenu idade, hai 
que xul~ar premeditada ma
lintencion nas informacións 
do periódico coruñés dada 
"a releváncia política e máis 
a conflitividade ideolóxica 
da matéria obxecto de de
vandito tratamento informa
tivo" facendo ver que tal tra
tamento para con el e o BNG 
xa é unha ratina de "afirma
cións falaces ou insidiosas, 
versións deturpadoras, des
calificacións arbitrárias ou 
epítetos políticamente aldra
xantes destinados, obvia
mente, a confundirá opinión 
pública e deteriorar a nosa 
credibilidade". 

Finaliza o seu. longo escri
to expresando a sua convic
ción de "non aturar falsea
mentos informativos inxusti
ficábeis e deformación de 
feitos lesivos para a sua con
dición · de parlamentário e 
para a vixéncia dos direitos 
a ela inerentes". , . . 

Por este mesmo motivo 
· X.M. Beiras ten apresentada 

unha querella xudiciál con
tra "La Voz de Galicia". o 

x.c. 
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Na ·111 Asamblea NaGional 

O BNG pronúnciase 
' . ' 

pola recuperación da iniciativa 'po'lítica 
As · conclusións mencionadas 
non fbi posíbel chegar dunha for- / 
ma unánime, nen relaxada. Nos 
debates do Carballiño houbo ten
sión e diverxéncias, ainda que 
sexa un feito que unha enorme 
maioria dos 800 militantes pre
sentes na Asamblea definíronse 
na liña do aprobado. O BNG ven 
consolidarse como unha gran or
ganización asambleária e plural, 
enérxica e ás veces tumultuosa, 
da que non existen posíbeis se
mellanzas no entorno do país. 

Alusión á unidade do 
nacionalismo e á loita 
armada 
Ante unha asistencia superior á 
previ~ta pola organizacion, Bau
tista Alvarez, en nome do Conse
llo Nacional, deu leitura ao dis
curso de abertura, na cal fixo fin
capé en que o BNG non caíse "na 
trampa de estatuir como defini
dor o gue internamente nos dife
réncia', en alusión ao carácter 
unitário da frente. Sinalou que 
"as expectativas xeradas en moi
tos sectores que antes nos obser
vaban con reticéncia, serian máis 
reducidas de renunciarmos á re
lativa representavidade institu
cional". No sentido desta afirma
ción xiraron as ponéncias apro
badas, se ben a valoración dal
guns sectores mostrouse diver
xente neste ponto. 

"Abrir camiño, sinalou Bautista 
Alvarez en alusión ao lema da 
Asamblea, non é abxurar dos 
princípios que nos definen, pois 
1sto s1gnificaria desertar". "Algo 
moi diferente é tender as vias de 
penetración máis axeitadas", in-_ 
dicou tamén. Engadindo qúe 
"unha organización viva demos
tra a sua vizosidade na capacida
de para distinguir o que é pro-' 
gramático do simplesmente for
mal". 

O presidente da UPG recolleu 
na sua disertación un tema xa 
clásico no nacionalismo. "O 
povo pergúntase ás veces pola 
unidade do nacionalismo. Aqui 
está a unidade. Que respondan 
os que non están, se non están 
por non seren partidários da uni
dade ou por que fan do naciona
lismo unha alforxa para levar á 
feira eleitoral mercadorias políti 
cas averiadas". "Resu lta ria 
inxusto, indicou máis adiante, 
esixir maiores renúncias ás dife
rentes persoas e colectivos que 
integramos o BNG, pois Galiza 
debe saber que os que non puxe
mos reparo en subordinarás esi
xéncias dun proxecto unitário 
plantexamentos ideolóxicos par
ticulares seguimos dispostos a 
sacrificar protagonismos, sem
pre que o sacrificio non signifi-

ENCARNA OTERO 
(INDEPENDENTES) 

A valoración que tacemos des
ta terceira asamblea é moi po
sitiva._ Primeiro porque indicou 
por parte do BNG un grau qe 
madurez política enorme, tan
to nas altf;!rnativas políticas, 
como organizativas p~:ira refor-

. . zar a incidéncia do BNG como 
opción no noso país. En se
g_undo lugar polo esforzo de 
traballo e interés de toda a mi
litáncia. Terceiro pala repercu
sión ·social tan grande que tivo 
e que se evidenciou na grande 
cantidade de convidados. 

A resultas dos debates habidos e do ·reseñado polos seus principais dirixentes pode 
dicirse que o BNG rexeitou nesta 111 Asamblea tanto a política de coalición con nutras · 
organizacións, como a de encerrarse en si mesmo en base a uns princípio,s ideolóxicos 
abstractos. En consonáncia coas ponéncias aJ:>robadas, o BNG apostou pala confianza 
no seu própriO' programa e en función diso pala necesidade de confrontalo 
socialmente, cunha liña táctica de deseño máis aberto, mellar estruturado e m_áis 
incisivo. 

que imolar princípios ou tácticas 
sen as cales o pavo non deixaria 
a escravitude". 

Non faltou neste discurso inau
gural a alusión a acontecimentos 
recentes relacionados coa prática 
armada: " Quero dicirlles so men
te, sinalaou Bautista Alvarez, que 
a liberación da Galiza non é unha 
aventura. Que montar carQaS 
para o inimigo lles poña e active 
as espoletas non só constitue 
isresponsabilidade imperdoábel. 
E unha vileza que pode abortar 
os esforzos abnegados -moitas 
veces silenciosamente herói-

BAUTISTA ALVAREZ 
(UPG) 

Unha das cousas que valoro 
como moi positivas é a conso
lidación da frente patriótica 
como alternativa e proxecto 
unitário do nacionalismo, 
onde existe a convivéncia de 
distintas forzas políticas e co
lectivo aunados polo mesmo 
obxectivo comun da liberación · 
nacional. En segundo lugar 
convén salientar tamén que 
esta terceira asamblea repre
sentou a búsqueda dos mella
res meios para levar adiante 
unha alternativa que obxecti
vamente favorece á maior par
te do noso povo e que debe ter 
a forma de poder introducirse 
nese povo ao cal serve, sentar 
as bases para iso, e eu coido 
<:¡ue nun próximo·futuro se van 
ver resultados. Outro elemen
to importante é a altura dos 
debates e a nitidez política QUE;! 
se observou, onde se clarifica
ron perfectamente as diferen
tes posturas dentro de todo o 
abano que cabe no proxecto 
frentista . . 

cos- de correntes ideolóxicas 
que traballan a cotio, sen pr_esas 
pero sen pausas, na construción 
da conciéncia colectiva nacio
nal". 

Autocrítica ante a 
lentitude na resposta 
política imediata 
Seria Xosé Manuel Beiras, nunha 
rolda de prensa posterior á 
Asamblea, quen sintetizaria o re
sultado dos principais debates. 

Segundo este resumo, e no 
campo organizativo, o BNG deci
diu reestruturar a comisióri per
manente, de maneira que permi-

M. LÓPEZ RICO 
(COLECTIVO 
SOCIALISTA) 

O que quedou claro nesta 
Asamblea foi que a gran maio
.ria dos militantes está por pro
fundizar na liña definida na· 
Asamblea fundacional de Ria
zor. Penso que todo~ estamos 
porque a ampla frente nacio
nalista que se. co·nstitue da que~ 
la, siga aberta cuns talantes 
democráticos, participativos, 
etc. Un -segundo aspecto que . 
destacaria, que considero po
sitivq, ainda que ten un com
ponente negativo, e que nos 
agradou moito ao Colectivo 
Socialista é. o desenvolvimen
to desta asamblea, a correc
ción coa qué se levo~, apesar 
de que sabemos que dentro 
do BNG existe unha corrente, 
afortunadamente moi minori
tária, que pensamos que é non 
só non concordante co que é 
o BNG, senón mesmo contra
ditória. 

ta dar respostas imediatas aós 
problemas do país. Neste sentido 
a ponéncia organizativa xa reco
llia unha autocrítiéa a respeito da. 
falta de axilidade necesária para 
a resp~sta política pontual. 

Tamén no eido organizativo e 
coa intención de afortalar unha 
estrutura que até agora se tiña 
mostrado demasiado feble, to
mouse a decisión de criar comi
.sións de apoio e seguimento gue 
non terán poder de decisión, 
pero si capacidade funcional, lo
xística e de infraestrutura. As 
mesmas abarcarian terreas 
como o · municipal, ur.banístico, 
rural, etc. 

No terreo político, a ponéncia 
aprobada pola Asamblea sinala
ba nun dos seus apartados a dis-

M. ABALO (PCLN) 
J 
Esta 111 Asamblea ven repre
sentar para a frerite patriótica 
a necesidade de recoñecer que 
o nacionalismo hoxe en día se
gue a ser unha alterna.tiva fun
damental para resolver os gra
ves problemas. que ten Galiza 
dentro di.rn marco xurídicd e 
político que contemple a sobe
rania nacional e a autodeter
minación do país. 

Por outra banda entendo 
que esta 111 Asamblea ten qu~ 
servir para recoñecer dunha 
vez por todas que a unidade 
nacionalista é fundamental, ao 
igual que o respeto aos prin~í
pios político-ideplóxicos. Está 
claro que esta unidade é nece
sária e que hai que buscar 
alianzas entre auténticos na-· 
cionalistas e nunca solucións 
dentro do sistema que oferece 
o capitalismo español. 

táncia cada vez maior "entre a 
realLdade e a apariéncia que dela 
se espallé! desde o Poder. Pero 
esta separación non é asumida 
polo cidadán críticamente, ten
dente na sua falta de expectati
vas - a xustificar individualmente 
as s1tuacións, como ca-partícipe 
formal delas". O BNG tentará 
agóra de sentar as bases para 
unha maior mobilidade e axilida
de táctica que o leve a tomar as 
iniciativas que conduzan á clarifi
cación ideolóxica e prática con 
outras organi~acións, evitando 

· asi o ser acusados de isolaciona
n ismo e como forma de compro
bar ate que ponto outras forzas 
són coerentes cos seus postula
dos forma is. · 

No terreo sindical defendeuse · · 
a unidade do sindicalismo nacio
nalista ao redor do · modelo que 
é a INTG, asi como a necesidade 
de prestar o máximo apoio ás 
CCLL, nun momento de creci
mento das mobilizacións agrá
rias. 

Nq tocante á_.política táctica es-
·tudáronse tamén os critérios a 
seguir nas eleició.ns municipais e 
a necesidade de potenciar a pe
netración do BNG en segmentos 
sociais próximos, para ·vencella
los politicamerite á organización. 

Emendas a esquerda 
e direita 
A. marxe. do aprobado foron de
rrotados as propostas de quen 
pretendian chegar - a acordes 
1mediatos con outras forzas de 
ámbito galega, alternativa saída 
de pontos moi localizados do 
país e que non chegaria a supe
rar o 30 por cento de nengunha 
comisión, asi como as dos que 
ven necesária unha radicaliza
ción e unha mención continuada 
dos principios ideolóxicos, teme
rosos de que calquer paso táctico 
conduza ao eleitoralismo e á di
réitización_. As propostas deste 
último sector si chegarian ªº ple
no, defendidas principalmente 
por militantes do PCLN, acadan
do oa redor do 20 por cento dos 
votos da asamblea. Por esta liña 
viria tamén o altercado produci
do na sesión de clausura, ante as 
mesmas· cámaras de tv., onde o 
radicalismo · transmutaríase en 

. berros exaltados de consignas 
non asumidas por todos e por 
esa razón calificadas por mem
bros da mesa ' de excluintes; os 
berros serian respostados de 
contado pola maioria da asam
blea. 

A segunda 
restauración Borbónica. 
No acto de clausura seria Xosé 
Manuel Beiras o encargado- de 
dar leitura ao discurso final, sina
lando que o actual réxime era "a 
se~unda Restauración Borbóni
ca , estando hoxe "nunha ·crise 
que afecta maioritariamente ás 
camadas populares e aos traba
lladores". Resaltou ''a pluralida
de representada no novo Conse-
1 lo Nacional" e a· organización 
plenamente democrática da fren
te. Destacou a necesidade ·de 
atraer novos sectores ao BNG, 
sen perder o centro de gravidade 
que na frente deve estar repre
sentado polos traballadores. Cul
turalmente criticou os "fetiches 
da posmodernidade e das movi
das", é'.!bogando por "unha ver
dadeira vangarda cultural , enrai
zada no .pavo". Sina"lou por últi
mo a necesidade de sacar a relu
cir as limitacións e as coritradi
cións da autonomia, ·afirmando 
no plano interno que "no BNG 
hai sítio para todos os nacionalis
tas" e no externo que "o BNG 
non ten medo ao debate" .. 

Convidados 
No congreso estiveron presen
tes delegacións e membros da 
Mesa pola Normalización Lin
güística,. AS-PG, CCLL, INTG, 
Adega, MNG, AGAL, Galicia 
Ceive, por parte galega e Con
seo, Ciernen, MDT, Cnda e HB, 
como representacións exteri o- -
res. ,. · M.v. 
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A ·direita española optou por u_nha·noVa imaxe. 
• • - • • ·- . • • ,?._; 

O Congre~o · de AP elexiu presidente a .He.rnández -Mancha 

Hernández Mancha foi ~leito novo presidente de Alianza Pop.u lar 
nun congreso no que todos os· «históricos» do partido quedaron fóra 
da di~ección. O derrotado~ Herrero de Miñón, ao dimitir como 
portavoz parlamentário, propiciará unha maior renovación na direita 
-españ9la, que se aponta ser re~ervas a unha nova expectativa 
onde privan as lealdades persoais eo afán de poder. 

deiro poder que se ramifica até 
as pr9víncias con homes ·como 
Cacharro Pardo ou Poi en Lugo 
e Ourense·, repectivamente, por 
pór alguns exemplos. 

. Asi AP · convértese máis que 
· nunca nun reino de taifas, con · 

·que poda dar de si esta nova 
fórmula. Os integrantes da can

, didatura perdedora, xentes do 
antigo aparato, membros do 
Opus, ou persoas con altos 
postas na época franquista, 
matinando con outro partido 
da. direita pero sen querer, por 
agora, abandonar totalmente 
un que~ de momento, está no 
segundo escalón do poder. 

Quedarán aparcadas 
as intrigas? 

A direita españora apontouse 
ao "novo look" fracasado o ul
tramontismo que defuncionoÜ · 
a Manuel fraga. Non houbo 
debate ideolóxico no congreso 
aliancista nen nos ·meses ante
riores, senón xestos,. posto en 
cena _cara un ha galeria, ·a derei
ta, que rechazaba os símbolo$ 
que ·a fixeran fracasar ria sua 
perpetuación no· poder. 

Todos ·o.s sectores da direita 
arrerñuiñáronse . arredor de 
Hernández Mancha, unidos'tan 
só por unha sensación, a de 
buscarse r:apidamenté un foco 
de lealdades personais. Asi a 
noya · executiva está composta· 
polos homes que verdadeira
mente controlan os compromi
sários -nas distintas zonas. Ro
may Beccáría ·con Xerardo Fer
nández Albor e Mariano Rajoy 
na Galiza; Luís Eduardo Cortés 
en Madrid :·e Jorge, Fernández 
en Barcelona, Angel Sanchís en 
Valencia e Gonzalo Robles en 
Nuevas Generaciones. Estes 
son os detehtaddres do verda-

· só un nexo comun: as ánsias 
, ·de poder, unidas .Por' un clieri
. telismo a moi curto prazo .. 

Para isto revestíronse dun 
populismo, encarnado sobreto:. 

· do no novo presidente; di.mh? 
· ·indefinición ideolóxica · como 

pónto de partida (que non ten -
reparós en tentar presentar :á 
dir.eita como centro); amparán
dóse hun 'nov.o caciquismo sus
tentado nos xóvenes Avogados 
do Estado e ·naq1,.1e.las persoas 
que antepoñen o poder a cues
tións ideolóxicas ou a añoran-

Vai 'pala vida con perrera· e 
sorriso de pícaro. i:>odia ser · 
o "Morris Andaluz" se se de
dicase ao teatro, pero deulle 
por facer opostcións a avo
gado do Estado; sacou o nú
mero tres e coñeceu a un fi
lio de. Manuel · Fra_ga. Entrou 
en AP, x¡:i ao pi:incípio, por 
simpatia persoal co seu líder 
e dedicouse a cultivar unha 

. rmaxe de sáb¡o-simpático
distraído. El, que non tivo 

· veleidade algunha co _ante
rior réxil'.ne, dedicouse a fre
cuentar os .cortixos dos se
ñmitos .andaluces ·e conc·e
beu " unlia' mensaxe política 
tan inc9nclusa como enig
mático é o seu sorriso. Creu 
sempre no · populísmo que 

fronteiras do ·socialismo 
(aínda que parecf;? contar co 
n:iútuo estiramento, sen pre
crsar -qi,ien terá máis doses 
de elasticidade) ao temp0 
que se acobillaba nas abas, 
cada vez máis abaneantes 
pola inquietuc:te, da oligar
quia andaluza. 

"Habia entre nós demasiadas 
intrigás, xente que foi ao seu, 
que pensou que o partido era 
para asegurarlles cargos", afir
mou Manuel Fraga no seu dis
curso. Despois fixo un canto á 

. unidade partidária, pediu xene
rosidade para os vencidos e 
realizou un canto ao futuro á 
espera de que esas intrigas 
non se reproduzan. Pode ser tamén o "Barrei

ro and_aluz", se se ere agora 
o seu discurso e intenta pór 
as causas no seu lugar e 
mandar no partido. 

zas do p_asado. · 

Fernándo Suárez, ·Alfonso 
Osorio ou Carlos Robles Pi
quer, · quedaron á · ~spera do · 

·Fraga predicaba para AP, até 
o o ponto de que agora se 
atreve a concebir un ensan
che desta f_ormación até as 

Abel Matutes vai levar a 
dirección ideolóxica e Arturo 
García Tizón, o novo Secre
tário Xeral, vai mover a tra
moia no Parlamento. o 

B.L. 

Tivo algunhas palabras du
ras para a chamada "direita so
ciolóxica", a sua sepultureira, a 
quen lle botou en cara as suas 
inclinacións totálitarias, pedín
dolles que se deixasen de im
provisacións, frivolidades, au
séncias, comidas improduti
vas ... "que lles están custando 
máis cartos do que pensan. FI o 

............. ""'.W ..... aDWIUU Crl.,.;u .-

Os vellos. tempos 
.XESUS VEGA abondo". Di ante destas palabras . de 

Barrionuevo non seria xusto desvalo.ri
zar o xesto de Vitorino Núñez deseo~ 
brindo o . précio do ·pacto entre CP e 
CG. ~ Despois de es~oitar a inev.itábel N 

on teño apego ao cargo .que 
teño e a niiña vaidade como 
político está satisfeita . de 

.PLAN DE NORMALIZACION LINGÜISTICA PARA O ENSINO 

PRODCTO DA.MF.SA POU NORMALIZACION LINGfJimCA 

Na actilalidade o ·Gobemo da Xunta de Oaliza e en concreto a Consellerla· de Educación; carecen 
dun prograina concreto par~ ·a normalización d,a lfngua galéga no Ensino. O estado de neglix~ncia e 
pasividade destes organismos é manifesto, e sobor de tQdo a caréncia dunha visión global, impres· 
cindfbel para ·levar a cabo a transformación do~sistema actual de ensino, castellariizado na sáa prac· 
tica totálidade. · · 

Por isto, e como ·organismo que defende a rápida e racional galeguización ·do eÍlSino en Galiza, A 
MESA POLA ~O~I~CION LINGÜISTICA propón o seguinte PLAN DE NORMAL!· 
ZACION LINGÜISTICA PARA O ENSINO: . . 

Que a Conselleria de Educación en rélación coa Dirección XeralAe Polftica Lingüística asuma 
a fonílulatjón duñ Pf'011'81111l global para a galeg11.ización plena do Eilsino Básico, Formacióh 
Profesional e_Bacharelato Unificado Polivalente. 

