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O Ensino Médio á rua 

Como e por que .se mobilizan · 
os estudantes (páx. 12 e 13) 

A Coruña: persecu
ción de película . 
....................... (páx. 4) 

1 Congreso do POP 
....................... (páx. 4) . 

Asalto á sede central 
do Bf'JG ........ . (páx. 5) 

Ruptura __ no indepen
dentismo catalán 
....................... · (páx. 6} 

A nova URSS 
..................... :. (páx. 7} 

Mexiloeiros: enfren- · 
tamento O Grove
Camb¿;1dos (páx. 1 O) 

· A morte de . Zeca 
Af~:mso ....... (páx. 1 O) 

Cuota do leite: -mani
festación o 28 
........ : .... ,; ...... (páx.· 1 O) 

A Galiza secreta 
.............. ... · ..... (páx. 16} 

·Última entrega de Pi- · 
· lar Vázquez Cuesta . 

................ ~ ..... (páx. 16) 

Adeus Ruada, adeus 
.· .................... (páx. 20) 

Firr:nado por CXTG, CCOO e INTG 

O ~cordo sindical ·. p9de dar 
lugar· a importantes 
mobilizacións (páx. 3) 

Os responsábeis sindica is· mostráronse contentos e espe
ranzados co acordo a qu'e chegaron. Tanto Amor Deus, 
como Fernando Acuña ou Xan Carballo consideran qu~ a 
unldade de acción e moi positiva para a clase obreira ga-
lega, fa~endo as segui~tes valo-~ació~s: . · · 

Camilp Nogueira no Clube 
"Alén .-Nós" - . (páx. 5) 

Coa intervención do pres.i- colóquio, até agora . pro-
-dente do PSG-EG, Camilo gramadas. A primeira tive- . 
Nogueira, o clube naciona- ra como protagonista ao 
lista "Alén Nós" celebrou ex vicepresidente 9a Xun
·a segunda das . suas Ceas,.. · ta, Xosé Luís Barreiro .. 

· Lugo: · os árbitros . cairon na · . 
rede ·(páx. 1s) 
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Eloi Villada, Manuel Feméndez, Alfonso Rivas, Femando Cu~ 
ñarro, Xosé M" Dobarro e Antón Femández (vogais). 

Que unha muller, qu~ contempla · 
desde a fiestra dun primeiro · piso 
como. un rapaz revolve no lixo en 
busca de plgo que comer, s~ crea no 
direito de baixar e pegarlle, como 
observoü o noso colaborador des,. 
prazado a Melilla, indica claramente 
cal é a situación nesta cidade norte-

Que o · axuntamento -gobernado 
polo PSOE proiba a entrada na pisci
na municipal ·aos rnqometanos é 
ilustrativo do racismo institt,1cionali
zado. Aumen.tou en agres.ivi_dade e 
violéncia alentado por un melillismo 
q4e ten por único interés a defensa 
do dobre salário (un funcionário do 
Estado cobra soldo duplo en Ceuta e 

Marrocos. Os musulmáns de Malilla 
somos todos marroquinas". 
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Redacción: Manuel Veiga. Xan Carballa 
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africana. · 

Pero o PSOE escolleu, de momen
to, unha via totalmente contrária . . 
Cando máis falta facia un politico 
como Delegado 'do Goberno, pois a 
solución 'politica unicamente, apos
tou pala policial ,_represiva, pondo ao 
mando da cidade a un Powe•ia..i o Co
misário t. Cés_p·e~,,~,-~Qd' do co1i'H>..., 

mez. Manuel Rivas, Xesus Vega, M. Chouza. R. Cid, XM. 
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Vaqueiro, Antón Mascato, Xico Peña, Xoan M.' Estévez, Ma
nuel Lueiro Rey, Anselmo López Carreira, Hemán Naval, A 
Cordero, Lupe Ces, Francisco Ant. Vidal, Xavier Seoane, Ri-Melilla). · · Todos estes anos tanto en .Ceuta 

como en Melilla, existia unha certa 
convivéncia, ·a inda que claramente 
desetjuilibr:ada. 

Chegouse. asi a un cltma de violén
cia. aberta, de enfrentam·ento entre 
as duas comunidades, que non par~
ce ter outra solución lóxi.ca q!-Je non 
sexa a saíd·a dunha delas deses terri-

poucos polos seus veciños. -~~--
. cardo Rivera, X. X Piñeiro Cochóñ; Plácido Lizancos, Lino 

.. ) Braxe, Xesus Campos, Manuel Estrada, Gonzalo Viles, Ale
xandre Banhos_ 

A lei de extranxaria significou o 
ponto de· partida dunha carreira sen 
retorno. As lóxicas protestas dos 
musulmáns · reclamando a legaliza
ción da sua situaoión, nadas e cria
dos en Ceuta e Melilla, cidades· baixo 
.o domínio do Estado español, pero 
sen ter os díreitos dos súbditos dese 
·estado, fixeron sair á superficie, con 
toda a sua crueldade, un racismo 
que .xa antes se contemplaba facil
mente, pero que ainda pre~endian 
acochar por- vergoña. 

tórios. . 
lsto é_polo menos b que pens~n os 

musulmáns. Sid Driss Abdelkáder, lí
der relixioso, considerado polo Go
berno español comó moderado, é 
claro · na entrevista publicada neste 
mesmo número: "queremos que Es
paña faga o mesmo que outras ve
ces, que descolonialice estas cidades 
sen vert.er unha pinga de sangue, 
aproveitando as boas relacións con 

Paralelameñte, a situación que se 
presenta na península estátotalmen
te deformada polos meios de comu
nicaciqn que apostan por un nacio
nalismo español a ultranza que non 
só retrasa unha descolonización que 
ten que chegar antes ou despois, se-

. nón que, qrndo chegue, vai ser trau
mática ·para moitos cidadáns. 

O poeta Manoel Antonio, nas sua~ 
· cartas a Rafael -Dieste, qu~ polo ano 
-1921 facia ,, a ·guerra en Africa", di
cialle: "Queres rexe·nerarte? . Faite 
soldado de Adbe-el-Krim ou füxe". 

, Fotognfia: Ttno Vil, Chus Garcia, Moncho Rama, X Marra, 
X. M. Albán, E. Reimóndez. Che, X. M. Fontén, X. L Diaz, 
Nelson Gómez. Moncho lglésias, Alexandra Diaz, Delmi Al
varez, Xosé Luis Suárez Canal, Manuel Sendón. 

Ilustración: Xosé Lois, Pepe Carreiro, Cali, Calros Sitvar, Fe-
rreiro, Fefo, Xúlio Gaioso, Anxo Baranga, Tokio, Hermida. 
Axlindas: Novosti, AON, Jana e Prensa latina 
Deseño e Montaxe: Xoselo Taboada, Guillermo Gómez 
Corrección Lingüiltic:a: Femando Carballa 
Publicidade: Xosé Feméndez Puga (Director), Rodolfo La

mas, Juan Louzén (Madtid-Tfno. 91 -2395534) 
Redac:dó!1 e Admu.tr.dón: Rua Pontevedra 4 • 6°.(36201 

Vigo) - Apartado de Correos 1371 (36280 Vigo) Telfs. Redal>
ción (986) 222405 - Administración e PubHcldade (986) 
433624 

Imprenta: E.C. C-3 1958 
l)epó9ito legal: C-003--1977 
ISSN: 0213-3105 

A NOSA ~ non • Identifica -u.m.m. C011 8111-
iios de oPnlón publlcados nas 1UaS pólnas. r1llp8itando a 
indepecMMllCia dos W.19 Mrtores. Non ... mantén comispon
cMncia IObr'8 orixiNh non sollcltados. Esd i-mltlda a ,.. 
pcodución. Mmpre que .. cita procedénc:ia. 

\ ·.~ ' 

1 cartu 
FERRfN 
O para min lamentable artigo de 
Carlos Perei.ra Martínez, onde ful
mina escomuñón do nacionaHs
mo contra Xosé L. Méndez Fe
rrín, obrígame case a dici-lo se
guinte: 

1 º) O Ferrín pensaba como 
pensa agora en canto á disciplina 
lingüística xa hai uns cantos 
anos. Véxase o seu traballo_ en 
"O porvir da lingua galega", 
Lugo, 1968. . 

2°) Aínda que sexa inútil o dici
lo, subscribo con tódolos seus 
puntos. e comas o artigo do Fe
rrín no Faro do Luns que deu ori
xe ó recruamento actual· da loita 
polo papado. Se non estou xa, 
espero ser escomungado agora, 
pois dificilmente podería esperar 
máis honrosa compañía. 

3°) Tendo en corita os contidos 
de A NO.SA TERRA, sµxírolle que 
o subtítulo "periódico galego se
manal" sexa trocado polo de 
"boletín reintegracionista quin
cenal". 

-4º) En canto a certos entusias
tas combatentes pro-lusisfas, 
mellor farían quizá en procurar 
que os seus fillos falen. galego, 
aínda que non os oqriguen a -re
sucita-la oposició.n de xordas e 

· so·noras. O me.smo con sello pode 
valer,· se o q1,1eren coller, para 
certos militantes de partidos na
cionalistas. · 

Un cordial saúdo. 
DARIO XOHAN CABANA 

· (Cor~ubión) 

No nº 309 de ANT, e sob o pre
texto de ~~plicitar as suas discre
pancias sócio-lingüísticas com o 
meu camarada Méndez Ferrín, 
Carlos Pereira procede nos seu 
artigo "Os mitos decadentes" a 
desenvolver um discurso (nom 
pouco maniqueu, por certo) e em 
concreto umha serie de referen
cias, apare'ntemente marginais, 
coas que me vou permitir des- -
mentir, atendendo a habitual ge-

. nero.sidade da sua publicac;om. 
. De· primeiras, nom che tenho 
n.ada que objectar, Carlos, em 
q4anto concepc;on ..de orde lin
güística, em tanto que . como sa
bes basicamente coincidimos. 

Non julgo acerta.do nem dialéc
tico, porém, cair em descalifica- . 
c;ons como traidor, aniquilador, 
guru, e expressons polo estilo,.· 
mais próprias . de especímenes 
burguesotes enrabietados que 

_d_e q~em se diija_ do socialism~ 
científico. E max1me quando· t1 
sabes positivamel'lte que nom 
som em absoluto certas. 

Dis que o posiciona·mento de 
Ferrín no proceso .de destruic;om 
da lntersmdical nom importa 
muito para o veredito de antema-· 
no estabelecido ·nessa sorte de 
juízo sumaríssimo que empren- · 
des; e, já ves, eu penso que a sua 
postura é clave para verificar que 
a.-sua perfeita linha revolucioná- . 
ria seguida ao longo de vinte e 

muitos .anos tem nesse nefasto 
conflito a correcta continuidade 
que centos de nacionalistas (des
ses que nom estamos no BNSJ, 
embora lhe pesse a Bautista Al
varez) agardávamos. 

Mas, nom me decidim a escre
yer-che para fazer c;:Je _advogado 
do demo de _ ninguém, senóm 
porque entré essas referencias 
que arhba apontava fas umha na 
que nom tenho mais . remédio 
que ver-me implicado. · 

En primer lugar, has saber que 
''. Espiral" nom é un foco irradia
dor · de· doutrina, senóm umha 
plataforma -a única~ mal que 

. lhe pese a ·alguns- de auténtico 
debate i"ndependentist9 e comu
nista e na que, como tal, nom 
existe mas líder espiritua.1, ·se assi 
o .queres chamar, que a razom 
científica e leninista que ~uia a · 
quantos ali colaboram ~ O 'pater
nalismo" · de Ferrín na revista 
nom é tal, desde o momento que 

quista na Galiza, un dos asisten-_ 
tes suscito u' o .tema da liberación 
nacional da Galiza através· da loi
ta armada; na miña resposta afir
mei que nunha anál-ise realista 
non había na Galiza condicións 
para tal cousa e no mesmo senso 
abondoú brillantemente o Profe
sor Beiras, · moi lonxe tanto el 
coma eu da polémica ou da agre
sividáde que no xornal indican, 
pois, pola contra, debo agradecer 
ao Sr. Beiras as loubanzas que 
m.e dirixiu e a lección política que 
ali desenvolveu. Desde ese mo
mento o cológuio continuou nou
tras "ben pacificas" direccións. 

Así fo ron as cousas e non dou
tro xeito, e douscentos asistentes 
poden testificalo. Ou nefasto xor
nalista é quen cobriu a informa
ción ou ma intención e manipula-

. ción noxenta hai detrás dela, 
cousa que eticarnente non podo 
consentir. o 

o vosso próprio LIDER X. M. Bei- -
ras e algun que outro membro 
mais do BNG, como Hernán Na

·val, tiverom cabida -no caso de 

BERNARDO MAIZ V AzQUEZ 
Doctor en História 
O Seixo-Mugardos 

O DIREITO A EDUCACIÓN 
este último para as páginas de 
humor- em ·tanto que tivero.m 
algo válido que ~portar e debatir. 

Nom poderárñ dizer o mesmo 
o vossos '.'santóns", como Paco 
Rodrígue~ quando vetqu em ANT 
expressamente a Ferrín e a anti
ga Galiza Ceive (OLN). 

Onde está a i;>retendida deca-
dencia, pois?. · n 

JÜUO BEJAR 
(A Corunha) 

POLÉMICA IN.EXJSTENTE 
En "La Voz de Galicia", edición 
de Vigo do dia 21 de Xaneiro e 
.de Pontevedra do dia· 29 do mes
mo mes, déronse informacións 
que me , atinxen directamente e 
nas que "alguén" escrebeu que 
un acto en homenaxe' ás vjtimas 
do franquismo celebrado en Sal
vaterra de Miño o día 17 dehan
terior .se "reprodujo u. na vieja po
lém.ica" (sic) "con gran agresivi- · 
dade-" (sic) entre ó profesor e De
putado Xosé Manuel Beiras To
rrapo e quen isto firma sobre a 
viabilidade da loita armada para 

. acadar unha Galiza liberada; se
gun as devanditas informacións 
X.M. Beiras defendera esa via 
mentras eu a negaba. 

lnteirado eu ·desa montaxe xor
nalística o dia 7 de Febreiro, s·en
do básica e_4bsol·utamente ine
xacta, afectando ela ao meu 
nome e á miña persoal traxectó
ria, e á .marxe ·das acción·s que o 
Sr. Beira's poda desenvolver, de
sexo expor a versión real e fide-
1 igna dos feitos, ainda reserván
dome o direito a 'accións poste
riores, mesmo xurídicas se pro
cedese: 

Nun ben distendic;lo colóquio 
que seguiu á conferéncia que Al
fonso Eyré e máis~ eu dimos en 
Salv.aterra de Miño o dia 17 de_ 
Xaneíro sobre a loita antifran-

Que ben o ·pasan! Con tal de fa
cer bronca! 

Pois non; non señor, teña por 
seguro que non o pasamos nada 
ben e desde logo tampouco nos 
gosta ~orno vostede di . "facer 
bronca . . 

Cando se sai á rúa, sexan polos 
motivos que sexan non é para di
vertirnos e nen moito menos 
porque nos goste facelo. Cando 

_se sai á rúa a berrar saise porque 
as cousas non funcionán ou non 
marchan como por dkeito terian 
de marchar. E como acó as cou
sas só funcionan ou marchan 

· cando a administración se lle dá 
un pou·co de "caña" ou ocorre al
gunha traxédia, non ternos máis . 
opdón qü~ sair a berrar. · 

Pero · non tema; non facemos 
- nada mao, 'só esiximos un direi

to. O: direito a unha educación 
di~na. Si, non se a.braie, a educa- · 
cion é un .dereito. Eu ou calquera 

. dos que saimos á rúa ternos o 
mesmo dereito de ser tan bon 
mé!dico ou tan bon avogado. 
coma calquer outro rapaz cu~o . 
papá ten u·nha empresa ou coma · 
aquel outro, fillo -dun aristócrata, 
que · v_ai estudar ao extranxeiro 
porque o seu papá decátase de 
que sua preparaciór.i, acó, . non 
vai ser dabondo para o seu futu
ro. Acúsannos tamén de ser vio
lentos. Bue.no, quizáis. Pero non 
será que xa estamos cansos desa 
violéncia que se nos esta a apli
car a nós consta·ntemente? Para 
os gobernantes nqn - contamos 
para ·nadaJ a inda que as medidas 
que se tomen nos afecten direc
tamente a nós. E para outro ·Sec
tor da sociedade os mozos non 
somos . máis que delincuentes 
dos que hai desconfiar ou vixiar, 
non vaia ser que... . · 

Eu_ non sei se todos estes be
rros e esa bala aloxad.á· ño·corpo 

dunha estudante vai servir para 
relembrar aos responsá6eis do 
goberno de que o direito á edu
cación de cal1dade non debe ser 
un monopólio duns cantos favo
recidos socialmente. o 

LOGO DA ASAMBLEA 
DOBNG 

E. VENTIN 
(Vigo) 

Tal branca Venus de Botticelli 
eguéndose limpa, diáfana, inteli
xente, respeituosa, trunfante, fe
mininamente intensa; a ponla de 
guindeira que na Gal iza é a gran
de família nacionalista, rexurdiu 
comezando o Fevereiro de entre 
as viscosas lamas que ainda a 
arrodeaban. Lamas, ben é certo, 
máis aparentes que reais. 

A terceira Asamblea do BNG 
supuso o cúlmen dunha vontade 
de recámbio estético e táctico ini
ciada polo cbrpo progresista des
te país hai cat.ro anos á beira do 
bruante mar de Riazor. A dialécti
ca e ~ experiéncia acumulada 
neste tempo abondou para des
botar as estéreis proclamas de 
perfeita cuadratura e ate~rizar 
suave e civilizadamente na grácil 
pista do curvilineo e suxerente 
eiro nacional. Atrás ficarán pata
leos formalmente revoluciona
rios. No camiño deixaremos, en
tre todos, as proclamas catequis
tas e agresivas que asustan a un 
país dóce e intelixente, ainda que 
hoxe colonizado. Era o Lenin 
quen dicia iso de que os esquer
distas son os inimigos da Revo
lución. 

andaina. Unha proclama esta, 
polo demais, de infinda actual i
dade mundial grácias ao efecto 
Gorby. lso é, unicamente iso, de
senferruxar as armas. Porque te
rnos de ser máis espabilados e 
audaces que os nosos inimigos. 
Eles meréceno. o 

ANOREXIA 

R.V. 
(Madrid) 

DO NACIONALISMO 
Surpresa, por non dicer raiba 
contida, produciu-me o desértico 
tratamento informativo que deu 
o semanário nacionalista das no
vas acaídas arredor do concellal 
de Santa Comba, Lois Calvo, mi
litante e combativo, representan
te do Bloque Nacionalista Gale
go. Ouero crer, asi e todo, que a 
redacción de A N_OSA TERRA iQ
nora os acontec1mentos ocom 
dos no Concello antedito polo 
que vou-me permitir ser corres
pondente seu e facer unha trans
crición desa leitura, 

Ao principiar Xaneiro os/as na
cionalistas ollábamos através do 
Telexornal unhas imaxes que fa
lan por si mesmas nas que o Lois 
Calvo era brutalmente desposuí
do duns dereitos recoñecidos e 
lexitimados por senténcias xudi
ciais na sua pretensión de aceder 
ao escano do Concello sen pres
tar acatamento da Constitución 
españ-ola. Dediante da aparatosi
dade dos feitos o Consello Nacio
nal do BNG testemuñou o seu 
desacordo e mesmo o parlamen-
tário Beiras foi apresentar unha 
interpelación no Parlamento. Me
som pésie a tais pronuciamentos 
o semanário esquecia-se de reco
ller un problema de repercusión 
ampla nos meios progresistas da 
nosa nación. 

Sen se separar un milímetro da 
finalidade proposta inicialmente, -
o BNG deu na Asamblea do Car
balliño boa mostra da que hoxe 
debe ser a loita política que non 
desexe manterse lonxe das xen
tes. Estratéxia comunicativa e 
princípios sólidos. Abandono do 
maximalismo que case sempre 
era un antifaz auto-labrado. Pro
posta suxerente para os homes e 
as mulleres ,que son a verdadeira 
nova esquerda do vello país. En
tusiasmo para conseguir unha 
concórdia tan real como necesá
Tia de todos cantos teñen por fi
nalidade ver . como os tempos 
chegan a unha Galiza próspera 
cun poder de seu .. 

Mais todo non está feíto. Este 
mesmo papel que serve de so-

E que dicer logo do que acon
teceu o sete de Xaneiro no mes
mo Concello cando se suspende
ron dous novos plenos ao impe
dirlle ao Lois Calvo apoltronar-se 

" pola preséncia dps cadelos-mu
nicipais ás ordes do fascista Aru
fe, alcalde do POP; o combativo 
nacionalista teria saído nova
mente con violéncia se non fose 
pola preséncia, de yinte nacic:>!1ª
listas ·que apoiabamos as ses1ons 
"sine die". De seguido deixouse 

. o salón de plenos berrando 
"Apesar ·da represión, non ~ura 
remos a Constitución" o que deu 
pé ao Sr. Arufe a declarar· no xor
nal que 'pedirá protección das 
FOP en vindeiros plenos. 

. porte é un exemplo próximo. 
Pero o camiño faise camiñando, 
que dixo o poeta. Faltan aínda 
certos detalles estéticos' que· axu
den á famflía nacionalista a in
corporarse toda ela ao vieira ilus
trado que o país -reclama para 
conquistar a reden~ión prometi
da aos mártires. Que ninguén 
poda botar man da pretendida 
cerrazón. Que ninguén poda re
correr :á ·i9nomínia para acalar a 
voz solidaria e progresista que 
sempre part'iu das gorxas lúddas 
do país. Que a intelixéncia estra
téxica con.quiste cada m.in!Jto da 

Oxalá entón o semanário AN.T 
informe de contado, ou haber!ª 
que suliñ.ar que a nova estr~tex1a 
frentista é só unha anoréx1a ~e 
princípios ideolóxicos? Ma1

1
s 

nada e non. deixemos a Lois Ca -
vo nese torbeliño aventado polo 
sistema. 

.-
XÜLIO TOBA 

(Cee) 
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Foi -asinado .. ·\:~ . .; 
QO'i: Cé.oo.:. C/fG e INTG 

O acordo sindical 
. . 

pode· dar · 1ugar 
a· importantes 

. . . 

mobilizacióiis 
Os sindicatos CXTG, 
CC.00. e INTG chegaron 
a un acorde de unidade 
de acción para "posibilitar 
a negociación e a presió'n 
necesária para variar a 
política económica tanto 
do PSOE como da Xunta". 
Entre estes acordes, que 
abarcan a negociación 
colectiva, defensa dos 
postes de trabal lo, 
relacións laborais na 
Galiza, relacións 
institucionais, hai que 
destacar o que concerne 
ás mobilizacións 
unitárias, prevéndose a 
posibilidade da 
convocatória dunha folga 
xeral, asi como a 
convocatória unitária do 
Dia da Clase Obreira 
Galega e do 1 de Maio, 
ainda que este non estexa 
explicitado no documento 
asinado o dia 23 en 
Compostela. 

INTG, CC.00. e CXTG están de 
acordo en que a Galiza sofre 
unha grave situación económi
ca e social que se evidéncia 
nos peches de empresas, re
conversión selvaxe, medre da 
economía sumerxida, traballo 
ilegal, etc., que fan que o paro 
non remate de medrar-13.000 
novos parados en 1986-- e o 
emprego descenda substan-

cialmente -27.600 postos de 
traballo menos no mesmo ano. 
Así o poñen de manifesto do
cumentos de acordo unitário 
ao que chegaron as tres cen
trais sindicais. 

Unha unidade de acción, en 
temas como as mobilizacións, 
relacións laborais, defensá dos 
postos de traballo, relacións 
institucionais e negociación c_o
lectiva, que, sen dúbida, vai 
marcar os conflitos sociais no 
próximo ano. Tentan con ela 
"posibilitar a negociación e a. 
presión necesária para variar a 
política económica, negativa 
para os traballadores, tanto do' 
goberno do PSOE ·como da 
Xunta de AP". 

Os tres sindicatos consideran 
que "por riba das diferéncias 
ideolóxicas e organizativas, na 
actual situélción, marcada pala 
constante agresividade dos 
dous gobernos e a patronal en 
contra dos intereses dos traba
lladores", o logro dá unidade 
de acción que poña acento na 
profundización dunha dinámi
ca sindical galega de contesta
ción e alternativas á política do 
Goberno do PSOE e da Xunta 
de. AP, "permitindo obxectiva
mente a existéncia de fortes 
mobilizacións encauzadas nese 
camiño, constitue unha necesi
dade obvia". 

Posibilidade dunha 
fol9~ xeral nos 
prox1mos meses 
Neste apartado de mobiliza
cións o acorde contempla que 

os tres sindicatos "impulsa-
. rán" a coordenacfón de todas 
as .rnobi·lizaci6ns dos traballa
dores . galegas e a sua con
flu_éncia con todos aquejes. seG
tores da soCied.ade' ga.!ég~ ·que 
este~an a loitar-en defensa dos 
seus xustos intereses! na pers
pectiva dunha mobilización ,~xe
ral, "se non cambian · as cir
ounstáncias que tan necesária 
esta convocatória": · 

A necesidade e . a pos.ibilida
de destas mobilizacións cons
tátanse, segundo os sindicatos, 
polo climá de protesta en am
plos sectores da sociedade ga-

- lega: estudantes, médicos, en
sinantes, campesinos polo pro
blema da cuota do leite, etc ... , 
e a dificuldade en que se vai 
desenrolar a negociación co
lectiva tendo en conta a posi
ción da p9tronal. (incrementos 
non süperiores ao 5 por centn, 
n.égativa ás cláusulas de r_evi-· . 
sión,· negativa á reduCión da 
xornada, anulación dos com
plementos de pensións e ~L T, 

· etc.) e do Goberno, no que se. 
refire á empresa . pública e fun..: 

- cionários, coincidente cóa da 
patronal. 

Asi, os tres sindicatos chega
ron a un acordo da celebración 
conxunta do Dia da Clase 
Obreira Galega, 10 de Marzo. 
Tamén parece que concorre-rán 
conxuntamente os tres sindica
tos o día 1° de Maio, ainda que 
non se explicite no acordo. 

Impulsar 'o marco de 
relacións laborais na 
Galiza 
Entre os acordos acadados fi-

~ IS!A SllWIA/3 · 
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gura tamén o · de impulsar o N · ·, 
marco de relacións laborais na egoc1ac1on c;:ol.~.~tiva 
Galiza, para posibilitar así "a En ·canto á ~egb~í;~iÓñ ;colectr-
solución qos problemas espe- va, as tres ·centrais. adqueriron 
cíficos dós traballadores gale- uns comprom_ isas baixo os que 
gos". -negociarán os diversos aspec-

No eido de relacións institu- · ~ tos .a revisión. 
cion-ais propoñen unha ofensi- Así, eñ· canto aos salários, 
va, ·reclamando a constitución - INTG, CC.00.. ·e CXTG propug-. 

· dos~organismos corresponden- né;lrán a mellara do poder ad
tes coa participacfón de todos quisitivo dos .salários, ainda 
os sindicatos representativos.' que non concretaron o aumen-
Un plan galeg· 0 to a esixir, que variará segundo-

-os distintos cónvénios. Neste 
de empregO apartado proGura'rán incluir 
Os tres sindicatos consideran unha claúsula de revisión auto
·que a defensa do posto de tra- mática retroactiva~ que garante 
b 11 rt d · , · d o mantimento do poder adqui-· ª .O pa e 0 principio e que sitivo en caso de que· haxa desª un post<;> de traballo fixo co-
·rresponde · emprego fixo, ·e viacións do IPC previsto. -
mostran a sua total oposición No que concerne ás horas de 
a todo tipo de medidas flexibili~ traballo pedirán . a redución 
zadoras e á amorti'zación das dunha hora semanal na xorna
vacantes, .aeordando impulsar da de traballo e o estabeleci-
an· "Plan ou Programa Galego mento das 39 horas semanais, 
de Empregó'~ que marque a loi- asi como a supresión das horas 
ta pola defensa dos postos ·de extras, substituidas por empre-
t b 11 1 - · ·, d go ou descanso, realizando un 
ra a 0 e po ª cnacion e em- control sindical estritó deste 

prego, tentando negocialo coa aumento da xornada. 
Xunta e .coa patrona'!, ben no 
marco do Consello Económico Neste aspecto tamén intenta-
e Social da Galiza ou ben na rán incluir nos convénios unha 
mesa estabelecida ao efecto. cláusula que contemple a xubi-

0 ·devandito Plan teria como la_ción aos 64 .anos, cobrindo o 
pontos básicos: A potendación posto de- traballo cun traballa-
do Sector Público Galega; a in- dor en paro; conversión dos 
dustrialización a partir dos re- contratos temporais en fixos; 

· control sindical da . contrata-cur~os natura is ,.da nosa terra; ción; control das subconl:ratas 
a explotación racional dos na-
sos recursos mineiros, quími.:. .e da economía sumerxida; con-
cos, enerxéticos, etc., ·e a sua trol e negociación polos comi-
transforrnación na Galiza; apli- tés da introdución de novas 
cación e mellora do sector Ser- tecnoloxias. 
vícios ~educación, sanidade, in- No campo dos direitos sindi-
fraestrutura viaria, etc.) e unha . cais abogan pola sua amplia-
ampliación_ da protección aos ción, con seccións sir:idicais a 

d partir de 50 traballadores e o 
para os. reforzamento do direito dos co-

mités e dos Del~gados; defen
sa dos direitos adquiridos e si
tuacfóns máis beneficiosas, de
fensa dos complementos de 
pensións, enfermidade e aci
dente, economatos, etc. ' 

Intentarán tamén impulsar a 
negociación de_ convénios con 
ámbito da Galiza, asi como es
tender a negociación a colecti
vos de _tr¡::iballaaores que care
zan da mesma, unificando de
terminados convénios de sec-

. tor provincial. 
· Como se pode apreciar, o 

acordo contempla un amplo 
abano de aspectos sindicais, 
·onde a unidade de acción pode 
ser decisiva para imprimir 
unha dinámica própria. o 

A.E. 

Os responsábeis sindicais esperanzados co . acord() 
Amor Deus (CC.00.) 

Os responsábeis sindicais mostráronse__ 
Son uns acordes que van máis t t d d 
alá da negociación colectiva en con en os e esperanza os co acor o a 
concreto. o próprio feíto de por- que chegaron. Tanto Amor Deus, como 

Fernando Acuña ou Xan Carballo consi
deran que a unidade de acción e moi 
positiva para a clase obreira galega, fa
cendo as seguintes valoracións: 

nos de acorde no tema da nego- , 
ciación colectiva é un paso im- to do Estado onde propicia un 
portante, dado que a postura da pacto coa UGTI 
patronal e do goberno central é Non. A política de Comisións 
unha postura moi contrária aos no resto do Estado é loitar por 
intereses dos traballadores e que haxa unfla unidade o máis 
aos intereses nacionais. Pe- ampla posíbel. A nível de Espa-
ro,adema,is, o acorde vai máis ña a verdade é que en case to-
alá ao darse unha situación de das as autonomias hai sindica-
perda const~mte de postos de tos nacionalistas. Nós intenta-
traballo e de situación de crise mos tamén que aquí pudese 
das empresas p9lo que se am- participar UGT ai_nda que parece 
plia o acordo, establecendo que non quer unidade de acción. 
unha programa mínimo e nece- lsto tampouco invalida o que 
sário para poder loitar e mobili- calquer central sindical poda ter 
zar con forza. acordes con outras. · 

E importante tamén o acorde Asi a CXTG e a INTG pódense 
de criar un marco de relacións · pór de acordo para conseguir a 
labórais na Galiza e promover a nominación de centrais · repre-
potenciación dos institutos pois sentativas, problema que non lle 
a Xunta ten unha série de com- afecta a CC.00. 

rAcro peténcias en matéria social e nn ( G) 
acaba· de criar os institutos para - Fernando Acuña CXT 
abordar os problemas sodais 0 acordo foi unha idea que¡,ar-
que ternos os traballadores da 
Galiza. · tju dalgunha maneira de C TG. 

O acordo de celebración con~ E un acordo amplo ao que nós 
xunta do 10 de Marzo ten que · pretendemos darlle un ha certa 
servir tamén para ir a unha rno- estabilidade porque entende- · 
bilización xeral conxunta na · Ga- mos que a situación do$ traba-
l iza, convocada pola tres cen- llaores galego~ é gravísima tal 
trais, se as situacións noh cám- como se explica no documento 
bian; ~ xunto cos traballadores . e a resposta a e.sta situación, se 
dos resto de España claro, ainda é unitária, vai ser moito máis efi-
que desde Gal iza e para .Galiza. caz. 

sua independéncia e todos cons
tatamos . que hai di~eréncias
grandes entre etas. 

Hai temas que non se co.ntem
plan como a loita da CXTG e da 
INTG por acadar. o status de 
centrais representativas. Como 

· ve a u·nidade coa INTG neste 
tema? 

A · política que segoe aquí Oue ·represent!I este. ac!>rdo Loxicamente hai problemas 
CC.00. non é un pouco diferen- . , da pretendida umdade sindical? que non están contemplados no 
te qu.e a que leva a cabo no res- · - As tres centrais mai:-iteñen a acordo e cada central, conxunta-

mente· con outra, ou por .separa
do, podé tr.atar perfe~ta1!11ente 
temas que lles son proprios ou 
que lles afectan e n9s qu.e. nori 
está involucrado a lo1ta re1vind1-
cativa dos traballado.res, que é o 
que esencialmente se defende 
no compromiso que adoptamos. 

No tema ins~itucional hai uns · 
intereses comúns entre a INTG 
e a CXTG, polo que é probábel 
que nese sentido se estableza 

un tipo de acordo para traballar · 
conxuntamente. 

· Xan Carballo (INTG) 
Para INTG os .acordes supoñen 
un paso importante pois con 
eles profundízase na dinámica 
de acción sindical 9alega frente 
á política anti-obre1rq e anti-ga
lega do PSOE é da Xunta. Son 
ainda máis importantes pola 
ofensiva que esta a levar o ·capi
talismo e o Goberno contra a 
clase traballadora: medidas eco
nómicas, reconversión; recorte 
salarial, custe de vida, etc. Asi, 
os acordes, ademais de concre
tar a mobilización conxunta no 
Pia . da Clase Obreira Galega, 
frente á política económica do 
Goberno, por bons convénios e 
pela ampliación do emprego na 
·Galiza, significan; dalgunha ma
neira1 impulsar un marco galego 
de loita e unha mobilización xe
ral próxima frente ás agresións 
á clase traballadora galega. 

Este-acordo supón un cámbio 
na política da INTG? . 

Está perfectamente enmarca
do dentro do que foi a política 
conxuntural de acción sindical 
da INTG e, sobreto.do, tendo en 
conta a posibilidade clara de 
mobilización. Nós sempre man
tivemos clar_amente un ha· unida
de de acción para loitar e, en 
función desa loita,_desas mobili
zacións, é polo que se materiali-
zan estes acordes. b 

. A.E. 
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Un GobernQ moi fráxil . 
• • I ,t ' • 

. . 
A X~nta non a.ceifou fornic;tr 
unha comisión para que in
vestigue a suposta dona~ión 
de sesenta. fTlillóns pór parte 
de Alianza Popular a Coali
ción Galega a cámbio da sua 
abstel')ción no . Parlamento. 
Mariano Rajoy afir:mou que 
"é abselutanie.nte falso que 
houbese nengun tipo e con
trapartidas nese pacto. Pa
blo Padín, de Coalición Gale
ga, amostrouse "satisfeito" 
coa - explicación: Vitorino 
Nuñez séguese a· rir aló en 
Ourense. O povo permanece -
nunha dúbida, moi.sua, me
tódica. 

Mentres t~mto pódese ta
lar ainda da "gobernalida
de" que, a ninguén se lle es
capa, é tan fráxil como para 
que ·calquer ,dec,lar~ci?n 

· poda escacha_la. Unha m_dts
creción, enfurruñamento ou 
momento eufórico chega 
para pór de patas para arri- ' 
ba a -toda unha Xunta, botar 
por terra todos os plans, re-· 
chazar os. presupostos . ou 
calquer outra lei que se pré-
cie. · · 

A racionalidade, a gober
nabilidade e iso que chaman· 
o "ben ·comun" dependen 
hoxe na Galiza- dós xugos 
gástricos da direita. 

Calquer regueifa entre Vi
torino Núñez e Senén Ber
nárdez pode acabar no xul
gado ou acabar co Goberno 
Albor. Un desmentido a des
tempo pode romper Coali
ción Popular. Unha inibició.n 
pode facer fracasar un pro
xecto de lei. Nunca se viu un · 
poder tan provisóri<? . . . 

Mentres tanto a . d1re1t~ ga
lega debátese nunha contí
nua convulsión xa . non de 
ideas. Os personalismos, os 
localismo$ os pleitos perso
nais marcan a traxectória. 

Agora o marasmo está_ en 
Ou rénse. Centristas e coa
gas compiten pala supervi
véncia política, polo ser o_u 

· Vitorino Nú~ez 
non ser na província. Cada 
episódio fai ·retumbar Raxoi, 
ainda que Rajoy permanece, 
parece, inpertérrito, e afirma 
que· "fago- os desmentidos 
cando teño que facelos" ou 
"non 'digo ·máis.nada porque 
as cousas están suficiente
mente claras". . (absoluta
mente explícito o vicepresi--
dente). - . 

Están a competir, sobreto
do, non . po_r votos, senón 
pola fichaxe de Alcald~, re-

. medando ao Madrid e Bar
celona con regueifas .pare
llas' ás de Mendoza e Núñez 
talando dos favores dos ár
bitros. Ao . fondo de ·todo 
está a Deputación, máis co
diciada que El Dorado. 

Mentres esto sucede en 
Ourense, en Pontevedra o 
PSOE . tamen está a incidir 
no mercado de Alcaldes. De 
momento xa ficho_u ao "in
dependente" de Salv9terra, 
contando' coas boas razóns 
da Delegación de F.acenda. 
Todos en busca das deputa
cións. o 

A.E. 

(A SOSA 'DllllA 
N" 310 - Z6 DE FEBRE~O p~},1987 

A Pólida _-MuniciQa~ .efe~étuou v~rió~Y~i-~Q~'ró~ co~tr~ -~n _aut~m<?bil .. 
< : • •· "'") • · .. . • ' ·• 'r · ol t 

i; 

9ond~cido por. sinaicál.istas - - · •· 

Coruña:1 p~rsecución de-pelíCUla · 
AlgÚns membros do -092 de A 
Coruña seguro que _ven moitas 
pélicu.las de · "policías e la
dróns". O mércores dia 18 pa
rece que decidiron arremedar 
aos heróis do celuloide perse
guindo a un coche no que pre
tendían trasladar ·a -cidade Sa-

, nitária a Xaime Botana, folguis
. ta de fame desde había 16 días. 

A "película" empezou aos 
cinco minutos de instalarse 
Xaime . Botana co seu R-12 
diant~ da porta de Maxistratu
.ra, éoa chegadq de cpntinxen-

. tes do ·091 e 092 '(surprende a 
rapidez do persoameñto, de-

· cretada, segundo parece, polo 
próprio Alcalde, amigo do xuíz 
Facorro). -

Botana pechouse no coche 
, cunha lata de gasolina e un 

mecheiro. Cando a policía in
tentou sacalo el · derramou o 
combustíbel e prendeu lume 

no salpicadeiro, A policía rom
peu un cristal e sacouno do 
dentro do coche. Houbo empu
xóns, zarandeos, e até foi 
arrastrado polo chan.: 

Vários militantes da INTG, 
congregados nas imediacións, 
interviron no suceso, logrando 
coller a Botana e introducilo 

·nun coche para leval.o á Resi
déncia Sanitária, dado o seu 
estado,cansado polo prolonga

. do xexun e as magulladL,Jra~ do 
· forcexeo. 

Arrancou o coche, no q!Je ia 
tamén· a sua dona Elena Alva
rez e o sindicalista Antón Car
nero, producíndose unha es
pectacular pe rsecución por 
parte de efectivos do 092. Hou
bo rádio-patrullas cruzados nas 
ruas -e cinco disparos efectua-

. dos polos axentes, un dos ca
les ao menos fixo impacto no 

-No-seu r~rimeiro congreso 

O P:DP da Galiza propugna 

veículo. A persecución ~aldou
se coa detención dos · tres ocu
pantes do antom,óbil. Outros 
tres sindicalistas foron detidos 
máis tardé cando se interesa
ban na comisaria polos deti
dos. O xuíz decretou o ingreso 
en prisión das seis persoas, e 
posteriormente a liberdade bai 
xo fianza de cincuenta mil pe
setas para catro dos detidos. 
Fianza que non aceitou até o 
dia seguinte, polo que tiveron 
que pasar ·toda a noite nos ca
labozos. 

Como se sabe Xaime Botana 
protesta contra o expediente (e 
posterior traslado a Xixón) 
aberto contra el polo maxistra
do Facorro, que, segundo a 
l.NTG, se distigue pala sua polí
tica antiobreira e ant igalega, 
impedindo incluso o uso doga
lego nas vistas ora is. o 

A.E. 

a coórdenación das Deputacións através 
dun programa de investimentos 
A coordenación entre a Xunta 
e as Deputaci<;)ns deberá facer
se concertando os investimen
tos "das diferentes administra
cións 'públicas, articulada atra
vés da elaboración dun progra
ma de investimentos públicos 
de carácter plurianual e por 
unha concentración entre os di
ferentes axentes implicados · 
sobre as actuacións incluídas 
en . dita programa, segundo a 
ponéncia aprobada no congre
so do PDP da Galiza, apresen
tada polo seu Presidente Enri
que Marfany. 

O Presidente da Deputación 
de A Coruña propugnou, e ,asi 

foi aprobado polo congreso, 
que a coordenación deberiq le
varse a cabo através dunha co
misión de investimentos públi
cos da Galiza, que deberia 
criarse a tal feito. 

Os demo-cristlanos galegas 
definíronse tamén por unha au
tonomía organizativa plena , 
sen menoscabo da vinculación 
coa organización "nacional" do 
partido e no marco da corre~te 
politica europea ·na que se sm
ten integrados. 