A formulación deste prograiga inclue · necesariamente a sua concreción n91l tempo límite 
máximo de cinc<> ·anos, con metas anuais en relación ás áÍ'eas que se marquen como obxectivcis 
de galeguización para cada un dos cursos escolares. No curso 87/88 deberá levar·se a cabo il . 
galeguización das asigna~as das áreas de Ciéncias Sociais e d,~cias Naturais de todal GI .. 
~~~- • • 1 

j\ fcin;nulación deste programa inclue necesariamente unha dotación económica explicitada nos 
presupostos da Consellerta de Educación e nas que correspondan. 

- Dotación de recursosmateriais a disposición dos docent~ e disCentei (material didácÍico). 

· Dotación de recursos humáns: Comisións para a elaboración de programas, comisións de aseso. 
ramen~o do profesorado, comisións de seguimento, equipas de trabaHo. . · · 

s-htema de segÜimento periódico que garantice o cumprimentó do programa e avalle 08 resulta- 1 

dos da sua posta en práctica. 

lná:ntivaéión ao profesorado e profesionais por parte da AclJllinistración para compensar o 
esforzo stiplemeñtário que a posta en práctica do programa require. · 

Elaboratjón -dun Propama ele Subvend6na,¡µiual para 08 libr08 de texto que se axeiten pedagó
xicamente á realidade galega (a realidade que circimda ao alumnado). Para o curso 87/88 debe
rán estar ·subvencionados os libros de texto da área_ de Sociais e NÍlturaia de todos os nfveia do 
eDSÍilo nunha euant{a do 25%: Garantjzara-se ~imesmo a subvención a todos os textos que 1e 
publiquen ·en galego de calquera outra asignatura. As subvencións deberán ser concedidu sen 
prexuicio nen. discriminación pola ilormativa_.!1ª · ~ue vaia escrito . . 

A_ vida adn1inistrativa deberá ~tar-pl~nainente galeguizada' antes do remate do ~te cuno. · 
Todos ~ centros de ensino terán antes de Xw\o tOO. a ·documentación en galego. O ll)aterial · 
impresc>que se remita a08 ce~tr08 desde a Conselleria, delegacións, etc., deberán estar escritol · · 
e-n lfngua.galega. · -

Santiago de Compostela, febreiro de 1987. -

retór)ca vitimista que usan a cotio tan-
. tos p_olíticos, a linguaxe directa e pri

mitiva de Vitorino supón un oásis de 
sinceridade no.1Seo dunha clase políti
ca maioritariamente praticante dunha 
crecente disociación entre a realidade . 
e o discurso que empregan para dar 
conta dela. 

Descoñec;;emos a opinión do Sr. Ba-
. rrionuevo sobre esa presunta compra
venda realizada entre Ma.riano Rajoy e 
García Agudín. Ao inellor parece-lle un 
précio barato para semellante opera
ción·. Ouen sabe. Poderíamos dicer 
algo máis preciso se soubésemos cal 
é o seu précio. Satisfeita a sua "vaida
de" e constatada a sua preocupación 
porque alguén o considere un "deser-

_. tor", cal é o motivo que lle impede 
apresentar a dimisión despois dos gra
ves sucesos de Madrid e de Melilla? 
Caben du·as hipóteses. Prim~ira: que é> 
.Sr. Barrionuevo resulte ser un prisio
m~iro da friércia burocrática que se -ex
presa através dunha xenerosa. retribu
ción superior aos cinco r:nillóns anuais. 
Segunda: que o ministro do Interior 
tencione demostrar as grandes dife
réncias _existentes entr'e Corea do Sul 
e o Estado español. Ali, se morre un 
detido a corisecuéncia da tortura·, o mi
nistro . do Interior dimite. A explicación 
é moi. fácil: como non .hai democrácia 
hai que dar exemplo. Aquí non. Como 
hai eleicións no·IJ -é preciso dimitir. "Se 
non me . queren que non me voten": 
velai, máis ou menos, . o pensainento 
que preside as noites de ·insónio de 
Barrionuevo. 
. De- Maravall sabemos algo máis. 
Mentres· os estudantes ian criando ún · 
amplo movimento reivindi·cativo, o Sr. 
ministro debeu pensar que a distáncia 
sempre supón. esquecimento e decidi.u 
de$aparecer da vida pública. Ao mes-. ~ . 

mo tempo, certos comentaristas ache
gados ao Poder teimaron en buscar a 
comparación cos movimentos estu
diantis . dos anos setenta e chegaron á 
conclusión de que aquelas mobiliza
cións foran mellores que as actuais. 
Logo, cando comezaron os enfrenta
mentos entre estudantes e policias, 
eses mesmos comentaristas, incapa
ces de comprender as razóns do actual 
estoupido de violéncia xuvenil, reco
rreron aos "fascistas" e aos "provoca
dores" como única explicación dos su
cesos. 

Cando Maravall reaparece publica
mente -por certo: xusto ao día se
guinte <)e que Juan Luis Cebrián publi
case un artigo moi crítico sobre a sua 
atitude- a táctica gubernamental xa 
está máis deseñada. Tráta-se de ven
der televisivamente a bondade das 

· propostas ministeriais ao tempo que 
se lle dá unha grande importáncia á 
suposta preséncia -nunca cabalmen
te demostrada- de grupos fascistas 
no seo das manifestacions. Comple
mentariamente, a institución familiar 
debería servir para alongar o brazo da 
autoridade estatal: un pai debidamen
te aleccionado por TVE converte-se 
nun potencial neutralizador dun movi
mento que desbordou as previsións 
gubernamentais. 

Non sabemos se o Maravall estu
dante escrebeu algunha vez a coñeci
da consigna do 68 parisino: "sexamos 
realistas, pidamos o imposíbel". Do 
que non hai dúbidas é do talante ac
tual destas "vellas glórias": asumen 
sen complexos a responsabilidade po
lítica das balas disparadas pola policia. 
Aceitan como unha l~xica suposta
mente democrática a filosofia segundo 
a cal un funcionário policial pode ma
tar en defensa própria mentres·que un 
manifestante só ten direito a receber 
os tiros con dignidade. · 
. Postas a asumir, por que non ento
nar un enérxico "Melilla y cierra Espa
ña"? O governo sabe qüe Ceuta e Me
lilla pertencen ao território marroqui. 
Sabe, tamén, que un eventual .conflito 
bélico. por mor da posesión de ambas 
eidades non contaria co ,apoio maiori
tário da povoación do Estado. 

· Sabe todo isb pero coñece .o valor 
do españolismo como aglutinante -es- . 
pecífico, aí está e~sa imaxe de Manuel. 
Céspedes, amigo persoal de Felipe 
González, dirixindo "en ,directo." as 
cargas policiais. Serve para rememo
rar aquelas outras cenas do Exército 
español castigando aos rifeños rebel
des. Os vellos tempos que nunca se 
fo ron. o 
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Política na Repúbl·ica Fe~eral Alemana 

1.- As eleicións 

Tres das dirixentes de Os Verdes durante unha reunión 
de estucio .dos resultados eleitorais. 

As recén celebradas elei
cións (25 de Xaneiro) ao Par
lamento Federal alemán 
(Bundestag) despertaban un 
lóxico interés non só no pró
prio país, senón tamén no 
extranxeiro. Interés desde 
logo mitigado pola concién
cia plena de que, a fin de 
cantas, nada muí sorpren
dente ....'......ou cando menos de
cisivo- ia acorrer. Pero isto 
pasa tamén noutros moitos 
lugares e máis a función 
continua a atraer público. 

No caso da República Ale
mana pesa en gran maneira 
o feíto recoñecido de que se 
trata do máis importante de 
que os USA dispoñen en Eu
ropa e, polo seu potencial 
demográfico e económico, 
así como por outros factores 
nada despreciábeis de orde 
xeopolítica (~ran fronteira co 
mundo socialista, división 
da nación en dous Estados 
de sistemas antagónicos, 
enclave de Berlín .. . ) e ideoló
xico (forte implantación do 
pensamento burgués consu
m ista, tendéncia á direitiza
ción herdada do nazismo ... ) 
xoga hoxe un papel determi
nante no equillíbrio da 
OTAN. 

Os cidadáns mellar pen
santes tampouco esperaban 
gran causa, e neste país, 
onde o bipartidismo é case 
un feíto apenas disimulado, 
o improbábel triunfo do SPD 
(Partido Socialdemócrata) 
era a meta soñada por moi
tos, mesmo situados ben á 
esquerda. 

Duas eleicións a Parla
mentos de Estados Federais 
(Landatag) inmediatamente 
anteriores, na Baixa Saxónia 
e Hamburgo, axudaran a fa 
cerse cargo da realidade: no 
primeiro a CDU (Unión Cris
tia no-Demócrata), ainda que 
retrocedendo sensibelmen
te, volve1..1 gañar; e no se
gundo o SPD sofreu un des
calabro. 

A direita, representada 
ante todo pola citada CDU 
(co seu acólito bávaro, a 
CSU, que comanda o filonazi 
Strauss - tan carca e pal laso 
como Fraga, pero moito 
máis groso-) en alianza 
parlamentária cun Partido 
Liberal (FPD), non oferecia a 
mínima variación, natural
mente, no seu programa 
eleitoral, ainda que apren
deu a utilizar de forma cho
queira alguns temas de int~ 
rés xeral: por exemplo argu
menta en defensa da enerxia 
nuclear precisamente por 
consideracións ecolóxicas, 
pois de non estenderse esta 
fonte enerxética haberia que 
talar máis bosques(¡?). -

O SPD (homologado ao 
PSOE, para nos poñamos 
ben en situación) aparecía 

cun certo tono. radical: elimi
nación progresiva da ener
xia atómica (o asunto Cher
nobil pesaba e había que lle 
facer caso); proibición dQ 
estacionamento de armas 
nucleares no territorio da 
República Federal; .acerca
mento aos países do Leste; 
reanudación e ampliación 
das prestacións sociais ·en 
favor dos traballadores e pa
rados; preocupación· ecoló
xica, etc. Pero, ao tempo que 
se apropriaba de reinvindi
cacións surxidas máis á es
querda e oferecia a 1inaxe 
progresista do seu vello lí
der Willy Brandt, desrnarcá
base publicamente dos Ver
des (Die Grünen) -que se 
supón poderian asustar a un 
eleitorado momo- e apre
sentaba á Chancelaria a 
unha figura máis conserva
dora, Johannes Rau. De 
pouco lles valeu ... 

En cámbio parece que a 
persisténcia de vellos pro
blemas que xa se van facen
do pesados pola falta de so
lución (ecoloxia e armamen
tos sobretodo), así como a 
aparición doutros que con
firmaron as alarmas (aciden
tes nucleares, envenene
mento do Rhin, aumento do 
paro, etc.) sensibilizaron a 
sectores crecentes de certa 
opinión pública conciencia
da, do que resultou o creci
mento admirábel dos ·Ver
des, ainda que tamén, en 

· moita menor medida, doutra 
alternativa máis coerente e 
radical, a plataforma eleito
ral integrada pola Partido 
Comunista (DKP) xunto con 
personalidades independen
tes, que se apresentaba sob 
a denominación de Lista da 
Paz (Friedensliste) . 

O resultado, pois, dos co
micios foi un retroceso sen
sfbel dos dous grandes par
tidos (CDU/CSU e SPD) e o 
avance, en cámbio, das ou
tras duas alternativas (FDP e 
Verdes) que representan 
respectivamente a esquerda 
de cada un dos anteriores, 
ainda que sempre dentro 
dos correspondentes espá
cios políticos-ideolóxicos. O 
eleitorado, desencantado 
das duas grandes forma
cións parece inclinarse cara 
novas solucións, pero sen 
pór en nengun apuro ao sis-

. tema. 
De todas maneiras a CDU/ .. 

CSU co apoio do FDP, segui
rá co Goberno e Kohl conti-
nuará comodamente de 
Chanceler. . 

Pouco podia cambiar na 
Alemaña nestas eleicióans; 
pero nen siquer iso ocorreu: . 
non cambiou nada. o 

ANSELMO LOPEZ CARREIRA 
(Hannover) 

O seguinte cadro recolle ~ós resultados: 

r 
1983 . 1987 

% % ·-esca nos esca nos 

CDU/CSU 48,8 244 44__,3 222 
SPD 38.2 .193· . 37,0 187 
FDP 7,Q 3'4 . 9, 1 46 
Verdes 5,6 .. 27 8,3 41. 
ÜtJtros OA 1,5 . 

.. 
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Q_gobernn francés .ordenou ? disolución. da ~rincipal organización 
-: nacionalista legal e détrvo a ün dos seus Rarl.amentários. 

. / . . 

Frá·ncia incomódase cós corsos 
O goberno fran~~s ven ~~ ordenar a disolución do MCA (Movimiento para ~ 
~utoqe!erminac1on da Cor~ega) ao .. rl)esmo. tempo ql:le ordeneu a detención e ingreso 
en prisión dalguns dos· max1mos dmxentes nac1onahstas deste país, entre eles Ala.in 
Orsini! m~~bro,eleito. da Asamblea da Córcega. Estas me~idas represivas contra unha 
orgamzac1on ate agora legal causaron a xeral surpresa, amda que nun editorial do 
xornal nacionalista "U R_ibon'1bu" c_of!1éntase que 'a ·represión é unha opción constante 
do poder que nunca de1xou de ex1st1r". · 

París tamén disolveu por decreto ao FLNC. A organización armada continúa · 
Un editorial do xornal francés cárceres franceses_:_ parece ir "Asamblea Rexional". As elei-
Liberation, de tendéncia pro- destina-da á desestabilización · cións do 16 de Marzo último na 
gresista, comentaba, a raíz da - do movimento nacionalista. Al- Alta Córcega fornn· anl:Jlada_s 
firma do decreto de disolución guns comentaristas apostan polo Consello de Estado, mvaf1-
do MCA, as posibilidades de sen embargo a que non vai ter dando d~ mesmo g~lpe aos 33 
"borrar dun plumazo río Bole- máis efeitos que as anteriores conselle1ros dese departamen-
tín oficial,. a existencia dunha dislucións por decreto. De feíto to. . . 
corrente de opinión que é com- só unha semana despois os na- . fara L!berat1on, esta anu~a-
partida polo menos por un 9 cionalistas c~~sos xa anuncia- c10~ n_pn surpren9eu. a , n.in-
por cento dos votos nunhas ~an a formac1on dun rlovo p~r- guen. E a consecuencia lox1ca 
eleicións rexionais". t1do. dos fraudes que s.e montaran 

O MCA foi disolto en aplica
ción da lei do 1 O de Xaneiro de 
1936, pero non é o primeiro su
ceso destas características.. O 
m·esmo lle suceden á FLNC 
(Frente de Liberación Nacional 
Corso) o 5 de Xaneiro de 1983 
e as CNN (Consulta- dos Comi~ 
tés Nacionalista) o 27 de Se
tembro dese mesmo ano. A di
solución das CNN daria paso á 
formación da MCA. A lei de Xa
neiro do 36 completada por ou
tra aparecida en Xullo do 72 
autoriza a "disolución por de- · 
creta asinado polo presidente 
da República en consello de 
ministros" de "todas as asocia
cións ou agrupacións a) que 
provoquen manifestacións nas 
ruas, b) que representen pola 
sua forma e a sua organización 
militar o carácter de grupos de. 
combate ou de milícia privada, 
c) que teñan por obxectivo 
atentará integridade do territó
rio nacional ou atentar pola for
za á forma republ.icana de go
berno. No 72 esta leí teria un 
engadido referente a atitudes 
racistas e outras semellantes. 

Un movimento 
en progresión 

Para Leo Battesti, _ portavoi do 
MCA, só existe unha explica
ción á medida decretada "q'uer
se tranqui lizar á Fráncia facen
do de Córcega o laboratório 
_dunha política de seguridade 
que no continente teria bastan
tes dificuldades". 

Alain Orsini, un dos princi
pais dirixentes do MCA, hoxe 
nunha prisión de París, está 
consideradd polo · goberno 
francés como un responsábel 
do FLNC, ad·emais é un mem
bro eleito na Asamblea da Cór
cega, de~ta ·forma lánzase un 
argumento de complicidade 
entre a organiza·ción _política e 
a a·rmada: o MCA seria, segun-

. do Fráncia, só Linha máscara ' 
do FLNC e haberia que disolve
lo. 

A operación en. cónxuntb -
na actualidade hai unha quin
cena de patriotas corsos nos 

Hoxe en día, apesar de que no escrutínio do 16 .. de Marzo 
re:speitábei_s o~ganizacións e in- en Bastia e que trouxeron 
d1v1d~os de Corcega conden!3n como prirneira consecuéncia a 
enerx1cam~nte os atentados in- anulación de dous deputados 
~ependent1stas e de q~~ a xus- da Alta Córcega no verán últi
t1c1_a e.nc~r~er~ aps m1l1tantes, mo. Unha investigación sobre 
h_a1 co1~~1denc!a a hora de co~- os fraudes concluiu que se pro- . 
s1derar 1rrefutabel que o _mov1- duciran polo menos 300 repre
mento no seu con·xunto segue sentacións falsas. 
promesando. Poste.riormente ó xuiz N;Gu-

No ~ano político os eleit<;>s yen ab.ria o proceso cunha per
actualmente polo · MCA estan fectísima discreción. Había mé
na Asa,m~ l ~a da C?rceQ,a, á que dio cento de persoas inculpa-. 
en pnnc1p10 · boicotearon. ,O das pero os seus nomes ma'ntí
mov1mento estendeuse tamen. ñanse no máis absoluto dos·se
c~ra os sindicatos: o STC· (Sin- cretps. Sen embargo, alg.un de
d1ca~o Traballadores C_orsos) • les chegou a filtrarse, como o 
particularmente, non de1xa de · do Alcalde de Bastia un dos 
ga"ñar terreo nas empresas .. e as patróns da direíta (a MRG) na 
administra~i_óns. A recente fol- Alta Córcega. . 

- ga de marinos ven de probar Tras a detenéión de Alain Or-
q~e se ten co!1yertido xa: en . sini, este fraude priva aos na
Corcega nun seno competidor cionalistas dun segundo eleito, 
da CGT. No_ tocan!e á ~LNC, a ·Leo B'attesti, invalidado poi a 
ala clandestina, non esta desar- anulación das eleicións. Pierre 
mada n~n mo~to menos. O ano Podggioli, eleito na Córcega-
1986 coneceu incluso un medre Sul ·continua senda o único re- . 
considerábeJ nos atentados. .presentante do MCA nesta 

Fraude eleitoral 
A disolución do MCA pode 
agravar a situadón nunha illa 
xa de -por si desorientada. E 
non somente polo problema 
dos nacionalistas. Na actuali
dade a Córcega· encóntrase sen 

A illa mediterranea de Cór
cega, pertencenfe na actua- . 
lidade ao Estado Francés, 
ten unha .extensión de ·185 

· km. de Norte a Sul e 85 de 
anchura máxima é canta 
con algo riláis de 300.000 
habitantes. O turismo e a 
elevada ta$a de emigr_ación 
son d1,.1as das característi
cas máis ir:nportantes. · 

Historicamente a illa per
ten8eu a Roma, a Bizáncio, 
ao Papa, a Xénova e.poste
riormente á Fráncia. No 
1796 un corso, Bonaparte, 
incorporou a illa á Fráncia, 
pondo fin ás ·revoltas espo
rád~cas habidas contra os 
distintos 'danos. , .. 

asamblea fantasma. 
Segundo "U Ribombu ", a re

pres·ión ao nacionalismo corso 
hai que relacionala co feíto de 
que o goberno Chirac ten xa as 
mans libres, despois dos pri
meiros meses de transición a 
partir da formación do novo 
gabinete. O goberno encóntra-
se ademais en mal lugar a cau
sa . das reivindicacións da xu
ventude e dos conflitos sociais, 
e busca unha 'ma·neira de. tran
quilizar aos seus. Os naciona
listas corsos parecen ser unha 
boa presa, dado ademais, ·se
gundo - a publicación citada, 
que "os partidos progresistas 
de Fráncia se desinteresan to-

. talmente da situación das liber
dades na Córcega ". O colonia
lismo trataría ademais de man-

. ter a confianza dos seus repre~ 
sentantes e clans da illa . 
· Para os na~ionalistas ·de "U 
Ribombu" a únidade é a mellor 
resposta contra a actual caza 
de naq_ionalist-as por simples 
delitos de opinión e sen respei
to alg4n á legalidade; así como 
contra todas aquelas medidas 
que podan vir. D 

. M.V. 
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A Plataforma 
do-lácteo 
convoca unha -
man-ifestación 
para o dia _28 
en A Coruña 
Finalizará diante 
da sede 
do G<?berno español 
A plataforma _para a Defen-

. sa do Sector Lácteo Gal ego 
aiordou tonvocar unha. 
manifestación para o p'róxi
mo 28 de Febreiro en A Co:. 
ruña. 

A márcha fará remate 
diante da sede do Delega
do do Goberno español, ao 
que consideran responsá
bel da limitación da produ
ción leiteira. 

A "Plataforma" tamén 
decidiu recomendar que-· 
nen gandeiros, nen indus
triais, declare a produción · 
de leite do ano 86 como 
pretende a Administración· 
Central, mentres unha co
misión non estude a atitu
dei a adoptar ao respeito. 

Por outra banda, o PSOE, 
que está a re-alizar intensa 
campaña, tanto institucio
nal como caciquil, remitiu 
un ofício aos seus alcaldes 
e con.cellais para que se 
opoñán a que o tema das 
cuotas sexa tratado nos 
concellos "por non ser da 
sua incumbéncia"'. • 

A.E. 

Radio Nordés · . . . 
1n1c1ou . as suas 
emisións 
O concello de Ribadeo conta, 
desde hai algunhas semanas, 
cunha_ emisora libre que emite 
entre as doce e média e a· un ha 
e média do medio-dia. A emi
sora, -que ten o nome de Radío· 
Nórdés, ven sendo potenciada ro 
por · un trabal lo empezado hai ~ 
vários rneses, a cargo qa Aso- CfJ 

ciación Cultural Francisco Lan- ~ 
za. ~ 
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Nas 1 Xornadas do Movimento Pacifista 
. . ' 

Preparada · a campaña contra as bases militares 
Nas primeiras x_o·rnadas do 
Mov1mento E2acifista 
celebradas os pasados 7 e 
·8 de- Febreiro en 
Compostela, bai~o a 
organización da CNOP, 
acordouse preparar unha 
campaña contra as bases 
e instalacións militares 
instaladas no Estado . 
español e contra o tr:atado 
bilateral España-USA, a -
celebrar principalmente a 
partir do mes de Marzo. 

Nestas Xornadas, cuxa organi
zación correu a .cargo da Coor
denadora Nacional de Organi
zacións Pacifistas, presentáron
se 16 ponéncias divididas en 
tres apartados: análise da ca
rreira de armamentos, diversi
ficación do traballo do movi
mento pacifista E;i .campaña 

·contra· o tratado bilateral Espa
ña-USA. ' 

No primeiro destes ,campos, . 
o de maior contido teórico, tra
touse de analisar,, ademais dos 
temas concernentes á carreira 
de armamentos·, o programa 
de "guerra das galáxias" patro
cinado por ~~tados Unidos, asi 
como as conversas de paz de 
Reikiavik entre outros temas. 

Os asistentes a estas xorna
das analisaron tamén a necesi
dade de diversificar as temáti
cas tratadas polo movimento 
pacifista· na nosa i:-iación, deci
dindo neste · sentido iniciar a 
proxección masiva do antimili: 
tarismo., _ Impulsando para iso 
campañas - pola pbxección de 
conciéncia, -cof'.ltra os gastos 
militares, contra o tráfico de ar-

~ ' <{~ ·( 
~ . 
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IX ORNADAS 
. MOVIM-ENTO 

PACIFISTA 
GALEGO 

mas e pola obxección fiscal 
. tema este último que xa for~ 

tocado o· ano anterior e que tra
tará de ser agora ampliado. 

Tratarase de potenciar tamén a 
solidariedade internacional, en 
particular con Nicarági.Ja, país 
ao que o movim.ento pacifista 
galego se comprometeu a en
viar de novo este verán unha 
brigada de traballo. 

Marcha 
Ponteved.ra-Marin 

Pero quizá o aspecto de maior 
relevo tratado sexa a campaña 
que se prepara desde agora 
contra o tratado bilateral Espa
ña-USA e en favor do desman
telamento das bases militares. 

Fíxose en concreto a proposta 
de reali:zar accións neste senti 
do a meados de Marzo, coinci
dindo co primeiro aniversário 
do referendo. A segunda pro
posta aprobada consistiu na 
realización dunha gran marcha 
unitária, para a que serán con
vocados partidos e centrais sin
dicais e que se concretaria na 
primeira semana de Abril, to
mando como percorrido o tra
xecto Pontevedra-Marin. 

Por último salientouse unha 
resolución especial sobre Ceu
ta e Melilla, condenando a re
presión do goberno sobre o co
lectivo musulmán., solidarizán
dose coas reivindicacións da 
povoación natural e esixindo o 
abandono e descolonización de 
Ceuta e Melilla. o 

M.V. 

Radio Nordés conta cunha uL-~~~~~~~~~.;,_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_,,;;"""--~ 
programación variada que in
clue "A ruado ritmo" dedicado_ 
á música rock, outro sobre te'
mas do campo, ecoloxismo, 
meio ambiente e natureza, mú
sica clásica, curso . de galego e 
una espécie de caixón de xas-' 
tre, dedicado a contidós varia- · 
dos. 

Na nova emisora hai tarnén 
entrevistas q personaxes de Ri
badeo, información sobr_e as. 
actividades culturais da zona e 
aportacións a nível individual -
de todos os asociados que que
ren participar. 

Os prornotores de Radio Nor.: 
dés pensan aumentar a cober
tura da emisora que até agora _· 
abarca a todo o município, a 
través dun repetidor, asi como · 
aumentar as horas de emisión 
a tres diárias. Ademais das· 
aportacións de diversos sócios 
da Agrupación Francisco Lanza 
o coste da emisorn superou as 
duascentas mil pesetas. _ · · 

As emisións de Radio Nordés 
(nome do vento frecuente nes-

. ta zona) están a despertar un ha 
notábel curiosidade na comar
ca, que ~e beneficia asi dun 
meio de comunicación ainda 
non (ecoñecido legalmente 

· pero sobre o que existe actual
mente unha ·certa permisivida
de. · · o 

M.V. 

Folga de fame dun fun_clonário de Xustícia 
-Xoaquin Botana, funcionário da Maxistratura coruñesa leva xa 
un ha semana en .folga de faífle. Botana, · expedientado x~ hai tres 
ano~ _e agora !rasladado fbrz_oso a Xixón, ~anif~stase contra a re

. pres1on exerc1da polos max1strados Martmez ~oura ·e Fernández 
Facorro. O seu expedente formouse a partir da acusación de ter o 
traballo atrasado, en realidade, segundo ese traballador de coaren
ta anos, os principais atrasos proviñan dos xuícios, mais "os mem
bros do aparato xudicial protéxense entre eles e o pato págano os 
funcionários". Para a INTG, sindicato que a poi a a este traballador 

Normalización lingüística. Eis unha fotografia tomada dun rótulo trátase dun dos moitos exemplos de arbitrariedade e -inxustícia 
de Obras Públicas da Xunta. Foi tomada na Banda do Rio de Marin, dalguns maxistrados, entre os que destacan ,casos .como o de Fer
cara Bueu, e xa leva ali vários meses. · nánd.ez Facorro - · · · · · o 

A 
N' 
¡,.. 



1, 
·a 
3-
). 

a 
n 
ís 
:a ,_ 
a 

1r 
a 
a 
3-
1-

s. 

ta 
:i
:i
o 

) -

'ª 
'ª 1-
1-

'ª )-

a-

a 
J-

) -

1-

la 
o 
le 
o 
v. 

A ROSA TEBBA · - · 
NQ 3Ó9 ._.. 12 p~ FEBREIRO DO 198~ 

A INTG aQresent~u denúncia no xulgado ROia sua situación 

Castro: sinónimo· de manicómio 
RAMÓN MUNCHARAZ 

Trinta e catro anos depois da 
sua inauguración (1953)., o Sa
natório Psiquiátrico S. Rafael 
en Castro de Ribeiras de Lea, 
segue a ser a única institución 
provincial lucense que dispón 
de unidades de hospitalización 
para doentes psíquicos. Cons
truído cunha finalidade funda
mentalmente económica, (afo
rro do gasto derivado do pago 
pola Deputación Provincial de 
Lugo, das tarifas de estáncia 
dos doentes da província nou
tros manicómios), cumpriu 
sempre, e segue .a cumprir, 
unha función custódio-asilar, 
estando a asisténcia psiquiátri
ca totalmente desantendida e 
deteriorada. Demóstr-ase pola 
falta de recursos de recursos 
humanos e de servizos, dos 
cales sempre adoeceu, e máis 
o desinterés dos responsábeis, 
da sua administración e xes
tión, por dotar á província 
dunha cobertura de servizos 
psiquátricos mínimamente 
digna. 

Anacronismo e falta 
de profisionalidade 

Até hai poucos anos, o mani
cómio de Castro non contaba 
con máis psiquiatras que o 
próprio director médico. O res
to do centro reducíase a 60 tra
balladores, sen cualificación 
profesional, e unha comunida
de de monxas. 

A triste actualidade deste 
manicómio reside no seu ab
soluto anacronismo a respeito 
do progreso experimentado 
na Psiquiatría, sobretodo des
pois das experiéncias de cám
bio institucional operadas na 
ltália na década dos 60. Foron 
moitas as ocasións que diver
sos profesinais galegas solici
tamos informes oficiais sobre 
a situación asistencial, proble
máticas e características do 
tipo de asisténcia prestada 
neste centro. A resposta foi 
sempre de quer o máis abso
luto siléncio quera taxante ne
gativa dos seus responsábeis 
a facilitar calquer información. 
Outras veces negóusenos au
torización para aceder ao inte
rior do manicómio. Daqui que 
todos os dados disponíbeis 
parten das informacións direc
tas dos próprios usuários e 
traballadores/as, porque tam
pouco existen publicacións, 
memórias de funcionamento 
interno ou indicadores actuali
zados de calidad asistencial. 

Só 3, dos 11 médicos de 
Castro, son psiquiatras (dous 
dos cales foron contratados 
hai aproximadamente un 
anos). As "guardas" médicas, 
que supoñen intervencións ta
les como decidir a procedén
cia dun internamento ou asis
tir aos casos de agudización 
da psicopatoloxía dos/as inter
nados, son realizadas por fa
cultativos sen especialización 
en Psquiátria e, polo mesmo, 
.fóra do marco da sua compe
téncia profisional. 

Estes médicos, na sua totali
dade, non teñen unha dedica
ción laboral fixa. As suas en
tradas e saídas do centro son 
aleatórias e, a meirande parte 
deles, ocupan outros postas 
de traballo oficiais e dispoñen 
de consultórios privados (o 
próprio Director Médico actual 
traballa como Neuropsiquiatra 
nun ambulatório do INSALUD 
en Lugo). 

. Do resto do persoal asisten
cial do manicómio (aproxima
damente 72 traballadores/as), 

.A INTG. interpux~ der:i9ncia. no X~ügado de Guarda de Lugo contra a Deputadón 
,. ~rovm~1al pola s1.t~ac1on ~s1~tenc1ar do P.siquiátrico de Castro de Ribeiras de Lea. 
A~u~ase a corporac1on provincial, responsabel·do centro de wopiciar a vulneración dos 
d1re~tos hurl)~nos dos ~o~n~e~. O dout~r Ramó!1 Murcharaz fainos aqui un resumo dos 
dos1ers,r~m1t1dos ao M1rnsteno de Sarndade e a Consellaria do mesmo ramo da Xunta. 

No n~mero 1 .de A NOSA TERRA,. ~a~, ·case dez anos, titulábamos un ha reportaxe: 
Castro, 1llamento e explotac1on . As cousas parecen non ter cambiado. -

só sete teñen cualificación 
profisional sanitária, (4 A.T.S.; 
2 Auxiliares de Clínica ·e 1 
Asistente Social). Os/as 65 tra
balladores restantes son cha
mados "coidadores". Non se 
lles esixe máis información 
que estudos primários, a insti
tución xamais se preocupóu 
pola sua preparación técnica 
nen profisional e son, apesar 
dísto, as persoas ·que polo 
contacto que manteñen coti
dianamente cos doentes, evi
tan que a situación deste cen
tro dexenere no caos. 

O Sanatório Psiquiátrico de 
S. Rafael en Castro carece de 
xestión administrativa especí
fica e directa. Do mesmo Ad
ministrador dependen a totali
da~~ das institucións da Depu
tac1on. 

A nível asistencial non exis
ten nen comisións técnicas de 
avaliación nen coordenación 
entr~ os dis.tintos estamentos. 

Oeste xeito, (para exemplificar do manicomio, ao cal fican 
o problema), a recente contra - cada vez máis fixados impe
tacióh dun Asistente Social, ao dindo a sua posterior rehabili
estar a sua prática profesional tación individual e sócio-fami
á marxe de todo o plan reabili- liar. · 
tador e de rntegración social, 
non revirte nunha mellara dos No interior do manicómio os 
níveis de atención aos doen- doentes pasan longas horas 
tes. O seu traballo remata no pechados en salas ·das . cales 
burocratismo -apesar mesmo non poden sair. Os casos que 
do seu próprio esfo'rzo. precisan unha actuación médi-

ca intensiva, que cursan con 
Como para estados de axitación, ou trans-
~olverse tolo tornos comportamentais en 

xeral, son illados en habita-
As vítimas son os aoemes in- - cións individuais dun reducidí
ternados, todos eles _ prove- simo espácio, pechados con 
nientes das clases populares . chave, absolutamente incomu
e, polo_ ~anta, máis .desfavore- . nicados, co conseguinte peri
ciodos cultural, social e econó- go para a sua integridade fisi
micamente. . Abandonados ca e saúde mental no caso de 
neste manicómio. Sometidos precisar unha intervención 
ao tratamento dos psicofárma- médica ou psiquiátrica urxen
cos como única medüda "tera-· te, acidentes, etc ... , á marxe da· 
péutica", as ·suas patoloxías aberración asistencial de inco
cronifícanse dun xeito . máis munic~r ás persoas máis nece
precoz, medran os níveis de sitadas precisamente do con~ 
hospitalismo (depéndencia trário: comunicación, afecto, 
mórbida da in'stitución), deter- disposición á escoita, etc. 
minado pola dinámica asilar · Exemplifü;::ase, deste xeito, o 
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extremo ao _cal se pode che
gar, e que se está a dar decote, 
neste manicómio. 

O resto dos servizos psiquiá
t'ricos da província de Lugo re
dúcehse ás 5 consultas de 
neuropsiquiatría dos amhula
tórios do INSALUD na cidade 
de Lugo e máis un centro de 
Saúde Mental (dotado cun só 
psiquiatra e unha A.T.S.). Cal
cúlase que un psiquiatra des
tes -ambulatórios non dispón, 
en nengun caso, de máis de 5 
minutos por pacente e día 
como tempo médio de consul
ta. Neses cinco minutos su
ponse que. debería facer unha 
história clínica, · avaliar diag
nosticamente o caso e reco
mendar un plan terapéutico. 
Calquer persoa pode entender 
tal imposibilidade e que o re
sultado sexan unha prática 
profisional moi deficiente e, 
moitas veces, iatroxénica para 
os usuários. 

Unha das directas conse- · 
cuéncias do devandito é que 
unha alta porcentaxe dos per
ta de 13.000 usuários asistidos 
0<1da ano nas consultas de 
Neuropsiquiatría do INSALUD 
en Lugo (12.585 en 1985) reco-

. rren sistemáticamente aos 
consultórios psiquiátricos pri
vados, (moitas veces dos mes
mos neurops-iquiatras que lle 
deberian· asistir polo seu cupo 
ou zona na Seguridade So
cial). Aqueles: casos que preci
sen un ha -intervención psiquiá
trica en réxime de internamen
to son conducidos (ante o des
crédito xeral do manicómio) a 
clínicas psiquiátricas privadas 
fóra da província, (en Lugo 
non existen desde que pechou 
a clínica de Don Ricardo Nu
ñés en Vilapedre). En realida
de a ásisténcia prestada nes
tas "clínicas" é semellante á 
descrita para os rilanicómios, 
supoñen unha estéril e cruel 
sanguía económica para moi
tas famílias e unha morbosa 
peregrinación para os doen
tes, que rematan por seren in
ternados en Castro. 

A política da avestruz 

As previsións, a médio prazo, 
para a província de Lugo, son 
escuras ante a · atitude ·de 
abandono, por parte dos dous 
organismos responsábeis da 
Sanidade (INS:ALUD e Deputa
ción Provincial) da Asisténcia 
Psquiátrica, e ·de cont~nuar a 
situación actual, a incapacida
de do manicómio será ainda 
máis evidente. Doutra banda, 
a progresiva masificación e 
falta de acción comunitária 
dos ambulatórios do INSALUD 
agudizará a imparavel privati 
zación da atención aos proble
mas de Saúde Mental como xa 
está a acontecer en toda Gali
za (exemplo recente do mani
cómiO de Conxo). 

Ministério de Sanidade e 
Consellaría de Sanidade e . 
Consumo son coñecedores 

· desta problemática e, non obs:. 
tante, fan "política de avestru
ces" · sen que semellen impor
tarlles o máis mínimo as con
dicións, denigrantes e indig
nas, nas cales estári os doen
tes psíquicos (tanto cando son -
internados no manicómio de 
Castro coma cando son asisti
dos nos ambulatórios da Se
guridade Social). 

Unha posíbel solución só 
virá dada pola presión popular 
sobre as autoridades sanitá
rias esixíndolles que asuman 
as responsabilidades . que lles 
competen. O 
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CARLOS PEREIRA MARTIN.EZ 

Na história de Galiza ternos 
abondosos exemplos de homes 
que, nun intre determinado, de
ron un xiro' a sua traxectoria per-

. soal, até ise momento claramen
te comprometida na loita' revol.u
cionária ·ou progresista: un_ An- · 
toliri Faraldo ou un Basílio Alva
rez. 

Pero, a respeito destas per
soas das que non separan anos 
de história, só nos resta valorar 
obxectivamente os seus feitos, 
positivos e negativos·, e tirar de
les as conclusións, teóricas e 
prácticas, que nos poidan servir 
na loita pola' liberación nacional 
de Galiza. Facer maniqueismo 
con istas figuras hístórica.s non 
serviria, agora, de nada. 

Pero cando . alguén, símbolo, 
para moitos, do intelectual na
cionalista comprometido, como 
Xosé Luís Méndez Ferrin, pre
tende, desgraciadamente para o 
país, emular os tristes finais dos 
antes citados, non podemos, na 
esperanza · de que non siga por 
un camiño que se adiviña sinuo
so, cando menos que criticá-lo .. 
Seria lamentábe que un home 
que aportou, desde unha posi
ción política independentista, 
moitos esforzos partidários, teó
ricos e literários, rematara ún 
briiante pasado cun futuro pou-
co exemplar. · , 

Non vou entrar nesta reflexión 

nas actuacións- de Ferrin dentro 
dé algunhas or9aniza9ións parti
dárias nacionalistas. E mais, coi
do que cadaquén ten o .direito, e 

diría que o deber, de cuestionar
se decotio a actuación do parti
do no que milita, e, cando a si
tuación é insostíbel, deixá-lo 

_&posición das listas do novo Censo Eleitoral 
· do· 26 de xaneiro ao 16 de febreiro 

A oficina do Censo Eleitoral elaborou este Censo, referido a 
l de ·abril do_ 1986, que se utilizará para todas as eleicións 
que se celebren no ·1987 

•Todos os Axuntamentosa expoñen as listas .do novo Censo Eleito'ral 

• Ainda que vostede figurara nos Censos Eleitorais anteriores, 
comprobe a sua inscripción no novo Censo que se está a expor. 

• Se. non está correctamente inscrito ou se considera excluido do 
Censo Eleitoral, pode informarse e reclama·r no mesmo ·Axuntamento. 
ou n~ 9ficina do Censo Eleitoral qa sua província. 

Votar é un direito e un deber 

IVO CENSO ELEffORAL DEBEMOS ESTAR TODOS 
.. . 

• 
INSTITUTO NACIONAL DE"ESTAD(STICA • 9la ~ 

· Oficina do Censo.Eleitoral 111111 ·llllliii'· 

Tokyo 
para fundar outro. Entendo me
nos que logo se sexa fortemente 
belixerante contra do partido 
abandonado, algo, por outra 
banda, non exclusivo de Ferrin. 
Sabemos todos onde están os 
nemigos de Galiza; as outras 
forzas nacionalistas debemos, 
cando menos, respetá-las. 

Non entrarei tampouco no pa
pel de "líder espiritual" cun cer
to comportamento "patriarcalis
ta" que xoga ultimamente Ferrin 
a respeito dun fato de mozos in
dependentistas; tendo a revista 
"Espiral" como foco irradiador 
de doutrina. Sei de certo gue al
guns deses mozos non f1caron 
moi compracidos coa actitude 

- ae Ferrin, demasiado "pater
nal", cando lle prantexaron 
unha iniciativa. 

Tampouco interesa agora 
· moito ·o posicionamento de t=e
rrin no pasado conflito da INTG 
e remito-me aoque dixen hai un 
pouco no caso dos partidos, ain
da que a proximidade temporal 
e as causas que orixinaron o 
conflito, fagan para min menos 
explicábel a postura por Ferrin 
adoitada . 

Pero, en calquera dos tres ca
sos reseñados, a discusión xira
ria arredor dunha distinta visión 
ideolóxica nacionalista, o cal é 
interesante. 

O que si é preocupante -e asi 
Xosé Manuel Beiras o manifes
tou no seu artigo-resposta no 
Faro de Vigo- é a última ubica
ción de Ferrin no mundo cultural 
galega, e, queiramolo ou non, 
no mundo político, porque non 
se pode obviar que os escritores 
galegas están aliñados, funda
mentalmente, en duas frentes, 
ainda que alguns, coido que de 
boa fé, tentan estar cos uns e 
cos outros: un bando oficialista 
e españolizante; outro, naciona
lista galego, con todo o que esto 
implica. E magoa-me o que to
dos estamos a ver, isto é, que 
X.L. Méndez Ferrin está a formar 
parte do primeiro. Ou como se 
entende senón a sua participa
ción en revistas tan "moder
nas", tan "vanguardistas" ·que 
mesmo poderian ser publicadas 
nos USA ou na Eurotan, como 
"Tintiman", voceiro da "movida 
madrileñoviguesa"? Realmente 
é revolucionário colaborar na 
xestaCión· e consolidación dun 
"movemento cultural" que fai 
de Gali2a obxecto de . diverti
mento para os "modernos" es
pañois; centro 'de pe!egrinaxe a 
gastos pagos -Vigo seria a 
nova Compostela- de repu~a.
dos intelectuais como Alaska e . 
cía., úbeda "matria" na que xer
molan grupos music'ais, perfei-· 
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tamente asimilábeis pola todo
poderosa e polo todopoderoso 
capital do reino, como os "meló
dicos" Golpes Bajos, os "satíri
cos" (?) Siniestro Total ou os 
exóticos Resentidos, aos que se 
lles perdoa que canten en gale
ga -caso curioso, son os úni
cos- precisamente polo seu 
exotismo, porque ademais que
da "moderno" eso do caralla?. 

Non falernos do espectáculo 
"Fuerzas atroces, etc, etc," ao 
q.u~ só lle faltou que o Cela pre
s1dira, cal ·novo guru, os actos. 

-Esta Galiza, a de Cela, a da 
movida viguesa, a de "Tinti
man" e "La Naval" é a Galiza 
que gasta aos españois, a que 
non molesta, en fin, a Galiza co
lonizada de sempre. 

Parece-se algo ista movida a 
de Euskadi, por exemplo? Non 
hai mais que ler o boletín oficio
so do estado, "El País" para ver 
como a movida basca é califica
da como conxunto de sectores 
marxi_na~os, drogaditos, violen
tos, e d1cer, o espectro social 
que yota HB. (Lea-se un artigo 
publicado na resaca post-eleito
ral basca no "Pais" sobre a mo
vida de Euskadi, lea-se!). 

Pero como se non abondase 
cos feíto~ que acabo de relatar, 
agora ha1 outro que supera en 
noxa e dramatismo a todo o an
tedito, e que, ao que semella, 
posiciona definitivamente ao Fe
rrin na banda dos reaccionários. 

Porque ler no "Faro de Vigo" 
que Ferrin, nada menos, defen
de as "Normas ortográficas 
etc." nascidas do contubérnio 
ILG-RAG-Xunta, e é mais, esixe
nos imperativamente o seu uso, 
é bochornoso. E que ainda por 
riba lle chame irresponsábel a 
Xosé Manuel Beiras -e ·con el, 
é de supoñer, a todos os que de
fenden o "reintegracionismo"
por manifestar-se no Parlamen
to e fara del contra de ditas 
"Normas", xa pasa de castaño 
oscuro. E calé a liña aq¡¡umental 
de Ferrin: que a "ofic1alidade" 
determinou que escrebéramos o 
galega con ditas "Normas"!! Se 
o problema fara, como quer dar 
a entender Ferrin ainda que el 
sabe que non é certo, estrita
mente filolóxico, abondarian as 
discusións. O certo é que tras 
das "Normas" latexa un espirito 
españolizante e un medo terríbel 
a que o ~alego se reintegre ao 
seu ámbito lingüístico natural. 

No fondo, os teóricos e executo
res da normativa oficial ven a 
Portugal e ao mundo cultural 
luso como algo "estranxeiro", 
causa que non acontece con Es
paña. Porque senón vexamos os 
apóstolos da normativa oficial : 
Garcia Sabell, "Delegado del 
Gobierno" español en Galicia", 
articulista, nos últimos anos, en 
castelán, recurridor do "Decreto 
de Normalización etc." etc. etc.; 
Ramón Piñeiro ... Que foi de Ulm 
Roam, Ferrin? activo, na prácti 
ca, psoecialista, como o seu ín 
clito discípulo Alfredo Conde ; 
toda a "oficialidade" da Coali 
ción Popular, etc. E quen son os 
que defenden o reintegracionis
mo, mais que a maiona dos es
critores e traballadores do ensi
no e da cultura .galega que real 
mente están a loitar por este 
país. 

Esta é a realidade, e, triste
mente, vemos que Ferrin, aquel 
loitador pala independénqia g~ 
lega, está do lapo dos que trai
cionaron a Castelao, dos que 
aniquilaron o galeguismo pol~ti
co, dos que sempre desprecia
ron a Galiza. E, Ferrin, non é est~ 

· precisamente o caso de Xose 
Manuel Beiras, compañeiro de 
esforzos no BNG. Oxalá qu,e 
sexa sempre tan "irresponsa
bel" como até agora. Para "res
ponsábeis" xa , estades ti e os 
qu'e coma ti -quen o di ria- en
grosan a lista dos mitos deca
dentes. o 
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O FUTURO NAS NOSA·s MANS 
MANUEL MERA 

No número 308 de A NOSA TE
RRA analizaba globalmente os 
resultados das Eleición Sindi
cais. Chegaba entre outras ás 
seguintes conclusións: · que as 
Eleición Sindicais estaban fei
tas á medida da UGT, que esta 
aumentaba 5 pontos a respeito 
de 1982, pero perdia incidéncia 
na gran empresa (fundamen
talmente no sector público); 
que o sindicalismo de ámbito 
galego saía fortalecido; que 
habia unha maior consolida
ción do sistema e dos sindica
tos como interlocutores ·dos 
traballadores (isto apesar da 

· menor participación directa 
destes últimos); e que existan 
pontos débeis no modelo que 
pretenden consolidar total
mente patronal-PSOE-AP que 
permiten ollar con esperanza o 
futuro do sindicalismo nacio
nalista. 

Quedan aspectos que non 
tratamos e que debemos con
siderar, pois dalgunha maneira 
son resultados das Elección·s 
Sindicais, como poden ser: 
que nengunha das duas cen
trais sindicáis de ámbito gale
~o acadaron o carácter de 

rnais representativa" ou que 
por separado cantan con tres 
veces menos delegados que 
CCOO e UGT respectivamente, 
co que isto implica frente á 
OP,inión pública, na negocia
ción colectiva, para as rela
cións exteriores, e mesmo á 
hora de querer mobiti"zár secto
res moi amplos da clese traba
lladora .. 

A INTG e a CXTG sairon em
patadas destas Elecións Sindi
cais, sería ridículo pensar que 
ter dez, ou cincuenta delega
dos máis unha que outra a 
converte en vencedora (en 
todo caso haberia que pergun
tarse: vencedora de que? e de 
quen?). O certo é que tanto a 
INTG como a CXTG apesar de 
teren máis delegados hoxe que 
no 1982 (tanto en valores abso
lutos como relativos) van ter 
unha representación menor na 
negociación colectiva, non van 
ter aceso "preferente" ao patri
mónio sindical (quer dicer, non 
van ter nengun acceso), non 
van contar con representación 
nos organismos tripartidos de 
carácter estatal, e van ter que 
gañar "a pulso" o contar con 
representación naqueles que 
sex n transferidos á Xunta da 
Galiza ou críe o Parlamento 
Galego. Todo isto é produto de 
perder o carácter de "máis re
presentativo a nivel da Comu
nidade Autónoma" (contar con 
máis de 1.500 delegados e o 
15% dos delegados neste ám
bito). 

Dirase que isto xa era sabido 
cando rachou a INTG (nascen
do a CXTG). Realmente non 
era asi de exacto, ainda que ca
bía esa posibilidade. En todo 

· caso ainda é moi cedo para fa
cer unha análise obxect1va des
tes feítos, xa que están moi re
centes os ti ras e afroxas, as 
disputas etc ... , pero ademais 
coido que hoxe isto ten unha 
importáncia secundária (o que 
non quer dicer que hai que es
quecelos) frente aos proble
mas que ternos que enfrentar: 
fortalecimento da UGT, apoio 
do governo (a tope) para que 
e:;Ja teña unh~ maior implanta
cron por mero de dar unhas 
prestacións máis eficientes, 
que o sindicalismo nacionalis
h quede sen voz en certos 
convénios e nas institucións ... 
Ademais hoxe ábrese unha 
í!OVa oportunidade que permi.
t1a, _des.de a independéncia or
gan1zat1va, funcional e de fun
clon?mento 'de · cada Central, 
continuar co carácter de "máis 
representativo" e as vantaxes 
que diso derivan. Falo, concre
tamente, da formación , dunha 
Coordenadora' Sindical. 

A proposta de cria'r unha 
Coordenadora Sindical entre a 
INTG e a CXTG pretendia sal
var er:t · parte este paso atrás . a 
respe1to. d«? 1_982, e Qarantir 
,que o s1nd1~altsmo nacionalis
ta non perdese nengUn terreo 

frente ás centrais sindicais es
pañolas. A idea era boa ... la
mentabelmente non callou. Se
cadra porque están verdes ain
da moitas causas e seguen pe
sando os aspectos persoais e 
subxectivos frente ao proxec;:to 
político sindical e a nosa res
ponsabilidade social. Enfin, 
con seguridade os próximos 
anos abrigarán a recapacitar {a 
uns e outros) abrindo un cami
ño máis grande para o futuro 
do sindicalismo nacionalista. 

Estamos frente a unha situa
ción dobre e distinta; por unha 
banda o sindicalismo de ámbi
to galega sai fortalecido e pola 
outra nen a INTG, nen por su
posto a CXTG, soias poden 
criar un movimento sindical o 
suficientemente forte como 
para que plante cara aos pro
blemas que ten ante si o traba
llador galega e, cando menos, 
consiga certos éxitos parciais. 
Dirase que isto é un problema 
de iniciativa. Coido que non 
abonda con inciativa se non se 
canta, ademais, cun mínimo de 
capacidade. Mínimo que hoxe 
ten que ser máis (mo1to máis) · 
grande que hai cinco ou cito 
anos; por que razón? Porgue 
hoxe os traballadores xa tenen 
escollidos unha referéncia sin
dical (o de non estar afiliados 
é outra cousa) e seguen en 
gran medida as convocatórias 
que estas fagan, e ademais hai 
unha situación de refluxo, a 
respe.ito deses anos, do movi
mento de masas. Agás aqueles 
casos nos que se conta cun 
sector agredido moi directa
mente (Naval, Telanosa, .etc.) .e 
cunha forza inicial considerá
bel e que é capaz de arrastrar 
lo~o ao conxunto, as mobiliza
cions quedan reducidas ao co
lectivo afectado. · 

A INTG sai destas EleiCións 
cunha situación nova ªº per
der o carácter da "máis repre-

. sentativo" e o que isto implica, 
como dicíamos no terceiro pá
rrafo deste escrito, ao estar au
sentes dal9úns convénios e 
das instituc1óns. Mais non por 
iso deixa de ser un sindicato 
operativo ·e . con capacidade 
para xerar unha política de 
oposición aos Pactos Sociais, 
ou ·1oitar por un Marco Galega 
de Relacións 'Laborais e pola 

· criación de emprego. Orabén, 
se somos capaces tle traguer 
cara esta política a outras alter-

nativas, os result._ados (que ao 
fin de cantas é o que importa) 
van ser mellores e, nalguns ca
sos, non tan cativos coma 
hoxe. Todo isto está nas nasas 
mans. Acaso, quen non ten for-
za dabondo non debe ser ca
paz de gañar, ainda_ q~e non 
sexa ma1s que transitoriamen
te, outros aliados (bons ou 
maos desde o ponto de vista -
das afinidapes a longo prazo 
oü éticas)? · -

Hoxe contar con aliados e fa
cer unha política de unidade é 
fundamental para poder dar 
resposta real aos problem·as 
que ten plantexados a clase 
traballadora galega. Concreta
mente nesta negociación co
lectiva hai que evitar que se 
plasme un novo Pacto Social, 
escrito ou non, que cóntinue 
na política de redución salarial, 
conxelación da xornada, de 
convénios con duración de 
dous ou tres anos, etc. Para iso 
é fundamental illar á UGT 
Compre tamén unha alianza, 
ainda que en princípio aparece 
como máis reducida, para con
seguir que o Parlame_nto gale
ga promulgue unha Lei na que 
se contemple que os sindicatos 
-con "especial audiéncia" no 
país (aqueles que teñen máis 
do 10% de delegados) teñan 
representación nos. organis
mos tripartitos, criados por 
este ou traspasados polo 90-
vern.o central. lsto permit1ria 
avanzar no Marco Galega de 
Relación Laborais, nun campo. 
tan importante como é o da su
perestrutu ra. 

O Sindicalismo nacionalista 
(empregando o-termo más am
plo, as adquisicióris teóricas 
neste campo non parece que 
se plasmen con efectividade 
no sentir dos traballadores) ten 
a óbrigación política, e si se 
quer até moral, de ser_ unha · 
forza chantada nos problemas 
dos traballadores; dos proble
mas máis· imediqtos, que é 
sempre o mellor xeito,· se se é 
capaz de. solucionalos, de 
avanzar cara obxectivos máis 
grandes (papel dun sindicato, a 
diferéncia do partido). Hai para 
quen todas as loitas imediatas, 
peseteiras como eles din, pare-
cen ·reformistas a menos que · 
haxa "follón" polo meio (es
quecendo en inqitos casos que 

. o· obxectivo é conseguir as rei
.vindicacións en xogo, total ou 

parcialmente, e. que o outro 
son ·só meios); ademais, quen 

- non é capaz de dar dous pasos 
cos traballadores, como pode 
dar tres ou catro? 

Dirase que este tipo de alian
zas (por arriba) desbuxan as ·di
feréncias sindicais. Ao que un 
non pode menos que pergun
tarse: entón por que votaron 
pola INTG nas Eleici6ns Sindi- -
cais? e ademais, se en. 10 anos 
non viran as diferéncias cos 
outros sindicatos como as po
den ver nun ano ou vários me
ses? En todo caso compre un 
correcto traballo de formación 
siridical. Mais do que non hai 
dúbida é de que traballar coas 
outras opcións sindicais obriga 
(a todas as partes) a contrastar 
ante os traballadores ·as pro
postas e permite xérar unha 
máis _ampla mobilización so
cial. E isto úlimo .é fundamen
tal para ·un ha alternativa nacio
nal 1sta que seña ..consecuente 
na prática cos postulados polí
ticos que di defender. 

Alguns 'din que isto é unha 
traición a non sei que princí
pios... que os nacionalistas 
consecuentes ... que os marxis
tas .... bla, bla, bla, ... Acaso o 
Partido Bolchevique ·non se 
aliou cos Socia-listas Revolu
cionários en Outubro do 17, en 
Febreiro pon apoiou· a Kerens
ky? O PC de China non se aliou 
co Partido Nacionalista Chino 
(de. Chiang Kai Chek)?, o mes
mo que anos antes fixera con
tra deles unha política de cerco 
e .aniquilación e anos dempois 
(no 45-48) se enfrentaron de 
novo até hoxe? En Nicarágua a 