Abogan por un marco políti
co propriamente galega por
que "Galiza enfréntase á agre
sión insolidária dun partido so-

\ A NOSA HISTÓRIA 1 

~ialista prepotente que- pa rece 
non te r reparos en sacrificar a 
nosa terra ", segundo afirmou 
Enrique Marfany no d iscurso 
de Clausura, f!Cto que estivo 
presidido por Osear Alzaga . 

A dirección do part ido queda 
formada polos membros que 
antes integraban a comisión 
xestora . Adema is de Enrique 
Marfany ocupan os principais 
pastos Xosé António Gago Lo
renzo, Xúl io Ulloa Vence, 
Eduardo Olano Gurriarán e os 
conselleiros Alejandrino Fer
nández Barre iro e Luciano Aso
rey. o 

A.E. 
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Cea ... cológuio do clúbe nacionalista UAlén Nós" 

Camilo Nogueira· propón unha, candidatura 
nacionalista única ao parlamento eurOpeu 
Coa intervención do presidente do PSG-EG, Camilo , 
Nogueira, o clube nacionálista "Alén Nós" celebrou a 
segunda das suas Ceas-colóquio, áté agora 
program_adas. A primeira tiver? co.rno pro~agonista ao ex 
vicepresidente da Xunta, Xose Luis Barre1ro. -
Luciano García Alén, ·membro mentres que desde unha posi-
do grupo constituinte. do clube ción de pureza nacionalista se-
organizador, · encarrego·use de ria rexeitado. 
facer a presentación, sinalando . 
que un dos fins destes coló
quios é o de ''.acerca~ o sentido 
dos políticos ás nosas xentes", 
manifestando tamén a necesi
dade que ternos de "nos arran
xar entre nós" e de "non enco
ller os ombreiros e deixar que 
outros nos gobernen ". 

Camilo Nogueira, quen reali
zou unha intervención de quin
ce minutos, antes de ·dar paso 
a un nutrido colóquio, expre
sou as suas ideas en torno ao 
lema de "un ha nova esquerda 
para un vello país", lema que 
presidiu tamén o recente con
greso do PSG-EG. Nogueira co
mezou afirmando, no seu tono 
optimista habitual, que "non 
aspiramos a convencer a todo 
o mundo pero si á maioria, 
polo menos ao 51 por cento". 
Resaltou seguidamente o papel 
"dunha vella ñación que soubo 
defender a sua identidade du
rante séculas". A respeito da 
esquerda manifestou a "nece
sidade dur:iha remodelación", 
"nós queremos, dixo, que a 
xente no futuro, cando vote es
querda, vote á esquerda nacio
nalista, esta debe ser a esquer
da natural". A esa esquerda de
finiuna como "anticapitalista e 
polo tanto socialista, pero dun 
socialismo non autoritário". 

Defendeu a identidade do 
PSG-EG decindo que este "non 
era menos nacionalista que 
nengun outro partido" e que 
"define a soberanía nacional 
dunha maneira máis nítida que 
nengun outro", pero "de forma 
máis praticábel, máis adaptada 
ás circunstáncias e dentro des
ta democráci a". 

Nogueira sinalou tamén 
unha das claves que, ainda que 
non dita explícitamente, serian 
as que diferenciarían a liña na
cionalista representada polo 
BNG e a do PSG-EG. O nacio
nalismo, dixo, basearíase en 
dous componentes: un subs
trato nacionalista, cuns derei
tos que ten Galiza por ser unha 
nación e, en sengundo termo, 
a vontade política necesária 
para que estes dereitos sexan 
exercidos. O PSG-EG poria o 
acento sobre este segundo as
pecto. Desde esa vontade sur
xiria ·a valoración positiva da 
autonomía, considerada asi 
como un paso adiante, mentres 
que a partir do substrato só se 
poderia che~ar a unha imposi
ción ·autoritaria do nacionalis
mo. O mesmo acent9 fai valo
rar como positivo o acerca
mento de grupos estatais, 

[ xosé lois 

"Non estamos 
á esquerda do PSOE" 
':o PSG-EG non ocupa un lugar 
a esquerda do PSOE, como 
p_ode facer o PC por exemplo, 
sinalou Nogueira. Nós non es
tamos á sua esquerda, senón 
que somos distintos, aspira
mos a todo o espácio do 
PSOE". 

A respeito da situación políti
ca na Galiza, indicou que vivía
mos un momento "de involu
ción autonómica". Os partidos 
estatais non queren que se de
senvolva o estado das autono
mías. Con Albor é imposíbel xa 
o facer nada sério na Galiza e 
os directores xerais, afirmou · 
Nogueira, ignoran os seus pró
prios asuntos e ignora máis 
este goberno que o anterior, 
non existe nada da eficácia que 
prometera Raxoi". 

Para o presidente do PSG-EG 
o PSOE é "o máximo represen
tante do nacionalismo español. 
AP está desgastada, pero o 
PSOE está a facer, en todas as 
suas iniciativas, a maior reafir
mación do centralismo" . Pésie 
a isto, manifestouse disposto a 
formar un futuro . goberno co 
PSOE, valoracións ambas nas 
que, respostando a unha das 
perguntas do colóquio, non ve 
contradición, pois "non se 
pode esperar .a unha terceira 
etapa para que goberne o na
cionalismo, porque ao mellor 
non existe. Seria mellor entrar 
agora no goberno, cun progra
ma e uns compromisos aceitá
beis por nós, para espallar asi 
desde aí o nacionalismo". 

A situación actual calificouna 
de inestábel, ainda que recoñe
ceu as dificuldades para esta
belecer un goberno alternativo. 
"Creo, sinalou, que a composi
ción actual do parlamento xa 
non se corresponde coa socie
dade galega". Seguidamente 
expresou a sua crénoia de que 
vai haber eleicións antecipa
das, ainda que non moito antes 
e en todo caso despois as mu
nicipais. Como conclusión nes
te sentido, afirmou que estaba 
convencido "de que o noso 
partido estará proximamente 
no goberno galega, ao lado do 
PSOE e non traicionando aos 
princípios nacionalistas". 
1'A Mesa 
Pala N.ormalización 
é m,oi tíbia 1

' 

Perguntado. por este periódico 

Camilo Nogueira ~ Luciano G. Alén 

se o obxectivo de· centrar a po- · 
lítica na v-ontade, máis que nos 
principios e desde un ponto de 
vista prágmatico non era con
traditório GOa falta de apofo do · 
seu partido á Mesa pola Nor
malización Lingüística ,-Noguei
ra res posta ria que "o PSG-EG 
nen apoia, nen deixa de apoiar 
á Mesa e.en todo caso as suas 
propostas son moi tíbias, indo 
nunha liaá que nos vimos prati
cando desde hai anos". 

Nogueira declararía ao longo 
do colóq.uio a non asunción 
polo seu partido do estado da 
autonomías, "non estamos por 
iso, dixo, ainda que eremos 
que foi un gran avance, nós es
tamos pola soberanía nacional, 
concretada nunha confedera
ción" . . 

Para as próximas eleicións 
municipais o PSG.-EG intentará 
fo.rmar 150 candidaturas, que 
cobriran o 80 ppr cento da po
voación do país. Para o Parla
mento europeu fixo a proposta 
de apresentar unha· candidatu
ra nacionalista unitária, "única 
forma, ainda que difícil, de con
seguir representación", expli
cou. 

A respeito da unidade do na
cionalismo, pola que foi pre
guntado en várias .ocasións ao 
longo do colóqu_io, dixo· que o 
seu partido nunca fara proble
ma neste sentido, _ pero que 
"primeiro teñan que recoñecer
nos que _s9mos nacionalistas. 

Non pode ser que un rapaz de 
18 anos me negue a min que 
son nacionalista, cando levo 25 
anos trab9llando por estas · 
ideas". "Estamos a favor desa 
unidade, sé é posíbel, afi.rmou, 
aindá que non irnos ir con nen
gun partido que nega a autono
mía". 

En relación ao- descoñeci~ 
mento que en matéria política· 
existe por parte do pavo, Cami
lo Nogueira sinalou o feíto de 
que moita xente non distingue 
entre a Xunta e o Parlamento. 

A respeito da unidade do na-
. cionalismo, pola que· f.oi pre
guntado en várias ocasións ao 
longo do colóquio, dixo que o 
seu partido nunc;:a fara proble
ma neste sentido, pero que 
"primeiro teñan que recoñecer
nos que somos .nacionalistas. 
Non pode ser que un rapaz de 
18 anos me negue a min que 
son nacionalista, cando levo 25 
anos traballando por estas 
ideas". "Estamos a favor desa 
unidpde, se ~ posíbel, afirmou, 
a inda que non· irnos ir con nen
gun partido que nega a autono
mía". 

En relación ao descoñeci
mento que en matéria política 
existe por parte do p9vo, Cami
lo Nogueira sinalou o feíto de 
que moita xente non distingue 
entre a Xunta e o Parlamento. 
A título de anédota com·entou 
que "a. min téñenme dito pola 
rua: aí vai o conselleiro". o 
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Levaron -
carnés de militante 

Asalto a sede 
central do BNG 
Na noite do.dia 11ao12 de 
Febreiro foi asaltada a sede 
central do Bloque Naciona
lista Galega, situada ria 
parte do ensanche de Com
-postela. A .porta dó local foi 

--forzada asi como o móbel 
do arquivo. Entre as desa
paricións destacan carnés 
de militantes, unha vintena 
xa cobertos e todos os qúe 
había en branco. Tamén le
varon un ha. máquina de es
cribir portátil -xa bastante 
usada. · Nembargantes . as 
máquinas E!léctricas; al
guns cartos saltos e outras 
equipas de valor non foron 
tocad·os, segundo fontes 
do BNG. 

Diante deste féito, ,o Cán
sello Nacional do BNG reu
nido o dia 21 decidiu pór 
en coñecimento da opinión 
pública que "estes carnés 
poden ser utilizados en 
contra tanto en accións 
que nos despr:estíxien 
como -con finalidade de 
prmíbcación". o 

CP rechaza - i 

a· cQnstitución 
dunha. comisión 
in_vestig~dora · · 
d·e presuntas 
irregularidades -

o· Parlamento galego re
chazou, cos votos dos "po- . 
pulares" e "coagas", a 
constitución dunha comi- -
sión que. investigara as 
presuntas irregularida~s 

· cometidas na Xunta. 
Esta fora unha das pro

mesas do segundo Gabine
te Albor, que se compro
-meteu, nada máis nascer, a 
acalrar presuntas irregula-
ridades na . contratación de 
persoal, obras ou na con
cesión do xogo. 

Nos primeiros dias b 
novo . Gabinete arremeteu 
contra os anteriores conse
llei ros, sobre todo contra 
Xo~é Luís Barreiro, polo 
tema do xogo. 

Parece que un hato de 
transparéncia chegase a 
Raxoi. Agora parece ·que 
todo quedou en promesas. 
De pouco serve dicer, 
como fixo o vice-presiden
te,- que estes temas foron_ 
amplamente debatidos xa 
no Padamento. Poio que 
parece houbo a moitos, 
case a metade dos parla
mentários, que non lles 
q'uedou claro. 

A.E. 

i ~ 
' 
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O M-D-T· cata.lán escíndese ·en dous 
/ . . 

Convocan mobilizacións conxuntas a favor dos Qresos 

Representantes do sector oficial do MDT 

O Moviment de Defensa de 
la Terra (MDT) catalán 
parece estar abocado a .. 
unha inevitábel escisión 
despois de ter celebrado 
duas asambleas en 
Barcelona e Valéncia. · 

Na reunión convocada polo 
PSAN en Vinaroz (Castellón) no 
pasado Xaneiro -continuada 
agora en Valencia- e · na cele
brada polo outro sector en Bar
celona debatíase un ha mesma . 
ponéncia: Per una Política· fn·
dependentista de Coinbat. Os 
reunidos en Valéncia afirman 
que a celebración das duas 
asambleas implica o abandono 
do MDT polo chamado sector 
crític,o, que estaria integrado na 
sua meirande parte por antigos 
componentes do IPC (Indepen
dentistas del Paisos Catalans). 
Segundo os reunidos en Valén
cia, ligados ao Partit Socialista 
D' Alliberament Nacional 
(PSAN), o conflito teria a sua 

estado critico 
XESUS VEGA 

orixe no "intento de penefra
ción no seo do movimento de 
parte da denominada Unión en 
Lucha (marxista-Leninista), de 
carácter maoísta". 

A asamblea que se celebrou 
en Valén~ia · tivo que atender 
máis de 200 enmendas polo 
que, para prese'rvar a riqueza 
do debate político, de.cidiu con
voc-ar unha terceira fase de dis
cusión que se celebrará o vin
deiro 26 de Abril. Durante a 
reunión debatéronse-tres dos 
cinco apartados que compoñen
a ponéncia. No primeiro faise 

t fincapé na história do indepen
dentismo catalán con especial 
atención ao protagonismo da 
organización "Terra Lliure". O . 
segundo remarca a existéncia 
dos dive·rsos eixos estratéxicos 
do movimento de · liberación 
nacional e denúnciase a auto
nomia como "instrumento de 
división . interna e supeditación . 
externa da nación catalana", o 
apoio .á loita armada, a asun
ción da sígnificación anticapita-

E stá visto ·que os ministros do 
. governo González están dispos-
. tos a demostrar que, con- eles, 

todo é · posível. Se vostede cría que 
Solchaga n0n sería capaz de presidir 
un mitin empresarial a favor da conxe
lación salarial para 1987 fiéará, de se
guro, abraiado pola contundéncia do 
sucesor de Boyer. 

Os que tivemos a oportuni'dade de 
coñecer directamente as fidelidades 
proclamadas nun pasado recente por 

. al.gunhs dos · que ocupan cargos im
portantes nas áreas económicas gu
bernamentais -Abel Caballero ou 'Pé
rez Jouriño, por citar dous casos- te
rnos a contínua tentación de buscar as 
razóns. que explican a substancial mu- . 
danza operada en semellantes per
soas. Aceito que pode existir unha cer-

.ta-dose de "morbo" político no plante
xamento mesmo desta cuestión. Mais·, 
hai algo que . resulta particularmente 
chamativo-: a grande distáncia que me- : 
d1a entre aquela definición marxista 

Carlos So.lchaga 

lista da loita de liberación na
donal, a adopción dunha lin
guaxe "impactante, directa .e 
clarificador~, especialmente 
por Jodo o que respeita ao 
no me de toda a nación: Catalu
nya", e por último, a aspiración 
do MDT de "encabezar política 
e organizativamente o bloco 
histórico revolucionário que, 
constiuído corno frente patrió
tico ou de liberación naciona~, 

· posibilite a consecución da in
den'pendéncia de Cataluña" . . 

En Barc.el6na, nuriha reunión 
á que asistiroñ 225 persa.as con · 
direito a voto, convocouse aos 
reunidos en Valéncia · a un ha 
negociación pola unidade, que 
deberia iniciars~ a partir "de 
esquemas·mínimos que garan
tan a organización e a vonta<;Je 
da . maioria sen manipula
cións". Esixen que o PSAN 
apresente unha contrapartida 
por escrito e unha clarificacion 

. sobre a expulsión de militan-
tes. . 

Unha resolución final da 
asamblea parece fechar a posi
bilidade de chegar a acoroo al
·gun por canto se propón a au
todisolución de todos os parti
dos e grupos que compoñen o 
MDT, que ,pasarian a ser co
rrentes de opinión. 

Entre ·os pontos de diverxén- / 
tia cos reunidos en Valéncia 
está, por tantp, a sua oposición 
acérrima a esa liña de Frente 
Patriótica. 

Mobilizacións 
en favor de independen
t~stas ·presos 

Nesta sernana que se foi am
bos colectivos acordaron . con
vocar mobilizacións . en favor 
dos· detidos Antoni Ribas,' Jau
me · Fernández Calvet, Caries· 
Sastre, Montserrat Tarragó· e 
Jordi Cort, acusados de estaren 
implicados en accións da orga
nización-armada Terra Lliure, e 
que serán xulgados proxima
mente. O MDT fundouse no 
1984 e está considerado o sec
tor máis radical do nacionalis
mo catalán. o 

x.c. 
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Yoldi, . protagonista 
do crucigrama base<> · 

Yoldi cando a firma da acta de Pi'rlamentário 

A poucos se lle pode ocultar 
xa que a tardanza na conse
cución dun acorde para for
mar o novo goberno autóno
mo basco débese, non só ao 
complicado empate eleito
ral, senón tamén a unha cri
se subxacente no estado das 
autonomias. Aí pode residir 
a razón deste tira e afrouxa 
de competéncias e de pac
tos, dos que ninguén acerta 
a saber a parte que teñen de 
contraposición de intereses 
entre as distintas forzas e a 
de fracaso do próprio mode
lo, o cal, máis ou menos es
tirado, é difícil que saia do 
plano da eficácia meramen
te simbólica que foi no que 
se moveu até agora. 

O nomeamento de Lenda
kari ven adubiado ademais 
pola preséncia de Juan Car
los Yoldi entre os candida
tos. Para os sublimadores 
do estado democrático esta
mos ante o reflexo da quin
taeséncia da democrácia, 
tan forte que até permite 
isto sen que pase nada. Lás
tima que estas almas ben in
tencionadas sexan moi esca-

sas e que o peloteo entre un 
tribunal e outro e as abraca
dabrantes declaracións do 
goberno demostren até que 
ponto o estamento oficial 
anda escaso de quintaesén
cias e sobrado de "razóns de 
estado". Ou sexa que o caso 
Yoldi supón unha importan
te averia na apisonadora ins
titucional. Os ministros ras
gan as vestiduras e HB con
segue dar un hábil quebro 
táctico. 

Este cámbio na atitude de 
HB que pudo facer unha 
operación semellante nou
tras ocasións -outro pre
sunto etarra, lñaki Picabea, 
xa saira parlamentário nun
ha lexislatura anterior, se 
non lembramos mal- e que 
foi asumido pola totalidade 
das suas bases, pon en evi 
déncia a atitude dos que an
tes suspiraban pola presén
cia de HB nas institucións, 
ainda que fose circunstan
cial, e agora están desexan
do que volten a casa . E é 
que o que non se traga non 
se traga. o 

M.V. 

a Ertzantza ou os Mossos de d'Esqua
dra realizan un labor puramente conti 
nuista. A invasión policial dun campus 
universitário formaba parte da simbo
loxía definidora do franquismo. A rup
tura dos símbolos sempre provoca un 
efeito multiplicador. Por isa, para os 

-que vivimos aquela circunstáncia his
tórica, os recentes sucesos de Bellate
rra constituen algo máis que un episó
dico acto represivo. 

Cando se publiquen estas liñas xa 
estará realizado o autodenominado 
"debate sobre o estado da nación". O 
governo chega a este debate despois 
de ter que aturar unha sucesión de 
problemas cuxa viruléncia non figura
ba na sua axenda de previsións. A au
sén~ia de Fraga provoca unha incomo
didade .suplementária a sua posición 
defensiva frente a un Adolfo Suárez . 
tjisposto a xogar o ·mesmo papel que 
protagonizou o PSOE frente· a ~I no . 
ano 1980. 

- que realizaban hai dez anos e a actual 
asunción da apoloxía empresarial de 
Solchaga.:.... · 

Nen sequer son de ~plicación, neste 
caso, aquelas adeverténcias escritas 
por Karl Marx: "Ao estudar ao loitas 
históricas non debemos confundir as 
frases e fantasías dos participantes co 
seu verdadeiro ser e os seus verdadei
ros intereses, debemos distinguir: a 
sua auto-imaxe da sua realidade". 
·Aqui, por momentos, xa non é necesá
rio distinguir porqu§l a auto-imaxe dos· 

devanditos persoe.iros invalida calquer 
pretensión de resucitar un p·asado que, 
polo vi·sto, non era consistente. 

Segue sendo certo -como tendén
cia histórica- que a chamada clase· 
política dedica unha atención especial 
a criar unha imaxe diferenciada do sig
nificado real da sua actuación: En de- · 
terminadas ocasións, . sen embargo, 
esa clase política fica desbordada pola 
dinámica . dos acontecimentos e non é 

quen de manter esa "~auto-imaxe" pre- , 
viamente deseñada. E o caso, sen dú
bida, de Solchaga. Pero tamén é o 
caso de Jordi PujoL cando un dia ·recl_a
ma a ampliación do Estatuto de Auto
·nomía e ao dia seguinte asume que a 
policia autónoma .entre na Universida
de de Bellaterra. A atitude reivindicati
va dos nacionálismos burgue·ses de 
Euskadi e Catalunya resulta gravemen
t~ deteriorada .cando se compraba que 

.Cun governo tan afectadó polo "Sín
drome Solchaga", a nova dirección de · 
AP vai ter que apurar ao máximo o seu 
populismo ainda que sexa ao précio 
de pór en sérias contradicións a Albor 
e a Raxoi, afeitas a negociar os apoio·s 
políticos mediante procedimentos· 
mercantis máis tradicionais. 