F.rente Sandinista non se aliou 
con -sectores empresariais (Re
belo-Cruz) que hoxe están na 
contra, para poder vencerá di
tadura? Estas aliánzas eran ou 
non correctas? Coido que si. Aí 
están os résultados .que non 
son cuestionábeis. E, en todo 
caso, na Galiza nen sequer hai 
es!as diferéncias, nen por aso
mo, con certas forzas stndicais: 

As Eleccións Sindicais de 
1986 non son unhas eleicións 

-máis, como non o van a ser as 
de 1992 (se -é que se fan, ou te
ñen o mesmo valor que hoxe). 
Non as podemos ver como un
has Ele1cións mais, porque a 
INTG non é unha forza consoli
dada no senso que o pode ser 
todo ~aquilo que .está asegura
do polo. 3is_tema. Non, a INYG 
é unha forza que está consoli
dada só en función da sua acti
vidade social e de que cumpra 
unha tarefa efectiva nos proxi
mos anos. Dai a importáncia 
de que analisemos migalleira
mente as Eleicións Stndica~s 
(así como constatemente toda 
a nosa prática social) para p·o
der tirar conclusións exactas e 
facer retificacións necesárias, 
Sen nengün · medo, acaso os . 
marxistas non vemos a socie
dade modificándose constan- ' 
temente? Portante, tamen se 
esixirán novas tácticas, méto
dos e modificacións de progra
mas a curto e medio prazo 
(digo eu). 

O fracionamento do sindica
lismo nacioñalista é un feito 
que as Eleicións Sindicais mos
traron, con todo reali~mo, 
como algo preocupante. _E un 
feito que podemos salvar en 
~ran mediga através dunha po- · 
l1tica de alianzas en todo aquilo 
no · que haxa coincidéncias 
(que repito, é moito). lsto sen 
dúbida vai favorecer á CXTG e 
á INTG, pero fundamentalmen
te aos traballadores 9alegos e 
á ampliación da conc1énc1a na
cional~sta. . , 

Diráseme que esta opción 
pode tirar mais rendabil1dade 
qu~ aquela, non sei. .. en todo -
caso nestas situacións o lóxico 
é que quiten as duas ou nen
gunha. Pero do que non hai 
dúbidas é que aquel que ten 
unha política máis correcta 
semp·re é o máis favorecido. O 
futuro do sindicalismo nacio
nalista está · hoxe, máis que 
nunca, nas nasas mans, na ca
pacidade que. teñamos os· na
cionalistas de saber sempre 
rectificar e mellorar a nosa- teo
ria e ·a nasa prática sindical. • 

A HISTORIA 
NON FOI 
COMO NOLA 
CONTARON 

CINCUENTA 
ANOS DESPOIS· 
SENT1MONOS 
ORGULLOSOS · 
OESTE_ POVO. 
E DA SUA 
HEROICA 
RESISTÉNCIA 
AO FASCISMO 

A MEMORIA 
-É ANOSA 
·MELLOR 
HOM.ENAXE 

A ~OSA HISTÓRIA/1 
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oitas barrabasadas ·se · te
ñen feíto nas nasas cida

dés desde que ·estas· .están réxi-. 
das'. por · corporacións . munici- . 
pais "democráticas". Os topóni
mos lugo, Vig.o, · Pontevedra, 
Santiago., Ourense, A Cqruña, 
por citar- tan -só as cidades 
maiores traénos á mente unha 

marea de actuacións desa'fortu-
· nadas, marea que m·edra día á 
día para desgrácia de todos. 
Mais entre todo .. este desolador 
panorama de )rresponsabilida
des e ·abusos destaca o ·caso da 
c'ida_de_de A Coruña, .rex1da polo 
socialista. · Frandsco Vázquez. 
Nesta cidade- foi apresentadó o 
pasado 16 de Decembro o "pro
yectó Bofill "., un proxecto, bas
tante desafortunado, de inter
ve.nción ·sobre · a faixa . coste.ira 
da península herculina. 

.· 

. . ·. A l;OSA TEllRA 
N" 309 - 12 DE FEBREIRO DO ·I ~87 

J 
l' 

O. PROXECTO BOFILL ·PARA A f 
Porqué a calquer que lle conten 
que unha cidade costeira gale
ga vai r~~mcher parte da ria so-

. bre a que se asenta para cons
truir uns grandes armacéns, 
que vai converter a sua archi
coñecida Dársena nun estan
que, que vai destruir os mais 
fotografados dos seus xardins 
para construir un aparcamento 
soterrán, que vai erguer uriha 

. torre de oficinas de luxo, de 22 
pisos en ·pleno recinto Histórico 
Artístico, que vai derribar 1.500 
vivendas -moitas delas ainda 
hoxe en fase de contrucción
para trazar parques, que cons
true centos de vivencias en te- -
rreos· hoxe en dia calificados · 
como zona verde, que derriba 
un coléxio privado de case que 
2.000 alunos, wn institúto de 
e:P~ un coléxio de EXB, duas 
garderias -ademais doutros 

· delirios oníricos~ pode ter ar
. gume_ntos dabondo como para 
pensar que o "proxecto" que 
se nos vende é, cándo menos, 
desafortunado. 

Adxectivo que pode variar 
se·nsiblemente ao se inteirar un 
de .qúe por este "proxecto" pa~ 
gáronlle en conceito de hono
ráriqs 45 millóns de pesetas ao 
arquite~-o catalán Ricardo Bofi-
11 Levi, que se montou unha. ex
posición que custou outros 7,5 
millóns· e que o tenia foi tan 
ma11ipulado políticamente que 
incluso · trouxeron aos xeñores 
Alfonso Guerr:a e Sáenz . de · 
Cosculluela · á sua inaugura
ción. Todo o anteriormente éx
posto é a realidade do "Proxec
to Bofill" . . Un proxecto que ben 
pode ser calificado como corti
na de fume do Góberno -muni
cipal para distraer a atención 
dos coruneses agora que se 
veí) agobiados por diversos . 
problemas: Obras paralizadas 
en Maria Pita, destrución de ár.
bores na Praza de A Palloz'a, 

~ · ruina do Pazo de Xusticia por 
neglixén<::ia nas obras de cons- · 
trución dun _aparcadeiro sote
·rrán conlígúo, infravaloración 
dos terreos de El Corte Inglés, 
gráves problema· de tráfico(. 
suba do -précio dos .buses, etc. 

Sexa o que séxa, o certo é 
que o "Proxecto Bofill" irilpac
tou du'ramente na cidade xa 
que a xente -ainda apesar de 
que os planos mostrados ·ao 
público fosen totalmente asép-
ticos e manipulados, carentes 
de todo .. tipo de explicacións ou 
informacións, feíto este que 
provocou moitas confusións
e da forte campañ·a a favor do 
proxecto, levada contra vento e 

ILUSTRACIÓN 4: PROPOSTA DE BOFILL PARA AS LAGOAS 
maré, por "La Voz de Galicia", 
que chegou a non publicar 

· unha .carta crítioa co proxecto 
que estaba asinada por 3.000 
persoas. mais que publicou en 
"extraña" exclusiva un espe
cial "La Coruña 2000" de 8 pá
·xinas (ver ilustración 3) que se 
repartiu de balde á entrada do 
teatro onde se apresentou en 
sociedade o "Proxecto Bofill" 

(ainda habendo un teatro mu
nicipal, o concello alugou o Co
lón para o acto) . 

A REMODELACIÓN DA 

·. D ARSEN.A E o PARROTE 

A Dársena de A Coruña, de ir 
adiante o "Proyecto Bofill" so
friria unhas importantes modi
ficacións que pasarían por 
transformala nun estanque (yer 
ilustración 1) illado do mar por 
unha esclusa que aseguraría o 
enrase constante das sús 
águas coas ruas adxecentes. 
Este estanque sería navegábel 
por barq_uiñas de remos "como 
las del Retiro de Madrid". Ade
mais, _- sinalou, o proxectista, os 
domingos funcionaria un surti
dor "semejante a los de Gine·-

i · r bra o Camberra" . . 
! r················-- - ·--···············- ¡ : , • 

! La Coruña del año 2000 +-··· -. · 
: _,. -.M-. •• ,,.,,,_ ,,,..._ ,,..,~. ,.« ,,_,.,.,NN-·· .,,,.,;~:..., ....,.,.,_,,, · · Paré) mellorar a 1maxe qas 

ILUSTRACIÓN. 3. primeiro ~ermo, vai ser su.bsti-

tuida pola v1s1ons dos. "Gran
. des Almacenes XXX" estilo 
Atenas de Pericles (confrontar 
ilustracións 1A e 18). 

Debaixo dos actuais xardins 
da marma construírase un 
aparcadeiro soterrán que · será 
ventilado por duas grandes chi
meneas en forma de obeliscos 
exípcios. 

Os actuais varadeiros de O 
Parrote desaparecerán. Reen

, cherase esa zona e construí ra
se no seu solár "una gran torre 
c;fe ?? pisos para oficinas que 

· 1ustd1que'?. una gran inversión" 

Derríbase o complexo f9rma
do pota Hotel Finisterr.-Club La 

·Solana (que ten 76.00o· socios) 
edifício este últimó· que xa un 
canse/lo de. ministros franquis
ta nos anos sesenta abrigara a 
non sobrepasar a altura máxi
ma dunha. planta baixa -por 
non _impedir as vistas á baía e· 
ao. porto desde o paseo e o 
Miardor de San Carlos- e que 
agora o arquitecto catalán 
substitúe "por i.Jn nuevo Finis
terre" de planta baixa e tres al- · 
turas ocupando toda a frente 
·do dévandito paseo, provocan·
d_o asi a desaparicón das antes 
tan protexidas vista·s. 

Ac1uAc1óN NA 

PENfNSULA HERCULINA 

Seguirémolas a través do pla
no de Bofill (ver ilustración 2). 

1.-En A Maestranza. As ins
talacións militares que agora 
ocupan eses terreas desapare
cen xa que os militares traslá
danse a . un ha cidade militar 
que van construir en Laracha . 
Esta idea non é- orixinal xa que 
é unha vella aspiración coruñe 
sa, como tampouco é exclusiva 
de A Coruña, mais xa que é o 
único positivo do "proxecto 
Bofill" hai que dicilo. 

2.-::__zona de Beiramar Os 
Pelamios . Demóense todas as 
edificacións actualmentes exis
tentes -agás a Escala de Arte, 
ainda non inaugurada- substi 
túense todos estes edificios por 
outros de aspecto helenizante 
(prefabricado, claro) 

3.-Zona de San Amaro I 
Avda. de Navarra : Demolición 
de tres mazás de vivencias (3A) 
e construcións en terrees califi 
cados agora como zona verde 
de seis grandes mazás de edifi -
cios (3b}. · 

4.- A Torre: Os terreas califi 
cados como zona verde desde 
1948 pasan agora a ser defini
dos como "parque celta", con 
"dólmenes y menhires de hor
migón arquitectónico". Denó
tase asi a profundidade e o ri 
gor con que o equipo proxec
tista descobre as nasas raíces 
celtas e que curiosamente lle 
levan a n.on descobrir o Castro 
de Elviña, celta de verdade, 
que situado na mesma cidade 
e senda Monumento Nacional 
está e .se mantén absolutamen
te-abandonado. 

5.- Monte Alto / San Xosé: 
·Demolición de seis mazás de 
vivendas, unha gardaría -e u~ 
coléxio de EXB inaugurado ha1 
catro meses. Todo isa para 
construir un parque nuns te
rreas tan ¡:¡bruptos que os des
níveis verticais de até 1 O m que 
aprescnta deben ·ser contidos 
por muros de hormigón. 

6.,-As Lagoas : Qesparición 
· dun grupo de vivencias . unifa
miliares modestas para cons-

. truir tres blocas de vivencias 
segu.indo a mesma alineación 
do edifídio "Mediodía" (ver 
ilustración 4), un dus adefésios 
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UNA 
"oficiais" da cidade e que cu
riosamente non é vítima da fe
bre dos derribos. 

7.-Caso moi curioso. Terreo 
da rua da Anxel Rebollo. Agora 
calificado como zona verde -o 
único terreo valeiro que ainda 
hai no bairro- mais que no -
" Proyecto Bofill" aprésentase 
como edificábel. Razóns? 

8.-Zalaeta. Derríbanse o Co
léxio dos Salesianos, 350 vi
vencias (nunha delas, de 12 pi
sos e construída hai 4 anos, 
vive o mesmísimo arquitecto 
municipal de A Coruña), unha 
polideportiva cuberta (a única 
desta parte da cidade), unha 
garderia e o Hospital da Cruz 
Vermella. Todo isto para facer 
un parque enfrentado á vento
sa enseada do Orzán (8A). De
rribase o cuartel de Artillería, 
onde ben se podia facer un 
parque protexido dos ventes e 
sen derribar moitas causas, 
para construir vivencias para 
militares. 

Todo isto, xunto coa demoli
ción dos únicos edifícios de ca 
racter histórico do bairro (Cár
cere, Matadeiro, Cuarteis) e a 
construcc ión de vários audito
riums descobertos en zonas di
rectamente expostas ao fria 
Nordés, constitu e o " Proxecto 
Bofi ll " . 

Un proxecto ao que o Papa
natismo local non se ca nsa de 
louba r nas cada vez m áis po
bres páxinas da Voz de Galicia 
e que praticamente a meirande 
parte dos coruñeses, mesmo 
moitos fieis seguidores da polí
tica urbanística de Paco Váz
quez, loxicamente rexeitan. 

A situación actual na cidade; 
uriha· vez rematada a exposi
ción de tamaño .despropósito é 
desconcertante: o concello - · 
como era de imaxinar- evade 
a situación , os estudantes de 
arquitectura (que montaron un 
peculiar sistema paralelo de 
explicación do "proxecto" no 
recinto onde este se expuña, 
senda por iso ameazados) pre
tenden elaborar propostas al
ternativas viábeis mentres que 
o Coléxio ae Arquitectos, que 
se pronunciaron radicalmente 
en contra deste ·"Proxecto Bofi-
11", os ·viciños afectados e os 
partidos políticos semellan_ es
tar durmidos á espera da se
guinte falcatruada municipal. A · 
Coruña, cidade sumisa? D 

. PLACIDO LIZANCOS MORA 
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como quen di 

Xogos
perigosos 
MANUEL LUEIRO REY 

O s xogos, desenrola
dos dentro da cren
ci a .fantástica da ne

nez, arrequecen a imaxina
ción e van madurecendo a 
mente. Son .feitos . positi
vos, de obrigación pedagó
xica, para que o home, can
do p~rda a inocencia no ca
miño do mundo, sinta den
tro do peito o gorgoloxo ·da 
esencia qu.e foi, e que ten 
que mantelo vivo na .perso
nalidade da sua indepen-
dencia. · 

Máis cando, homes ·xa, 
ollamos que alguén . fai · 
"xogos dialécticos" coa in-

. tendón de convertirnos 
nunha rara espécie de 
bamboliña nenez duradei
ra, cultivan.~:lo a cegueira. 
do entendimento para sus
tituilo pola farsa, hai que 
por o berro no ceo. Cando 
a demagoxia esta en · pé, 
nada bo se aveciña, pois 
ben sabido é que a dema-· 
goxia é a mala arte coa que 
se burla a verdade facendo 
medrar a perguiza mental 
da vítima, ·e desa maneira 
consegui-lo terreo óptimo 
onde pasten mainamente 
os homes-ovellas. 

Os americanos (o·s ·ame
ricanos de América do Nor
te, os ameriqmos de E'sta
dos Unidos, o.s que teñen 
longas plantacións de ma
nises, petroleo de abondo, 
ouro, máis ouro, etc., etc., 
¡vaia!, eles, os de sempre, 
os que mangonean, é dicir, 
non o pobo en xeral, que 
alí tamén hai un pobo que 
agarda a liberación) como 
se manteñen como nenos 
bamboliñas, ainda que me
dran como langráns sin 
xeito, teñen nas mans tó
dolos "xoguetes perigo
sos" e que·ren ser sempre 
xefes· da "pandilla", con
servando · e~e privilexio 
s·exa como sexa. Logo, .. 
..para que o mundo saiba 
que eles están aí, e son "os 
nenos bamboliñas" que 
mandan,· hoxe están en Ni
caragua, mañán no Líbano 
ou .en Libia, outro .día en -
Chile ou no. Paraguay, en 
Rota, Torrejón ou atracan-

: do o "Nimitz" en Palma de 
Mallorca ("Se trata -di o 
xornal "El País" do 2 de Fe
breiro- de.I portaviones -· 
nuclear más grande de las 
fuerzas navales de Estados 
Unidos. Desplazamiento 
91.000 toneladas. Lleva 

· más de 90 aviones, inclui
dos 40 portadores de ar
mas nucleares.) 

Nestes días estase a ne
gociar a retirada de ·forzas 
americanas das bases coas · 

. que Franco apuntalou ·a 
sua .ditadura. un· xornal es
tranxeiro --o "The Wall 
Street Journal"- di que o 
Goberno español quer que 
79 aviós saian de Torrejón, 
afirmando que si non se 
chega a este 'acordo, Esta- -
dos Unidos "terá que facer 
as maletas e sair do país". 

Cando lein a noticia deu
me un brinco o corazón. 
¿Por qué? Porque eu son 
dos que quera que Estados 
Unidos faga as maletas e 
goberne a sua casa. Xa se 
que hai quen está dicind9: 
"¿E quén nos defende do 
perigo da Unión Soviética? 
" ... penso que a mellar res
posta é botarse a ri r . 

Os xogos perigosos es-. · 
(pasa á páxina 23) 
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OLLAR CARA ADIANTE NO ·AGRO· GA.LEGO 
EMILIO LOPEZ PEREZ 

A. "cuota do leite" está a xerar 
nas últimas semanas unha for
te convulsión no sector labre
go. 

Desde hai tempo, o agro non 
vive momentos de tal eferves
céncia. Cales son a·s razónsJ 

As CC.LL. víñamos denun
ciándo esta situación desde ha
bia moito tempo. As mobiliza
cións contra da entrada na CEE 
remóntanse a vários anos atrás 
e supuxo o eixo da actividade 
do naso 'Sindicato, unha vez · 
pasadas as mobilizacións con
tra a outra "cuota", a Cuota 
Empresarial. · 

Mesmo nos enfrentámos xa 
coas cuotas, apoiando as mo
bilizacións da Cooperativa 
Agrária Provincial de A 8oru
ña, ou facendo as nosas pró
prias (Ribadeo, Lugo, etc.) . 
A~ora, sen embargo, a oposi-· 
ciori xeralízase. Debe ser certo 
que os ~alegos non reacciona
mos ate que nos dan o" pau. 
Pero, apesar de todo, nunca é 
tarde. Nós non perdemos a es
peranza ao propor a constitu-

. ción da Plataforma, e visto 
como coallou, podemos en- : 
frentar a lo ita con máis ·posibi
lidades. E certo que hoxe na 
Plataforma están todos, agás o 
PSOE que ten decidido boico
teala. Algun pode_criticar o fei
to de estar remexidos con AP, 

. con CG, coas. CC.AA. ou as ln
dústrias. Pero en calq'uer caso 
non é nosa a contradición. 
Será daqueles que agora asu
men os nosos presupostos. 
Efectivamente podemos dicir 
aquilo de que "tarde piache", 
pero agora só ·cabe ollar cara 
adiante. . 

As Comisións Labregas defi
nimos, pois, agora 1,.mha alter-· 
nativa que, en síntese, refléxa
se nos seguintes pontos: 

a.-0 mantimento da Plata
forma para a Defensa do Sec
tor Leiteiro. Non .irnos facer 
agora xuícios de valor sot;>re as 
intencións dos que alí están 
presentes, pero, mentres a Pla-

---: taforma siga defendendo os in
' tereses dos labregos no tema 
da ·cuota do leite, nós irnos loi~ 

tar porque siga existindo frente 
aos intentos do PSOE de desfa
cela e boicoteala . 

b.-A mobil ización labrega 
ten que seguir e acadar novos 
obxectivos. As CC. LL. enten
den mos qu_e esa mobilización 
debe xeralizarse e facerse ma
siva, implicando aos demais 
sectores da sociedade. 

c.-E moi posíbel que a es
tratéxia ,91obal da limitación da 
producion. sexa difícil de frear. 
En grande parte, o goberno ten 
conquerido os seus obxectivos 
ab desanimar a moitos produ
tores de leite. Pero iso ·non 
quer dicer q\Je a batalla con
creta frente ás cuotas do leite 
estexa -perdida. Non se sinten 
derrotados os milleiros de 
compañeiros que asisten ás 
Asambleas e Mobilizacións. As 

as ·pequenas explotacións 
agrárias familiares, e non só 
para ·as multinacionais (caso 
da soxa, madeira, etc.). Supón 
tamén a defensa do noso nivel 
. produtivo nos s,ectores a mea:. 
zados (carne e leite). O manti
mento do equilibrio ecolóxico; 
o apoio ás organizacións labre
gas, económicas (cooperati
vas) e sindicais e un plan ur
xente de dotacións infraestru
tural. Esta é unha política dese
ñada para evitar a destrución 
das pequenas explotacións. 
Neste sentido, coincide coa 
dos sindicatos agrários prowe
sistas de Europa, Comunitaria 
ou non, integrados na Coordi
nation Paysanne Européenne 
(CPE) e que se está a cuestio
nar a PAC. 

e.-Compre pois loitar pola 
definición dunha nov·a pol1tica 
agrária que na Galiza pasa pola 
defensa do noso sector produ
tivo clave: O leite. Unha Políti
ca Agrária diferente ten que 
partir da asunción da nosa di
ferenciación nacional. Para loi-

~ tar por ela e para conquerila 
~ non hai que ter medo a cues
> tionar o Mercado Comun, a 

·~ PAC, e a defender os direitos 
E nacionais da Galiza. Só baixo 
a; estas perspectivas teremos po-
0 sibilidades de éxito. 

f.-0 reforzamento do Sindi
cali'smo agrário, e en concreto 
do sindicalismo agrário nacio
nalista, é fundamental para 
afrontar o futuro. Ternos pro
bada a nosa capacidade de di
rección sindical, a nosa dispo
sición a admitir o traballo con
xunto con todos aqueles que 
queiran defender os intereses 
dos labregos e da Galiza, e es
tamos abertos a traballar con 
todos os que queiran reforzar 
unha alternativa sindical agrá
ria nacionalista. 

CC. LL. sabemos que hai posi
bilidades de gañar. 

No ano 1989 revísase a polí
tica de cuotas na CEE, e ate da
quelas podemos inviabilizalas 
na prática curiha série de medi
das alternativas. Irnos pois loi
tar. 

d.-En calquer caso, as 
CC.LL. ternos definido unha es
tratéxia alternativa para a Polí
tica Agrária do Goberno espa-
ñol · 

Esta estratéxia baseada na 
proposta -dun Plan Galega de 
Polltica Agrária que desenrole 
tres pontos xa históricos da 
nosa alternaiva (defensa dos 
intereses labregos, servicio ás 
necesidades imediatas e futu
ras do noso país e desenvolvi
mento dos nosos recursos pro
dutivos), supón a busca de op
cións alternativas viábeis para · 

E por todo isto que agarda
mas que se comprenda a nece
sidade de contar na Galiza cun
has CC.LL. fortes. E a nosa ga
rantía de futuro, incluindo a 
posibilidade de parar as "cuo
tas do leite" O 

Emílio López Pérez é 
Secretário Xeral 

das Comisións Labregas. 
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O· árbitro, ~-

un integrante máis do esp9ctáéufo? 
A

1

lá, ao primeiro, houbo duas 
castes de fútbol, o Xaponés 
e o Chino. O primeiro era 
amábel, correcto e constan
temente interrompido polos. 
saúdos e disculpas entre os 
concursantes. O fútbol chino,· 
patrocinado · polo emperador 
Xeng-Ti aló polo século XXV 
antes da nosa era, practicá
base con dureza, con agresi
vidade, con violéncia. 

Os xaponeses non necesi
taban árbitro pala sua ~orte
sia, os chinos tampouco por
que valía case todo. 

Os clásicos tamén pratica
ron o fútbol, e así, os gregos 
foron os primeiros en utilizar 
o coiro sen enchelo de mate
riais, senón de ar. Homero na 
Odisea e Sófocles nas Tra
quiniatas fan referéncia a 
este deporte. O árbitro case 
non facia outra causa que 
dar o comenzo do partido e 
o final. 

Os romanos, que se apode
raron de todo aquilo que en
vexaban dos gregos, tamén 
praticaron o "fútbol", pero 
claro, á sua maneira, con ru
deza e, se conviña, até se 
golpeaban violentamente. O 
haspartum foi o herdeiro do 
wego episkiros, pero debido 
a sua rudeza foi asimilado 
polo exército romano, sendo 
os dun e doutro lado os que 
facian de árbitros. 

Nas Gálias tamén tiñan o 
seu fútbol, o "soulé", que 
non ten nada a ver co "has
partum". Era un xogo sen 
marrullarías, democrático -
diríamos-, onde todos co
rrían detrás da mesma vin
cha, metida nunha esfera de 
coiro. O xogo pasou da masa 
popular á aristocrácia, con 
gran afeizón da nobreza e do 
clero, sendo moitas veces o 
próprio interior do templo a 
portaria. Agora xa valia todo. 
Non facia falta árbitro. 

Co Calzio, no século XV 
apareceu o xogo urbano, que 
funcionaba como válvula de 
escape para os cidadáns da 
Floréncia, acosado pelas ne
cesidades económicas e su
mido no aborrimentos. Seis 
árbitros, desde unha tribuna, 
dirixian e controlaban o de
senrolo das xogadas. Apesar 
disto o xogo era tumultuoso, 
adquírindo moitas veces o 
carácter dunha verdadeira 
batalla campal. 

Nas lilas Británicas tamén 
tiveron o seu proto-fútbol, 
senda citado por Shakespea
re nalgunha das suas obras. 

Os americanos tamén xo
gaban ao balón-caucho, pero 
de todos estes anos non se 
conserva nengun escrito que 
fale mal dos árbitros nen se 
retiren case á sua existéncia. 
Os grabados e as pinturas 

tampouco reflexan a suas 
imaxes, polo que debían pa
sar totalmente desapercibi
dos. 

A meados do século XIX 
empezou a xogarse un fútbol 
outravolta máis tranquilo e 
pacífico, e prendeu nos uni
versitários, que o revestiron 
de refinamento. Pensouse, 
en certa maneira, en "edu
car" o xogo, pero sin cair na 
empalagosa cortesía do xogo 
xaponés. Nasceu asi a depor
tividade e os árbitros non ti
ñan nada que facer. 

Nestes países os árbitros 
teñen máis traballo, máis co
metidos, pero ainda hoxe a 
sua importáncia refléxase 
nos meios de comunicación 
cunha escueta referéncia ao 
seu nome. Os británicos, 
como a maioria dos países 
europeus, non xulgan nos 
meios de comunicación aos 
árbitros, non se polemiza so-

MITOLOXÍA RUSA 

Elizabeth Warner 

bre as suas actuacións, nen 
lles dedican apartados espe
cíficos. 

No estado español agora 
acorre todo o contrário. Aquí 
o árbitro converteuse en pro
tagonista, en parte do espec
táculo. El leva maior número 
de espácio nos meios de co
municación escritos ou au
diovisuais que calquer outro 
participante no partido. Os 
espectadores pola súa parte 
tamén dedican máis tempo a 
meterse co "xuíz" que en 
animar a calquer xogador, 
agás, claro está, en casos ex
cepcionais. O árbitro pasou 
do ostracismo, de ser algo 
aleatório, a ser parte activa, 
algo incardinado no mesmo 
partido, no mesmo xogo. 
Forma parte do espectáculo, · 
pero non do deporte, pois o 
fútbol case perdeu totalmen
te o pouco que tiña de depor
tividade. • 

PUCHEIRO 

• 

Traducción: Francisco A. Cidrás_ 

X. Antón L. Dobao 

ediciqns xerais de galicia. 

DIPOB!IS/lSr 

Os pinchacarneirQS- , 
. ·do-Celt8 e DépOrtivo 

Os "pinchacarneiros" non sen 
un deporte. Pero poderian selo 
se nos parecésemo9s algo a 
isó que agora cha·man america
nos, · pois, pastos, fac~r fanse 
competicións, e até se entre
cruzan apostas que, claro, non 
sen en dólares; pero si ·en ma
zás, ·peras ou préixigos. Pero, 
non, ·aqui os pinchacarneiros · 
están mal vistos. Son cousa de 
rapaces que escaparon á sesta 
preferindó a befra do · rio á · 

· cama, ou xoldas despois d~ · 
sair da escala en vez de facer 
os deberes, ou brincadeiras de- · 
satendendo as vacas. Ademais, 
se participan as nenas é peca
do porque vénselles as pernas. 

Dos borrachos tamén se di 
que, algunhas veces, son afei
zoados· a estes revolcóns no 
·sentido da liña lonxitudinal da 
verticalidade. Por iso deberi ta- . 
mén estar mal vistos. 

Alguns cegatos tamén dán 
un, pero non -voltan dar máis, 
ao tropezarse cunha pedra no 
camiño, a non ser que se dean 
levantado. 

E o Celta e Deportivo? Po is 
eles tamén prátican un fútbol 
que ten moito a ver cos "pin
chacarneiros". 

Primeiramente andan eles de 
cabeza e aqemais, traen aos 
afeizoados médio mareados, 
entre eufóricos e alelados. 
Logo pegan un pinote, saltan 
alá encima -que ben . o fan, 
aplauden todos, que altos es
tán, qué ben xogan !, berran as 
masas como se fosen mais pri
meirizas cando ven que o seu 
fillo encamiña os primeiros pa
sos- e caen, outravolta caen 
despatarrados._ · - . 1 

-Bó, ·xa están nela!, din uns 
e .outros. Todos á espera de 
que se levanten. 

Parecen encabritarse, suspi
ran como para alonxar o bata
cazo da imperícia, da novidade 
(xa se esquece_ran do revolcón 
anterior) e intentan outro pino
te. Algunha -vez até sai ben e 
vense por u~s segundos -
unha semana n9 argot futbolís
tico- alá n? cima, per_o, como 
no pinchacarneiro, a sua cabe
za míralles irresistibelmente 
cara abaixo, só miran ao· alto 
cando teñen, de novo, .as cos
tas no chan. Así é como divisan 
as alturas. 

Eles debían de impulsar este 
xogo. Son uns mestres. o 

PUCHEIRO 

Periodos hábeis de pesca para 1987 
Os p~riodos hábeis de .pesca para a troita serán en~re o día 15 de 
Marzo e o 31 de Agosto, segundo fixou unha orden da Conselleria 
de Agricultura. O Salmón poderase pescar desde .o·dia 8 de Marzo 
ao 19 de Xullo; a lamprea do l de Febreiro ao 31 de Maio e a 
zamborca desde o -1 de Febreiro ao 31 de Maio. 

-As anguias, angulas e ciprín.idos pódense pescar todo o ·ano, 
non ·así o caranguexo de rio que segue en veda. 

Os tamaños mínimos fixados para as pezas son de 40 centíme
tros para o. salmón; 25 centímetros para o reo e 17 para a troita 
comun. ·o número de pezas que. se pode pescar por _xornada son: 
1 salmón, cinco reos, 20 troitas, non existindo límite para outras 
espécies. • 

DICCIONARIO XERAIS DA LINGUA . 

CompletO, ilustrado, normativizado; · 

con etimoloxías e·variantes. 

Apéndice gramatical. 
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.... contos non enchen 

O persistente hipo 
. ; . . 

·. de Palmeiro Pringueiro 

X.X. PIÑEIRO COCHON 

N unca · chegou a .saber o 
noso persoaxe como 
demos pillou aquela 

centella de hipo que unha tar
de lle fixo ir a consulta do se
guro. E menos comprender 
como, con somente pergun
tarlle o nome e a idade, aquel 
médico que parecía ter tanta 
presa mandou que fose inter
nado sen demora. Nen tempo 
tivo para avisar na ~asa e, can
do pensou que lle ian dar a 
cea, un médico vello que viña 
do ambulatório e ia para a pri
vada, dispuxo que fose. baixa
do a'quela mesm.a noite á sala 
de operacións. 

Como había que facer ·cola 
no quirófano, puxéronlle a 
anestésia no ascensor. Como 
o ciruxano tiña moita presa 
por chegar á consulta privada, 
sacáronlle o apéndice no lava
bo mentres berraban polo mal 
que xogaba Butragueño ulti
mamente. Como despois non 
había mesmamente onde 
polo, instaláronlle a cama no 
corredor, ao pé dunha escalei
ra pola que baixaban as-enfer
meiras camiño da cafetería. 

O primeiro que viu cando 
volveu en si foi unha dúcia de · 
pasteis que· a familia lle trou
xera. De seguido s~ntiu como 
o hipo lle seguía al·á no fondo. 
Por iso case non lle estrañou 
qi.Je, con só pasarlle a vista 
por riba, o xefe de planta. or
denara á mañá .seguinte que 
lle fixesn un imediato recoñe
ciniento. 

Esta vez non falto u de nada: 
sondas, papillas, irrigacións, 
intravenosas, radiog rafias, 
electrodos ... cando voltou ao 
seu curruncho no corredor as 
'moscas xa case deran conta . 
da dúcia de pasteis e case xa 
tiñan decidido os ciruxanos 
cal ía ser a nova falcatruada a 
emprender co noso paciente. · 

Non se sabe se foi o cámbio 
de turno, o feíto de que na clí
nica se estivesen a facer tras
lados ou simplesmente a p~e
sa que se daban os compo-

ñentes da equipa médica en Í( 
ás suas consultas privadas, 
pero o caso é que, o que .ia ser 
unha simples operación intes
tinal, converteusé nunha estir
pación de bazo, vesícula, ril 
esquerdo, e ainda podia darse 
pór satisfeito Palmiro Prin
gueiro por non deixar o figado 
naquela nova intervención. 

Esta vez hon quixo nen ver 
os pasteis. O cqrredor estaba 
cheo e o noso · paciente foi 
acomodado provisoriamente 
na sala de incurábeis, un lugár 
que, a xul.gar polo moito que 
se entraba e se saía; resultaba 
ser do máis animado. ·Pouco 
tempo bastou para que Palmi
ro se decatase de que o hipo 
seguía. Aquel mesmo día, en 
píeno pos-operatório, un ciru
xano noviño, abraiado polas 
operacións inúteis que lle fixe
ran ao noso home, decidiu 
que o paciente Pringueiro de
bia pasar outra vei polo quiró-
fano. · 

Daquela foron direitos ao 
cránio, pescudaron as revira- · 
voltas do cerebro, furaron 
onde 11.es petou e non toparon 
cousa nengunha. Como non 
era causa de pas9r ·a laboura 
de investigación ·probaron no 
espiñazo, -cortáronlle o dedo 
dun pe e ·fixéronlle a vasecto
mia por se acaso. 

Mais que ninguen sexa mal
pensado. Palmiro Pringueiro 
non ía ser vítima de_ nengun 
erro médico. Estaba destinado 
a sair on vida daquel centro. 
A curaeión tiña que chegar e 
chegou dun xeito inesperado. 
Todo grácias a un despiste da 
administración Elaquela clíni
ca. Sucedeu ·cando ao noso 
paciente lle foi apresentada 
unha factura · capaz de facer 
cair deitado a un carballo. A 
Palmiro, polo · contrár~ foille 
como a·uténtica man de santo. 
Porque xa se saqe que para 
acabar con hipo non hai cousa 
mellar que un bon susto. E 
aquel era un susto de sete ci
fras que o deixou como novo. 
Dentro do que cabe, como 
comprenderán. · o 

o témp>ra· e· mano mores 

.Rilada 
XES.US CAMPOS 

Miñas donas, meus seño
res, good evening la
dies and gentlemen, 

one more night, unh9 · noite 
máis con todos vostedes, with 
you ·all para toda a emigración 
galega, directly from San Mar
cos, ao vivo desde o Panteón 
de Ondas Ilustres de San Mar
cos, miñas ladies, meus seño
res, desde éste ponto de en
centro, neste marco iilcompa
rábel we are going to begin uri 
novo programa a new perfor
mance da nosa Ruada. Come
zamos coa música que est~ a · 
facer un fato de mestros barba
-dos sen éscola. Ladies and 
gentlemen, con todos voste- _ 
des, ¡Tristures de Landrove! 

(Defecto . musical depresivo 
. que esmorece p~ogresivamen
te ata conquerir que o teles
pectador transmute o xesto no 
do home do tempo). 

Don . Reimundo Cortés, ex 
boxeador dedicado hoxe ao 
cobro de morosos fuxidos en 
Alicante está tamén na nosa 
Ruada. 

---:Señor Cortés, ·¿E ou non é? 
- -Xa sabes, Jose Luís, o que 
hai ·que facer primeiramente é 
mentattzar ao moroso. Ao que 
non paga hai que conciencialo. 
Logo a ver se a Xunta toma 
coñciéncia do problema e fai 
algo polo grém10 ... 

-Miñas donas, meus seño
res, once again, un ha. vez _máis 
we are going to en1oy, irnos 
disfrutar coa presencia in our 
Ruada desa galega xeitosiña, 

. come to the stage, d.ear, triun
fador.a na Suíza e máis na Sel
va negra, ¡Charito · Montene
gro! Querida Charito, cómo 
ves ti o mundo da nosa can
ción? 

-Váiche boa, Vilaboa, Xosé 
Luis ... 

-Ha, ha, ha ... Chámalle bu
rro ao cabalo ... 

-Ben, eu ,quera dicir que a 
ver se a Xunta toma concién-
cia... . 

-Manda caralla na Habana! 

sección especial 

-¡ 

-Era boa se colara! 
-Unha cousa é coñecer e 

outra causa é telo dito ... Un 
aplauso,_ pois para esta gale
guiña xeitosiña que sen fabes 
nen sidrina ten unha voz que é 
unha mina. Charito Montene-

,gro vainas interpretar unha 
cantiga con letra dun servidor 
e música do mestre Casalonga . 
Cando queiras ... 

Miñas ladies, meus señores, 
and now, decantado, estará 
con vostede nesta nosa Ruada 
o profesor Loureiro Lourido. 
Poeta~ ensaísta, conferencian
te, narrador, académico de nú
mero, doutor honoris cuasa 
pala Universidade Pontifícia do 

. Atlántico e autor, xunto co filó
logo Mário Barallobre do pri
meiro dicionário crucigramáti
co da Língua Galega. 

-Profesor Loureiro, que lle 
falta· por facer a vostede? -

-Encaixe de Camariñas. 
-Un aplauso, -miñas donas, 

our gentlemen, one more night 
and we hope acadar a little 

¿Fiscal ou Presidente? 
ALBERTE MARIÑO 

Yo, de mayor, quiero ser 
- fiscal militar o, como mal 

r:nenor, presidente de la 
X unta. 

Sernpre o tivo claro o naso 
home. Se a Fraga din que o Esta
do lle cabe na cachola, pensou, a 
min ten que me caber o crepús
culo das ideoloxias. Neses cú
mios do pensamento andaba, vi-

. vendo sen viver nel, cando rece
beu a chamada dos deuses: 'Ga
licia te lo demanda'. 

A sorte estaba botada. Asumi
da a imposibilidade de cliegar a 
iiscal militar -non porque non 
lle sobrasen méritos, senón por
que a vida é como·é e pasa o que . 

pasa-, tiña na man a chave da 
presidéncia da Xunta. Por fin, es
taba a ponto de chegar a Raxoi, 
predestinado, para gobernar a 
autonomía. Mataría dous páxa
ros dun tiro. A solución dos ma
les da Galiza tíñaa clara: gober
nar con man de ferro. Fiscal mili
tar e presidente a un tempo, que 
ca rallo! 

Sempre dixeron del que era un 
"panzer" da política, pois a de
mostralo . Non pudo chegar á 
presid~ncia da Xurita polos vo
tos, pero, para que existen os de
cretos? Non ere na autonomía; 
maldita falta que lle fai. O seu é 
a xestión. Con todo atado e ben 
atado chegou o noso protagonis
ta a Raxoi, ao seu pazo, disposto 
a lanzar a sua primeira mensaxe 
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m_ore acougo in arder to man
ter unha máis ampla conversa 
wrth such ª· bright petrucio. 

-And finally, derradeira
rry~nte 1 would like to dá-la gra
cinas a todos vostedes polos 
seus regalos for your gifts. 
Than~ you very much, gracias, 
Dr. S1xto _Seco pola sua empa
nada de filloa, your bloody pie, 
thar:id you very moito á Agru
pación Coral A1riños da Celulo
sa pola sua patela de nécoras 
da Ría, we would like to agra
decer tamén á Asociación de 
Pais de scholars de alunas con 
espiñá bífida de Fonsagrada 
pola súa colección de láminas 
de Siro and to the Montederra
mo's Folk band, a banda muni
c!pal _daquela yila galega polo 
cince1ro that n1ce ashtray feito 
en Sargadelos " 

E xa anda por aí máis dun 
amargado querencia que o pro
grama remate. Vaia paisanaxe. 
Non somos conscientes do que 
ternos nen do que nos merece
mos. • 

institucional, concisa pero chea 
do contido que só el, co seu flori
do, inflamado e imperial verbo, é 
capaz de acadar. 

-La autonomía se reduce a 
buena gestión y lo demás son 
pamplinas. Yo os anuncio que 
seremos felices y comeremos 
perdices. 

E así, cunha escolta de anxos 
"azuis", pisou o Parlamento sen 
poder evitar, desde o seu metro 
noventa, botar unha ollada comi
serativa aos escanos da oposi
ción. 
-¡Ah! ¿pero hay oposición? 

¿Y para qué sirve?, preguntou 
admirado, mentres lles tiraba pe
sos aos deputados de Coalición 
Galega e lles recomendaba: 
"Portaros bien" . o 
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Novos tempos . 
para a música poplllar. galega 
O paso do tempo· vai 
consolidando no noso País 
unha dinámica cultural 
própria que no musical ten 
o seu reflexo nun 
movimento de música 
popular que desde o 
comenzo esta década non 
parou de producir novos 
nomes (grupos, solistas), 
chegando a alcanzar na 
actualidade un nivel médio 
de calidade do máis digno 
dentro da península -
ibérica. 

pai ax ístico que sempre caracte-
rizou a Cao. Pola sua parte Doa 
fixerón toda unha laboura de re
criación a partir de temas tradi
cionai no eu último dico (2); di
ficultosamente poderíanse inden
ti ficar como de cancioneiro parti
turas que dan vida a un traballo 
materializado con in trumento 
como o vibráfono por citar o 
ca o mai urprendente; o eu re-
ultado veu endo o lóxico e nor

mal nunha cultura normalizada 
que evoluciona de de a súas raí
ces e como proba aí está en cir
culación o eu primeiro disco (3) . 
Xa nun plano rnáis purista o 
Quinteto Tradicional Muxicas 
no seu dobre álbum de idéntico 
título , combina a criación coa in
terpretación de tema folclóricos 
obtendo un re ultado en certo 
modo revolucionário , vi to de -
de a óptica dun grupo d úa ca
racterí tica . Co eu quinto LP 
(4) Milladoiro con olídase como 
grupo cun onido próprio nota
b lmente mái logrado que nas 
ua primeira pr dución intro

ducindo tímidamente unha lixeira 
electri ficaci ' n in trumental que 
en embargo non de via a grupo 

da ua idea orixinal na que cal
qu ra p ibilidad v ladamente 
r kera ' de b tada· a incorpora-
¡ ' n da pand reiteira de "Canti

ga e Agarim ' xunto á notória 
pre én ia de tema tradicionái 
dei a !ara n boa medida a iden
tidade do grupo. 

A colaboración olidária dos 
mú ico erve de oporte para a 

Emprázao a un debate público 

aparición de novas voces que 
manteñen a continuidade da can
ción; tal acontece con Ná. Lúa e 
Uxía, muller rescatada do canto 
oral, e máis dó "milladoiro" 
Rodrigo Romaní, que xunto a 
Clunia Jazz serviu de soporte 
musical a Dolores Plata, -proce
dente de Xocalor;na. Actualmente 
Xavier Jurado (Doa) está facendo 
o próprio con outra voz feÍninina, 
á par que traballa na criación dun 
novo grupo "folk:", iniciativas 
que, vindo de quen veñen, a bon 
seguro serán a . revelación do ano 
en curso. Mentres tanto Na Lúa 
dispense a grabar un novo .disco, 
coa inclusión de temas cantados 
qu~ refunde a tradición instru
mental própria do seu ~stilo coa 
dos cantautores: neste sentido ta
mén seguen a' traballar con U xía 
sobre a repercusión galega da 
poesía de García Lorca. 

Seria de desexar que esta reali
dade cultural tivese unha repercu
sión social máis palpápel traduci
da erí venda de discos, asisténcia 
a concertos e (por que non dicilo) 
nunha crítica e pecializada mais 
á altura das circunstáncias, non 
vaia chegar o momento no que o 
número de músicos supere ao d~ 
melómanos afeizoados. Haberá 
que pregoar unha idade de ouro 
da rnú ica popular galega? o 

XOAN M. ESTEVEZ 

(1) "Amiga alba e delgada" . 
(2) "Perfile ". 
(3) "O on da estrela e cura". 
(4) "Galiciano paí da maravillas". 

A Federación de Asociacións Culturais 
critica a política cultural do concello de A Coruña 
Nun extenso comunicado -res
posta á ·aprobación dun orzamen-
to municipal de 500 millóns de 
pesetas- para Cultura- o vice
presiden.te e o secretário da Fede
racións de Asociacións Culturais ' 
Galegas, critican duramente a 
planificación cultural do Conce
llo de A Coruña calificándoa de 
antidemocratica "ao excluir a 
participación dos viciños na xes
tión· do concello tal e como se 
contempla ná vixente Lei de Ré
xime Local". O comunicado es
téndese a deta"llar os pontos con: 
cretas aos que fan referéncia crí
tica: "é ·especialmente significati
vo que na programación non 
haxa nengunha iniciativa de con
~unto a realizar coa colaboración 
do movirnento asociativo popu- · 
lar, que a programación teatral 
non inclua a nengun grupo lo-. 

cai ... que o Concello presuma de 
ser o editor roáis importante do 
Estado -n"O ámbito dos conce
llos- mentres desaparecen por 
falta de apoio as publicacións su
rxidas do asociacionismo de 
base". 
: Faise referéncia á falta de in
fraestrutura cultural na cidade 
pero negan que esta poda cinxir
se, como manifestou o concellal 
coruñés Losada Azpiazu á sim
ples inexistencia dun Palácio de 
Congresos e Exposicións, "quizá ._ 
necesário pero absolutamente 
ocioso cando a cidade· carece de 
infraestrutura para poder desen
volver a actividade asociacionista 
e mesmo a convivéncía cívica no 
senso ruáis amplo . .. e mesmo 
non existe un centro cultural poli
valente ou Casa de Cultura". 

Faise ~ncapé tamén en que se 

elabora unha programación que 
"ignora as circunstándas cultu
rais do país e o marco que as li
mita situándose á marxe da nor:
malización cultural da Galiza'' e 
califica o xestión muñicipal nese 
senso de inspirarse na mentalida
de do "Despotismo Ilustrado, a 
megalomanía, o populismo e ff 
sectarismo". 

Pésie á dureza dos calificativos 
os asinantes -convocan un encon
tro público e aberto a todas as· 
asociacións para o próximo 17 de 
Febreiro no Salón Fonseca de A 
Coruña, para discutir a sua alter
nativa "elaborada en base á expe- . 

· riéncia de máis dun cento de 
agrupacióris de toda a nación", 
reunión á que convidan especial
mente ao concellal Losada Az
piazu. o 

x.c. 

Pola editorial Susa 

Publícanse .catro obras 
de. ·Castelao . en euskera 
A editorial basca S'usa publica 
nestes dias as versións en euskera 
de várias obras de Cástelao: "Re
trincos" e "Un ollo de Vidro'1 

(traducidos polo .Koldo Izagui
rre), "Os dous de sempre" e 
"Causas" (traducidos por Ramón 
Etxezarreta) e unha antoloxia do 
"Sempre en Galiza" (traducida 
por Bego Montório). 

Até agora esta editorial; con 
fon.do próprio exclusivainente en 

· euskera de obra orixinal de auto- . 
res bascos, adentrárase no terreo 
das traducions con obras de Fer
nando Pessoá, Mário Benedetti e 
Jean Genet. Segundo os respon
sábeis da editorial, estas tradu
cións fanse "para dar unha visión 
máis exaustiva de Castelao. Até 
agora só estivera traducida "Un 
olio de Vidro'', que está esgota
dil, e hai unha versión ao euskera 
de "Os vellos non deben namo
rarse". · 

hai uns anos en catalán por' Xosé 
Lois García, ainda que con al
guns novas engadidos. 

A Editorial Susa ten previsto 
solicitar algun tipo de axuda; 
mesmo a organismos culturais 
galegas, .pata difundir estas obras 
nas Bibliotecas Públicas do País 
Basca. · 

Poemas bascos en cinco 
idiomas 
A Asodación de Escritores en 
Língua Basca (Euskal Idaleen El
karte) ven de editar, por · outra 
parte, un folleto no que sé dan a 
coñecer, traducidos a diversas 
línguas; poemas dalgiíns dos es
critores m_áis representativos de 
·Euskadi. 

Versos de Gabriel Ares ti, Xa
bjer Lete, ·Bernardo Atxaga, J. 
Sarrionandia ou Pedro Ignacio de 
Ba¡rutia aparecen. asi.' quizá nal
guns casos por pnmeira vez, ver
tidos ao galega, francés, inglés, 
italiano e catalán, ademais da sua 

Koldo Izaguirre, tradutor de 
"Retrincos" e "Un ollo de Vi
dro", é un home vinculado dese 
hai tempo á nosa cultura, e ten 
xa feita unha traducción, penden-

· . versión orixinal en euskera. 

te de editarse, de "Os Eidos" de 
Uxio Novoneyra; as obras verti- ,· 
das por R. Etxezarreta foran no 
seu dia motivadas por unha bolsa 
de Escola de Tradutores basca, e 
a antoloxia do "Sempré en Gali
fa", faise a partir da elaborada 

O 21 . de Febrej.io en Vigo 

O folleto, apesar das súas· es
casas d~mensións, pode ser o iní- -
cio dun camiño de coñecimeritos, 
desde a igualddade, entre as dife
rentes línguas do estado, camiño 
que está a ser· potenciado desde 
os distintos encóntros, xa realiza
dos, de escritores galegas, bacos 
e cataláns. · o 

'A Cena' superprodución 'hollywoodense' . 
da Asamblea .de ·Actores, 
Directores e. técnicos de Teatro 
O proxrmo 21 de · Febreiro no 
Centro Cultural da CAV (Vigo) 
a Asamblea de Actores 1 Directo
res e Técnicos de Teatro prome
ten mostrar unha "superprodu
ción hollywoodense que ·presenta 
unha imaxe crítico-burlesca de si 
mesmos e mais das institucións 
que teñen relación co teatro". 

A montaxe promete ser . do 
máis interesante (vídeo, música 
en directo,- arte culinária, sket
ches teatrais ... ) ·e á obra convi
dan a todas "as persoas vencella
das· á cultura, á política e á vida 
pública do país, por ser prírnicia 

Un galega, 

mundial e en sesión única". O tí
tulo "A Cena", o texto ·e a direc
ción artística de Manuel Pornbal 
e Santiago Montenegro, e no · 
elenco de actores, se non todos 
--claro-- un plantel moi coñeci
do, con Morris, Dorotea Bárce
na, Xan Cejudo, Vicente Monto
to, Maria Barcala, Xosé Lois 
GorizáJez ... Estará presente a Or
questra de ·Cámara "Reveriano 
Soutullo" e a dirección técnica 
levarraa Xúl,io Lago . . 

o espectáculo está feito en co
laboración coa Consellaría de 
Cultura: o 

prémio estatal de deseño artesano 

Un· mozo galego, Xoán Tejedor, 
estudante de arquitectúra na Es
cala de A Coruña, ven de receber 
·o primeiro prémio do "II Concur
so Nacional de Deseño na Arte
sania" na sua rnodalidade de ob
xectos de uso persoal. 

Este prémio está organizado 
polo Ministério de Indústria. 

_Tejedor, o único galego pre
miado, deseña unha orixinal "cu
bertería asimétrica" en prata e 
bronce. Este deseño foi, nunha 

primeira fase seleccionado xunto 
a outros dez, para materializarse, 
grácias a unha subvención de 
100.000 pesetas do Ministério, · 
nun prototipo. -0 prototipo de Te
jedor, realizado polo artesano 
compostelano Manuel Dávila foi 
o premiado. 

Xoán Tejedor tentou, con_ este 
traballo, segundo declarou a 
ANT, recuperar a "estética do 
complexo", outrora moi presente 
na Galiza baixo estilos tan d.ife
rentes como o barroco ou o mo
dernismo. 

Esta complexidade, propna 
. dunha daboració~ manual, per
dense desde que o home come
zou a depositar a sua confianza 
rias máquinas." Mais, engade o 
a_utor premiado, ''hoxe en dia -0 

deseñ_o artesano pode receber un 
impulso importante xa que· a so
ciedade empeza a demanda valo
res estéticos que o deseño índus

. trial nen deu nen }J9de dar." 
Este galego de 25 anos segu.irá 

a investigar no desel)o artesanal 
galego de vangarda axudado po
las 750.000 pesetas que lle outor
gou a Administración ·Central en 
conceito de prémio. o 

P.LM. 
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Dado que o Sr. Ferro nos dedi
cou un segundo artigo onde alude 
xa a nós directamente como pro-

·. motores e primeiros asinantes do 
"Manifesto por un acordo necesá
rio", non. podemos deixar sen· ré
plica tantas nova.s descalifica
cións· e impropérios. 

Adeinais de disentir do conti
do, facemo-lo xa, dunha fnaneira 
amábel, desa epígrafe "¡ D~ixade -
en paz a ·ortografía!". ¿E que 
pero de 300 profeso_res de Língua 

: e Literatura Galega, agregados, 
catedráticos, adxuntos, interinos , 
etc. de B.U.P:, F.P., Escala de 
Idiomas e Universidade, que co
bramos do. eráfio público por de- · 
dicarmo-nos ao estudo e ensino 
da língua, non pod~rem"os pro
nunciar-nos neste tema e ternos 
que deixá-lo só en mans de per
soas que, como o autor <leste arti
go, non se dédíca pi:_ofisional
mente a esta matéria? ¿E que_ este 
tema · é propriedade particular 
duns señores que conceden pa
tente de corso a determinadas 
persoas e denegan unha mínima 
liberdade á grande maioría? Re
coñecemos-lle todo o direito a 
pronunciar-se neste tema, inais 
por que no-lo nega a outros?·Con 
todos os respeitos, este título de 
" ¡Deixade en paz a ·ortografía!!' 
lembra esa desditada frase: ·"La 
calle es mía". 

O "Manifesto .. . "que tanto cri
tica o articulista non é senón 
unha proposta pública de concór
dia, conciliadora e sen descalifi
cacións, na que hoxe , apesar de 
certas atitudes, queremos ratifi
car-nos. Foi redactado por un : 
grupo de profesionais do ensino 
do galego, composto por xentes 
das máis diversas opinións, desde 
as posturas oficiais até as reinte
gracionistas, vinculadas polo de
sexo e a necesidade de rematar 
coa 'caótica situación normativa 
actual. O que apoiamqs estes en- . 
sinantes non foi unha descalifica
ción dos autores das própriis nor
ma~ oficiais ou delas mesmas, 
.senón do modo en que foron ela-

. horadas e posteriormente impos

. tas. 

Con efeito, alguns. de nós fó
mos alu~os, que non discípulos, · 

· de profesores que defenden a or
tografía oficial, ocmo fornas dou
tros que postulao~~ . e postulan 
outras ben diferentes. Parece ser 
que o señor Ferro dá por descon
tadas as· suas capacidades natató
rias con verdadeira fe~ pois que 
non eremos que fose aluno qe 
nengun deles. No~ imQs entrar 
aquí a valorar nen a docéncia, 
nen a investigación <lestes homes 
dos que vostede di que "saben fi-: 
loloxía, e saben unha pouca", 
pois non nos parece este o lugar 
máis aprciptiado para facermos 
valorizacións dos nasos profeso
res. O que xa non podemos per
mitir é que insinue ·que non hou
bo marxinación por parte dos re
dactores das normas oficiais, 
dado que concederon a exclusivi
dade do ILG. Canto· ás "canee- · 

, sións"-,que este organismo fixo, 
debemos precisar en primeiro lu~ 
gar que, ainda que teoricameote 
existan dobres formas, o certo é 
que ali 'Onde chega o aparato fis
calizador oficial, non se toleran · 
as formas que son consideradas 
polo Sr. Ferro "portuguesistas" 
(cand9 son claramente galegas), 
e mesmo se po(ien obxeccións, 
por exemplo, aos libros que em
pregao esas formas lexítimas e 
legais. Para maior irania só é ca
p~z de citar tres concesións, que 
non son tais, por teren sido xa 
aceitadas con anteriorid.ade nas 
Bases ... , cando noutros pontos é 
manifesto que deron marcha 
atrás. 

Fai o articulista .unha d~·scalifi
cación global do "Manifesto ... ", 

pois esperaba "algo menos infan
til e máis rigur?so que un par de 
folios cheos de maniqueísmo,_ de 
afirmacións sen prooas, de argu
mentos que non concluen e ta
mén ... cun 10% de faltas de or
tografía". Mais, onde é que radi
ca ese infantilismo? onde están 
esas afirmacións sen prob&s ou 
eses argume9tos que non con
cluén? Porque nada di so figura . 

. no _seu escrito. O que.- si figuran 
son as probas do nos·Q pretendido · 
maniqueísmo, que son, como 
non, palabras e expresións saltas 
e extraídas do seu contexto, in
terpretadas intencionada, tortuosa 
e ii:iteresadamente, métodos xa 
habituais nos anteriores escritos 
deste señor. Seria ben do ad o 
adoptarmos a mesma postura, de · 
todo ponto desonesta, de extrapo
lar palabras e frases, demostran- . 
do o seu "maniqueísmo" !'lº apre
senfar toda a bondade no bando 
dos que defenden a normativa 

·oficial e toda a maldade entre os . 
que discrepamos. Non é o nosó 
estilo. De todos os xeitos, resulta 
paradóxi~o que un manifesto 
apoiado por x.ente de todas as 
tendéndencias ortográficas e que 
chama á concórdia, sexa acusado 
de maniqueu. 

. Sobre o pretendido dez. por 
cento de "faltas de ortografía", 
que. éomo xa indicamos obedece 
aó emprego dun sistema diferen
te, -pode demostrar que a propos-