Con este panorama, o suarismo 
pode ser a versión esquerdista para ·-os 
anos 90 da filosofía socialdemócrata. 
Ouen lle ía decir a Abél Caballero que 
chega'ria o día no que o vello falanxis
ta Adolfo Suárez seria un oposit.or pola 
sua esquerda. Cousas da política con-

. vencional. · o 
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A '~ reestrLituración" avanza na U RSS 

Gorb.achov rompe os diques informativos A .cor 
Febreiro de 1987. No ano do septua.xésimo aniversário 'da revol·ución bolchevique e no . 
mes que comemora o prim~iro . alza mento contra o zarismo feudal. ~ste ~,ue rert'lata o 
próximo sábado pode considerarse como o mes clave para a consoltdac1on. da grande . 
alternatíva ao capitalismo. neoliberal de fin de século. !'Jan é o paraíso, só un sistema social 
diferente. E distinlo. Máis xusto. O socialismo na Unión de Repúblicas Soviéticas 
maniféstase cara o hemisfério ocidental como un réxime vivibel. A ruptura dos diques · 
informativos, a audácia comunicativa de Gorbachov e~plican a unha opinión pública . · 
conformada ao estilo massmediático americano e euro-ocidental que na URSS hai . 
problemas, que os comunistas soviéticos están dispostgs a resolvelos, que queren pór. os 
meios para facelo, que renúncian á disuasión nuclear e peden aos demais que fagan o · 
mesmo, que non queren impar a ninguén o seu sistema social, qu'e non teñen interés 
algun en que se manteña a guerra fria e que porán todo da sua parte par.a criar _ un clima 
de confianza internacional que permita á humanidade, primeiro, sobreviver imortalmente 
e, despois, facelo mellar, máis san, máis .culta e máis xustamente. Contémp!annos 282 _ 
millóns de persoas, 22 millóns de quilómetros cuadrados sen un anúncio de Coca-Cola. E 

_ certamente unha metáfora, pero agora éstá a pelota do lado ·de Mr. Dallar. 

Acostumados como estamo~ a 
unha vida espectacular no in
formativo, rodeados de comen
tários e dados por todas partes, 
non deixa de resultar surpren
dente o asalto á fortaleza do 
Kremlin ·que tantos xornalista_s 
ocidentais de prensa e tel~v1-
sión patentizaron no que va1 d~ 
ano. Primeiro o pleno do Com.1-
té Central do PCUS, lago no d1a 
a dia dos cámbios máis apa
rentes na vida da URSS, por 
fin no "Foro por un mundo 
de~clunearizado". Nunca tal se 
viu. E nunca de forma tan am
pla e, en moitos cas~s dos 
agardados! . tan o~xect1va. A 
realidade e inocultabel por de
masiado tempo. Hai uns días 
un colega perguntábase de 
viva voz, como será un país 
onde gobernan os comunistas? 
Poderemos empezar a sabelo 
sen ter que visitalo? 

Por de pronto, as informa
cións directas da URSS traslu
cen que a reestruturación gor
bachoviana vai polo camiño da 
democratización directa e radi
cal da vida política soviética. 
Escolmemos uns parráfos da 
discurso do Secretário xeral do · 
PCUS ante o Comité Central: 
"Todas as forzas sans da socie
dade están pola reestrutura
ción. E se isto é asi, non hai, 
non pode haber, outro camiño . 
E, asi as cousas, hai que pór 
ponto final á discusión de se a 
reestruturación é precisa ou 
non". Aprobada polo Comité 
Central do PCUS, esta nova po
lítica hase realizar, porque "nós 
non ternos, sinxelamente, ou 
tro camiño, non podemos re 
troceder e non ternos aonde re
troceder". A xulgar polas medi
das lexislativas adoptadas non 
hai , entón, operación de ma
qui !laxe nengunha. Trátase 
dunha profunda transforma
ción. 

"No noso Estado, Estado de 
obreiros e campesinos, o povo 
quer sabelo todo, porque este 
Estado é seu. ( ... ) Nós necesita
mos agora máis que nunca luz, 
para que o partido e o povo 
saiban todo, que non haxa re
cunchos escuras onde apareza 
outravolta o mofo, todo aquilo 
contra o que comezámos agora 
unha loita· enérxica e estamos 
ainda lonxe do final. Por iso, 
máis luz!" 

Precisamente o aspecto da 
transparéncia, do coñecimento 
público a calidade da informa- · 
ción periodística e máis a am
pla publicid~de de todo o qu~ 
concerne á vida do país, foi un 
dos máis destacados tanto nas 
disposicións legais tomadas 

, como no discurso ideolóxico 
subxacente. lsto, efectivamen
te, non deixou de ser salienta
do polos meios de comunica.
ción ocidentais, non como un 
paso adiante importante, se
nón como a· rendición perante 
a superioridade do "nosó" 
modo de vida, o da prensa li
qre, etc. Os que vivimos deste 
lado xa sabemos da liberdade 
empresarial para a manipula
ción das opinións, isto non re
quire máis comentário. Unha 
das .resolucións do PCUS indi-

Mijail Gorbachov 

ca: "O pleno sinala que a pren
sa, a televisión e a rádio . axu
dan ao cumprimento das tare
fas plantexadas ante a nosa so
ciedade, á afirmación da publi
cidade dos feitos e ao afianza
mento dunha atmósfera crítica 
san". Ouer dicer, a liherdade 
para a crítica é completa. De 
feíto, xa foron coñecidos al
guns casos de substitucións 
políticas a causa de críticas 
xornalísticas. 

Incremento da eficácia . 
No tocante á esfera económica, 
as transformacións non son 
menores. Se estabelecemos 
como ponto de acor90 que a 
análise crítica é imprescindíbel 
para localizar e subsanar as 
tendéncias nocivas en calquer 
proceso vital, coincidirem0s en 
que o poder soviético no~- afo
rrou rigor nas · suas estima
cións. "Os prexuícios acerca -. 
das relacións monetário-mer
cantis e a acción da lei do va
lor, e con frecuéncia a sua con
traposición directa ao socialis
mo como algo estraño a el, de
sembocan en enfoques capri
chosos da economía, na subes
·timacíón da autoxestión, no 
"igualitarismo" no pago do tra-
ballo, e enxendraban princípios 
subxectivos ná formación dos 
précios, infraccións na circula
ción- do diñei.ro -e falta de aten
ción nas éuéstións da regula
ción da oferta e da demanda" 
(. .. ) "Desde comezos dos anos 
70 non se cumprian os plans 
na maioria dos · if-ldicadores da 
E_?fodución ( .... ), .rion se p.udernn 

realizar as posibilidades do so
cialismo para mellorar as con
dicións de vivencia, o abasteci
mento de víveres, a organiza
ción dos transportes, a asistén
cia médica, a educación". A au
tocrítica é tanto máis forte se 
ternos en conta o. altísimo nível 
que os servíci0s públicos de 
asisténcia a toda a povoación 
alcanzan na URSS, cousa habi
tual, por outra parte, en todos 
os países socialistas. Ainda asi, 
"deixábanse sentir violacións 
ria distribución polo traballo, 
princípió importantísimo do 
socialismo. A loita contra os in
gresos ilícitos non se libraba 
resoltamente". 

Contra esta diagnose, o 
PCUS maniféstase disposto á 
elaborar . a política económica 

-preGisa para resolver o "esta
mento sócio-económico" .. En
tre - os acordos ·adoptados "o 
pleno concede importánCia pri
mordial ao desenrolo· da demo
crácia na esfera da produdón, 
á introducióri consecuente da 
autoxestión na vida dos colecti~ 
vos laborais ( ... )debe encauzar
se a criación de consellos dos 
colectivos laborais, conferían
dolles, asi como ás .asambleas 
xerais dos colectivos, poderes 
resolutórios". Os funcionários 
dirixentes serán elexidos polos 
trabaHadores, o que reforza a 
dir:ección única dentro das em-
presas. -- . · 

Na URSS, por máis que nos 
surprenda,. hai escasez de -man 
de obra. O valor global dos 
postos de trabaflo non ocupa
dos sobrepasa 40 billóns de pe
setas. Cos avances tecnolóxi-

cos -:-º que .. aii chaman progré
so científico-técnico- e os in
vestimentos masivos en ma-

- quinária e ferramentas compu
terizadas, de control numéricó, 
con mando ·dixital programa
do, e as cadeas de produción 
aútomáticas, robotizada~, fara
se posíbel transferir daqul a 
unha dúci.a de anos entre .13 e 
19 millóris de traballadores ao 
sector servfcios: Cando os ma-
1 intencioñados falan de buro
crácia hipertrofiada ·na URSS, . 
dos· se1.:1s servícios turísticos 
mal atendidos, onde sobran 
traballadores que nada fan, 
convén recordarlles que o sec
tor terciário ocupa naque! país 
só ao. 27 por cento da povoa
ción activa, que ascende a 130 
millóns de persoas. Nos EEUU, 
por exemplo, esta porcentaxe 
ronda os 60 pontos. 

Novas. iniciativas en 
- política internacional 

En matéria estraté~ica, o dina
mismo político da URSS bate.u 
nestes dous anos todas as mar
cas. Cunha· planificación a lon
go prazo ben articulada e unha 
capacidade de improvisación 
rápida de reflexos, todos os ob
servadores coinciden en refle
xar que a Administración dos 
Estados Unidos toca a retirada. 
E isto non debe . p~oducir exclu
sivamente o regocixo · ideolóxi
co dos que simpatizan no mun
do coa política exterior soviéfr 
ca. O fundamental é que. as po
sicións do ·goberno de Moscu 
manifestan que a paz deb'e ser 
o obxectivo primordial: a gue
rra xa non será a continuación 
da dimplomácia por outros 
meios, senón. a desaparici'ón de 
tqda política, a marte da huma
nidade. E non haberá alternati
va the day after. 

Neste sentido, a intervención 
de · claúsura de Gorbachov o 
pasado dia 16 perante o foro 
por un mundo desnuclearizado 
actualiza as propo'stas dos so
viéticos a presentadas aos 
EEUU durante 1986; desapari
ción de todos os vectores ató
micos para o ano 2.000, mora
tória de probas nuclear.es, reto
ma dos pre-acordes de Reikia
vik, estabelecimento .de amplas 
zonas desnuclearizadas, e o 
que é máis importante ainda,· 
duas · novas iniciativas revolu
cionárias no debate estratéxico · 
internacional: verbalización da 
renúncia expresa ao status de 
poténcia nuclear. (sempre que 
todos. fagan o_ mesmo) e de~ 

·. núncia da política de disuasión 
atómica como unha falácia pe
·rigosa. Pode ser que calquer 
dia a URSS anúncie o desarme 
nuclear unilateral? Que farian 
nese caso as poté_ncias atómi
c.as capitalistas? 

R~percusión : . 
de-alcance mundial 

- -
O acercamento donoso mundo 
ao universo socialista está fa
cendo posíbel; ·através dos 
meios· de comunicación, o co
ñecimento dunha realidade an
tagónica, duil ~-istema ~ó<;:ial 
onde o humanismo esta por . 
riba dos direitos das Sociedade " 
Anónimas, onde a sacrosanta 
íiberdade de empresa, o direito 
ao despido libre, a aspiración -a 
unha' sanidade integral e gra
tuíta·, a libe'rdade de criatión na 
arte e r1a cultura,. o aceso a 
unha eduéación gratific·adora 
non están permanentement~ 
en cuestión: Aqueles porque 
non existen, porque a proprie
dade social _vixila constante
mente, e estes· porque os pa
vos da URSS xa teñen peroorri
do. moito camiño, desde' .logo 
moito máis ca nós. o 

FERNANDO CARBALLA· 

do cristal } 
O informe anual do Departa

. merito de Estado nordea.m_e
ricano, sobre a situación dos 
direitos humanos no mundo, 

· céntráse na- represión sobre 
os . disidentes nos paises do 
Leste, asicomo nas "flagran
tes violacións" destes mes
mos direitos en Latinoaméi
ca, sobre todo en Cuba, pero 
tamén en Chile e Paraguay. 

A prensa· ocidentaJ destaca 
a cotio a situación dos países 
socialistas ainda que, por 
parte do informe do Departa
mento de Estado, recoñéce
se unha lixeira mellora nos 
últimos tempos. 

Hai poucos _dias podíase 
ler nun diário español unha 
destacada referéncia ao se
manário soviético. Ogonik, o 
cal informaba detalladamen~ 
te da actuación d_e policías 
dese país na república de Ka
relia sobre un delincuente, 
ao cál golpearon, si.mulando 
tamén un estrangulamento 
que lle fixo sentir que "a lín
gua se lle saía e os olios se. 
lle-desorbitaban". · 

Sen dúbida a frase "todo 
depende da cor do cristal 
cbn que. se mira '.' nunca tivo 
un uso tan apropriado como 
agora. Porque é nestes ~ias 
mesmo, cando os arxentmos 
se están a manifestar contra 
a lei do "ponto final" . que 
pon un fin, dubidosamente 
le9al, ao procesamento dos 
militares implicados na re
presión produciaa na Arxen
tina entre 1976 e 1983 e que 
causou nada menos que 
30.000 "desaparecidos" ou 
sexa trinta mil persoas selva
xemente torturadas durante 
días e semanas, homes; mu
lleres, algunhas delas inclu
so embarazadas, e nenas en
capuchados en lugares des
coñecidos -agora sábese 
que eran cuarteis- e fi-nal
l}1ente asasir:iados. · 

Pois ben, a democ-rácia ar
xentina, co beneplácito de 
todo o ocidente, vai ser edifi
cada sobre este "ponto fi
nal", . porque ''non se pode_ 
estar pondo continuamente 

· en cuestión ás Forzas Arma
das", segundo din os defen
sores da lei. Un perdón e 
unha concórdia -palabras 

. das que por aquí sabemos 
moito- que van se-r super
postas sobre a lembranza 
necesária dos homes arroxa
dos ao océano desde helicó
teros das Forzas Armadas; 
unha democrácia edificada 
.tamén sobre o direito desas · 
avoas que : reclaman desde 
hai anos aos seus netos, na
dos no cárcere e adoptados, 
através de intermediário 
descoñecidos, por famílias 
xeralmente pertencentes á 
burguesia local como refle- . 
xou tan nen, a película "A 
históíia oficial". - · 

Poderíase tamén falar da-

1 

qui, ainda que sexa a outra 
escala, dos policias munici

.. · ,país que saen a ' tiros en ple-
. na rua e sen causa fundada, 
cjas malleiras nos furgóns a 
xóvenes -en ocasións absG
lutamente inocentes- ·é. que 
nen sequer se atreven a 
apresentar · unha denúncia 
por medo a que lle cause. 
problemas no seu --tan cus
tosamente consegujdo
posto de trabal!. 

Pero todo isto ao parecer 
non significa nada no balan
za dos direitos .humanos no 
mundo. A cor do noso cristal 
-as cores da bandeira das 
barras e das estrelas- din 
máis unha vez que os direi
tos humanos non se respei
tan: no Leste. o 

M.V. 
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"O GOVERNO 
DO PSOE É O 
RESPONSÁBEr 
DO CONFUTO". 

"BUSCAN O 
DESPRESTÍXIO 
DA MIÑA 
PERSOA 
PORQUE NON 
ESTO U 
DISPOSTO A 
. RESIGNARME Á 
MARXINACIÓN" 

"A 
. COMUNIDADÉ 
CRISllÁ DE -
MELILLA É A 
MORRALLA DE 
ESPAÑA" 

'~ESTAMOS 
RESISTINDO 
PARA QUE NON 
NOS EXPULSEN 
DANOSA 
TERRA" 

conseguindo entrevistarse cos ñas de presos políticos, feridos ·de 
guerra, mortos, exilados e ·Ódio 
cruzado. Un estado d0isítio non de
clarado do que o · naso enviado 
pode ter testemuña: detido duran
te unha hora na fronteira, interro
gado e· cacheado á saida de Nador, 
na Comisaria da Policia Nacional e 
na cidade de Melilla - identificado 
cinco vece~ en média hora, de for
ma brusca no curto camiño que vai 
do centro ao porto. Para Dudu e Si
driss o respon~abel é o goberno 
español que "non soupo dar unha 
resposta pacífica ao conflito". Un 
conflito que xa fara adiantado, en 
toda·a sua gravedade, nonº 283 de 
ANT de Decembro de 1985. 

A visita do .Réi Hassan 11, previ.sta 
-para o mes de Setembro ás ~id_~
des de Tetuán ·e Nadar poden.a 1r 
avaliada por_ unha nova marchá 
verde. As elevadas inversións que 
se ·están a facer -este ano nGl zona 
dó Rif J)oden ser ·un gasto asumi~o 
con vistas á reintegración de todo 
o territórió desexada polo pavo 
marroquina. En~re tanto a confliti
vidade nas poses·ións españolas 
do· ríorde afriCano recorre xa un ca- · 
miño - irreversibel. · O .naso ·colabo
rador · António Mascato· - visitou 
Ceuta, Tetuán, Melilla e Nadar, 

·. dous prin'Cipais líderes musul
máns, Mohamedi Dudu·e Sid Driss, 
ambos te'oricamente ·enfrentados 
entre si, segundo a versión da par
te española, ·e que non tiveron im
pedimento en. sentarse x~ntos a 
co-nversar e.o· nosb enviado e expli
car a sua comun interpretación dos 
acontecementos comparti·da se
gundo ·eles por toda a comunidade 
musulmana. Na sua visita á zona_ 
en conflito e lonxe das versións 
xornalísticas que qefinen aos líde- -
res musulmahs como espias ou 
iluminados, o noso colaborador 
encontrouse cunha realidade de 
racismo e violéncia, con testemu-

MOHAMEDDI DUDU 
·O Goberno e os meios de coÍlll)nicación levantaron 

unhá nova cruzada contra o 'moro' 

. De alto cargo no Ministério 
do lnte.rior a tolo paranoico 

ao servizo do Rei Hassan; 
de militante cualific-ado do 

PSOE a opositor combativo 
da política do Governo; de_ 
· · español documentado,. 

titurado, a cidadán 
· marroquino sen 

regulamentar a.inda a sua 
situación. Aomar 

Mohameddi Dudu, 
economista, líder do 

colectivo musulmán de 
Melilla está a ser 

apreséntado pala prensa 
española como persoa 
inestábel, protagonista 
iluminado e sobretodo 

como vendido a quen ·máis 
pague. A NOSA TERRA 

falou con el no seu deste·rro 
· de Nadar. 

En que momento toma conciéncia 
da problemática social na que se 

· · desenvolve a -. comunidade musul
mana de Melilla?, 

o 
<O 
(.) 
f/) 

co 
Foi un proceso de sedimer:itación ~ 

~~s~e E~:u3~lmn~~0~o~é~i~ · ~~iv~~~ <i 
- de curas, porque a miña família po

dia pagar, remato Preu e dispoño
me a estudar económicas ·en Mála
ga, aqui apreséntaseme o primeiro · 
problema, as autoridades españolas 
non consinten que saia de Melilla, 
non me dan o carné de identidade, 
xa daquela éra perigoso para eles 
que un mt:.1sulmán fr~1ese estudos, 
por · riba néganme unha beca. A 
miña família recorre. a Marrocos, 
conseguen para min unha bolsa de 
estudos e documentación. Asi é 
'como podó facer unha -carreira. Xa 
de neno souben das agresións, in
sultos, que padecemos por ter unha 
relixión diferente, os compañeiros 
do coléxio mostrábanse como ini
migos. Logo aparece o asunto 'do
se-rviz_o militar, non tiña por que fª
celo xa que era tillo de viúva, pre
sento alegacións e non fan caso, 
obríganme a ir a Madrid, despois de 
ter pasaao por diversos cuarteis e 
dependéncias hospitalárias, . psi
_quiátricos e todo iso. Négome a 
vestir o uniforme nen coller armas, 
por sentimento pacifista. Ao fin con- . 
sigo· un ha, baixa temporária. No re
torno son declarado prófugo, detido 
no 'centro de Melilla, esposado e le
vado a un penal militar, comeza de 
novo .o mesmo proceso e finalmen
te dáseme a exctusión definitiva. O 
tratamento de absoluto despréci-o 
só tivo unha excepción, un capitán -

Soñ. acusacións que . non teñen 
fundamento. Como pode .un univer
sitário .ser dobre axente se o pouco · 
tempo livre do que dispón quéimao 
en dar clases particulares para com-

- pletar o diñéiro-ñeces~rio para che
ga·r a fin do mes e mercar algun li-

,bro,. a bolsa era insufici0flte. O CE
SIO, o servizo de información espa
ñol, inventa e divulga este tipo de 
patrañas por necesidade, teñen que 
procurar o desprestíxio dunha per
soa qu-e non está disposta a resig
narse coa sua sorte de marxinación. 
O que si ,é certo é que fun militante 
do PSOE, secretário de finanzas, do 
Partido Socialista ·de Melilla. Unha 
nova marxinación era. o . papel que · 
me tiñan reservado, fun eliminado 
da lista ás eleicións m.unicipais pois 
consideraron que a"povoación "cris- . 
tiana" de Melilla ainda non estaba 
prepara.da para aceitar¡;¡ .un "moro" 
na candidatura. A- sitvación que se 
estaba a dar comigo rriultiplicábase 
por cen no caso dos musulmáns 
meno.s -favorecidos, no meu despa
cho de asesoria laboral e fiscal aten
día todos os dias moitos asuntos te
rroríficos, .de racismo primitivo. 