' ta é razoál:iel e que. a concórdia é 
posíbel, que non é nengunha uto
pía. As diferéndas, como indica; 
non son tantas e nisto concurda~ 
mos. Por ese 10% non pªga a 
pena a discórdia, de maneira que 
hai que traballar polo acordo, e 
para iso queremos contar tamén 
con vostede, Sr. Ferro. 

Afµma no seu artigo erronea
mente que o noso escrito vai diri
xido ás institucións e que esta
mos obrigados a dirixir-nos a elas 
"coas formas debidas e non coa 
irreverencia dun grupq clandesti
no". En piimeiro lugar o escrito 

· vai destinado aos nasos campa" 
ñeiros en tarefas educativas e, en 
segundo lugar, pedimos-lle para 
nós ese mesmo respeitQ pola sua · 
parte. Non debe ter, ademais, 
moi claro o conceito de clandesti-

. nidade, pois, xunto co manifesto, 
figuran os nomes, asinaturas, 

D.N. I. e centro de trabal lo de to
dos e cada un dos promotores e 
asinantes. 

Canto á ostentáción de incum
prir a lei e a súa petición de san
cións, non ·nos parece esta unha 
solución e aseguramos-lle que 
nós nunca as pediríamos en caso 
contr'ário, porque, cos problemas 

· que ten este país e a sua língua, 
facer "mártires ortográficos' é, 
cando menos, ridículo. 

E se vostede acudiu a Scalige
ro, permita-nos que nós botemqs 
man daquela füb.ula fantástica de 
Ambrose Bierce, intitulada "Reli
xións de erro": 

"Ao· ouvir fragor de loita, un 
Cristián en Oriente, perguntou ao 
seu Intérprete cal era a causa. 

-Os Budistas están cortando 
cabezas Mahometanas -respon
deu o Intérprete con oriental ere
nidade. 

-Non sabia --comentou o 
Cristi_án con científico interés
que iso fixese ta~to ruí~o. 

-E qué os Maometanos están 
cortando cabezas Budistas, tamén 
-engadiu o Intérprete. 

-E asombroso -murmullou 
o Cristián-, o violentas e x.erais 
que son as animosidades relixi.o
sas. En todas as partes do mun
do, ()S devotos de cada credo par
ticular abominan aos devotos de 
todos os demais, e absteñen-se 
do homicídio só na medida en 

·que non .se atreven a cometé-lo. 
E o máis estraño é que todas as 
relixións son erróneas e · pernicio
sas salvo a miña. A miña, a Deus 
_grácias, é a verdaµeira e a benig
na . 

E dicindo is to, enfeitou-se os
tentamente, e foi telegrafar pe
dindo unha brigada, de cortadores 
de cabezas para protexer os inte
reses Cristiáns". 

Dentro dunha série de interro
gacións retóricas, o señor Ferro 
pergunta-se se somos a ponto da 
"icebergue ou se o nóso fin é só a 
normativa da concórdia. Pode · 
vostede dormir tranquilo! As· no
sas intencións ·son .as que -mani
festamos. E .apoiamos e apoiare
mos, tanto hoxe como no futuro, 
calquer fipo de normativa que for 
acordada Pº! todos os ~ectores, 

única via de lexi~imar o legal. E 
pola nosa parte nunca haberá im
pedimentos para chegar a un 
·acordo. Que asinen estes escritos 
profesores de clara afiliación 
reiotegracionista, non debia cho
car-lle tanto cando vostede decla
ra ser partidário dunha ortografía 

fonoloxi ta e, sen embargo, acata 
a normativa oficial. Ou é que non 
recoñece a mesma virtude de xe
nero idade e flexibidade ao que 
non pensan como vostede?; quen 
profesa, daquela un verdadeiro 
mani.queísmo? A no a idea dunha 
normativa de concórdia pasa pola 
renúncia de todo a me ma po j.: 
ción que vostede dicia manter 
cando faJou nas I Xomada de 
Língua Galega. Pensamo con 
absoluta franqueza que tamén a 
sua postura fonoloxista debe er 
escoitada. 

Non irnos · entrar en polémica 
sobre esa deliranté insinuación da 
vinculación do . Manife to coa 
aportuguesización dos rótulo 
viário ; poderíamo facer no ab-

. surda conxecturas do me mo ca
riz no sentido de que o seu artigo 
podeiia estar relacionado co 
apoio á enténcia do Tnbunal 
Constitucional, se o que bu ca
mos fose ridiculizá-lo. 

O no o asombro atinxiu lími
tes e pasmódico cando contem
plamo que non comparte o pesi 
mismo da morte da língua, p r
que o galega xa demo trou a súa 

.poténcia e a ua nece idad im
plesmente con durar. Aquí deca
tamo-no de que o Sr. Ferro e 
nós vivemos en dou pai e dife
rentes. 

Recoñece . a reintegración cul
tural. no ámbito próprio, demos
trando que o que parecía fóbia 
non era tal. O que e traña é que 
a situe no mesmo nível que a cul
tura ou língua escandinava. Tal
vez a partir de aí naza unha nova 
tendéncia ·ortográfica .proto-e -
candinava ou ben o Ministério de 
Obras Públicas considere prefe
rente a ponte sobre o Atlántico 
que a pontiña sobre o Miño. Tal 
como indicábamqs no Manifesto, 
ternos qve volver a insistir na cla-

. ra difereríciación entre nivel for
mal e nivel informal que vostede 
parece non distinguir cando afir
ma que "'as linguas fanse na rúa 
onde o poder dos. gramáticos é 
.moi reducido". Entón sobra o 
ILG, sobramos nós, sa.lvo a masa 
anónima da rúa, que en rodo caso 
é .a que decide. Afortunadamente 
para o finés e o hebreu, estas lín
guas pasaron por mans dos gra
máticos· e. polo esforzo dos seus 
povos na recuperación dos seus 
idiomas nacionai~. 

Por outra parte, descoñecemos 
a existéncia dun fama.so gramáti

. co chamado Hitler e non fornes 
capaces de comp,r~nder as apoia
tu.ras . bíblicas e as referéncias á 
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OTAN, e - preferimos seguir fa
lando da nosa língua son acudir 
a confusas palabras. 

A súa preten ión de que os de
mais deixen en paz a ortografía 
(non vostede), nega a po ibilida
de de avance e mellara da língua. 
Este argumento aplicado á histó
ria, faria po íbel que a e cravitu-
de fose legal, que o universo 
continuase a xirar ao redor da Te
rra e que a Inquisición seguise 
queimando aos disidentes. 

Mai nó non queremo nen
gun tipo de Inqui ición, nen ver
dugo e vítima u verdugo que 
queren pa ar por vítima , e por 
i o, mái uoha vez in i timos na 
nece idade de uperar o enfren
taínento e chegar a un acordo 
a umido por todo como impera
tivo moral que temo coa no a 
língua, sinaJ de identidade de to
dos da que ninguén pode ficar 
excluído. 

E te no o chamamento á on
córdia parece-no ho e mái ne
ce ário do que nunca pola difí
cei circun táncia por que pa a 
e continuara a pa ar o galega. Ao 
mesmo tempo, aproveitamo e ta 
ocasión para nos dirixir á lnsti
tucións aos grupo parlamentá
rio para que convoquen a toda 
e cada unha da partes implicadas 
nunha di cu ión definitiva, públi
ca aberta e democrática para 
con egui.rmo o acordo nece ário 
por tanta via alicitado. Non 
no podemo dirixir á RAG or
gani mo a quen legalmente com
pete a revi ión ortográfica p r
que com moi acertadamente ten 
dito a Directora XeraJ da Política 
Lingüí tica é un órgao morto e 
o rnellor ervizo qu p de render 
ao no o paí é dimitir eu Pre-
idente á cabeza . E para erm 

equitativ , o me mo p dimo a 
C n ell da Cultura Galega . 

Sen · embargo, hai unha cues
tión q~e non se acaba de enten- · 
der: se a maioria dos profesionais 
da língua galega, xunto con am-= 
plos sectores sociais e culturais 
comprometidos coa mesma, ven 
posíbel e necesário un acordo e 
os partidos políticos o teñen Ín-. 
cluído · nos seus programas dun 
xeito ou doutro e na su·a necesi
dade están de acordo os distintos 
grupos parlamentários, que é o 
que se · opón a leválo adiante?, 
quen o teme?, queffnon o dese
xa? o 
Promotores e primeiros asinantes 
do Manifesto po; un acordo nece
sário. 
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Breve noticia 
'dos Laverde 

O libro Papeles de BorobÓ resul
tou apaixoante pra este que escre
be. Trai unha rnorea de datos en
col de persoaxes e persoaxiños 
moi interesantes que tiveron, en 
maior ou menor medida, gran 

. importancia prá historia do noso 
país e que ~pluma áxil <;lo xoma
lista de Pontecesures rescata do 
limbo. Os galegos ternos unha 
desmesurada capacidade pra 
apampamo co alleo. 

Entre os persoaxe aos que e 
refire Borobó está D . Gumersin
do Laverde Ruiz , cántabro de na
ción - naceu na Estrada (Santan
der) en 1835- que se afincou en 
Galicia , chegando a er rector da 
univer idade antiague a, a onde 
iba a dar a ua cla e nun carri
ño de roda , aga ano do eu pai-
ano o noveli ta Pareda. No anos 

da ua mo edade D. Gumer indo 
e noceu en Oviedo a Pepita 
G i s , natural e veciña de Ou
teiro de Rei . cántabr namo
rou e d la como un tolo. Opo i
tou á átedra de Retórica e Poéti
ca e pediu o Instituto de Lugo. 
En canto pudo ca ou con Gayosi
na como 11e chamaba poetica
mente ao eu grande amor, ao 
que canto~ de te xeito: 

¡Hada de mis ueños 
que, pul ando la círara wnora, 
tu vergele ri ueños 
cruzas encantadora 
al fre co albor de Ja apacible aurora.! 

1 músicos da gaHr.a 

Manuel 
Marti 
(Vigo, 11-1-1819 /Vigo?, 

ID-1873) 

urna imp rtan ia é qu 
di ípulo d M r actante na 

c mp ición . Mercadant vi ita a 
Penín ula ntr 1829 e 1830 e 
c ñ cem qu e tivo e m di 
rector do teatro de Madrid Cá
~iz e Li boa. Xa que a c~ i.ra 
mternacional de Martí e inicia 
no 1838 no Porto e debuta en 
Lisboa o 14 de Ago to de 1839, 
estabelecéndose naquela capital, 
parece que os seus e tudos con 
Mercadante terian que facerse 
moito antes. Non coñecemos, 
nen parece probábel que Martí 

O que servidor non sabía, e 
aprendeu no libro de Borobó, é 
que D. Gumer indo , mentras ap
itaba a cátedra e ao matrimonio 

coa fidalga de Outeiro de Rei , 
tivo relació carnars coa sua pou-
adeira de Madrid a resultas das 

que apañou unha enfermedade 
arrepiante da que non curou. Se
gún el mesmo lle escribiu a Me
néndez Pelayo en cartas de 1880: 
"Mi cuerpo es un continuo tejer 
y destejer de calambres." "Se me 
pone el cuerpo hecho un ovillo". 

De Lugo, Laverde trasladouse 
á Univer idatle de .Valladolid, 
onde foi alumno seu Menéndez 
Pelayo ao que, por certo, quixo 
ca ar coa Pardo Bazán. Non irnos 
falar da obra literaria de Laverde, 

re idise na Novara (entre 1833 e 
1835) polo que a estadía con 
Mercadante tería de er na Penín-
ula. Quizá en Li boa?, ou habe

rá que revisar a xira de Merca
dante e matinar e pasaría polo 
' Teatro Viejo" da rua da Franxa 
da Coruña? Ainda re ultan moi 
pouco coñecida a xira penin-
ulare do grande mito mu i

cai do XIX , inclu ive Li zt. 
Tra de afianzar e na 'lida mu-

ical li boeta , no 1848 embarca 
para Bra il contratado para aten
der a vida mu ical da província 
d Paraguay tanto civil como re
lixio a. O emperador Pedro n, 
e mp itor diletante, foi o· reno
vad r da vida mu i al bra ileira 
- protag nizada por Cario 
Amat, qu ch ga tamén no 1848 
tra · · da derrota carlista. Martí 
omporá un "Te Deum' para co

memorar a vi ita d Pedr 11 á 
apita! da província oriental. 

Martí regre a a Galicia no 
1850, pola morte d<> eu tio, e no 
1.853 in tála e novamente en Li -
boa até a epidémia de 1857, no 
que e retira á Galiza. Ao parecer 
dedicado ao en ino e a composi
ción. 

Só coñezo· unha obra de Martí, -
unha polca de alón ,_ moi ao go -
to da época. Do seu catálogo de
duzo a influéncia do virtuosismo 
romántico do primeiro mumento . 
na herdanza de Thalberg · ou 
Gottschalk; xa que descoñecemos 

da sua influencia en Men.éndez 
Pelayo,- da sua amistade cos 
grandes escritores españois e 
mesmo cos galegas do seu tem
po , nen do seu catolicismo a ul
tranza. Morreu en Santiago en 
1880 aos cincuenta e cinco anos 
de edade. Nembarg51ntes é curio
so sinalar que D. Gumersindo in
ventou un verso chamado Javer
daico que non fixo fortuna. Se
gún Menéndez ~elayo o Javerdai
co é "un sáfico despojado de las 
dos primeras sílabas". E distin
gue entre· combinaciós laverdai
co-adónicas, sáfico-Javerdaicas e 
sáfico-laverdaico-adónicas. 

Don Gun:iersindo _Laverde · pa
saba as suas vacaciós en Outeiro 
de Rei . A sua muller herdara a 

XOAN M. CARREIRA I · 
onde poda conservarse a. música 
de Martí, non podemos sabe_r .se 
tentou as grandes formas pianísti
cas ou se a música sinfónica ten 
certa entidade. 

Catalogo 

"El fandango" , f?ntasía 
caraterí$tica. "Bolero de las Vísperas 
Sicilianas" . "Melodía de El trovador". -
' El postillóp de la Rioja" , capricho de 
alón . "Roberto el Diablo", fantasía. 

"La Favorita'', id . "Lucrecia" , id . "Ri
goletto", id. "Marcha funebre. "Nueva 
muiñeira" . "Los perfumes de Talía", 
Val . "Delia", id. "Aurora", mazurca . 
"Eli a" , id . "Elvira", polca 'Tenta
ción", id. "Ninera·:, id . "Zamacueca", 
baile peruano. "Recuerdos de Améri
ca". tango bra ileiro . "La caqueta" , 
americana, ·~sueños" , id. "Escuela 're
creativa de. los pianistas; colección de 
pieza pro~resivas fáciles sobre motivos 
d ópera ( 4 Cadernas de 6 fanta ia 
cada un). Todas en Bonifacio Eslava 
Ed., Madrid. o 
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mitade do pazo dos Gaióso ergui
do no século XVI: un caserón de 
dous ~ndares, grande, cuadrado e 
sombrizp; cunha enorme mura-

. lla. Na fachada principal, que lle 
correspondeu a Dª. Xosefina 
Gaioso; Laverde fixo _un engadi- . 
do domáis desafortunado. Aínda 
está alí pra ollar. Na casa dos ca
seiros,_ situada ao pé d~ pazo, ta- · 
mén o señor Laverde or11enou un
has reformas que semellaban os 
~dificios que erguían os indianos 

- pretenciosos. Escrebeinos seme
llaba porque esa casa, oxe en 
maus alleas, é unha verdadeira · 
ruína da que só están· en . pé as 

·paredes. O filio de D. Gumersin
do, D. Xesús Laverde Gaioso, li
cenciado en Dereito e toda a vida 
·xuiz de paz de Outéiro de Rei, 
deixoulle a sua parte do pazo e · 
as. terras que CQ.nservaba a persoa 
estrana á familia. Este sucedido 
inspirou unhas coplas de cego 
que conmoveron a toda a tribu e· 
espalláronse por tóda-las · feiras 

· da Terra Chá. Incluso houbo 
· dous sumarios por este feíto que 

se viron ha Audiencia Provincial 
de Lugo. Nun des tes sumarios in
terviñeron como peritos os fiisto
riadores ' lugueses Trapero Pardo 

,e N_arciso Peinado e os poetas 
Anxel Johan e Novoneira . . 

A filla dé Laverde, Pura casou · 
con Xulio Buíde, -curmán da nosa · 
aboa paterna. Filio dese matrimo
nio foi Ramón- Buíde Laverde, 
que naceu en Outeiro de Rei; sin
gular persoaxe, prestixoso aboga
do santiagués e profesor, perante 
rnoito_s anos, de Economía Políti
ca nfi .Facultade de Dereito da 
Universidade de Santiago. )folio 
Buíde era procurador dos · tribu- -
nais e, denantes de trasladar~e a 
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Compostela, exercera a profesión 
·en Vilalbá. No mes de ·setembro 
viña a· duteiro de. Reí a cobrar as 
rendas e, como curmán qúe era 
da nosa aboa, hospedábase na 
casa paterna deste que escrebe. 
Servidor era, naquelas dat.as, 
unha acheite de seis ou sete anos -
ao que Xulio Buíde . agasallaba 
cunha peseta en prata. Xulio Buí.!"" 
de era_ un home magro, baixo·~e . 
muí pulcro. Vestía sempre de 
mouro e usaba bastón· cun puño 
de prata. Cando nós o lembramos 
x,a enviudara. Gastaba unha bar
ba branca ben eumprida. A nosa 
teima era ollarlle o nó da garaba
ta. Nunca o logramos pois tapá
banllo as barbas. · 

Os restos mortais de D. Gu
mersindo,. Laverde · Ruiz, ·ao que 

· MeQéndez Peláyo ch_amou "varón . 
de dolores", repousan n0 adró 
parroquial de Outeiro de·Rei, de
diante da capela de San Ramón, 
x.unto cos da sua compañeira. O 
grupo escolar da vila leva o- seu 
nome por suxerencia de Di9nisio 
Gamallo Fierros. 

Servidor conserva unhos libros· 
q_ue perteñeceron a biblioteca de 
D .. Gumersindo Laverde Ruiz: as 
obras completas de Donoso Cor
tés, en cinco to.~os, publicadas 

_ en Madrid: imprenta de Policarpo 
López, Cava-Baja, 19, en dous 
tomos que se vendían á 36 reás 
cada ún, coa seguinte aqicatoria 
manuscrita no tomo 1: "A mi es-· 
pecial amigo y distinguido publi
cista catolico D. Gumersindo La:.. 

· verde. - Bl autor." Estes libros 
seguramente os deixou - esqueci
dos na casa.dos QOsos abós --que 
é onde nós nos fixemos con 
eles- o xenro de La verde, Xulio 
Buide. - o 

¡· os nomes dos lugares C.VARELA 

Mánzaneda: 
. . / . 

un. toporumo 
sen 
problemas? . 
Nunha primeira ollada este topó:
nimo; que nos suxire as nevadas 
cumes ourensás da Cabeza de 
Manzaneda; non debe ter .dúbida 
nengunha; será un lugar que dá . 

- f é · dun pasado a bondoso de ma- · 
zás :. 
· Mas en boa lóxica o nome ga
lego sería Mázaneda, pois no 
naso idioma o · fruto . do pomar 
chámase mazá e ñon · "manzá". 

. Podería resolverse a cuestión ad
mitindo a existencia dunha nasá
lidade? quizais! 

Algún investigador entende 
que debeu actuar sobre este nóme 
uriha cqstellanización moi tempe
rá, aínda que ·non comprendemos 
moi ben por que· precisamente se 
. ía · castellani~ar o nome dunqa pe- · 
quena aldea ·metida nas fragosi
dades das serras· ourensás. 

O caso é que de.sde tempos 
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imemoriais vense chamando 
Manzaneda á pári-oquia baixo as 
enormes ·montuosidades que ser
ven hoxe para disfroite dos de
portes 'de inverno a unha altura
que merece s_er chamado "o tella
do da Galiza". 

Estas parax~s montesias, fron
teiras xa do viciño Bierzo, ven 
furadas as suas enhanas por un 
túnel que salva un paso de mon
tañas que volve levar . un nome 
semellante, O Manzanal. . 

Dado . que est~s terras non se
mellan ter unha especial aptitude 
para o cultivo dos p9mares, e 
dada a anomalía que apresentan 
estes ·nomes . dentro da estrutura 

. do nos_o -idioma, optarnmos por 
darll~ unha explicación diferente 
da convencional. 

·Se reparamos _en nomes ,' xa co
mentados . nesta sección, tais 
como Moi;izón, Manzalvos e 
Montalvos. · 

o 
X 

. Non estaremos · aquí <liante , 
dunha Monti -An Neta (ou sexa, 
"terra · .niontesia" que · pasaría a 
Monzaneda- seguindo .. as regras 
usuais do paso do latín ao galego 
para logo rematar na vixente 
M~zaneda por un simples pro
c~so de ."disimilación"? 
. Deste xeito os nomes de Man

zaneda e Manzanal estarian 
rnáis acordo coa montuosa paisa-. 
xe que as circunda, e non terian 
nada a ver co sempre sab9rido 
frutod das mazaifas. o 
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O -mistério 
das badaladas 
de Xabier 
P. Docampo (1) 
Un novo narrador ·para nenos: 
chama-se Xavier P. Docampo e 
o título da sua narración é o. que · 
encabeza esta reseña. A cousa 
vai dun grupo de nenos (por q·ue 
a maoiria das narracións para ne
nós que se escreven · en galego 
está cáseque sempre protagoniza
das por un conxunto de rapa
ces?), nunha vila, Eiranova. 
Compran unha campá, instalan-a 
e, vaiche boa!, ás doce da noite 
dá trece baladas ; e velá.i o misté
rio que compre desentrañar. E a 
iso se poñen estes nosos rapaces, 
xa que se mirades calquer outro 
livro de calquer out:I;o escritor ga
lego que escreva para nenos, s.e.r- · 
ve: son todos iguais (fóra a cor _, 

·dos cabelos ou dos ollos): bons, 
bonitos e xenerosos . E toda unha. 
restra de cousas que non irnos 
enumerar. Este o grupo. Hai, ta
mén, xente da vila: mestre exce
lente, crego la mar de moderno 
(polo que se fai realidade o vello 
<lito: o mellor amigo do ·neno ... 
o crego), boticário, etc., pero 
non cantan, ·non saen case nada 
agás o crego. Sigamos. Trece ba
ladas, o pavo se alporiza, como 
el é a c01,1sa? ! quen fai que a 

· campá -soe trece vece~ e só as 12 
da noite (ás 12 horas da as regu
lamentadas)? O naso grupo dis
pon-se a dar co causante, a desci
frar o mistério. O crego tamén, 
pero cedo cede: Os rapaces se- . 

_ guen e receben mensaxes do mal
feitor, do facedor do mistérió . 
Unha mensaxe que cómpre que o 
leitor vaia descifrando para que 
aprenda a usar a imaxinación 
(nota-se xa que o autor ~ mestre 
e quer derpestar a imaxinación 
dos nenos, quen despertará a dos 
mestres?). Continua. o · mistério, 

· van desbotando pistas, en .certos 
momentos (páx. 45-47 e outras) 
as rapazas do grupo dan lecións 

· de detección ao mesmo Sherlock 
Hal.mes, e fan-no cunha seguran
za de nena repipi que xa xa. E 
veñen máis pistas, e máis, e o 
leitor a descifrá-las. Até·que che
ga a derradeira pista e dá-se co 

_ culpável que non é culpável _se
nón _un Lewis Carroll que, pª1-a 
que non cheire mal a causa, non 
é nada pedófilo. Explica-Hes por 
que fixo todo aquilo das badala
das e remata o relato. Bon non 
remata, pode:..se facer outro, ou-: 
tro mistério , se é que quedan ga
nas logo da primeira leitura. · 

Esta é a história, a grandes tra
zos. Logo ven a maneira de na- · 
rrá-la. O autor non é precisamen
t_e un modelo de soltµra narrativa, 
e ás veces parece o presente máis 
un exercício de redacción de ne
nas de BUP que un livro que a 
eles se dirixe: "Detrás da casa de 
Cristina e Miguel, lugar de tóda
las xuritanzas"; etc. Por non falai 
da páxina 12 toda inteira. E ·moi
tas -veces máis que non reseña
mos por non aborrir. E se colle-

. mos os diálogos, nota-se a pri
meira vista que os nenos usan 
unba morfoloxia que dá glória (a 
sintaxe,_ menos, certainente) e 
que falan dunbas causas que. ha
bería de ver se os nenos galegos . 
saben mesmo que existen. ·Tamén 
se podia falar da ideoloxia, pqis 
aqui tamén falla o autor xa que, 
supomos nós, querendo ser un 
texto didáctico, convertese nun 
texto ideolóxico que compriria 
descifrar máis polo miúdd. De 
primeiras cómpre ·dicer que o au
tor dirixe-se ao . leitor (infante) 
coa idea non de que disfrute da 
leitura senón que participe nos . 
x_ogos que mete polo meio: Quer 
dicer, o posível neno leitor será 

. --quizais- un leitor menos o dia 
· de rriañá e dedicará-se a facer os 

xogos dos ·xomais e revistas (cru-

cigramas, xeroglíficos, etc.) De 
segundas compriria falar tamén 
dos nenos que atravesan a narra
ción: guapos, bons e xenerosos, 
non protestan por nada, queren a 
todos, etc. Non haberá nas vilas 
galegas rapaces máis normais, 
que se pelexen, que se cabreen 
e,, mesmo, que .non queiran a©s 
seus país? Os nen os das narra
cións para infantes son dun anxe
lismo que non sabemos se dá 
gusto ·ou noxa, pois iso de non 
protestar por· nada, non nos agra- . 
da moito.· E, pensa o autor da 
presente, como os outros, que un 
nena nollI}.al pode aturar tal can
tidade de mensaxes máis ou me
nos subliminais? mensaxes que, 
ademais, son tan conformistas 
como as vellas de respeita ao pai 

~ e á nai, aos superiores, etc.? Por 
non engadir que se polo _menos 
estivesen mellar escritas as histó
rias, sen tanto diletantismo, sen 
tanta vacilación como a presente, 
ao mellar entraban nos nenos, 
pero non esquenzamos que neles · 
soen entrar --como en case todo 
o mundo-- as narracións .ben es
critas, ben feítas, ben estrutura
das, e non como a presente que, 
xa se dixo, parece unha redac
ción duo rapaciño non moi dota
do para o tema. 

Abonda xa, para as viaxes que 
nos son necesárias, cómpren-nos 
outras malas, e as que nos están 
entregando os eséritores galegas 
que . se · dirixen aos nenas (entre 
eles Xavier P . Docampo), non 
nos serven, pois parecen vidas de 
sábios ou de santos, e para iso 
non paga a pena_. A ver se dunha 
vez por todas os tais escritores 
achegan-se ao Marqués de Sade 
ou a Sexismundo Freud, pois por 
eses dous camiñ_os (moral e com: 
prensión do neno como "polimor
fo perverso") pode-se chegar aos 
infantes . Mentres avisar: O Mis
terio das baladas? o mistério de 
narrar. D 

x ·GG 
I) Vía Láctea: Col. Textos. Gostaria

nos, é pura curiosidade, saber onde está 
domiciliada esta editorial, pois nos li
vros non pon nada, agás pé. de impren
sa. 

publicacións 

Follas· Secas 
Nada no 1985,- "Follas Secas", a 
revista que con entusiasmo dirixe 
e coordena Xosé Manuel del 
Caño en Ourense, anúncia para 
este 1987 que andamos unha difí
cil etapa·-de existéncia, "o futuro 
está en suspenso. Para que conti- ·. 
nuemos predsarase algunha sub
vención e a Xunta, para dous 
anúncios que puxo tardou 9 e 18 
meses respec;tivamente en paga
los; mercounos exemplares, e 
ainda non os pagou ... e asi ~non é 
posíbel seguir". Ese afogo eco
nómico · de "''Follas Secas" ten 
sido comun a outras iniciativas 
editoriais no país das que· non 
irnos facer memória. Absurdo co
lapso cando son publicacións 
plantexadas como un ben cultu
ral, sen ánimo de lucro e que 
apenas poden· autosubsistir coa 
publicidade. Ese empuxón que se 
precisaría --como nos coches de 
fricción- hégaselle e Xosé Ma
nuel del' Caño afirma que "a úni- . 
ca satisfacción que me queda é 
que eses caciques se vaian devo
rando uns a outros ... as institu
cións galegas sQn uns mónstruos 
con moito bandullo e nada de co
razón. 

Calé a história, -breve e densa:, 
desta publicación? Nasceu no 
1985, no mes de Maio, en Ou
reñ.se, tomando o título dun poe
ma · do celanovés Castro Elices. 
De entre a sombra do pasado Del 
Caño resgatou as pegadas deste 
case descoñecido criador román-

. tico de vida intensa.e estraña. Así 
o seu engado prolóngase na re
vista, que nos seus primeiros nú
meros inclu_iu parte da sua obra 
inédita. 

A revista retalle unha tradi
ción florecente das revistas literá
rias de primeiro de século e com-
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St.IMARIO 

RElMUNDO PA TI fil O 
CARTA DE DESPEDIDA 
OS MITOS E AS DERROTAS 
UN PLEITO LITERARIO' '"LA CASA DE LA TROYA• 

bina a iñformación ~ase exclu
sivamente literária- coa criación 
e · o humor. Tres componentes 
para os que. están asulagados de 
material e para os que teñen con
tado coas grandes firmas do país. 
Nas portadas con Virxílio, Que
sada, Colmeiro, Prego, Failde, 
Buciños . . . no humor con Xosé 
Lois, Xaquin Marín, Pepe ·Ca
rreiro, Silvar. : . no literário con 
Ferrín, Neira Vilas , Novoneyra, 

· Manuel Maria, Carballo Cale
ro ... Ainda asi amostran a sua 
decisión de non ser nen elitistas 
nen pechados. 

Dous mil exemplares de tirada , 
catrocentos asinantes e só 
300. 000 ptas~ de axuda nestes 
dous anos (Deputación de Ouren
se), quzxá non permitan subsistir 
-hai un ano para remedialo ! !
a "Follas Secas". Pésie a isa a 
planificación dos próximos nú
meros está -feíta. A revista, agora 
trimestal -pasQn de mensual a 
bimensual denantes- vai tirar en 
Marzo un número dedicado a 
Manuel Maria. Sucesivamente 
irán saindo monográficos sobre 
A. Tovar, Eduardo Pondal, Cas- . 
tro Elices , e rubricando ese evitá
beJ (mal, sobre Méndez Ferrín. 

Precisamente é este último un 
dos animadores da p~blicaci~ri, 
xunto co Manuel Maria e Novo
neyra. Perguntárnoslle a Del 
Caño se- estes eran os "alter-eg-0" 
de "Follas Secas" e dinos que son 
os asesores da publicación; "unha 
espécie de Consello de Redación 
que non se_r reúne". . · 

Na épica de "Follas Secas" ta
mén se canta cun libro de Ma
nuel Maria, "Ritual para: un.ha tri
bu capital do Concello", e moitos 
proxectos que se soportan nela. 
Así o prémio "Celanova. Casa 
dos Poetas" que na primeira edi
ción concedeuse e entregouse a 
Anxel Fole pouco antes da sua 
morte, e que o 7 de Marzo fallará 
unha segunda edición. Del Caño 
segue paralelemente unha obra de 
criación que se reune en catro li
bros xa publicados, "O mal tem
po", "Lembrahza duo home" e 
"Once nudos" (I e II), e unha no
vela en preparación. 

A crónica de · "Follas 
debe· ter continuidade e 
no futuro. 

Secas" 
sentido 

D 

XAN CARBALLA 

televisión 

Cámbios 
na CRTVG. 
Luís Rodríguez García, conheci
do profesionalmente por Lois 
Caeiro, foi substituído por Abílio 
Bemaldo de Quirós, e ao parecer 
ainda ha haber mais navidades. · · 
Lois Caeiro, creo que é algo que 

· está plenamente claro ; foi substi
tuído por presóns políticas, pois 
sem estas o Sr. · Director Geral 
nom teria cesado nern tinha por
que face-lo. 

Tudo isto é um símbolo da 
. concei9om que 'o poder autonó-. 
mico tém dos meios de comuni
ca9om público: cesa a ·um home 
com uns resultados (medre da au~ 
diencia e do prestígio social da 
RTVG). Os resultados das pre
sons tamém somo visíveis: desá-

nimo, paraliza9om da imciativa 
nos próprios trabalhadores, inse
guridade, politizas:om do trabal-. 
ho, · alonjamento do sentido de 
servizo aos intereses da Galiza e 
do seu povo, etc. 

O Sr. Abílio Bemaldo de Qui
rós, a quem nom tenho. o . gosto 
de conhecer, o mesmo que me 
acontecía como Sr. Lois .Caeiro, 
dixo-nos . qu~ lhe parecia muito 
bem como ia CRTVG (logo para 
que o troco?) e que .tratará de 

. melhorá-la e rentabilizá-la. Como 
dicia un conhecido político euro
péu do primeiro quarto do sécu
lo, L. D., a moral e as boas in ten-

. 9ons dos políticos som os seus 
feítos; e o que mais me chocou 
do novo Dtor. Geral foi o seu uso 
da língua espanhola. Pode nom 
falar, ou facé-lo penosamente, a 
nossa fala um director dos meios · 
de comuni~a9om gaJego ? Po
dem os autonomeados dirigentes 
políticos dum país ser analfabe
tos, analfabetos na própria 1 ín
gua? ( com todo os · meu respei
tos aos- que sofrem düa tara) . In
duvidavelmente nom. Já ei que 
isso nom é incoo titucional, 
como bem lembrou o Sr. Vice
presidente; mas é maleducado , e 
próprio de políticos cipaio . 
Tampouco é incon titucional fa
cer pelotilha con o dedo no 
nariz e tirar-lhas ao eu com
panheiros do conselho e do par-

. lamento, e esse feíto, que seria 
reprobado, para min semehla 
muito menos ofen ivo que a pre -
cri~om da nossa fala de facto 
com o caracter exemplarizante e 
coactivo polo role que tem o eu 
utente. 

A língua é algo muito íntimo 
para cada um , e ao mesmo tempo 
é algo colectivo , a ·nas a con -
cienci'! de ser um pavo , unha na
s:om. E curiosa neste políticos a 
sua apela~om constante ao "senti
do comun" ao do chamado sim-

. ples, quer dizer, apelando á igno
. ráncia e á limitas:om de horizon

tes e portanto á falsidade. 
Estou seguro que o Sr. Abílio 

tém boa vontade, isso si e eu 
nom o duvido, e seria toda umha 
boa mostra disso o comezar por 
asistir a cursos de alfabetiza~om , 
que creio hai na casa, pera expre
sar-se com um mínimo de digni
dade. 

Gostaria também de saber que 
entende vosté por rendabilidade, 
acaso a CRTVG nom é o único 
investimento rendáveJ feito pala 
Junta? a única empresa dinamiza
dora e criadora no eu entorno de 
riqueza social e económica? Se 
um nom tem claro que rentabili
dade quer, pode quedar com a 
vista cilosca, e vivendo como 
Gulliver num país que nom é 
nosso: Lilliput, o do lilliputien
ses, isso seria outra má faena . ao 
nosso castigado povo. o 
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causas que nom o som, demons
tram toda umha concei9om da 
nossa língua e do role que enten
de ha corresponder-lhe. Falam de 
custes, de despesas e com eles 
enchem a boca, soa um pouco a 
gra9a, e mais cando isso di-se 
como alt~falantes do que pensam 
os políticos. Galiza, o povo gale
ga, sofre o govemo autonómico 
mais caro do estado, nom no sen
so de que o seu orzamento seja . 
muito, já que é mais minguado 
do que o da. diputa9om biscaina, 
senón no senso de governo inefi
caz. 

As despesas públicas devem 
cumprir a funs;om de engrajar e 
ajudar a desenvolver-se os meca
nismos produtivos, e aquí som un 
lastre que estes soportan, e ao 
que a "nossa" bizca burguesía dá
lhe o seu apoio . Ne se aspecto 
resultam um auténtico derroche 
de recursos, mas para ele emel
ha que um do males é TVG, 
pa a-lhe como ao vozeiro do 
PSOE, El País . 

Noite Meiga. Pedia a gente um 
concur o e já temo Noite Meiga, 
nom e tá mal feito o pranteja
mento , ma o apre entador, que 
é um bom actor, non conquire 
dar image televi iva , e nom co
lo a um pronome bém nem de 
ca ualidade. 

O cine egue com o alto niv 1 
de qualidade média a qu no t n 
aco turnado . Em Gali ia no 
Cine podemos olhar de novo Ga
licia de Cario Velo, e O Carro e 
o Home de Román , duas jóia . 

Sem Fronteira é unha mo tra 
de bom trabalho informativo que 
ao erán do Domingo enche
no con imagen do devalar do 
mundo. 

Saber e logar. Segue endo um 
entretido e di putadí imo progra
ma que fai apaixonar- e ao e -
pectadore e a mai dum ofrer 
com a sorte das equipas. 

Sete dias e Parlameneo som 
. dous programa informativos no 
que pareze facer melha a e clero
se burocrática que padece o eje
cutivo galaico . 

Ruada segue endo o número 
1 da audiencia e eu olhando-a 
non me sinto nem ruandé nem 
chabacano, ma si olhando érie 
como e a nova chamada Lucan. 

Dá moito que pen ar que c -
meze a facer- e público e cuitar
se a miúdo de per oa e per ona
ge que nom podem air ou e
rem convidado ao programa . 
E a cen ura horrenda define a 
eu autore e o b m trabalho e 

a profe ionalidade d h me 
mulhere da ca a quedam muit u 
mal parado . o 
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pint1ira 

Entre tres 
A mentalidade anda o xogo: 
burocrática X. Alonso, 

Esta semana ia-se re-estruturar a 
programa9om, umha programa
~om da que nom .se soe vaforar o 
esforzo _que leva emitir 81 he 30' 
semanais e com um nivel de qua
lidade mais que aceitável, e isto 
·aos 16 meses de comezar a ca
minhar a TVG . Mas túdos os tro: 
cos que está padecendo a TVG, 
nom ·por si mesma, senóm como 
resultado das ondas ql;Je alou-
9am ao governo "regional", se
melha que querem "tocar" a sua 
marcha. 

Os alicerces dos políticos go
vernantes locais som as. fontes es
critas e emitidas polos poder cen
tral, a nas;om galega é-lhe un 
ermo inatingível, a sua concei
s:om da "autonomía" é profunda
mente burocrática e issa concei-
9om semlha que se· quer trasla:dar 
aos meios de comunica~om pró
prios, esse jeito trasluze-se nos _ 
tiques e nos seus dizeres e faceres 
cotiáns. Que um Director Geral 
da .CRTVG comeze falando de 
cousas chocantes em· galega e 

. X. Moreda, 
.F. Vidal 

A exposición que se está a cele
brar actualmente na galería de 
arte "Arracada", en A Coruña, 
celebra o 3° cabodeano da sua 
fundación. Difícil naveganza, 
nestes tempos, a das galerías de 
arte. Na Galiza nón hai ainda 
unha conciéncia artística asenta
·da dentro das clases que poden 
ter poder adquisitivo, e ainda en 
menor grau existe a conciéncia 
do que é a nasa arte e os nosos 
artistas. 

Hai várias notas comuns entre 
_os tres pintores que acolle nestra 
mostra a galeria (Xurxo Alonso, 
Xusto Moreda, Fidel Vidal). To
dos tres son artistas que se moven 
gozosamente dentro das infinitas 
posibilidades que oferece o Ex
presi_onismo, o cal eles interpre-
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tan segundo. os seu·s temperamen
tos e persoalidade. 

Todos tres son figurativos, ain
da que introduzan en maior ou 
menor cuantía rasgos de ·abstrac
ción, e nalgun momento algun 
(sobre todo Xurxo Alonso) che
gue cuase, por vía de xestualis
mo, á abstracción. Nos tres dá-se 
un marcado sentido crítico. E 
mesmo diríamos que humorísti
co, ainda que ese humor revista 
xeralmente a conotación do es
perpento, do sarcasmo, da aci
dez, da sal:ira social ou humana 
simbolizada através dos persoa
xes recriados. 

Xurxo Alonso 
Nado en Buenos Aires en 1956, 
residente en Vilagarcia, conta xa 
no seu currículum cun bon man
gado de prémios e becas que ava
lan a sua curta pero intensa tra
xectória plástica. Xurxo Alonso é 
un pintor da e tirpe de Kokocs
cha, ou de Soutine. Expre ionista 
de eu, conecta co mellor do ex
pre ioni mo .centro européu e con 
momento de intere ante expre-
ioni mo ibérico para amo trar

no unha obra de gran- poder ex
pre ivo, dunha potente liberdade 
criativa, na que a figuración é 
di to ionada polo trazo, chegan
do por veze á raize da ab trac
ci n, aind que en e entregar a 
ela . Por exemplo no cadro da 
palmeira , e ta chegan, por via 
de implificación xe ruali ta, a 
eren ca e en e éncia dua fle

cha de gro o trazo. Ou no da 
bailarina, e ta converte- e nun 
remuiño ou madeixa de forma 
na que de tacan e encialmente a 
cabeza e o movimento do bra-

Fidel Vida! na u en Sant Uxia 
de Riveira . Actualm nt x rce 
om pr fi i nal da p iquiatría 

en A Coruña. O eu expre i ni -
m de ta a pola variedad t má
ti a e d pr cura , o cal xera va
riedade mp itiva e e til í ti a. 
Potén ia o val re cromático 
en e quecer o debuxí tico , 

movendo- e no ámbito dun ex
pre ionismo que abala do poético 
ao de garrado, da inxeleza ao 
barroquismo, da ten ión á ereni-
dade. · 

A sinfonía de cores palpita en 
todos os seus rexistos. Verme
ITos, rosas, amarelos, negros, 
verdes, azúis, violetas, grises ... 
con fondos xeralmente planos, 
que por vezes adquireÍl leves ma
tizacións que irisan a superficie 
de cor. 

En ocasións, predomina un 
sentido distorsionador e expresio
nista, cunha intención catártica 
ou transgresora, que distorsiona 
as figuras até a crispación e o be
rro, ou animaliza-as, como no 
caso dos galos, coas suas crestas 
e membtos delirantes, que case 
chegan ao onírico, o irracional, 
rompendo as lindes do cotidiano 
e o real. A simbolox.ia deses . se
res animalizados poderia ser a ·de 
instintos desatados, desreprimf-. 
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De esquerda a dereita, X. Moreda, X. AlonsÓ e F. Vidal 

dos, dentro do xeométriéo cuarto 
que lles coarta todo tipo de liber
dade . Unha crítica de·carácter in
dividual e social. 

En contra te con eses momen
to , e tá a serenidade da figura 
entada , coa sua pracidez, ainda 

que non i enta de tristeza. A des
tacar un certo toque cubista no 
rosto. Ou tamén esta outra com
posición amável, gozosa, serena, 
dun grupo no que e relanza a 
violéncia e tran parece un fondo 
entido de aqued.anza. A todo o 

cal haveria que engadir un con
xunto de pequenas compo icións 
realizadas con técnica mixta na 
que sobrancean as ceras, que en
riquecen o eu labor persoal. 

Xusto Moreda 
Xusto Moreda (Ribadeo) é o 
mái veterano do presente grupo. 
A primeira mo tra que vin da ua 
pintura foi na xa desgraciada
mente de aparecida hai anos , 
Galería "Ceibe . Amo tra "ª da
quela bodegón , pai axes ou ros
tro feminino . Na mostra pr'e-
ente a temática exclu iva volea-

Marco Fe'rreri p~r Gonzalo Vilas 

se darredor da presenza feminina, 
sexa soa, en parella ou en grupo. 
Son cadros de corte expresionis
ta, de pequeno e mediano forma
to, con persoaxes re·mininos de 
grandes lábios que ·nos perturban
pola sua fonda carga de mistério. 
Non sabemos, por momentos, se 
son restos ·absortos, ensimisma
dos, idos, ou se tristes e melan
cólicos, se irónicos ou irreais, 
mais surxen como aparicións de 
grandes lábios e ellos ante nós. 
Lábios vermellos, ellos verdes e 
azúis como a inmensidade da te
rra. o mar ou o céu. · 

Xusto Moreda gesta de realizar 
unha certa disección neocubista 
de ·corte muí persoal, que contri
bue á vocazón moderna desta 
pintura. Pratica un gosto mui 
marcado pela liña.e fai un emprn
go .mui orixinal das cores, ara
bescos, xogos de rectas e curvas, 
criando variacións nas composi
cións, e un ritmo que vai engar
zando e relacionando as formas 
de tal xeito que musicaliza o ca
dro. Gesta, asimesmo, de xogar, 
variando, as composicións, de 
aportar un sentido esquemático e 

transparente na obra, procúrando 
e estilizando o esencial, poten
ciando á vez fori;as que ·evidén-· 
cien o anticlasicismo da sua pin
tura, distorsionando as formas e . 
empregando a asimetría, e fazen
do mui intensa e palpável a ten
déncia á ovaladón ou amendoa
mento das faces. E sempre, den
tro dunha Jiberdade cromática 
mui persoal. 

Talvez o que subxaz· a estas 
presenzas sexa una perscrutación 
no ser e na vida através do real 
feminino; un afondamento inte
gral na mistériosa e arcana condi
ción do feminino e do real, e tal
vez unha visión da condición do· 
ser humano e social en ·base a 

. unha nota de dramatismo imaxi
nativo e poético. A cousa é que 
detrás do arabesco de que gosta 
o aútor, da serpentina, das faces 
e o rechamante carmín~ hai sem
pre unha nota de áceda tristeza, 
desencanto ou melancolía· nos 
ollos como farÓs. Os fondos tra
ducen, no seu apagamento, a pre-. 
senza do tempo que foxe, singu-

. larizando o illamento dos persoa
x.es, ainda que sexan vários. Ou
tro tema que pode estar latexando 
é o da identidade/alteridade, a· 
condición bicéfala ou múltiple do 
ser humano, un ritual de másca
ras (no sentido etimolóxico: per
soas) nunha festa que arrodea o 
mistério e talvez o vazio, ainda 
que todó isto sexa terreo escorre
gadizo e sexa, eñ definitiva, na 
sensibilidade do espectador, ou 
próprio pintor, a evidéncia desta 
ou doutras muitas posíveis cla
ves. 

A carpefa-
Precisamente con motivo desta 
mostra, a galería edita unha car
peta con tres serigrafias, unha de 
cada pintor. U nha carpeta que 
"Arracada" _quixo pór a módico 
prezo ·para que pudesen precisa
mente aceder a ela todos os ami
gos e élientes. Nas serigrafias 
volvemos atopar o mundo que xa 
sinalábamos como característico 
da pintura. Unha iniciativa inte
resante para a difusión da obra 
dos autores e pra .o contacto cun 
público mais amplo. o 
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Delírios 
de amor 
Os filmes de "sketchs" non ahon
dan demasiado na cinematografía 
española. Pode ser unha boa 
oportunidade para realizadores 
noveis, até os consagrados realí
zanos ás veces -Visconti, Felli
ni,etc ... pelas Itálias fixérono ta
mén'. Houbo un precedente non 
comprendido do todó nestes lares 
"Contos Eróticos" chamábase. 
Agora se guindo co -tema chéga
nos "Delirios de Amor". 

O primeiro de González, cón
tanos a história aborrida dunha 
actriz no seu día famosa e hoxe 
meio esquecida e un relizador
presentador de Televisión en exe
cedén~ia. Como moi decadente e 
pretencioso, con cocaína, león e 
novo realizador-presentdaor para 
levarse á ca!T).a. Ao parecer está 
inspirado · en "O · importante é 
amar" de Zulawsky, e para _mio 
que é querer picar demasiado 
cuto. Cuns diálo"gos imposíbeis, 
pouco poden facer os actores -
Mars·illach, a Muñoz- nen estos 
nen outros, . ainda que non están 
de t'odo mal, a personaxe da ac
triz, seria máis adecuada penso, 
para a Gimpera ou a Randall, que 
para Amparo Muñoz, que ainda 
non está na idade que o guiión 
esixe. Algun encadre un pouco 
orixinal e pouca cousa máis. 

O segundb do pintor-cántautor 
Aute, é bastante divertido . .Unha 
parexa que está na cama e· escoita 
aos veciños en pé de guerra e 
apóntanse á batalla. Cunha moi 
boa intepretación dos actores par
ticipant~s. Mágoa que afinal se 

perda en imáxenes·que non veñen 
a conto .. Surrealismo, quizais? re
sulta coma un chiste gracioso 
máis oú menos. 

o" terceiro de · Cristina Andfeu, 
conta a história dun· estrafalário 
vello escritor e _os seus prétendi
dos amores cunha filia dos seus 
porteiros. Non está mal, pero. 
¿? ... f általle gancho. Ainda ten 
lugar unha d~s mellares interpre
tacións que un lle ten visto · a 
Feron Gómez. 

O cuarto de F. Rotaeta vai de 
amores "desviado~" destos que a 
Igrexa rec0menda a castidade, de 
"gais" vaia'. Onde un sofisticado 
anticuário se encapricha dun xo
ven; que non é ó que parece, 
pero afinal, pois si. .. O anticuá
rjo resulta un traficante de drogas 
ou o xoven un policía. Con moi 
boa .interpretación do duo partici
pante --Gas· y Banderas- e un 
sentido do ritmo sorprendente 
para un novel realizador, resulta 
a história máis consistente das 
catro e a mellor realizada. 

En conxunto, "Delirios de "' 
Amor" diferentes todos e en es
pera de chegar a bon porto. (Fai 
falla que vostede vaia e axudara 
a iso). · 

Agora a ver quen sigue nave-
gando. o 

M. ESTRADA· 

"Delirios de Amo.r"Española, 
1986. Din::ctores: A. González Virgil, 
L. Eduardo Aute, Cristina Andreu e Fe
lix Rotaetá. 

Actores: Adolfo Marsillach, Amparo 
Moñoz, Volada Rios, F. Fernán Gó
mez, Rosario Flores, Antonio .. Banderas, 
Mario Gas, Pepe Navarro. 

1 love you 
Nos últimos tempos, M. Ferreri 

' ven dilapidando con celeridade o 
prestíxio acadado ao longo da 
sua carreira. Cada nova produ
ción suporía unha nova decep
ción e un argumento máis para o 
descrédito dun cineasta ao que xa 
lle queda pouco. 

Obsesionado coa muller como 
ser superior e coa imposibilidade 
de entendimento co home (ideas . 
que ilustra con claves só para el 
descifrábeis), filmes anteriores 
como "História de Piera" ou "O 
futuro é muller" eran cúmulos de 
despropósitos, e, preten"didamen-. 
te _ transgresoras, movían máis 
ben á risa. 

I !ove you é menos disparatada 
en c~nto que desenrola unha his
tória por cauces mais acesíbeis 

· ao espectador. Pero esta ñova 
formulación das teiinas ferreria
nas resulta, desprovista da sua 
pretenciosidade, a simples ilus
tracións dunha ocorrencía máis 
ou menos enxeñosa, estirada até 
o tédio. A história do mozo de 
nada precária vida amorosa que, 
non obstante~ afástase das mulle
res para ~er un idílio, afirial fraca
sado; cun chaveiro que ao seu 
asubio _resposta con· sorriso 1 love 
you, pqdia ter dado mellores re
sultados. ·. 

Pero o guión é pouco imaxina
tivo, reiterativo · e esquemático, 
recorrendo á arbitrariedade para · 
dar lugar aos resultaqos que pro
ban as teses ferrerianas. Quer di
cer, é o capricho do ·director o 
que conduce a história e non a 
léxica interna dos persoaxes e do 
próprio-filme. 

O de Ferreri, perdido entre as 
suas pantasmas, é cada vez máis 
un cine de garrafón, que tenta 
meter por xenialidade, en tono 
crítico, a par\iada cuase-senií. 
. Ao remate a cousa quédase en 
coméd~a bastante burda, preten
ciosa e estéril. O autor cítase a si 
mesmo no final: o protagonista 
ve "Dilinger é morto" pola tele; 
repetirá a fuxida que ali tentaba, 
con éxito, M. Piccoli, como as 
fitas precedentes, esta tamén re
mata no_:.mar, co mozo tentando 
chegar a un barco-:q.u€ o leve a 
lonxanas e paradisíacas illas, e 
afogando. Imaxe na que non e 
substrae ur¡. a ver a do próprio ci
neasta, polo momento, .e non se 
sabe se irreversibelmente, "Kap
put''. o 

GONZALO V. 
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ANDRÉ GELPKE 

PARA ALGUNS, OS HEROIS OU INSPIRADORES PODEN SER ADAMS, WESTON, OU WHITE. TODO ESE 
MUNDO INERTE QUE LLES RODEA CONMÓVELLES E CONVIDAOS A POUSAR A SUA CÁMARA NO TRI PODE, 
DIANTE DO ATARDECER SOBRE MADRID OU BARCELONA, COMO NUN INTENTO PERSOAL DE TRASMITIR 

UN INTERIOR ONIRICO . 

. PARA OUTROS, É O SER HUMAN-E OS SEUS COMPORTAMENTOS EXTERNOS. AS SUAS 
MANIFESTACIÓNS NA RUA; É, TAMÉN, O VIAXAR E CALQUER AVENTURA QUE SE POIDA A TOPAR NUN PAIS 

. LONXANO; E APÓS TRANSMITILO TODO EN FORMA Al.JTOBIOGRÁFICA ATRAVÉS DUNHA IMAXE . 
. . . _FOTOGRÁFICA. 

ANDRÉ GELPKE, UN FOTÓGRAFO ALEMÁN: ENTRA NESE XÉNERO DE AUTORES PARA OS QUE A 
FOTOGRAFIA É UNHA FORMA DE VIDA INTENSA. DO MESMO XEITO QUE LARRY CLARK, DANNY LYON, MAX 

PAM. PAULO NOZOLINO, BERNARDS PLOSSU ENTRE MOITOS. 

Os ENCADLES DE' GELPKE FANSE MÁIS PECHADOS E FRAGMENTADOS, AS FACES DOS BAÑISTAS 
. APARECEN BORROSAS POLAS PINGAS DE AGUA QUE ZAPUXAN OS SEUS OBXECTIVOS E MOITAS DAS 

PERSONAxES PARECEN VIRARLLE AS COSTAS. TODO O ANECDÓTICO FICA SUXERIDO. EN MAIOR GRAU, E· . 
. DÁSELLE AO PÚBLICO QUE OBSERVA AS IMAXES UN TEMPO PARA A IMAXINACIÓN;-TEMPO PARA SOÑAR 

. E PARA FUXIR DA REALIDADE. 

RICARDO GÓMEZ PÉREZ 

V1AXAR, SEN EXPERIMENTAR O DESEXO DE QUERER CHEGAR. SABER QUE CADA 
CHEGADA SIÑIFICA AO MESMO TEMPO UN DESENCANTO. QUE A TORRE PINA DE PISA 

NON É TAN PINA. QUE O EMPIRE STATtBUILDING NON É TAN AL TO E A PRAIA DO CEYLAN 
NON t TAN BRANCA COMO NOLA FIXERON IMAXINAB INC0NTÁBEIS FOTOGRAFIAS. 

A TOPARSE CON QUE A TORRE EIFFEL É UNHA MÁ CÓPIA DUN POSTER QUE OLLAMOS NA 
. AXÉNCIA DE VIAXES ANTES DE PARTIR. 

Q SENTIMENTO DE ESTAR NO CERTO E A REALIDADE 
· DE SENTIRMONOS TRABUCADOS. CHEGAR E EXPERIMENTAR O EXÓTICO BANAL, O CALOR , 

ABAFANTE E A AGARDADA MISERIA INSOPORTABEL. BOTAR DE MENOS O PROGRAMA E 
O BOTÓN CON QUE SE APAGA A TELEVISIÓN, DIAN1E DA QUE OLLAMOS E SENTIMOS 

TODO ABSOLUTAMENTE DIFERENTE. 

f ER QUE RECOÑECER QUE UNICAMENTE DISNEYLANDIA. O MUNDO 
SUBMARINO OU APCOT NA LONXANA NORDEAMÉRICA COS SEUS SHOWS SOBRE ESTE 

PLANETA SE APROXIMAN A NOSA. ID"EA SOBRE A META DA VIAXE 

SrnT1R ouE A TERRÚ REDONDA E QUE PARTIR 
SIGNIFICA SEMPRE CHEGAR A ALGURES QUE UN XA TIÑA FORXADO NO CALETRE DOUTRO 

XEITO. 
ANDRÉ GELPKE 

ANDRÉ GELPKE EXPÓN ATÉ O DIA 21 NA SAA DOS PEIRAOS DE VIGO 
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. ¡ · .. ptiblicacións, · · 

• 
11RITMO DE ROCK" 

Revista bimensual, editada en · 
Renteria. 

Trai algo de cine, comic, pero 
sobretodo música: Stranglers, 
Las Ruedas, The Church, Blue 
Velveti... rock radical galés, Male
vage, M.E.M.' etc. 

Distribúese en Vigo 
"Ritmo de Roe!<" está en: 

Mandoegul, nº 9-1º b. Renteria
Gipuzkoa. 

CONCURSO 
DE MAQUETAS 

A revista "Ritmo de Rock" orga
nizan o primeiro concurso de 
maquetas. 

Bases: non ter nada publica-

l Hbros 

PAPERS, CARTES, PARAULES, 
gor Gabriel Ferrater. Quaderns 
Crema. Barcelona, 1986. 566 
páx. 3.900 pta. 

Bela, belísima edición de tex
tos vários do poeta catalán ao 
coidado do seu irmán Joán. 
Textos que son partes de leitor 
para unha editorial catalana: de 
Vian a J. Roth ou Carson McCu
llers, as intelixentes notas de 
Ferrater son alg_o máis g_ue no
tas. Cartas a Gil de B1edma, 
maiormente; unha tradución, 
sen rematar, do Coriolano de 
Shakespeare; duas entrevistas 
e vários textos sobre poetas ca
taláns e outros .P.echan esta edi
ción indispensabel para os se
guidores do poeta catalán, 
pena de prezo. 

RAM DIÜRN, QOr Vicent An
drés Estelles. Els Llibre de 
l'Ossa menor. Ed. Proa. Barce
lona, 1986. 42 páx. 

Primeira entrega de Mural 
del País Valencia1 conxunto de 
60 livros dedicaao polo valen
ciano ao seu país. A presente 
fala das flores e son 28 poemas 
dedicados a elas. Poemas que 
teñen todo o bon e todo o rnau 
de Estellés, un poeta inconme
surável ás veces, e un poeta ín
fimo as outras, pero sempre 
sabe como facer os seus versos 
sen cair nen en requintamentos 
inúteis e sen dar nunca gato 
por lebre. Un livro a ver e, so
bretodo, cando saian os de
mais, a reler. 

LE POLAR, por Denis Fernán
dez Recatala. MA Editions. Col. 
Le Monde de ... París, 1986. 190 
p X. 40 FF. 

Polar é como se coñece na 
Franza á novela policial. O P.re
sente volume é un dicionário 
sobre tal xénero literário . Un 
bon, interesante ~. ás vec~~I 
discutfvel dicionáno que é ut1 
para todos, para o amante e 
para o que aborrece de tal xé
nero. Fernández, crítico da re
vista "Révolution" fai un inteli
xente achegamento á novela 
policial de noxe e de sempre. 
Un volume absolutamente re
comendável, sobre todo para 
aqueles que s6 usan dos espe
cialistas españois. 

SOBRE DOS ACANTILADOS DE 
MARMOL, por Ernest Jünger. 
Ed. Destino. Col. Destinolioro, 
251. Barcelona, 1986. 186 páx. 
450 pta. 

Edición de bolso dunha das 
máis importantes novelas euro
peas do século XX, e unha das 
máis desooñecidas. Unha gran
de novela que foi, estupida
mente, fida en clave política e 
que só pode ser lida como 
unha louvanza dá liberdade 
contra toda tirania, pero tamén 
é algo máis: unha espléndida 
novela que crioli escota: O De
serto dos Tártaros e máis A 
costa das Syrtes, de Buzzatti e 
Gracq respectivamente e que 
desde aqu1 recomendamos ler, 