Por iso princípia· a organizar á co
lectividade musulmana, con "f'eivin~ 
dicacións moi concretas en canto é 
promulgada a Lei de Extranx~ria de 
Outubro do oitenta e cinco. 

chamádo Eduardo que era precisa:- Nós só pedíamos os nasos direi-
mente galego. tos civís, que rematase a ·marxina-

Ultimamente acúsano de ter sido · ción e o racismo $Obre a nos-a xeñ
dobre axente: éspia, hispano-ma.~ te, tomos atemorizados, maltrata
rroquino, e de incoeré·ncia .pol.ítica- \ dos, explotados .. Mói pronto come- . 
~o xogar co antigo PT,· Liga, Alianza zou sobre nós un proce.so de violén-

· Póprúlar 'e PSOE. c.ia e r~presión, cada vez que saía-

mos á rua reclamando o direito a 
non ser considerados extranxeiros 
na nosa terra recebíamos agresións, 
porradas. Fíxate ben que digo que 
a nosa demanda era referente aos 
direitos sociais, que non entrába
mos no contencioso pendente entre 
o Estado español e marroquino so
bre a descolonización de Ceuta e 
Melilla, independentemente de que 
pensásemos que son cidades de 
Marrocos. lso era un asunto a resol
ver politicamente polos Governos 
de cada País, no que non entrába
mos. Pero agora a situación é moi 
diferente, xa ternos presos políticos, 
desterrados, mártires, xa levamos 
no lombo paus ahondo como para 
crer que ainda é posíbel a co.nvivén
cia entre as duas comunidades. 

· Agora xa non podemos separar_ o 
problema colonial do problema so
cial, é tarde demais. O Governo do 
PSOE é respons_ábel pola sua torpe, 
reacionária maneira de solucionar o 
confl.ito. 
· Gostaria de entrar nos dous pro
blemas, .colonial e social, mais a 
fundo. Cómo se produce a invasión 
do território, cando 1 

Estou disposto a demostrar que 
Ceuta e Melilla son duas cidades 
marroquinas en calquer lugar, fren
t.e a calquer experto,. sempre ... ·que 
teñéi garantida a miña seguridade fí
sica. Negar que son cidades de Ma
rrocos,. colonizadas por España, _nón 
suporta unha mínima análise histó
rica . ou xurídica. O feito :..de consti
tuirse o . Estado · marroquino con 
posterioridade á invasión española 
non quer dicer que· ·non existira 

unha nación sen estado antes. Ma
rrocos é unha nación que pelexou 
pola sua constitución en Estado 
próprio con antelación á presenza 
de franceses ou españois. 

Pero ademais resulta que Melilla 
é conquistada pola forza sobre o 

"" ano 1492, pero non a actual Melilla, 
non, só un forte que hoxe é chama
do Melilla a vella( un reducido recin
to cuartelário. ·Desde aquel tempo 
até 1859 obrigan á povoación mu
sulmá a firmar tratados pola forza 
que hoxe son considerados nulos 
ao ser orixinados polas armas, chá
mase o Tratado de ampliación dos 
Presídios, pois a ese fin estaba des
tinado aquel escaso quilómetro cua
drado. Só a comezos deste século 
chegan aqui uns vinte mil soldados 

· para executar o Tratado que impu
xeran á forza. O curioso é como re
solveron a cuestión de fixar os lími
tes, nada menos que a cañonazos, 
España teria que disparar tres tiros 
de cañón e a distáncia alcanzada 
marcaria os límites. Ben, pois xa da
quela fixeron trampas, non tiñan ca
ñóns potentes e usaron un inglés 
que saquearan á escuadra da Gran 
Bretaña. A_mpliaron Melilla en apr~
ximadam~nte tres quilqmetros 11-
neais, pasando por riba da povoa
ción musulmá que moraba nestas 
terras antes de eles . chegar coas 
suas armas. 

Residentes cristiáns en · Melilla 
que teñan avós nados en Melilla hai 
·catro persoas, nós ternos raig~'!'~s . 
moito mais fundas, eu son or1xma
rio desta zona con moitas xeración.s 
detrás. Continuan despqis coloni· 
zªndo· desde Melilla e Ceuta ta,do o 
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·Norte márroquino, sen respeitar ~· 
povoación nativa, sempre polas ar
mas, sempre con violéncia e guerra.· 

Chegan aqui taberneiros, ambu
lantes; desterrados, coa idea d~ ga
ñar unha vida fácil, misturados cos 
presos que van sendo libertados 
forman os primeiros fogares da co
munidade cristiá. 

Entremos na \segunda problemá
tica, a social, os aireitos negados, a 
marxinación da povoación nativa, 
da comunidade árabe. 

Está claro, eles non se sinten na 
sua terra, non teñen raigames, nen 
pasado, son pasaxeiros dun barco 
que chegará moi pronto ao destino, 
a liberdade do pavo marroquina en 
Ceuta e Melilla. Fixeron un diñeiro 
rápido e doado de gañar, dedicados 
ao contrabando. Eles saben perfei-
tamente iso. O noventa por cento xa 
mercou a sua casa, negócio, en Al
meria ou Málaga, que atenden des
de Melilla con empregados provisó
rios. Aquí teñen un paraíso fiscal, 
reducións, execcións de impostas, 
salários dobres para funcionários e 
militares, pero o que non teñen é 
cariño nen vinculación coa terra, só 
aturan por diñeiro. A comunidade 
cristiá de Melilla é a morralla de Es
paña, unh9 mistura entre o "afrika
ner" de Africa do Sul e o "pied 
noir" ou "rambo", un home novo 
arcaico. O seu racismo ten unha es
cala de valores, baseada na educa
ción das crianzas con ideias fixas, 
"mira nena, o 'moro' é mau, traidor, 
selvaxe, non se xoga con el, non 
debe ir á escala, para el os piares 
traballos"; a discriminación social, 
política, laboral, económica vai mar
cada a lume desde os primeiros 
anos de vida dos membros de am
bas comunidades. 

Responsabilidades? Por suposto 
os Governos españois, que promo
ven esta atitude non outorgando os 
mínimos direitos, documentación, 
escalas, servizos mínimos aos na
sos bairros, igualdade de oportuni
dades .. . 

Como sinte a comunidade musul
má a represión, o racismo? 

di as inco'nsciente por porrazos · da 
policia na fronteira igual.que .o seu 
tillo de trece anos que intentou pa
rar a barbárie. Se vas pór a denún
cia podes levar unha tunda e rema
tar no cárcere por ·intento de agre- · 
sión á autoridade. A situación é .gra
vísima,· insofríbel mesmo para per
soas de fortes conviccións relixio
sas. 

En pleno Estado de Direito~ cun 
sistema democrático, cun Governo 
socialista, cun concello rexido polos 
seus excompañeiros, como é posí-
bel? · 

Mira, o Partid.o Socialista de Meli
lla-Partido Socialista Obrero Espa
ñol é a versión equivalente ·aos gru
pos nacional socialistas, son total
mente nazis, segregadores de apart
heid. A política que ei'npregan con
nosco non ten nada a ver cos princí
pios básicos do socialismo. O Go
verno está a cometer erras graves, 
a represión sistemática deqe ser 
imediatamente paralizada, son xa 
demasiados casos de sangue como 
para poder lavar a cara algun· día. 
Que teña en conta o Governo que 
os musulmáns de Melilla non van 
parar até conseguir todos os nasos 
direitos, estamos por riba na nosa 
terra, a política do pau, do terror, da 
represión non é certeira, vaise vol
ver .contra eles o temor que meten 
no noso carpo-: 

Vostede acredita ainda nalgunha 
posíbel solución? 

Só hai unha saída, solución políti
ca do conflito, isto pasa polo cese 
imediato do actual Delegado do Go
verno -o policié! Céspedes-, a 
abertura dunha investigación que 
depure responsabilidades, teño a 
seguridade de que cunha Comisión 
investigadora imparcial, honesta, 

, tanto Céspedes como o Xuíz de Me
lilla -señor Treviño- van ao cárce
re, un por complicidade de asasina
to e outro polos feítos de fogo e as 
detencións inxustificábeis, ilegais e 
arbitrárias. 

Segundo vostede, como se vive o 
problema nos Estados implicados, 
no español e no marroquino? 

Por parte do español é evidente, 
.· o Governo PSOE puxo toda a carne 

na brasa tomando partido contra a 
comunidade musulmá, aliouse cos 
coloniais-racistas denommados rie
lillistas e non creo que vaia mudar 
a sua posición. A postura de Marro
cos foi de apoio moral, solidário, re
clamando unha solución pacífica no 
asunto. En España, a Televisión, a 
Axéncia EFE, Rádio Nacional e ou
tros meios levantaron unha nova 
cruzada contra o "moro", o Carde-

A represión, as ameazas, a coac
ción vívese de diferentes maneiras, 
hai un tipo de agresividade que pro
voca pánico, terror, é a que ven 
dada polo psicolóxico, polo terror 
que provocan as ameazas; logo 
está a xurídica, o feíto de non ter 
documentación e estar a expensas 
do capricho da policía de turno; e 
ainda aquela de tipo social, non ter 
nen o direito ao traballo, a ter bol
sas para estudar, GU escalas nas 
que podan formarse os nenas e ne
nas de relixión islámica, non hai 
unha escala para nás, non se dan 
clases no noso idioma; no relixioso -
ta mpouco se ten conseguido nada, 
a Mezquita ten sido asaltada polas 
"forzas e á forza". Un neno musul
mán que estude nun centro privado 
non ten direito a receber a matéria 
relixiosa que profesa, no mellar dos 
casos vai estudar ética . · 

Os bairros musulmáns son tercei
ro mundo, durísimas condicións, 
sen que haxa investimentos de 
amelloramento, covas sen água, 
luz, viais, aceiras, servícios sanitá
rios. Logo vai o Concello e queima 
cento e pico de millóns nunha pisci
na coberta para os señoritos, na que 
non pode entrar un de nós. Somos 
vinte mil persoas as que forman o 
colectivo marroquina de Melilla, 
connosco nunca gastan un peso. 
Para rematar o· cima de barbarida
des está a persecución que recebe
mos da Administración e do seu 
brazo executor: a policía, is<;> é total. 

Teñen constáncia de maus tra-· 
. tos? Denúncian os casos que se lles 
presentan? 

Ternos apresentado moitas de-
, núncias por asresións violentas a 

cidadáns pacíficos, nengunha ten 
chegado a un Tribunal da Xustiza, 
feridos, mort;os, non me retiro ao úl
timo, son xa vários os mortos como 
o caso de Magpri, cunha manifesta
ción mónstruo no seu enterramento 
que pretenderon facer en secreto e 
sen avisar sequer á família; pois o 
policia ·que o mat~u a traición, co
bardemente e polas costas segue 
andand.o potas ruas. O próprio fo
rense testificou que morrera a con
secuéncia- dunha .caída, pero encon
trámos as balas. Ternos feito moitas . 
denuncias per:o non serve de nada, · 

· estamos indefensos. O meu irmán 
recebeu catro coiteladas pelas cos
tas, a· miña irmá selvaxemente apo
r:reada no peito, o meu cuñado vir:ite 

nal Cisneros ia ficar curto ao pé des
ta xente, mentindo, desinformando, 
inxuriando, engana.1do á opinión 
pública. 

Cre que está perto o momento da 
descolonización, poderia estar pac
tada entre Madrid e Rabate? 

Sen falsa modéstia, nós estamos 
resistindo para que non nos expul
sen da nosa terra . Somos marroqui
nes melillenses. Non teño informa
ción de alto segredo de Estado so
bre posíbeis pactos. Sei que en 
dous anos levan xa expulsados 
máis de tres mil musulmáns de Me
lilla, caso de que se tivese firmado 
o pacto do que me tala non creo 
que a resposta do Governo español 
fose a que está senda: represión e 
expulsión. O noso papel é o de p9r 
trancas ás expulsións dos morado- · 
res lexítimos da cida~~· ' 

Por que razóns aceitou o cargo do 
Ministério do Interior, 'por que o 
deixou sen prévio aviso? 

Aceitei por decisión asambleária 
unánime do colectivo, crimos que 
poderia facerse algo positivo contra 
a Leí de Extranxaria, deix~ino polo 
mesmo sistema asambleário ao de
catármonos de. que só querían apar
tarme de Melilla, da ·miña xente, e 
comprarme cun salário elevado. · 

A policía realizou unha investiga
. ción no seu domicílio candó voste
de decidiu o desterro; · ·segundo 
unha nota· oficial encontraron unha 
escopeta ·de caza, un pau de xogar 
ao base-hall e .armas brancas. Te
mia pola sua seguridade? 

.Mire, antes deste asalto do que 
fala xa houbo cinco, incontrolados, 
a miña família violentada en diver
sas · oportunidades tanto .poi as for
zas represivas como polos elemen
tos fascistas que viven en Meli"lla. 
Os mesmos .que atentar.en anterior
mente contra a Delegación do G_o-

O home 
que se 

'·~enfrentqu" 
a_Dudú 

. -deGlárase 
utilizado 

polo governo 
español· 

Sid o·riss ·Abdelkáder . ' ~ . . 

O Presidente relixioso da comunidade musulmana non teñen nada a ver coa loita, 
nen cos feítos, xente tranquila 
sen vinculacións có colectivo. 
Pois ben, o Delegado díxome 
que se eu pedía calma, renun
ciaba a recoñecer a Dudú 
como líder, e conseguia que a 
xente non acudise ás convoca
tórias soltaban aos presos. 
Falo con outra xente e decidi
mos ' facer isto polós presos, 
prometeron darlles a liberdade 
en tres di as se nós -cumpría
mos o acordo, nós si cumpri-

de Melilla, Sid Driss Abdelkáder, pasaba por ser unha 
das persoas máis moderadas do colectivo. Coñecido _ 
polo ·s~u enfrentamen~o · a Dudú, na sua <?Piniór:i foi . 
utilizado polo Delegado do Governo para 1mped1r o 
avance na loita polos der.eitos socia is que están a . · 
manter os melillenses de orixe árabe. Esta conversq 
tivo lugar nunha vivenda clandestina perto da · 
fronteira con Melilla. Sid Driss, anciano venerado, ten 
perto de setenta anos; na Mezquita que el administra 
rézase cada dia polo Rei Hassan 11 de Marrocos, 
desde hai mciitos anos. mos pero os presos seguen na 

mando direjtos humanos -para cadea, en Almeria, e o avoga
a miña xente, botei toda a noi- do serviu aos intereses alleos 
te na cadea, non me deixaron aos .seus defendidos, en pacto 
sentar nen tumbarme durante · clarísimo co Delegado, o Go
trece horas. Pedinlles unha es- verno e a Policía. 

Sid Driss, vostede radicalizou 
nos últimos dias o seu posicio- . 
namento. Anteriormente pro
curou apaciguar a ·tendéncia 
mais reivindicativa, na actuali
dade fai corpo cos que propo
ñen defenderse da violéncia co 
mesmo sisti?ma. Que· razóns o 
levaron a mudar a sua atitude? 

Mire; o que a policíá está a 
facer nos bairros m1:1sulmánsn 
é terribel, chegan coas suas ar
mas, as porras, os botes, en
tran nas casas derrubando as 
porta~ sen levar orde ningünha 
do Xuíz. Tiven que -ir visitar 
moitcis fogares que sofreron 
esta selvaxada, as mulleres 
contáronme. como entraban, 
enfermizos, golpeando ·só en
trar, forte, moi forte. Mulleres 
de setenta anos con feridas 
graves na cabeza, no lombo. 

Embarazadas que receberon 
maus tratos, insultos, vexa
cións. Menos nenos de seis e 
sete anos coñecen xa a barbá
rie. 

Hai poucos ~ias que vostede 
foi detido, levado á Com1saria. 
habia algunha orde xudicial, 
déron,le maus tratos? 

Eu esta.ba na miña casa, pre
parándome para dormir, arrin
caron a porta a patadóns· e di
xéronme que me detiñan por 
orde do Xuíz, non quixeron 
niostrar'ma e tiven que ir con 
eles. Na comisaria acusáronme 
de organizar actos de protesta, 
a min que levaba dous anos 
con · accións pacíficas recia- · 

tera p~ra poder rezar e negá- Enganáronnos, non. respeita
ronma, tampouco me deron un rón a sua palabra, botamos xa 
·caldeiro con- água para limpar duas semanas eri calma-abso
m~us pés antes do rezo como luta, damos orde de reabertura 
manda· o Corán. Toda a noite dos comércios e páganno.s rea
.eón interrog.atórios de. causas firmándose na condena, no de
coas qúe nada teño a ver, al- -lito de sedición e a posíbel 
gunhas certas, outras mentí- aplicación da Lei antiterrorista, 
ras. ainda dirán que os "moros" 

En determinado momento , somos ·falsos. 
do conflito que desenvolven, Onde está a persoa na que 
vostede fixo declaracións con- confiar?' quer.emos persoas 
tra 0 oútro lider da coniunida- que negócien en base a crité
de, Aomar Dudú, 0 mesmo que ríos firmes para s_olucionar o 
fixo el contra vostede, ,pala- problema. Só responderon coa 
bras como traidor e outras do toma policial da nosa cidade, 
estilo foroñ destacadas pola co mañtimento das·agresións e 
prensa española. Cales foron a negociación dos mínimos di-
as razóns? . reitos. 

Ben, isto hai que compren- Oue saída pode ter o confli· 
delo no momento en que se dr- to? · 

. xeron, naquela tíñamos deza- Un Governo democrático po-
seis detidos, na cadea, baixo a dia solucionar a situación · paci
acusación de delito de sedi- ficamente, o caso é que- antes 
Gión, a condena podía ser durí- España tbmciu decisións pacífi
sima para eles, no cole_ctivo ·cas de descolonización, deixou 
musulmán sempre loitamos o erotectorado· sen guerras, o 
unidos ao cento por cento até · mesmo ·rei Juan Carlos deixou 
conseguir todos os. nosos de·- o Sahara cando uns dias ·antes 
reitos, naqueles días eu falei co dixo que non se ian. ir até que 
Xuíz e o Delegado do Governo nón caise a der~adeira ping_~ 
para buscar un ha saída aos ·de sangue espanola, non fo1 
presos, a comunidade recia- necesário que · morrese nin
maba a liberdade imediata ou guén, o mesmo con Sidi-lfni, 
intensificaríase. a batalla que Tarfaya, queremos que España 
foi sempre pacífica, só houvo faga o mesmo que xa tén feito 
violéncia para defendernos das qutras veces ficando en boas 
agresións· bruta is, alguns deles relacións con· Marrocos. . o 

verno, descobertos e non incluidos 
en nengun proceso xudicial. Este foi 
o último acto vandálico do policía 
Céspedes, rompeume, destrozoume 
a vivencia. Levouse nun camión to
dos os meus efeitos persoais, docu
mentos, valores, ·· material profisio
nal, todo. AsaJtaron tamén os locais 
do. colectivo, a Asociación Cultural 
Terra Omniurn, a sede do Partido 
dos Demócratas Melillenses, vici
ñais, requisando arquivos, · docu
mentación que demo~tra · o pasado 
antigo de cada viciño musulmán. Se 
cadra pensa que ao eliminar a nosa 
documentación van eliminar as rai
game.s, ou a riós rnesmos. 

do como uri herói moi respeitado. 
O do sentimento rifeño non está á 

· marxe do orgullo marroquina. 
Hai unha cuestión que non pode 

ficar á marxe. · Estase a especular 
coa hipótese seguinte: dado que 
polo asunto das bases americanas 
hai unha ·relación de frialdade entre 
o Governo. español e o estadouni
dense, poderia ser aproveitado por 
Hassan 11 para trocar bases america
nas en, Marrocos por apoio na. rei
vindicación das "cidades do Norte", 
daí que o proceso se ·acelerase nos 

\Jftimos meses. Que valoración faria 
desta hipótese? · 

Non ·ten sentido, máis unha vez 
misturar · un ha reivindicación social 
xusta como a nosa, con asuntos de 
alta política. Queremos viver como 
persoas con dignidade, non poden 

Gostariá talar sobre a figur de 
Ab~ El-Krim, quen comezara cola
borando coas forzas espaí\olas para 
sublevarse máis tarde e abrir o ca
miño descolonizador, un líder da. re
xió·n do Rif. Existe un sentimento 
·nacional rifeño? · 

Agb El-Krim é un líder marroqui
na, hai moita confusión con este 
asunto. Os servícios de información 
españois pretenden confundir, mais 
a história estáaí, Abd El-Krim loitou 
por descolonizar o território · con
quistac;to e asoballado palas forzas 
coloniais española, e conqueriuno, 
claro. En Marrocos está considera-

· colocárserios represións viofentas, 
selvaxes, e xustificalas con estas 

. cousas, non ten Cplificativos. Os 
·problemas dos q_mericanos co Go
verno español potas b~ses non tén 
nada a ver coa reivindicación dos 
nosos direitos. A loitq vai continuar 
até o fin, rnellor sen violéncia, só 
irnos empregala como meca_nismo 

·d~fensivo, nunca pa~a atacar. o 

ANTONIO -MASCATO 



Conf.li.to mexiloeiro$-mariñeiro$ · 

,A Xunta n~n 
colltentou a riingUéii, 

. . ,., .. . 

O conflito .que ven 
enfrentando aos 
pescadores -de Cambados 
cos bateeriros de ·o. 
Grove vai m'áis alá dunha 
simples disputa: esta en 
xogo a· privatización do - -
mar. Polo mefo unha 
Administración 
autonómiéa. que fuxe de 
tomar decisiór:is. 

"Só é cultivo o mexillón que 
está na batea, o que se des
prende, como non é cultivo, 
está en veda; polo tanto non 
pode collerse". Con esta de-
cisión salomónica tentou za- . 
nxar a Xunta o .conflito entre 
p_escadores de Cambados 
que se adicaban q recoller ·o 
mexilón que caia das bateas, 
e os proprietários dos polí
gonos bateéiros que se apu
ñan. A liorta chegou a tal 
grau de .tensión que se pro
duciron abordaxes, insultos, 
manifestaci.óns ... tendo que 
pór. "paz"· as lanchas da Ar
mada. · · ~ · 

O_ problema en si, pésie ~ao -
informe xurídico da Conse
Haria de Pesca, segue. sen re-

. solverse, pois se ben sentén
cia que o _ mexillón despren-· 
dido das bateas non é pro- . 
priedade do concesionário·, 
tamén impede que .sexa ·re
collido por outras persoas. 
Até hai pbuco tempo nin.- . 
guén se preoq1para destes · 
moluscos desprendidos das 
cordas, cando empezaron 0s. 
de Cambados co 'arra.Sto, vr
ñeron os enfrentamentos. 

Os ma·nne1ros afirman 
que os.de "Amegrove" "non 
comen nen deixan comer", 
acusá~do?s tamén ,de "que~. 
rer privatizar o .mar" .. Co'mo· 
exemplo poñen que fálan 
"d.o noso polígono" como 
s'e fose .propriedade privada. · 
Pergúntanse tamén: .se non 
d~ixan faenar" nos polígo
nos, que vai pasar logo cos 
de Riveira e Vilanova que 
·traballaban con boliche?-· 

As raións 
dos mexiloeiros 
Pola sua banda os mexiloei
ros acusan aos pescadores 
"de roubarllos das bateas; 
rascando os cabos das redes 

. contra das cordas para que 
· se desprenda o molusco; 

para isto ufüizan Ün cabo 
máis recto". 

Afirman tamén que os d.e 
Cambados "están tirando Ós 
précios· do mexilón ·con es
tas capturas" ·. 
. EspeQialistas , no ' sector 
consultados por A NOSA TE- ' 
RRA afirman que as ·alega
cións apresentadas · pala 
Asociación de Produtores de · 
Mexilón da Galiza podían re
solverse facilmente ·"pondo 
ás horas de_ pesca vixilantes 
nos polígonos, senón para 
que se quer a Inspección 
Pesqueira?", pergúntanse. 

Acusan á Xunta de non 
pre.ocuparse nunca destes 

· fondos mariños, nen do me
xilón ·desprendido, nen. da 
putrefacción que está a és

·tragar os próprios polígo
nos, propondo mesmo tur- · 
nos rotatórios de limpeza. 
· Os mariñeiros, pola sua 

banda, . consideran como 
"chantaxe" as ~O inil pesé
tas que ofreceu a Consellaria 
para que "limpasen o-fondo 
pero sen coller o mexilón". 
Pensan que esa é unha me
dida dilatória· para· non én
frer:itarse · ao potente sector 
mexiloeiro, concretamente a 
Amegrove. 

. En canto á caída ._ dos pré-
cios, os técnico_s consulta
dos por este periódico pro
poñen como unha posíbel 
solución que fose a As.ocia-

, ció-t:i de Mexil_oeiros quen. 
comprase o proéluto, ou se
nón que a própriª ·xunta fi- . 
xase o précio, pois ten capa
cidade para facelo. 

En · Cambados. quéix·anse 
. ~fo que lles achaquen a eles 

a caída . do précio, cando 
"era unha ·cousá que xa se 
via vir peis o précio implan
tado por Amegrove ·xa tivo 
unha .forte conte-stación in~ 
terna ao argumentar alguns 

: que lago se ia producir unha 
:forte baixa". 

Pésie á decisión salomóni
·ca uns e c»utros s~guen a es
tar .descontentos coa Xunta, 
á que acusan de que "o úni
co que sab,.e facer é proibir, 
proibir e nada máis que 
p~oibir, lago · non · h.ai ar-te 
que non estexa a p·roibir''. 
Peden que xa dunha vez sé 
regulen por lei estes .aspec
tos, "pois o Goberno autó-

- nomo ten plenas competén
cias neste canipo, non pode 
botarlle a culpa, como sem
pr~, a Madrid". o 

A.E. 

8 .de Marzo 

·_ Manifestación 
en A. Coruña 
e Santiago-
Unha manifestación na . 
Coruña e outra en 
Compostela, asi com"o 
diversos actos nas 
distantes l.ocalidades, serán 
os actos convocados polo 
distintos colectivos 
feministas con motivo da 

"cel~bración do 8 de Marzo, 
Dia Internacional da Muller 
Traballéidora. 
.Mulleres Nacionalistas G-alegas, 
cp apoio da Secretaria da Mu-· 
ller da tNTG e do BNG convo
cou. unha manifestación para 
ese dia . en Compostela, como 
continuación da campaña que 
viña levando até agora. .en de
fensa dun "aborto libre e gratui
to a ,cargo da rede. sanitária pú
blica" . . 

As feministas dp MNG pro
núnciase tamén por "un fraba
llo digno e unha sexualidade . 
própda. Bases da nosa indepen-
déncia". . ' 

Pola sua parte a Coordinado
ra Nacional de Organización Fe
minista, a Secretaria da Muller 
de CCOO e do· SGTE e os -gru- · 
pos de mulleres da" universida
·de convocan a unha marcha na 
Coruña "contra as agresións se
xistas, nengunha agresión sen 
resposta". A manifestación es-
Jará · apoiada por. CCOO, LCR, 
MCG, PCG, CXTG e PSG-EG. 

Ambos colectivos celebraran 
ao longo da mesma semana di-

.versos actos,. charlas -e mesas 
redondas nas distintas localida
des nos: que se debatirán os as
pectos que inciden .. de forma 
máis grave na opresión- da mu
ller. O tema da mullere a publi
cidade ,t~rá un r~lieve especial 
através dunha exposición que 

. estará · a berta entre o 4 e o 16 
de Marzo nó Ateneo da Coruña. 

A existéncia de dous colecti-
. vos· dife~enciados no campo do 
feminismo débese, como é sa
bido, á :· negativa por parte da 
Coordinadora Feminista a reco
ñecer como organización femi
nista ás MNG, colectivo que ce
lebrou· o seu congreso consti-

~ ,,tuinte o pasado mes de Novem-
bro. o 

M.V. 

, Novo xuício 
c9ntra· o director 
de A Nosa Terra 
O día 9 de Marzo terá ·lugar 

_,..,. no -xulgado .número cinco 
'de Vigo a vista oral contra 
o Director de A NOSA TE
RRA. 

Alfonso Eyr-~ está acusa
do de "desacato á autori
qade" na persoa do Alcál
de de A Coruña, Francisco 
Vázquez; pedíntfolle o fis
cal unha· pena de tres me
ses de ·arresto maior e 50 

·. mil _pesetas éte multa. · 
Este mesmo xulgado xa 

sobreseira o expediente. O 
fiscal, .que actua de oficio, 
a instáncia do rexidor coru
ñés, recorreu á Audiéncia e 

__ esta decidiu -pr..ocesar ao 
xornalista e instar a cele
bración do xuício pola vía 
de urxéncia. 

O presunto desacato dé.:. 
bese a unha ampla reporta
xe realÍzada no número 
255- deste semanário, no 
que se . criticaba a actua
ción do Alcalde en temas 
como os aparcamentos su- ,. 
berráneos, a conc·esión de -
El Corte lng.lés, ou o convé-

. nio co Exército. · o 
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Na morte do· Zeca·-
José Afonso morreu na ma
drugada do 23 de Febreiro 
nun líospital de Setúbal. A 
esclerose lateral amiotrófica 
que desde hai vários anos 
ia, inexorabelmente, aca
bando coa sua vida, venceu
no. Na hora da morte todos 
os recordos se fusionan e se 
paralizan coa. emoción. Mais 
se algo define a este home 

. é o seu indeclinábel compro
miso político, ªº pé das cau
sas populares e sempre coas 
suas reivindicacións, mes
mo cando moitos preferiran 
abandonar ou inibirse. Na 
sua casa de Vilanogueira, eh 
Azeitáo, perto de Setúbal, 
tiña dous retratos: do Che 
Guevara e de Sandino. A úl
tima vez que estivemos con 
el Febreiro do pasado ano 
dicíanos que tiña de conse
guir un c;ie Nelson Mandela. 

Revolucionário no dia a 
dia, desde hai vários anos 
tiña que sofrer a frustración 

da progresiva parálise. Mes
mo asi , cando o Festival de 
Homenaxe " Galiza a José 
Afonso" (Castrelos, verán 
do 1985) quixo estar presen
te coa sua mensaxe solidária 
e fixo especial fincapé en 
que actuaran os grupos do 
Timor Leste, que emociona
ron a cantos estaban ali e 
que tanto alégrou ao leca 
cando, semanas despois, 
pudo ollar o vídeo e as foto
grafias que se tomaran na
quela tarde noite. 

A quen tivemos a sorte de 
coñecelo nunca nos esque
cerá ese ollar decidido, quizá 
triste polas circunstáncias, 
pero rebelándose até o fin . A 
sua vontade, que m illeiros 
de portugueses cumpriron, 
foi que no seu enterro o 
acompañase unha só ban 
deira vermella, sen outro 
símbolo, e que ninguén fose 
de loito. o 

X.C. 

Toda a ponto para a manifestación do día 28 

O mercado Comun recomenda a 
exportación de leite a España 
Expertos agrarios da CEE 
aconsellan nun documento 
a venda da excedentes lác
teos aos países deficitários, 
nos que se inclue ao Estado 
español, segundo foi pasto 
de manifesto por represen
tantes da Plataforma para a 
Defensa do Sector Lácteo 
Galega. -

Para os técnicos da "Plata
forma" esta recomendación 
está en contradición co artí
culo 39 do Tratado de Roma 
·que se refire á protección 
das. zonas deprimidas den
tro da Comunidade. 

Galiza queda así grave
mente perxudicada, como 
zon.a deprimida que é, ao 
mesmo tempo que os seus 
intereses quedan sometidos 
aos acordos do Goberno Es
pañol e a CEE, claramente 
discriminatórios para a nosa 
nación. · · 

Por outra banda na última 
reunión da dirección da · 
PDSLG acordouse retirar do 
documento base a firma do 
USAC, pois este · sindicato, 
pésie a terse aderido ás re
solucións da plataforma o 
día 9 de Febreiro, segue a 
preconizar a liberdade de 
voto para os seu~ afiliados, 
no_n someténdose aos acor-

. dos da Platafqrma,. 

Pola súa banda Unións 
Agrárias, sindicato próximo 
ao PSOE, optou por firmar 
tras manifestar que os 
meios de comunicación in
terpretan mal as suas mani
festacións (incluindo nelas 
as que os seus dirixentes fi 
xeran de viva voz ás emiso
ras de rádio) contrárias e 
contraditorias cos pontos da 
Plataforma. 

Cada dia súmanse 
máis colectivos 

· á Plataforma 

Hai que dicer tamén que 
cada día son máis os colecti
vos que se integran na Plata
forma. Na última reunión su
máronse outras cinco enti
dades. 

Estas adesións van parale
las á preparación da mani
,festación que o dia 28, ás 
doce da mañá, vai . ter lugar 
en A Coruña para- "esixir o 
dfreito a producir leite para 
seguir modernizando as na
sas explotacións e acadar a 
estrutura deste sector funda
mental na economia gale-
ga". . . . , 

A convocatória é para 
"g~ndeiros e povo en xer:al" __ 

··A.E; 
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Qs· ~eus fondos case son quejmados 

Evitouse a 
subasta públi~a dcí 
FundaCión Figueroa · · 
A expectación criada co, anúncio público da subasta dos 
fondos da "Fundadón Figueroa " . puxo de manifesto un ha 
situación que xa ven de velllo sobre a situacíón na que 
se atopa o noso fondo documental e patrimonial. 
Mentres, os Museus e. as Fundacións móvense, en 
moitos casos, nunha grande precariedade, .e apenas co 
voluntarismo se evita a perda de fonaos documentais 
f~ miliar~s sen que nen9unha institución pública atenda e 
recolla todo ese material. · 

O anúncio da subasta dos fon
dos da Fundación Figueroa 
nunha galería de Madrid mobi
lizou ás persoas relacionadas 
coa nosa cultura que vian 
como se producia unha outra 
sangria e perda irreparábel. A 
avaliación da importáncia des
ta documentación non está fei
ta con certeza, e é moi posíbel 
que en moitos casos non sexa 
moi grande. Ainda asi non se 
xustifica que non fosen toma
das en conta anteriores propo
sicións de compra por parte de 
diferentes institucións oficiais. 
O trasego que seguiu toda a 
documentación é significativo : 
.de mans dunha libraría de ve
llo, a piques de ser vendido 
como papel usado, a un 

investigacións sobre, por 
· exemplo fondos familiares, ou 
as axudas para museus locáis·· 
e mesmo a institucións de in
cuestionábel prestíxio e inclusi
ve dependentes de organismos 
públicos, están nunha lamentá
bel precariedade ou non exis
ten. A situación anquilosada da 
Re~I Académia ~alega, a falta 
de dotación para adquisición 
de fondos próprios da Funda
ción Penzol -apadriñada ago
ra polo Concello de Vigo- a 
falta dun servício centralizado · 
de documentación, a inexistén
cia ·en nengunha delas -agás 
o caso do Museu de Ponteve
dra- de aparellos de microfil
mación, e un longo etcétera de 
caréncias conforma un pa

particular en 
Madrid que fi
nalmente, e fa
céndose cargo 
dos gastos recu
perou grande 
parte do que 
hoxe podería se 
xa só fume. A 
Sala Durán de 
Madrid -a que 
anunciou publi
camente a saída 
a subasta de 
parte deste ma-
terial- utilizou Un benefactor 
unha libre po- · 
testade e parali- de xera'cións 
zou a subasta. 
Doutra maneira 
quen quixesen 
-particulares 
ou institu
cións- conse
guir a proprieda
de da documen
tación haberian 
competir na su
basta. 

A responsabi
lidade da docu
mentación esta
.ha baixo a man 
de diferentes 
institucións, 
desde o próprio 
Patronato da 
Fundación 

. que actualmente 
era o próprio 
Ministério de 
Traballo- até a 
Universidade e 
as próprias enti
dades encarre
gadas da con
servación do 
noso patrímónio 
cultural. 

Outros 
fondos 
Parece que, 
efectivamente, 
unha vez adqui
rido este mate
rial non ficaria 
pendente nen
gunha compra 
de documenta
ción de grande 
envergadura, ou 
fondos · dalgun
ha outra funda
ción pouco 1co
ñecida do gran
de público. 

Pési'e a iso se-_ 
guen sen facerse 
inventários nen 

Manuel Ventura Figueroa é 
unha desas persoas que 
apenas é coñecida por ter 
deixado a pegada dun mo
numento. Por tras do mo
numento a Rosalía de Cas
tro, na Alameda de Com
postela, ali está el, tan des
coñecido e .. . tan importan
te. Os "figueroístas" son 
moitos centos através do 
tempo. Tantos e tantos que 
estudaron nas bisbarras do 
arredor de Pontevedra e 
moitas mulleres que casa
ron coa dote que a Furrda
ción facilitaba. 

Figueroa, nacido no 
1708, estudara leis en 
Compostela e Cánones en 
Valladolid. No 1746 era 
abade na parróquia de 
Santísima Trinidade de Ou
rense. Tivo grande influén
cia nas cortes de Femando 
VI e Carlos 111 e chegou a 
ser auditor de Rota, embai
xador en Roma, arcebispo 
de Laodicea, vicário xeral 
dos exércitos, promotor do 
Banco San Carlos -actual 
Banco de España-, e un 
longo etcétera de ca_rgos 
de responsabilidade. Os 
seus testamentárfos foron 
floridablanca, Campoma
n·es e Gálvez e o seu aese-

- xo era a dotación económi
Cé;I das suas parentes arfas 
-para que casasen ou in
gresasen nalgunha institu
ción relixiosa- e a finan
ciación doutros parentes 
para seguir estudos. Os be
neficios,· co tempo, esten-:. 
déronse aos viciños de di
ferentes fre~uésias, prolon
gándose ate hoxe os bene
ficios, pésie a un período 
de caréncia -máis. desco
ñecido- despois da guerra 
do 1936. o 

norama cativo, 
próprio do sub
desenrolo no 
que ás veces 
son as institu
cións privadas 

. quen cobren 
funcións~que co- · 
rrespondera aos 
organismos pú
blicos. 

Actualmente 
ternos coñeci
mento dun pro
xecto do Parla
mento Galego, 
animado por 
Baldomero Co
res, de facer 
unha biblioteca 
central, ao estilo 
da arquifamosa 
Biblioteca do 
Congreso norte
americana. 

O Museu de 
Pontevedra se
ria o que teria 
unha mellor si
tuacióo, tendo· 
asignadas partí- . 
das para adqui-· 
rir todo aquel' 
material biblio
gráfico e heme
rográfico rela
cionado coa cul
tura galega, e 
mesmo asiste a 
subastas nas 
que sai material : 
documental der 
valor. Mais, que : 
control hai -
agás as matiza
cións que se 
queiran facer so
bre o seu carác-
ter privado-
dos arquivos 
eclesiásticos, 
certamente os . 
menos someti
do a control civil 
algun, e que en 
todo o conter
hente a este sé:. 
culo non se ten 
aceso?, e · iso é 
só un exemplo. 

--.Esperemos 
que o sucedido 
co Arquivo Fi
gueroa sexa al-. 
da bonazo de 

· saída para a so-
lución ·destes 

·problemas e 
non simples ·ras

. gar de vestidu-
ras. x.c. 

· SOOllDADl/11 

.·_.:;<~//\\/\/ 
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Se semanas antes 
. fora Par!s, o 87 

comezou no Estado 
español cun 

inesperado ·estoupido 
estudiantil que da 
nóite para ·ª mañá 
pasou a ocupar as 

cabeceiras de todos 
os tel.ediários. Sen 
que case ninguén, 

soubese o "como" e ·· 
"porque", o dormido 

estudantado -
nomeadamente o de 
ensino medio- saiu 

a rua. Case mái_s 
r~pi do que isto, foi o 
,nacementq e salto á 

fama dos seüs 
"líderes" . Todo o 

mundo simpatiz_aba 
cos estudantes e a 

prensa informaba de 
paros e taigas, cünha . 
xeralización por riba 

sempre do 80 e 90 
por cento da 

povqación 
estudi.antil. O nunca 

visto. Só fafraba 
saber que fara 
primeiro, se os 

líderes ou as 
mobilizacións, se as 

manis ou as notícias 
_nos telexornais, se a 
simpatia popular oú 
os inquéritos que a 

anunciaban. En m·eio 
de todo -estaba o 

· proxecto socialista c,ie 
Reforma do Ensino 
Médio. Poúco máis 

tarde saía á luz á 

A NOSA .TElUlA 
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··O Ensino Médio. á rua 

Como. e por aue :se ~mobilizaro 

As forzas que en Madrid mobili
zaron as estúdantes foron o Sin-

. dicato de EstuEf antes e a Cóorde
nadora. Na Galiza sen embargo 
o Sindicato de ·Estudantes pode 
considerarse inexistente~ pero a 
cámbio foi criada unha Coorde
nadora, con principal implanta
ción. na Coruña, que recollendo a 
nome clásico da organizaCión 
dos ·estudantes sitúase no arco 
reivindicativo próximo ~s teses 
socialistas. Chiruca, aluna do Ins
tituto Politécnico da Xunqueira 
en Pontevedra e representante 
da Plataforma . Aberta de Estu
dantes, dá a sua versión moi sin
teticamente: "o que a Coordena
dora aqui é o sindicato en Ma
drid e o _que é a Plataforma aqui 
é a Coordenadora e.n Madrid". 
Asi a Plataforma empezaría nun 
princípio co nome de Coordena
dora pero _"como · nós éramos 

. asambleários, di Chiruca, tíña
mos que discutir polos centros e 
tardamos unha ·semana r:náis, 

de Estudantes a unha reunión e 
asistiron todos. Estivenios discu
tindo de onde sacaran eles a re
presentatividade de toda Gal.iza. 
Ali había xe.nte duns 70 centros 
distintos e ninguén tiña nen idea, 
salvo polos periódicos" . 
- Membros da Coordenadora 

acusaron á Plataforma de estar 
excesivamente ideoloxizada e de 
estar manipulada polo naciona
lismo radica l. "Dixéronnos que 
éramos de ERGA e nós dixémos-

·11e que eran das Xuventudes So
cialistas " , di Chiruca . /1 Ademais 
nós· somos asambleários, ainda 

· que non ocultemos as nosas 
ideas políticas. A Plataforma ten 
dez portavoces explica, eleitos 
na$ asambleas dos centros e en 
representación de dez zonas en 
que dividen Galiza . Non poden 
tomar decisións, nen expresar as 
su as próprias ideas, senón -só o 
que fose ap(obado polos centros, 
p'odendo ser revocados en cal 
quer momento". 