e se é posível, as tres seguidas. 

L'AROUEOLOGA VA SOMRIU
RE ~BANS 'DE MORIR, por An
to~r .~erra. Col. ·La Negra nª 4. 
E<;f1c1ons de la Magrana. 176 
pax. 400 pta. 

·Segunda entrega policial do 
escritor mallorqum Antoni Se
rra, entrega na que volve apa-

do en formato LP, maxi ou mini 
Lp. Mandar a maqueta antes do 
l5 de Abril. Prém1os: gravación 
dun single. (Ver enderezo na re
señada revis,ta). 

FALARES.DA ESCOLA 
Con este título o Coléxio Público 

. de Beo-Seaia (Malpica) edita 
unha revista escol·ar, elaborada 
p·olos próprios ·alumnos e que 
vai polo seu número 5. Na por
tada deste último número preci
samente oferécesenos a imaxe 
dun xoven punk que observa un 
cartel de "na Gal iza en galega'.'. 
A publicación canta adema1s 
con páxir:ia ~e notícia~, editorial, 
textos cnat1vos, cantigas, pasa
tempos, humor, com1c e 1:1nha 
análise sobre o tema da emigra
ción. 

recer o seu detective catalano
portugu~s (n!l primeira ~els9 
Mosque1ro ainda perteric1a a 
polic1a lusa). Un paso ad1ante a 
respeito da anterior entrega (El 
blau pal. lid de la rosa áe pa
per) e unha mistura entre o que 
se deu en chamar novela negra 
e novela detectivesca. Cuarta 
entrega dur:ha colección poli;
cial en catalan (e, por agora, so 
de escritores cataláns) que in
tenta publicar un número cada 
mes. Unha iniciativa que que 
máis quixéramos pudese facer- · 
se na nosa terra. 

EPISTOLARIO IBERICC?: Carta~ 
de Unamuno e Pascoaes. Ass1-
rio & Alvím. Lisboa 1986. 92 
páx. 

31 cartas do portugués e 2~ 
do español conforman a terce1-
ra entrega das obras completas 
do poeta portugués dadas por 
Ass1rio & Alvím. Non son as 
cartas nada do outro mundo: 
nen revelacións1 nen rexou
beos, nen nada ae nada: cartas 
de amigos que se _fan p~lota e 
autobombo. Un ep1stqlar~o que 
só é cu_riosidade de b1bll_ografo 
ou admiración de súbdito: xa 
do español, xa do lusitano. 

MUTS 1 A LA GABIA, por An
dreu Martin. Col. La Negra nº 2. 
Edicións de la Magra na .. 174 
páx. 400 pta. Barcelona, 1986. 

Segunda entrega en catalán 
de Andreu Martin (xa leva 3) na 
que non fai máis que traducir 
ao idioma de Maragall a s_ua 
JJrimeira novela en espanol 
Af:!rende y Calla, onde a narra
ción está relatada desde o pon
to de vista dun marxinal que re
mata na delincuéncia. Se non é 
a mellar novela de Martín, a 
presente amasa todos os seus 
acertos que levaria a bon porto 
en obras coma Si es no Es ou 
Prótesis. 

1912 + 1, por Leonardo Scias
cia. Adelphi Edizioni. Milano, 
1986. 98 páx. 12.000 liras. 

Ültimo libro do escritor italia
no. Típica narración sciasciana 
onde se mistura o policial coa 
investi_gación social e a compa
ranza co presente. Unha dona 
da alta burguesia, casa cun ca
pitán do exército, mata ao seu 
amante (asistente do seu mari
do). O xuizo, as reaccións da · 
prensa, da xente, a lexislación 
social, o entorno político só po
den conducir a un resultado: a 
absolución, sen cargos, da in
culpada. Todo iso acontecia no 
ano 1912 + 1 (1913) e é unha 
história verídica. 

EL MUNDO DEL OBJETO A LA 
LUZ DEL· SURREALISMO, por: 
Juan-Eduardo Cirlot. Antliro
pos Editorial. Barcelona, 1986. 
126 páx. 565 pta. 

Será 1987 o ano Cirlot? De 
momento eis un dos seus jm
portantes livros. Estamos na 
era do obxecto, certamente, 
avisa o crítico-poeta, pero o ob
xecto pode ser tamén o home, 
eis o perigo. O surrealismo, e 
toda a arte verdadeiramente 
avanzando, loita contra a ensi
mismación do obxecto, contra 
o home como obxecto. E so
bretodo un apéndice onde ero
tismo e pornografía son, dunha 
vez por todas, deslindados en 
tres páxinas ,e con conceitos 
claros. 

X.G.G .. 

AXIRDA. 

EXPOSICION DE 
ALFONSO RODRIGUEZ 

FOREN 
Na Nova Saa de Exposicións da 

. Caixa de Aforros de Vigo (Rua 
Policarpo Sanz) está aberta des
de o 13 de Febreiro unha eXP.O
sición do pintor Alfonso Rodrí-
guez Foren. . . • 

l -libros 

ESCOLMA DE TEXTOS 
CON .GALIZA AO FONDO 
Xosé Núñez Búa 

Nova entrega dos "Documentos 
para a historia contemporánea" 
de Ediciós do Castro, unha das 
máis interesantes aportacións 
editoriais no camiño de acheg·ar 
a historiografia a un público non 
restrinxido nen só especializa
do. Desta volta é un dos nomes 
históricos do galeguismof Xose 
Núñez Búa, quen ve ref exada 
parte da sua importante obra. 
periodística, política e de cria
ción. Unha escolma ampla e in
teresante, abondosamente ilus- . 
trada cunha iconografia que é 
de agradecer e que nos identifi
ca máis cos nosos devanceiros 
-verba que parece remeter a 
un pasado remoto cando está aí 
ao alcance da memória imedia
ta. 

CÁSTELAO OU A 
PAIXON DE GALIZA (1) 

Daniel cortezón· 

Primeira entrega dunha triloxia 
draQ':!ática, o primeiro volume 

· veu baixo o título de "O anima
dor de ilusións". Ne la abórdase 
a . figura de Castelao desde 9 
ponto de vista da sua- personall
dade e psicoloxía, desvean_do. o. 
interior dun home angustiado, 
só, introvertido ... que se defen
de co· humorismo e a entrega 
total á causa do seu povo. 

DETRAS DO SILENCIO . 
Xosé M. Martínez Oca 

Edicíós Sotelo Branco entrega 
un novo libro de Martínez Oca, 
un dos novos criadores máis ~ 
prolíficos. Con este volume, que 
contén tres diferentes relatos, e 
que gañou · o Prémio Casado 
Nieto-1985 segue prestixiando a 
sua "Coleción Medusa" que re
centemente recolleu o libro de 
Lois Diéguez "A Canción do Va
gamundo" e "Antón e os iño
centes" de Méndez Ferrín, que 
ve unha segunda edición (de
nantes no 76 en Xistral). 

ROBINSON CRUSOE 

Daniel Defoe 
Segue a "Colección Xabarin" 
completando unha selecta obra 
de literatura xuvenil dirixida ao. 
público galega, iniciativa apai
xonante e que está trasladando 
ao noso idioma o mellar e máís 
coñecido da l.iteratura mundial 
do xénero, senda Manuel Rivas 
o que se codea co seu "Todo 
ben" -no meio da colección 
como único autor ·galega. . 

A obra de Defoe ten unha coi
dada tradución e introdución de 
Gonzalo Navaza. 

Anúnciase a saída de obras de 
Gastan Leroux, Swift, Conan 
Doyle, Le Clézío e Míchel Tour
nier. 

Xogos perigosos 
(ven da páxina 14) 

tan por ou_tra banda. Se non 
manexas a· lume non te 
qu·eimas . .E non esquezamos 
xamáis o que Sartre dicía na 
sua· comedia "La puta respe
tuosa": "Cuando tres blan
cos americanos están ha
blando, es qué va· a morir un 
negro". 

Para Estados Unidos -os 
que teñen m·anises, petro
.leo, ouro, ¡vaia!, el~s, ·os de 
sempre, os . que mango
nean- máis de medio .mun
do e a mitade do outro me-

. dio, somos negros. o 

1 convocat.órias 
CANTARELIÑA 

Realización 
A ·Cantareliña-87 levarase a 

cabo da seguinte maheira: . 

1.-Celebrarase como mínimo 
un festival en cada província, 
durante os meses de Abril e 
Maio. O aumentar o 11Úmero de 
festivais queda a xuício dos or
ganizadores segundo a cantida
ae de _grupos que se presenten. 

. 2.-De todas as cancións 
apresentadas serán selecciona
das 10 para participar na final a 
celebrar en San Sadurniño (Co
ruña); o 27 de Xuño. · 

3.-Haberá unha oelega.ción 
de Cantareliña en cada ptovín

. cia á que deberán dirix1rse os 
que queiran participar. 

4.-Aquelas zonas de influén
tia galega (Norte de .Portugal, 
Oeste de Astúrias e Bierzo) e os . 
Centros Culturais Galegas radi
cadós fóra de ·Galiza tamén po
den participar na Cantareliña. 

5.-Grabarase o quintó disco 
de Cantareliña coas· dez can
cións sefeccionadas p~ra a final. 

6.-Haberá dez prémios de 
50.000 pesetas para c;ada un dos 
grupos seleccionados. 

BAS.ES 

1. As cancións serán inéditas 
na música e na letra. 

2. Deberán ser de corte infan
tfl e interpretadas por nenós que 
nascesen a part1r do primeiro de 
Xaneiro do setenta e ·cinco._ Os 

1 

A VARIEDADE DO 
SISTEMA 
LINGÜ$TICO ... 
(v~n da páxina 24) 

merciantes sobre a vella no
breza rural norteña, marcou 
tamén o final do apoío á lírica 
palaciana por parte dos mo
narc.as portugueses, preocu
pados polo fortalecimento fís!-

. co e moral dos seus corte
sáns, para o que a prosa di
dáctica e a História resultaban 
moito· máis uteis do que a · 
poesia. Do lado galega, a de
cadéncia das peregrinacións a 
Santiago e con ela a da Corte . 
episcopal composte1$rna, a · 
sustituición da nobreza nativa 
por outra foránea coa vitória 
sobre Pedro 1 dos seus. irmáns 
bastardos, os Trastámara, e as 
loitas entre os vasalos e os se
ñores, e c;:los señores entre si, 
tamén non criaban · un clima 
adecuado para o cultivo deste 
xénero. Xogra.is e trovadores 
teñen que refuxiar-se nas Cor
tes frívolas e galantes dos reis ' · 

·de Castel a Enrique 11, Juan 1, 
Enrique 111 e Juan 11. Mais -
afastada das suas raíces popu- ' 
lares, tendo de desenvolver-se 
nun meio cultural e linaüístico 
estraño, cada vez má1s acas
trapada, máis contaminada de 
castelanisníos léxicos, morfo
sintácticos e fonéticos-, após 
unha etapa inglória de virtuo- . 
sismo · formal, a vella poesia 
galaico-portyg\,Jesa desapare
ce, pois -conservando os me
.tras- pasa a escreberse ínte
gramente en castelán. 

Do seu desigual combate co 
castelán -língua do Poder po
lítico e en consecuéncia tamén 
do .Poder económico e cultu
ral- o galego sai con cicatri
ces e mutilacións, algunhas 
delas indelébeis. Mais, en de-·. 
terminadas Circunstáncias, é 
xa unha vitória a sobrevivén
cia e o tempo todo o arranxa 
a non ser a marte. Desa míse
ra fala de campesinos e mari
ñeiros (utilizada apenas por 
outras camadas sociais da Ga
liza para funcións nobres. ou 
importantes) a que o tiñan re
ducido, o galegó voltaria ser 
l.íngua escrita co Rexurdimen
toltesurximento literário da 
segunda metade do século 
XIX. E, a partir de entón, nun
ha. nova etapa da sua vida, te.n 
ido paulatinamente recupe
rando os campos de que fora 
expulso. De lrn.gua exclusiva
mente popular e familiar, pa-

Ail~t23 

cantores non poderán 'ser me
nos de dous nen máis dez. Na 
parte instrumental non haberá 
límite de idade; recomendamos 
que os acompañantes non se-
xan máis de 12. · 

3 . Premiarase o conxunto da 
letra-música-interpretación, e 
terase en conta para a clasifica
ción o feito de que sex_an ca,n
cións que, aínd<! senda mfant1s, 
teñan ar e cont1do galega, non 
somente nas letras senón no 
xeito musical. 

4. Até o 30 de Marzo poderán 
inscréberse os que que1ran· par
ticipar. A inscnción f~r,ase en 
calquera das delegac1ons de 
Cantareliña. Os participantes 
-apresentarán: a) nome do gn.~
po; b) nome e data de nasc1-
mento dos componente~; c) 
un ha cassette na _que-estara gra
bada a canción que pretenaen 
presentar; d) letra da mesma; e) 
partitura cóa melodia. 

5. Actuarán o dia que se lle 
asigne. 

6. O xurado que seleccione as 
dez cancións que pasen á final 
será nomeado polos organiza
dores. 

7. O grupo Saraíb~:s resérvase 
o direito de grabac1on d.as c~n
cións finalistas, comprometen
dose a que os posíbeis ingresos 
que pudesen, perceber _por este 
conceito seran para fondos da 
Cantareliña. 

8. Asimesmo o grupo Sarai
bas resérvase o direito de inter
pretación das anteriore~ bases. 

sou a ser unha outra vez ta
mén língua · culta. De matéria 
apropriada apenas para ·a poe
s1a llrica; a veículo da expre
sión dramática, da prosa de 
ficcións e da prosa ensaística, 
científica e técnica. Ainda 
hoxe língua· B dunha situación 
diglósica en que _o castelán 
desempeña o papel de língu? 

A moitos dos seus talantes 
e~tán · comprometidos . nun 
proceso ·de normalización só
cio-cult_ural do galego que lle 
devolva o Ensino, a Adminis
tración e a Xustiza, xa que non 
as · Rélacións -fnternacionais. 

Canto á sua norrnativización 
-que no referente á ortogra
fia tanta~ polémicas ten levan
tado .nos últimos tempos-, 
oferece na realidade menos 
problem_as dos que nunha p~i
meira vista de ollos poderra 
parecer. Existe· na tradición li
terária e no próprio sentimen
to lingüístico dos falantes non 
obsesionados polo voluntaris
mo reintegracionista unh~ 
riorma culta galega que se d1-
feréncia nitidamente, tañto na 
fonética, como no léxico e na 
morfoloxia, do portugués-pa
drón europeu. 

Entretanto, a história do 
portugués desenvolveu-se de 
modo totalmente oposto ao 
do galego. Se este último pra
ticou só o heroísmo escuro da 
resisténcia, o primei-ro· tiña vi
vído brillantísimos períodos 
de difusión e domínio. Língua 
dunha nación libre e soberana 
que ·a fina is do século XIII 
completara o i:>eu tamaño pe
ninsular definitivo, o portu
gués viaxou desde eomezos 
do século XV coas caravelas 
dos descobridores a terras lo
nxíncuas, - enriquecendo-$e 

'con palabras que desi9naban 
realidades até antón ignora
das polos europeus. Estaba·n a 
fixa.:.10 gramáticas e ortogra
fistas -xa embelecido por 
prosistas e poetas- cando 
vive os momentos decisivos 
da sua expansión ultraryrerin.a. 
No Brasil sobrepon-se ás lín
guas indíxenas, facendo-as 
desaparecer, como outrora o 
galego se sobrepuxera e fixe
ra desaparecer os dialectos 
mozárabes do Sul de Portugal. 

Na Africa e no Oriente trans-
. forma-se nun sabir que sérá 
utilizado durante séculos por 
todos os pobos da Europa 
para a evanxelización e o co- , 
mércio. Multiplica asi case por 
cen a área inicial. o 



·A·. tristeza 
, do país 

MANUEL RIVAS 

11 Este· é un país moi triste", 
· respondeu ceñudo Garcia 

· Agudín cando lle inquiriron 
sobre a verdade ou non da venda 
de favores de Coalición Galega: 
Non sei se Agudín ten· moitas do
tes para a arte da bola, pero .eu · 

-acordeime do lexendario deporti
vista Amoedo. Ante calquera pre
gunta, fose sobre me·tereoloxia ou 

· gastronomia, o xogador _contest~-
. ba . i~pertérrito :; "O ernpatre té

molo segu.ro" .- Era U1n gran comu
nicador Amoedo. Reagan é outrd 
astuto despist_ado histórico. Pre
gúntanlle. sobre o escuro asunto 
da venda de armas a Jrán. Ronald 
pon cara de póker e responde de 
tacón: "Eses nicaraguanos · son 
moi tristes". 

Non se podia· pedir máis por me
nos. A Agudin interrogábaselle so
bre unha minucia de sesenta -mi
llóns e el, en xenerosa réplica, fixo. 
unha fonda análise sobre a psico-

. loxia colectiva de Galicia. Os xor
nalistas somos víctimas da atmós
fera morbosa e adicámonos a p·es- _ 
cudar ~n sucesos que o único· que 
dernostran é o bon funcionaniento 
da economia liberal. Se todo .se 
rixe pola lei da oferta e a deman
da, ¿a qué ven este escándalo?. Se 
as sospetitas se confirman o .máis 
que conseguiremos é reforzar cun 

· novo exem p~o a contu ridente lóxi
ca do mercado, ou se o prefiren da 

I\ feira, que xa saben da vocación 
agrarista de Oiaz Fuentes. . 
· Frent'e a tanto materialismo ver

gonzante Garda Agundin condú
cenos por camiños de trascenden
cia. ''¿A. quen po<;ie interesar aon-

. de foron parar sesenta qui llos se
nón aos tristes cidadáns dun triste 
país?". Se a xente fose ale.gre, se 
estivese conta:x:iáda _da alegria de 
v iv i r, se allíxeirasen tanto toucíño 
coa chispa da vida, ¿a qtie preocu
parese pola hionradez de_ sesenta. 

. quHos de cailderilla ? .. o diñeiro t1e11- -
s·e ou non se te111, _¿a quen lle im
porta de onde veña senón á xente 
resentida e tr,iste? .. Os únicos que 
teñen direito a rirse están rio cimi
terio ou no Panteón de ·Gal egos 

' 

. 

,, 

llusfr,es. • ¡· 

· TVG, permitan que lles·faga 

A · vafiedade . do sistema . - . 

lingüístico galégo-portugUés (1) 
PILAR VAZOUEZ CUESTA 

A descoberta por Humboldt de que 
a linguaxe non é un ergon, Lin 
produto perfeito e acabado, se

nón unha e_nergf!,ia,. unha forza en ac
ción, algo que está continuamente a 
transformar-se, ten x<;i case dous sécu
las de existéncia, inais ainda hoxe .é 
moitas veces esquecida por persoas 
preocupadas polos pr9blemas lingüísti-
cos. . .. 

Unha língua viva -non acontece 
igual coas línguas martas, relíquias ar
queolóxicas que, como moito, son utili
zadas con fins rituais mais cuxo status 
non é de modo algun invexábel-::- cons
titui · un perfeito devir. E non porque · 
naza, creza, envelleza e morra como os 
organ.ismos naturais, senón porque -
como feito social que é- evolui. . 

A evolución .lingüística -que atinxe 
ao vocabulário ·(onde resulta máis· fácil 
de det~ctarke, de modo menos visíbel 
mais con consecuéncias moito máis 
profundas, tanién á fonétic_a, á entoa
ción e á morfo-sintaxe- é, en condi
cións normais, .o bastante lenta (ainda 
.que os seus ·efeitos son xeralmente per
ceptíbeis .no decurso dunha ·vida huma
na) .como para· que non tañan os fala.n
tes clara consciéncfa dela. Non debe fal
tar-lles, contodo, unha certa intuición 
do fenómeno do que son os suxeitos, 
pois en-todos os espazos lingüísticos e 
en -todas as épocas encontramos quen 
clame contra a corrupción da fala . cqn
temporáhea. Fala xulgada se.mpre infe
rior á dos avós por esa espécie de espe-
11 ismo que fai ao home mitificar o pasa
do e poi a atracción que as ' línguas mar
tas exerceron sobre os filólogos. 

Na r~alidade unha líng_ua viva1 porque 
o é ou para .manter-se así, ten de mu-

. dar. Só as rínguas que xa non se talan 
permaneceñ estáticas e posuen estrutu
.ras · definitivas. As línguas en uso están 
constantemente a experimentar mudan
zas. Mud·anzas, ás veces, de início, pou-

~ co importantes mais que, como puxañ 
unhas por outras, terminan por modifi
car a sua estrutura. Porque cada estado 
de língua constituí un equilíbrio inestá
bel que pode romper-se e en efeito se 
rompe, en calquer momento, para vol
tar a refacer-se dun ou doutro xeito. 
Sendo este repetido tecer e · destecer 
condicionado e_n grande parte por facto
·res extra-lingüísticos, ¿como esperar 
que a evolución dunha língua como a 

· gal~go-portuguesa espal lada polos cin
. co Continentes se tetja producido de 
maneira uniforme? 

Mais,- alén diso, as línguas vivas non 
son h'omoxéneas, ainda que a relativa . 
fixeza ~sobretodo por escrita:- da nor
·ma culta e o complexo de superioridade 

eampamelitó civD 
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dos seus usuários, que se resisten a re
coñecer nón xa a lexitimidade mais nen 
sequer a existéncia de padróns lingüísti
cos distintos do seu, podan disfarzar 
este feito. As línguas viv'as están diver
sificadas xeográficamente e estratifica
das socialmente. Apenas no centro de 
cada área e en boca de determinados 
indivíduos coinciden o uso e a norma. 
Son, _pois, tres -temporal, espacial e 
social- as dimehsións a tomar en con
sideración nunha reflexión como esta 
sobre a unidade ou a variedade da área 
que no's ocupa, dimensións que se in
terferen mutuamente facendo máis 
complicada a previsión da sua deriva. 

-Ainda sen _sair-nos do terreo dunha 
ortodoxa · sincronia, limitando-nos á 
pura contemporaneidade, apresentan
se-nos as seguintes dúbidas: ¿Até que 
ponto será unitorme unha área como a 
galega-portuguesa que abranxe unha 
sétima parte da terra? ¿Podemos dicef 
que esp área · está hoxe relativamente 
sedimentada ou, polo contrário, en ple
na efervescéncia? No segundo dos su
postos, ¿é rápido ou ·lento o seu ritmo 
dé evolución e leva-a a unificar-se ou a 
diversificar-se? ¿.Existe nela un centro 

. de poder ou capitalidade lingüística que 
impoña a sua norma? [Cal o portugués
padrón con suficiente prestíxio para que 
o aceiten todos os talantes? 
· E pasando ao campo da diacronia: 
¿Como se explica historicamente a 
constituición da área lingüística galego
portuguesa? ¿Que factores xeográficos, 
poHticos, sóéio-económicos e culturais 
·modificaron através dos tempos a sua 
configuración primitiva? 

Ou penetrando no suxestivo mais me
lindroso reino da futuroloxia: ¿Que 
ameazas pesan neste momento sobre a 
área lingüística galega-portuguesa? 
¿Está en perigo a sua integridade terri- . 
torial? ¿Existe nela risco de quebra, de 
que se fragmente en línguas tan dife
rentes entre si como e son hoxe as ro
mánicas? ¿Cais os principais frentes a 

defender? ¿Pode facer-se algunba causa 
para frear a evoluci.ón dunha língua? 

Comecemos por relembrar a História. 
O galego -nado como unha maneira 

innovadora e revolucionária de talar o 
latin na antiga Gallaecia romana (que 
incluia, alén da actual Galiza, as provín
cías portuguesas de Minho e Trás-os 
Montes) avanzou para o Sul en azas da 
Reconquista, sobrepondo-se a dialectos 
mozárabes máis conservadores (que 
non coñecian, por exemplo, a perda do 
I e do n intervocálicos) aos que termi
nou por subsistir. Língua autóctona no 
Norte, língua de colonización no Centro
Sul do país, perdeu aquí algunhas das 
suas características norteñas e unificou
se por nivelación de localismos conver
tendo-se en portugués. Podemos dicer, 
portanto, que o portugués é L!nha ver
sión centro-meridional do galega, 
como, do outro lado da raía fronteiriza, 
o andaluz é unha versión meridional do 
castelán. Mais, encanto este non pasa
ria de ser unha variedade rexional do 
español, aquel ascendeu á categoria de 
língua-padrón de Portugal. 

Dá-se asi a primeira división da área 
lingüística galego-portuguesa.; a que se
para o portugués do galego. Encanto a 
versión centro-meridional do galego -
dignificada polo estabelecimento en Lis
boa da Corte (sempre foi considerada a 
Corte espello de ben talar)- se esten
derá polo Mundo acompañando a case 
incríbel expansión ultr:amarina portu
guesa, a orixinária será inmolada ao Sul 
do Rio Miño en aras da unidade lingüís
tica lusitana e abandonada ao Norte, na 
Galiza, ao seu destino, un tráxico desti
no de invasión estranxeira-e de avasala
mento. 

Constituen-se deste modo na área 
ainda só peninsular da lín~ua duas sub
áreas, ou espazos con vida - própria e 
história separada, que criarán as suas 
normas. Ao período áureo das desco
bertas e colonización de terras lonxín
cuas que fai do portugués unha língua 
imperial corresponden os séculas escu
ras do galego, unha longa noite de case 
catro centúrias en que perde a escrita e 
até a conciéncia da sua identidade, che
gando a xulgar-se dialecto do español 
ou até español incorrecto. A língua poé
tica por ambos partillada durante máis 
de dous séculos -o galaico-portugués 
dos Cancioneiros medievais- perdera 
importáncia na segunda metade do sé
culo XIV terminando no século XV por 
morrer, non tanto en razón do seu esgo
tamento estjlístico como por motivos de 
natureza extra-literária. A subida ao tro
no da dinastia de Aviz, que significou o 
triunfo da emprendedora burguesia lis
boeta de armadores de navíos e de co-

(pasa á páxina 23) 

Don Sebastián cumpre dez anos 
GUSTAVO LUCA DE TENA S. efiores ' r~sponsábeis · da 1 

· tr1es perguntas que . .9·grade- · 1 

T. iña qu_e se chamar Galicia -
c·omó aquel gran.xornal. qúe di-

Péro como don· Sebastián non re
g.resaba, outros pensaron en ocupar a 
chaira ermá que deixaran -á sua es
querda os .diários da Gal iza. Daqui a 
un mes anúncian a aparición en Vigo 
dun animoso xornal ao tempo que 
outro grupo prepara a saída dunha 
segunda :9abeceira djária para antes 
dun ano. E ben sabido que os constru
tores destas alternativas , tropezarpn 
coa opo_sición activa dalguns -sócios 
promotores do nunca chegado Gali
cía, .que se reservabán en holocaústo 
para aquel anunciado milénio do xor
nalismo. 

cionalista que era o folleto de promo
ción: As novas tecnoloxias permiten 
xa levantar a estrutura industrial dun 
diário en cousa de dous meses. A Te
levisión Galega, que era un aparato 
considerabelmente máis volumoso, 
fíxose tan a correr que derrapou inclu
so do Diário Oficial:--

ceria contestasen nieste mesmo - 1 

meio (supoño que o lerán, 111on?) 
A primeira é se Bigote Arrocet 

riecebeu al,gunha r:eprimenda ou 
amonestación J:~ol,.a bu~la que}ixo 
dos _galeg ;; ca~ ;.- ... aiu en Lua 
Nova". . 1jl•"' ... i.;, t:.f 

A se _ ~a é.~ l lec;.~agaron o 
mesmo! ~es.~:~}:S.:,_~e ~if!_r:~xar a 
aquele~ que .·~ª2~os ~ ·j/) v. G,_ (to
dos os ~á[ego.~~rnLelr~~. · · 

A tercej ª refírese,a~ ~e pensan 
seguir tra:e.ndo-.; 5pe.rS,9Cxes destes 
que. tagan a Wrlarifa nosa tala e 
de nós. 

1Espero· a contestación. Será 
- moito pedir? . · d 

MANUEL OSÓRIO 
(Chantada) 

. rixira en. Vigo Paz-Andrade na 
década dos vinte. Se non contei . nial, 
xa foron alá dez anos desde a publica
ción daquel fol.leto que propuña ur 
diário nacionalista, radicado en Com
postel.a. Anteclpábase ao fina1-da Dita
dura e previa a necesidade de contar 
ci.mha op1iníón non delegada na re- ' 
construción política. Todo o pais 
subscrebeu accións para que chegase 
a realidade dun diário distinto, que 
continuase a tradición· culta, compro
metida ~ . emancípadora do xornalis~ 
mo galego da República. Para moitos, 
á pergunta. de cando sai o Galicía co
mezou a ser como unha máxí'ma se
basii a nista. 

- Ninguén diga que unha sociedade 
anónima pode facer da sua capa un 
saio porque este diário ·era un_ha _pro
posta polítka/ desde a eleidón da ca
becei ra até o discurso que se levou 
porta por porta naquel catecismo na-

Eu pola contra teño escoitado ·que 
p do diário Galicia quer ben matina
do, con todos· os fios atados e ben 
atados, e que por iso vai xa polo déci
mo cumpreanos. Pois que un dos pro
motores é delegado do goberno espa-

·. ñol, outro presidente do goberno au-
, tónomo, alguns máis firmantes de 
Realidad-e Galega _ e moitos _mais ani
mosos subscritores, libres de toda 
·sospeita no seu .. debezo por un diádo 
alternativo, eu penso que este ·público 
que todo o metece tiña direito a unha 
explicación. ' o 
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