Movilización estudiantil en Compostela 
dor conseguindo reuni r en Com - dora, as protestas estudiantis 

militáncia ou ·a 
simpatia cara ·as 

Xuventudes 
Socialistas . .de 

determinados líderes 
estudiantis, recén 

pasados do 
anonimato á mesa de 

negociación do 
Mihistério como era 

· pcr isa nos colleron o nome de 
Coordenadora e ademais ·empe
zaron a sáir no ·periódico e a re- · 
presentará Galiza cando ninguén · 

11 A plataforma apoiouna todo o 
mundo, sinala tamén, manda
mos a nasa táboa reivindicativa 
a todas as organización e o únieo 

·sindicato que non nos apoiou foi 
UGT" . 

postela a uns 8.000 estu dantes nascen de que " vemos ao redor 
chegados de toda Galiza, nu nha de nós que o teu irm án, o teu 
manifest9ción apoiada pelas dis- curm án ou o teu am igo r ema~a -
tintas forzas p'olíticas e sindicais ron xa a ca rreira e non teñén 
da esquerda. nengunha sa íd a. Veste estudan-. 

o caso de Juan 
. lgnácio Hamos do · 

· Sindicato de 
Estudantes ou o do 

coruñés David Balsa. · 
,... A surpresa e á. 

confusión na que 
toda a opinión· 
públi-ca estaba 

metida comezaba a 
· aclárarse e o 

movimento adquiria 
rumbos e matices 

non previstos, froito 
dúnha situación 
insatisfactória e 

frustrante para o 
------7---estud a.nta-do. .. 

os elexiu". · · 
· A Plataforma, lembra tamén 
Chiruca, invitounos a eles e a 
todo mundo, incluído o Sindicato · 

Posteriormente a Plataforma 
demostraria o seu éxito mobiliza-

Por ·que do e que te va s atopa·r na mesm~· 
situación que os dem ais1 non ha1 

empezou todo? - saídas. A única solución é plante-
. Para Pedro López, da Coordena- xar a educación doutra forma , re-

A táboa reivindic~tiva dos estudantes 
'POR UNHA REDE UNICA · 
-DE ESCOLARIZACIÓN 
· 1._:._A .escqla é un i;;ervício ·público 
básico; en consecuéhcia debe ser 
o Esta~o o que se ericaºrgt,Je dél. 
Nori ás sü'bvencións aos centros 
privados. 

2:-:-Desaparición progresiva da 
dobre rede Estatal/Privada e das 
discriminicacións no · acesó á. edu
cación que esta dobre rede supón, · 
Integración . gradual dos. centros 
privados na rede estatal únicá. 
· 3-.-Desaparición da dobre rede 
de ensinos médios BUP/FP que 
marca o futuro e separa prematu
ramente aos xóvenes en función 
das suas capacidades .e .orixe só
cial e económica. Por un tronco · 
único obrigatório para todos/as 

desde os 12· aos 18 .anos. 
· 4.-A especialización e capacita

- ción ·profisional vi ria despois dos 
·1a anos, idade r:ia que se remataria 
a formación xeral· que incluiría as- · 

_. pectas técnicos teóricos e práticos. 

POLA MELLORA DA CALIDADE 
NO ENSINO 

1.:-Aumento das dotacións eco
nómicas, materiais e tfe profesora
do aos Centros. Maior· presuposto 
para educación. 

2.-C.ontra a masificación. Redu
ción progresiva do número de alu
nas/as por aula até chegar a me
nos de 28 por aula nos ensinos 
médios e ·de 40 na Universidade. 

3.-Construción e dotación de · 
novas centros que cubran as nece-

sidades de escolarización con cali
dade e sen masificación. 

CONTRA A SELECTIVIDADE 
1.-Aceso libre á Universidade; 

supresión das probas de aceso. 
2.-Desaparíción dos "numerus 

Clausus". Dotación de instalacións 
e profesorado para cob~ir a de
manda . 

3.-Contra a selectividade eco
·nómica; supresión .das tasas e po
lítica de bolsas que permita estu-

. dar a todos/as ~on independéncia 
dos seus recursos económicos 'fa-
miliares. · 

POLA. DEMOCRATIZACION DO 
ENSINO . 

1.-Non ao autoritarismo no en-

sino. Supresión dos reximes di - güí~ 
. plinários internos. siva 

2.-Participación real do~!as - gua 
nos/as na xestión e plan1f1ca n sua 
educativas. Nos Centros, nas D 
gacións, Consellaria, ·etc. 

3.-Participación do estuda 
do nos proxectos lexislativos 
afecten ao ensino. · 

POR UNHA ES'COLA GALEGA 
1.-Pl~ns de estudos axeitad 

realidade social, económica e 
tural da Galiza. 

2.-Criacións de espec.ial_i~a 
carreiras con saípas prof1s10 
na economia galega. 

3.-Postos de traballo na n sa 
terra. · .. . 

4.-Pola normalización lingu _ti
.ca e cultural. Non á ·represión in-
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s · estudantes 
formala para que cando remates 
teñas algunha via libre nas tuas 
asp iracións" . 

Enrique Ucha, membro da Pla
taforma, non nega certa validez 
a estas teses, pero cal ifícaas de 
"rom ánticas" e ve as orixes das 
mobilizacións neutras razóns : "o 
conxunto reaccion a ante un futu 
ro incerto. Pero o que explica 
preferer.itemente o nascimento 
das protestas, é que surxiron por 
uns determinados intereses polí- · 
t icos favorábeis ao governo" . V_á
rios d ias despois de tomadas es
tas dec laracións, a interp retación 
de José M ª M aravall , nunha re
vista, parecía vir reafi.rm a esta 
tese : "a pr.otesta estudianti l só 
provocou a aceleración do pro
grama educativo do governo", 
dicia o ministro. 

Chiruca, ao igual que os de
mais representantes da Platafor
ma, ere que "O Sindicato de Es
tudantes foi lanzado para decir 
que a REM (Reforma do Ensino 
Médio) era reclamada desde 
abaixo. Por iso as reclamacións 
dos estudantes tiñan tanto apoio 
na prensa (chegáronse a dar ci 
fras de 80% de paro en zonas 
onde non había folga) . Pero logo 
surxiron outras organizaclóns e 
aí xa se tratou de nos despresti
xiar diante da opinión pública" . 

As mobilizacións estudiantis 
terian tamén parte da sua orixe 
nun certo mimetismo parisino, 
ben aproveitado polo PSOE para 
dar uns pasos máis na REM ou 
en todo caso facer algunhas con
cesións que demostraran o "ca
rácter popular" da sua política 
unha vez feíta a reivinditación 
estudiantil . A obsesión do PSOE 
por facer unha política consen
suada e "asumida por todos os 
sectores sociais" levaria tamén 
agora a buscar lazos fiábeis entre 
o estudiantado, válidos para ne
gociar, despois de ser erixidos en 
representantes do movimento 
estudiantil. Esta política foi facil
mente observábel ante a nitidez 
coa que Maravall elexia á que ia 
ser a parte o posta da negocia- / 
ción. Neste contesto é coñecida 
xa a militáncia de Juan Ignacio 
Ramos, líder do Sindicato de Es
tudiantes no grupo "Jovenes por 
el Socialismo", escindido das 
Xuventudes Socialistas ou a do 
catalán Caries Martí, lider da 
CEAE (Confederación Estatal de 
Asociaciones de Estudiantes) o 
grupo de menos preséncia e 
máis vencellado ao PSOE, e m ili 
tante das Xuventudes Socia l istas 
de Cataluña ou, na Galiza, o caso 
de David Balsa, líder da Coorde
nadora Ga lega e da Coordenado
ra estata l, omnite levisivo e discu
tido nas suas duas facetas tanto 
po los estuda ntes ga legos como 
po la Coordenadora de Mad rid a 
causa da sua "fa lta de represe n
tati v idade e auto-elección". Balsa 
considérase "desvinculado das 
Xuventudes Socialista", ás qu e 
pertenceu, ai nda que sinala mo
verse " no m esmo espectro pol íti 
co" . 

A resposta a esa dinámica foi 
o que motivou 'o nascimento da 

Plataforma Aberta de Estudantes 
Galegas. Segundo Enrique Ucha, 
"débese a que intentamos unifi
car esforzos e non acudir ás fo l
gas por folclore. Estábamos can
sos de seguir as consignas de 
Madrid, tanto pala Coordenadora 
como polo PSOE, e to mam os en 
consideración outros pontos que 
as demais tábo as reivin dicat ivas 
non contemplan. Os centro s ads
crebéronse á nosa postu ra por
que esta estrutura ten un ca rác
ter asmableári o e cada instituto 
pode decidir libremente a sua 
i!desió.n ou non." 

A resposta 
a unhas necesidades 
En conxunto, -o rum o das m obi li
zacións estudí anti s alcanzou ní
veis e dirección non previstas no 
princípio do movimento e que 
forzaron ao govern o a most rar 
claramente as suas intencións 
mesmo á hora de elexer negocia
dores. Tanto as reivin dicacións, 
impricadas no contexto ga lega, 
defendidas poi a Plata form a 
Aberta de Estudantes e ainda 
non respostadas po la Xunta, 
como na maio ria dos demais 
pontos do estado, nom eadamen
te a Coordenadora de Madrid, 
deron coe réncia e impul so a un 
movimento de ca rácter asa m
bleário, con táboas reiv indicat i
vas a partir dos ce nt ros que é a 
expresión do descontento dun 
extenso sector da sociedade, ain
da sen direito a voto, pero qu e 
ve enormes d ificuldades para es
co ller o seu futuro, o que se ven 
suma r ao deterio ro xe ral do ens;
no, notabelm ente incrementado 
ainda no caso galego. As autori
dades educat ivas quizá non es
perasen aos perta de dez m il es
t udantes, chegados a Santiago o 
12 de Febreiro en trenes e auto
buses fretados por eles mesmos. 
O estudantado comezaba a mar-
car o seu próprio ritmo. o . 

M.V. 

· SOCllDADl/13 

O estadó español ten o segundo 
presUposto ·de educación máis 
baixo de Europa 

As .porcéntaxes de produto na
cional bruto dedicados a ,gas
to s púb licos co rrentes de ensi
no non universit ário fornn 
sem pre aleatórios e moi infe
riores aos de países tomados 
com o mode lo polo estado ac
tual ; asi , vemos como Holanda 
dedica entre un 3,5 ·e un 4 por 
ce.nto do seu PNB á Educación 
non Universitária; o Reino Uni
do sempre por riba dun 2,5 por 
cento ; ltália e Fráncia dun 2,5; 
mentres que o Estado español 
só o ano de 1972 superou o 1 
por cento, destinándolle exac
tamente o 1, 15. Nen a tran.sa-

A. viOléncia 
A viqléncia foi unha dos pro
tagonistas das mobilizacións 
estudantis. · 

Para os estudantes a vio
léncia foi sempre marxinaf e 
nunca buscada polo seu mo
vimento. Tamén funcionaron . 
servícios de arde nas princi
pais mobilizacións. Os repre
sentantes estudiantis son 
precisos á hora de buscar os · 
culpábeis dest e protagonis
mo: "Os meios de comuni
cación están ·esperando a 
que unha m'lbilización de 
dez mil estudantes un tire 
unha pedra para enfocalo 
coas cámaras, senda o único 
contido que logo se oferece 
da mobilización, esquecendo 
~s causas, as reivindicacións 

, e atitude da maioria" . 
Os estudantes protestaron 

tamén pala "preséncia moi
tas veces provocadora da 
policia", deixándose ver con 
escudos e botes de fume sen 
que houbese nengun motivo 
e cando as aGcións eran ab
solutamente pacíficas". "As 
veces é que non poden disi
mular as ganas de cargar", 

Porcentaxe destinado 
á educación do total 
do, pres u puesto 
1984 ................................ . .'. 9'7°!o 
1985 ........................... .. ..... 8'1°/o 
1986 .. .. .. . .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 7'8°/o 

ción nen a chegada ao poder 
do PSOE supuxo cámbios nes
te terreo, máis ben · ao contrá-
rio . . 

Outros departamentos viran 
sen embargo fortemente incre
mentadas as suas partidas. A 
modo de exemplo Defensa au 
mentou os seus presupostos, 
xa de por si elevados; nun 11,4 
por cento no a.no 85. Interio r 
un 16,6 e Exteriores un 19,9 
nese m esmo ano. O Ministério 
de .Educación - aumentou en 
cámb io en só un 8,42 por cen
to, sofrendo unha peída a· res
péito · do aumento médio de 
précios do ano 1984 dun 2,9 
por cento. 

Fó ra da arde de prio ridade 
vist a anteriormente, exist e ou- . 
tra variante que condiciona de
cisivamente o estado actual do 
ensino público: en tanto este 
departamento ven d isminuir 
ano tras .ano a sua part icipa
ción nos presupostos, as sub
vencións ao ens·ino privado· le
van medrandoo sen pausa ao 
longo da última década. Asi , 
pasamos dos 1.300 millóns de 
1973 a 14,000 mi'lións no 1976, 

comentan. · 
Pésie a isto os intentos da 

policia por impedir ou repri
mir algunhas das protestas 
estudiantis darian lugar a 
enfrentamentos e detención 
de estudantes, especialmen
te un mozo en Ourense e 
unha rapaza en Redondela, 
os cales pasaron várias noi
tes en Comisaria, encontrán
dose actualmente á esper~ 

/. 

a ·38.000 no 1979, a 70.000 no 
1982, para ultrapasar a cifra de 
105.000 millóns no 198'5, no 
afán de conseguir a "liberdade 
de ensino". 

Ouer dicer, se desde o ano 
1973 en que comezan as sub
'Vencións, até o 1982, estas me
dran oito veces máis que .os 
presu.postos· do Estado e 16 ve
ces máis que os investimentos 
no ensino público, o PSOE des
de que chegou áo poder incre
mentou as subvencións nun 36 
por cento e dqtou á adminis
tración educativa dunha le i de 
Financiación (LODE) ·que efecti
viza a pervivéncia dun ensino 
de élite e dun negócio . . 

Por últirño .sinalamos que o 
custo dunhá un idade de ensino 
público (segundó os dados de 
dous' · anos atrás) era de 
1.620.121 pesetas, ment res un 
aula privada supuña 2.580.663. 
En can tq que un aluno custaba 
na públ ica 49.468 pesetas, na 
privada custaba 73.733, o ca l 
supón un 59,28 por 'canto m áis 
dunha aula privada a unha pú
blica e un 49,05 máis un aluno 
nun centro privado. que nun 
púb lico. . 

· En coeréncia coas conclu
sións que se poden ti rar deste 
resumo presupuestár io, a 
UNESCO ven de denunciar 

. _como un atentado contra os di
reitos hcimanos no Estado es- · 
·paño l as reducidas partidas· de
dicadas ao ensino, as segun
das máis baixas de toda Euro
pa Ocidental. 

de xuício. . , 
"Como se pode converter 

ao estudante en agresor, sen 
que nunca se expediente a 
nengun policia, cando son 
eles os que teñeh toda a for
za e van armados até os 
dentes" · afirmaba un estu-' 
dante. · As mobilizacións en 
todo caso fixeron xa popular 
o 1e·ma de "eses de marrón 
de que instituto son?". o 
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il dos/as 
planifica n 
os, nas D 
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~ximes di - güística. Pola implantación progre
siva do idiorria galega como lín
gua de toda a escala galega· até a 
sua total normalización. . 

tas ramas para poder acedera dito 
pesto de trabaHo. . 

4.-Reestruturación das ramas 
de FP. Criación de .novas ramas 
con saí.das profisionais ao merca
do galega. · 

ra son en liñas xerais as mesmas 
que se están a difundir a nivel es
ta.tal polos diversos meios de co-
municación. . . 

sino estivo até agora in.teresada
mente esquecida polo goberno, en 
función da .conveniéncia proble- · 
mática de que os estudantes co
mezan a pedir unha continuidade 
e unha saída através da formación 
protisional. _ : 

pastos, consellos escolaress, re
formas da REM (até agora fur:icio
nan na Galiza nove centros se
guindo a nova reform~, e dunha 

) estuda 
islativos 

5 axeitad 
ómica e 

>ecialida 
profisio 

illo na n sa 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
1.-Recoñecimento e potencia

ción laboral do título ·de FP polo 
Ministério de Traballo. 

2._:._R~plantexamento do acordo 
marco FP-.empresa. Negociación 
de contratos de traballo en práti-
cas para este ano e· vindeiros. (R'e
numeración do salário mínimo in

, ter-profisional). 

3.-Recuperación das probas de 
capacitación para mestres de taller 
para al unos do FP -2 rematado oü 
ampliación dos estudos nas distin-

5.-Potenciación, mndernrzación 
e aumento dos meios actuais de 
práticas. 

6.-Profesorado capacitado es
pecializado por cada rama de aFP. 

7.-Maior investimento na FP 
·tanto a administración autonómica 
como da estatal. 

8.-Esixéncia do títulp do EXB 
para aceder á FP. 

1 

DIFERENCIAS 
COA COORDENADORA · 

A diferencia da Plataforma, non 
se manifestan en contra das sub
vencións QO enslno pr:ivado, tam
pouco incluen entre as suas reivin
dicacións as específicas da Galiza · 
como a da normalización da lín
gua, nen se fai referéncia aos pro
blemas do ensinq que na nosa co
munidade danse de forma moito 
máis acentuada. E o que resulta ta
mén de enorrrie irnportáncia, a 
Coordenadora apenas fai finc apé 
na FP nas suas táboas 'reivindicati
vas. 

A plataforrna sen embargó ere 
fundamental o papel da Forma
ción P,rofisional, considerando 
neste senso que esta rama do en-

Para a Plataforma as fortes sub
vencióris ªº ensino privado están 
contribuindo ao de~erioro do pú
bl.ico que, na Galiza, por oatra par
te, sofre unh·as caréncias supe"rio
res ás do resto do, Estado, acen
tuándose estas na FP, onde, a títu
lp de exemplo, faltan ximnásios, · 
chov~ nalgunh.as aulas e os talle
res padecen todo tipo de proble-
mas. ... 

Na sua táboa reivindicativa, pre
sentada na Consellaria, a Platafor
ma ten solicitado información so
bre as diversas matérias: presu.-

· maneira pouco satisfactória ~ xuí
cio dos estudantes). A plataforma 
critica tamén a asociación da alu
nas que se pretende constituir e 
que xa figuraba na LODE, conside
rando tamén insuficiente a repre
sentación dos estudantes nos con
sellos escolares . (dos 61 integran
tes do Consello Escolar da Galiza 
só tres perteñecen ao alumnado). 

Sobre a selectividade, o estu
dantado crítica tanto a seletividade 
económica, como o exame de ace
so; onde " todo se xoga a unha car
ta de tipo memorístico e que con
tradi a política teoricamente defen
dida polo PSOE de avaliación con
tínua". o 
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como quen di 
\ 

O home 
do unto· 

\ 

" MANUEL LUEIRO REY 

N a imaxinación de 
cada neno galega, a· 
home - do unto tiña 

unhos · riscos · mostruosos 
que o facían avivecer como 
figura do mal, sempre dis
posto a penetrar pola ren
dixa máis estreita da fies
tra, e rachar· o noso sono 
co medo para que nos fixé
ramos bós. 

Na miña aldea (a quen 
non esquenzo xamáis, por
que o lugar de nacimento 
ainda é unha das poucas 
verd.ades que_n9s van que
dando) o home do unto era 

-outo e flaquiño, cunhas 
guedellas moi longas e u.na 
barba hasta os pés, _levan
do nas mans un coitelo 
moi afiado e nos ollos o 
lume de duas ascl!as. 

Cando · os anos viñeron 
para riba ·e -matinabamos 
que o home do unto soro 
era unha costume ou lenda 
para facer . dormir aos .ne
nos, pudemos comprobar 
que o home d.o unto tiña 
mans e pernas como nós, 
olios como n6s, e unha i:::e
gueira de sentimentos 
(¡non como nós!) e adicou
se a deixar estarricad_os pa
las cuhetas a aqueles veci
ños que lle ·"caian mal". 

O outro día, cando ollei 
pola televisión a e.se home 
coxa rompendo farolas a 
eito como para deixar a 
Madrid ás escuras, lem
breime do home do unto, e 

·non precisamente do que 
se metía pola rendixa máis 
estreita, sinón polos que 
ian ·deixando estarricados 
homes palas 'ru.as . -

Non hai dúbida - alome
nos para min- que ese 
home nin está tolo .nin ia 
reivindicar nada que esti 
vese de acordo coas xustas 
relvindicacións dos estu
dantes. El tiña que _cumplir 
unha función · dirixida e 

. cumpleuna o mellor que 
puido. Tan ben cumplida 
como out ro coxó que no · 
;:i·n0 trinta e seis, ·nas mani
festacións que_saian- a rúa 
para féstexar a toma ·de 
Málaga, o trunfo das forzas 
en contra "da barbarie xu
deo-masónico-comunista", 
(mirade ese esperpento 
que está a -facer a Televi
sión Española sobor a gue
rra civil) ia co seu ·caneo de 
coxa, pistola en bandolera, 
berrando a todo berrar: 

¡Esto va que chuta!. .. 
¡Esto chutara!. .. 

E ta,nto que "chutou". 
Tanto "chutou", que des
pois de, cincoenta anos es
tamos talando da traxedia 
como si fose onte. 

Ese coxo rompendo faro
las, é un botón de mostra. 
Penso que non se debe to
mar como unha .anécdota 
soíani~r:ite-_ Hai algo máis. 
·Bastante máis co feito sim
ple de romper_ farolas por 
que sí. Hai u11ha ·actitude 
violenta · moi sinificativa: 
aproveitarse da súa dismi-

.. nución física e darlle un 
xiro distinto ás manifestéi
cións dos estudantes. · -

· Eu .. soio me pergunto: 
¿9uen está detrás do coxó?. 

'· 
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UNHA VISIÓN NACIONAÜSTA E ACTUAL 
DA AUTONOMIA 

O NASCIMENTO 
Entre as navidades que trouxo a 
implantación do actüal r_éxime 
figura en lugar destacado a au
-tonomia. Unha auton_omia que 
nos chegou, . aos galegas, en 
parte como consecuéncia, non 
da nosa conciéncia nacional e 
das esixéncias · .dp noso povo, 
senón deses mesmos elementos 
pero dados en Euskadi e Catalu
ña, cabezas evidentes da reivin
dicación nacional onte e hoxe. 

Mais no ánimo dos lexislado
res non debeu estar' só a inten
ción de nón cometer un agrávio 
comparativo coa terceira "nacio:. 
nalidade histórica", senón ta
mén o frear o rápido ascenso · 
nos últimos anos dos grupos na
cionalistas que aquí reivindica
ban exclusivamente a autodeter:. 
minación, dada a sua composi
ción de clase. As enormes con
tradicións de fondo existentes 
na Galiza -por máis castigados 
éramos os máis cegos- esta
ban transformándose non tan.to 
quizá nun p~rigo real imediato, 
como si nunha forte ameaza po-
tencial. · 

O EFEITO INESPERADO 

E- ben ·certo que· a cegueira ou 
falta de conciéncia e.o freo auto
nómico ~que nos colocaron · ante 
ese perigó potenc,ial permane
cen con plena validez. Sen .em-

. bargo actualmente· -e esta é a 
novidade- o segundo aspecto, 
o freo, está a influir sobre_ a pri
meira. 

Non debe haber' dúbida de 
que a existéncia du,nha televi·
sión galega monolíngüe ou a-in
clusión nos programas escola
res de asigñaturas en galega 
van supor un certo reforzal]1ento 

. simbólico da nosa identidade 
nacional, van criar unha idea de 
viabilidade e utilidade da nósa 
língua, aparcando quizá dunha 
vez por todas a idea, tan propa
gada; que equip-araba "galego" 
con "atrasado" e "inútil". 

O freo que lle impuxeron ao 
nacionalismo é unha arma de 
dobre gume para o poder. Este 
asumiu algunhas das reivindica
cións do rracional~smo . para de
sarmalo, __ pero a costa de ter que -
entregar · esas . bandeiras ao 
povo, sen proxecto político e 
descafeinadas, é certo, pero-eun 
v9l<?r ~imbólico indisimulábel e 
mo1 necesário. 

·o CHOQUE 

Oue vai pasar agora, de cónti
nuar a tendéncia actual? 
Vais~ - perdendo 'o 'compfexo 

_por falar galega, os nenas dei-

xan de ser analfabetos no seu 
próprio idioma, ·escoitan aos Pi
tufos en galega e o dia de mañá 
poderán ler a Blanco Amor ou 
facer os pr-ogramas dos ordena·
dores en galega, sen necesidade 
de di~er, como agora, que o ta
lan pero que lle resulta moi difí
cil lelo. 

Mais, a identidade en parte re
cuperada, a descentralización 

· administrativa, a ·idea de auto
goberno poden chocar coa 9e
pendéncia . económica, coas in
dústr:ias de enclave, as matérias · 
primas vendidas a b_aixo précio, 
o capital da emigración "desvia
do" cara afora, con todo o apa
rello colonial -que por suposto 
non só se manifesta no econó
mico- e que a autohomia nen
sequer tocou. Ainda máis, a 
nosa identidade galega, reforza
da no simbólico pota -autono
mía, pode ser unha activa con
tradición frente ás novas e bru
ta is consecuéncias da entrada 
na CEE: Por que o 40 por cento 
da reconversión lle tocou á Gali
za? Por que· o noso agro sai per
xudicado no acordo comunitá
rio, ainda que si se benefície, 
por exemplo, o Levante? Ou 
ben, . en que acabará ese celes
tial bilingüísmo? Como se com
paxinará o oficial Di_p Nacional 
de Galiza co non menos oficial 
Patrón de España? Pódese, a 
longo prazo, ter duas línguas 
"ao mesmo niv-el" ou pertencer 
a duas nacións -a palabra de 
nacionalidade é ao cabo un ter
mo de compromiso _que ten - o 
mesmo significa·do que na
ción~? · 

Pode ser duradeira esta esqui
zofrér:iia no ámbito oficial e exte
riorizado? 

A mesma rareza histórica da 
concesión das autonomías nun 
esta.do plurinacional, como sis
tema estábel, - e.ainda -máis no 
marco europeu- 'é ben signifi
cativa. 

A RESOLUCIÓN 

Vemos . entón que a autonomía 
reune, desde o"ponto de vista da 
identidade nacional, unha série 
de aspectos positivos que polo 
carácter da própria autonomía 
non van máis alá do terreo sim
bólico, pero que ainda asi poden 
ser suficientes para entrar en 
contradición ce-plano real da de
pendéncia. 

Situados neste ponto, caben 
tres posibiltdades: un retroceso 
no simbólico e con el a caída ou 
o grave desprestixio da ficción 
autonómica, xunto .co reforza
mento e endurecimento das mo
tivacións- nacionalistas (maior 
ainda dado que se trataría dun-

. ha volta atrás sobre algo xa con
seguido); a permanéncia indefi
nida na contradición actual (se 

. isto é posíbel) ou, como terceira 
alternativa, a resolución positiva 
da contradición, onde a concién
cia de galeguidade, propiciada 
en parte pala autonomía, poda 
ser rentabilizada, xunto con ou
tros factores, no sentido de que 
produza un medre das esixén
cias nacionais, a necesidade de 
autodeterminación e o cese da 
dependéncia. Dita isto último de 
maneira coloquial : que o cara
melo concedido para aplacar a 
fame sexa aproveitado para 
aprender a masticar. 

Esta terceira alternativa só se 
fará posíbel se a contradición 
entre os aspectos simbólicos da 

autonomía e unha realidadé que 
non se corresponde é sacada 
previamente á luz e aproveitada 
na medida necesária. En concre- ~ 
to, da actividade das organiza
cións rupturistas depende que 
no próximo futuro esta confron
tación se acentue a nível social 
e teña a sua correspondéncia e 
o seu froito político. 

UNHA METAFORA 

Nun fragm·ento da sua obra 
"Procedimentos retóricos del 
cartel", Fermin Bauza Alvarez 
trata un tema que se ben nada 
ten a ver en principio co aqui co
mentado, si se presta, nalgun
has liñas valorativas sobre a pu
blicidade, a realizar un, quizá 
non tan estraño, paralelismo 
que pode ser moi aclaratório : 
"Na operación máxica, di Fer
min Bouza, de transferir un valor 
a un produto, o conceito - valor 
transmitido- acaba por se des
naturalizar : unha " aventura" 
nón é xa un episódio arriscado : 
agora a " aventura" é mercar un 
sopicaldo. Pero o feíto mesmo 
de activar estes desexos e iden
tificalol. cun produto que os 
frustrará unha e outra vez, po
téncia a aparición do auténtico 
desexo, o desexo desvelado, 
subversión profunda baixo a 
aparición do universo fictício . 
Velaí a derradeira contradición: 
os desexos só se poden cumprir 
como negación do produto, 
como negación absoluta da fic
ción vixente " . 

Agora poñan en lugar de " va
lor" un autogoberno real e no sí
tio de "produto" o termo auto
nomia e terán, en SÍ,!'ltese, o artí
go anterior. 

Conclúese entón como pro
posta que a autonomía pode 
ser, no terreo político, unha fic
ción comparábel ás promovidas 
pala publicidade no terreo da 
sociedade de consumo. Parale
lismo que non debe resultar tan 
chocante se pensamos que a 
realidade é única e interactuante 
e que non seria tan estraño que 
os métodos utilizados nun cam
po social sexan semellates ou 
paralelos aos utilizados neutro . 

A autonomía resulta logo un 
produto frustrante - promete 
autogoberno como o sopicaldo 
promete aventura- , pero que, 
contraditoriamente, poténcia a 
aparición de auténticos desexos 
- a soberanía que se agacha 
baixo ese universo ficticio auto
nómico- . Por último os dese
xos desvelados só se poden 
cumprir negando o produto, ne
gando a autonomía. o 

M .V. 
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O PSOE .qaer· 
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· cambiar--o ·futbo1 · 
1tirando ·da ·cactea' 

Pablo, Pablito, Pablete, 
como repetia constantemen
te .o "Moucho da Noite", dei
xoulle o seu cargo poltrone
ril a ·,,Rastapopulos". Foi un 
cámbio abrigado en base a 
un decreto firmado por Ja
vier Solana, de profisión Mi
nistro. O firmante quixo 
cambiar algo tan arcaico , 
como a Federación Española 
de Fútbol. Arcaico noh por 
levar o título de real -algo 
en plena vixéncia co nacio
nal-socialismo, senón por
que nela se aconchega, e 
aconchegaba os elementos 
máis retrógrados de toda 
unha sociedade que xa fara 
cambiando, por inércia, an
tes do ínclito eslogan eleito
ral. Non se deu conta o vo
ceiro presidencial de que 
con só unha firma ou unha 
campaña eleitoral no~ l'T!u 
daban as causas e, as1, ain
da que logrou cambiar os 
nomes, todo seguiu igual 
que antes. 

Pablo Porta facia un mútis 
abrigado situándo~e de 
apontador detrás da cortina. 
José Luís Roca sentábase na 
poltrona de Alberto Bosch. 
El, de Machacones (Teruel), 
seria o encarregado de facer 
bon o a antecesor, que as 
cousas cambiasen para pior, 
botarlle máis cara que cos
tas, pór a todos contra el, 
demostrarlle ao PSOE que 
"de cámbio nada", investir 
millóns en empresas que 
non rentuaban mentres as 
territoriais non reciben un 
peso: ·· lso foi o que perdeu: 
cos cartas de todos non se 
xoga . 

Nas federacións territo
riais, os baluartes do "por
tismo", empezouse a fra
guar a contestación á luz da 
velas pois a luz eléctrica es
taba cortada por ímpago dos 
recibos correspondientes (e 
os millóns en FECSA). Pero, 
ademais, era unha contesta
ción planificada desde o po
der, Poder. O PSOE, intere
sado, aportaba unha cer:'ta 
estrutura. 

A ~uerra desenrolaríase 
prime1ramente a base de pe
quenas escaramuzas. Eduar
do Herrera, concellal do 
PSOE en Sevilla e Presidente 
da Andaluza foi quen dirixiu 
as primeiras andanadas. Os 
futbolistas, xa cansos, con 
idéntica moral que Mágico · 
González en resaca, polo fra
caso das numerosas acome
tidas anteriores, decidiron 
sumarse outra volta á re
gueifa, cosque ninguén con
taba moito, doídos pola falta 
de poder real na "Casa 13", 

ansiosos de que a Liga pro
fesional conseguise máis 
autonomía e máis poder, en
rolándose tamén nesta con
tenda como soldados sen 
fortuna. 

Unha vai, outra ven; mos
queo por aquí, losqueada 
por alá ... Rastapoulos seguia 
a ser tan mao como nos 
contos de Tintín e tan impa
síbel detrás dunhas gafas 
que teñen como maior co
metido o separar a cara da 
cabeza . 

Uns e outros foron collén
dolle gasto ao asunto e su
mábanse ao asalto sen or
den nen concerto. Afinal al
guén tivo unha idea lumino
sa e berrou: "Tíralle da ca
dea". Seguro que non tiña 
nada a ver co lio aquel, pero, 
pasaba por alíe ... bó, a idea 
gostoulle e ese foi o plan de
señado. 

Ao pouco tempo de poñe
la en marcha xa empezou a 
facer efeito. Elementos que 
rodeaban a Roca apresurá
banse a coller unha situa
ción indefinida por medo ¡i 

verse no pozo negro. Pasa
ron a firmar notas de repul
sa. Vinte, cincuenta, cen, 
cento trinta, íanse colgando 
da cadea. Pero Roca parece 
estar atornillado ao seu "ex
cusado". 

Volta por ali Solana e pon 
a Gómez Navarro de Secre
tário de Estado para os De
portes. Dase conta de que "a 
cadea está desenganchada" -
e decide pór a funcionar uns 
resortes que nen sequer chi
rrian: Ordena facer un ple
no. Ali saberase ' o peso que 
ten a cadea. o 

PUCHEIRO 
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-o .Pódér cóntra o BreógaH ., 
( " 

. ;os: ·árbitros. caer:ail' ·rl'a· rede 
-.. , , .( r '. ~ ., • - : . ·: ' ~ - '~ -:- • - " • : .• : . ' • : ' . . 

"Espa~a v~ise i_nteirar-de.quen ~ L~'lo", afir~~ba U;1ís -to son "os estrat_egas". H-aí que 
· Reborec;to, Pres1den~e ~o Breogan. · ugo v~~sedente1rar fg~rirN~·~º~ª ~~~ ª~:~~~!:;¡~~~ 
de éomo as. gastamos , pensan na Federac1on e 
Baloncesto. Estas pa,sicions poden. resum_ir ~·situación Nada, tranquilos, .tén que sair 

f d M d t d por onde teñen os coches a po-de dous bandos en renta os. ot1vo: os mct en es o licia". Habíaos quen nen se-
dia 14 de Febr.eirb. en Lugo ao r~mate do partido de quer discutlan: matínaban en 
baJoncesto entre o Breogán e o Oximesa solitário as tácticas. "A rede", 

Con bigode, no. centro, Mateo Ramos, un dos colexiados agredidos 

Avelino Rivas; ferrolán, con pa
rentela en Lugo, levantouse da 
mesa e saltou ao meio do cam
po. Ali estaban Ramos e Alzu- · 
ria, os dous árbitros. As gradas 
a ponto de estalar. Conversas 
no centro da cancha. Os árbi
tros Ramos e Alzuria, a propos
ta do Delegado federativo, Ave
lino Rivas, dan por finalizado o 
encontro e emprenden veloz 
carreira cara as casetas. A xen- . 
te salta ao terreo de xogo. Os · 
policías tamén corren pero os 
inchas pasan pitando. Algun di
rectivo trata de parar a avalan
cha. Os trencillas e- o Delegado 
sálvanse de.momento. 

O final foi o come.za. Falta
ban dous segundos. Personal a 
Nino Morales. lso é o que re
clama todo o mundo; até na TV · 
parece que a persoal _existiu. O 
x0gador lucense tira ... encesta . 
Uns pensan que o partido esta 
g·añado. Os .menos optimistas, 
conscientes de que ó balón en
trou cando xa o relóxio estaba 
e·n cero, peden qeu se tiren as 
personais. O Breogán perde 
por só un punto. Espera, abra
zos, tensión, berros, Avelino Ri
vas que salta ao meio do cam
po: pasa a história. 

Mais de catrocentas persoas 
permanecen nas gradas. Ou
tras tres mil rodean o palácio 
dos deportes. ?on ~s doce da 
noite e as cousas parecen em
piorar. Establécense. 'turnos de 
vivaqueo e mentres uns van 
aos bares por bocadill9s outros 
seguen de guarda. Empezan a 
chegar botellas de viño, chouri
zos, xamóns, queixo. Varios lu
censes que andaban despen
dolados a esas horas, inteira
dos da "movida", tamén bai
xan ás Costas do Parque. 

A imaxe dos árbitros na ca- · 
seta parece a de Boabdil cho-

. rando por Granada, pero sen 
bágoas. Presentían a gravida
de. Avelino Rivas daba voltas, 
debia. pensar que "ao fin e ao 

· cabo quen as vai levar so·ñ os 
árbitros". Pero desde fóra 
traenno á realidade uns berros: 
"Rivas, hoxe non te libras". 
, A policia intenta calmar á 
xente entre incrnpacións de 
"non protexades a uns la-dróñs, 
deixádenos facer xustícia ! ". Os 
mandos deliberan "corn9 sacar 
daí a esé tres". Esperar foi a 
primeira consigna, pero fóra a 
espera fadas.e f_esta, nas case
tas funeral. Os xogadores do 
Oximesa tamén estaban ate
morizádos, houbo ·que darlfes 
garantías de que podia,n sai~ 
sen coidado. Levar non as leva
b-an todas consigo ·pero ao fi
nal, sair sairon. Os seus temó
res qu_edaron disipados: aplau- . 
sos; os inchas lucenses- aplau
díanos. Un mandó da polícia . 
suspiraba tranquilo. Pensaba 
que "agora vanse ·e non pasa 
nada" ~ "Agardemos outro pou
co", foj· a consigna. · 

O público discutia, recorda
ba, · insuflábarise de máis é 
máis _,;ánsias de vinganza". · 

-"Catro partidos roubados, 
na casa. Catro. lso . non llo fan 
a ningué.n".· 

-"A culpa é do ferrolano de 
merda, xa non sei a que o man
dan, sempre fai igual". 

:-"De hoxe non pasa. Escar
mento santo. Ternos que facer- . 

. nos re~peit;3r". · . 
-"lso pásanos por ser un 

equipo de províncias. No ba-
loncesto 'hai m9ita máfia. Están 
acabando cos clubes · que so
mos de lonxe. Non queren des
plazamentos longq~ ... de Ma
drid a Barcelona, se acaso Va
lladolid ou Bilbao, basta. E un 
acoso planificado". . 

{:Parecidas palabras respe
tíaas ao día seguinte o presi
dente breoganista, pero como 
"sospeitas persoais"). 

Chegou a hora 
Quen non discute de balances-

pensou alguén "Que rede?" 
"CaJ vai ser, a da portária. -de " 
balomán ! ". -

Alá se foron. Os pedazos de 
cordon serian utilizados como 
na seiva, pero neste caso non 
eran' leóns senón carneiriños 
os que caeran nela. 

Segundo sairon "os trenci
llas" as persoas que permane
cían nas gradas . baixaron en 
desbandada: "A por eles", foi 
o, berro de· unánime guerra. 
Nen poJici_q nen riada. "Que 
non escapen, que non esca- r,. -
pen", re$oabacon mil ecos nas 
.uralitas da cuberta. Fora tamén 
ruxian. O verros ian desde o 
Miño.a Muralla, dende o bairro 
da Ponte ate a porta de Santia-
go, entraban -tamén poi a p0rta 
do Carmén ~ .. "uta ... uta, uta; 
que pása? dixo algunha deso
cupada; mil quinientas e a . r .J • 

cama". · 
Vinte metros foron suficien- . 

tes para ser cgzÉ1dos. A rede 
voou por riba das cabezas dos 
policias, dos primeiros en che
g_ar, e atrapou aos tres "páxa
ros". ("Páxaros, páxaros! que . 

· sodes · uns páxaros"; berraba 
un membro da Adoración Noc
turna que se esquecera a cita ,, 
da Catedral, pero non a sua fé 
cristiá que lle impedía decir cu
.tras palabras ou participar, acti-

. vamente na algarada.) 
Patadas, cachetes, .empu-

·xóns, losqueadas. A efectivida-
de era moi pouca, a metade 
perdíanse no ar, outros ian pa
rar aos policías, alguns tamén 
chegaban . aos "compañeiros". 
O caso era repartir, dar; desafo
garse. Algun chegou ao se\:! 
destino, pero, ao fin, a policía 
pudo .proseguir coa "comiti
va". Atrás quedaba un zapato; 
o zapato dun árbitro. Fó.ra xa 
non berraban, oubeaban. Se
reas ... frustración, "hai que ir 
para casa. Uf, que tarde é; 
máis da unha. A muller máta
me: Que lle conto? Veña, veña, · 
mañá é domingo, por unha vez 
non ·pasa nada". . 

Conversa para toda a sema
na. "Que se si, que se non; hai 
que facer algo; a sanción; reti~ 
rarse; denúncia na comisaria; 
volta aos videos; tíñamos ra
zóns, razóns, razóns (ning-uén 
se pergunta se tamén para lin
char aos árbitros), razóns, con 
razóns _o sin ela · dá igual; 
... home, manifestación pacífi
ca; silenciosa, honrada, amisto
sa, manifestémonos para facer
lle . yer que non somos brutos, 
só qu~ non permitimos que 
nos tomen o· pelo.~ Xa está,: o 
martes poi a tarde". o . 

PUCHEIRO 

MITOLOXÍA RUSA DICCIONARIO XERAIS DA LINGUA 

Elizabeth Warner 

Traducción: Francisco-A. Cidrás 

X. Antón L. Dobao 

Completo, ih.lstrado, normativizado; 

con etimoloxías e variantes. 

Apéndice gramatical. . 
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-contos non enchen 

Esta no¡te, 
grande_ 
concurso 

Académia · Dopico ........... 

XX PIÑEIRO COCHON ·o xete de Programas 
· Acou_g?,dos daqu~Ja 

telev1s1on novma 
apartou de si aqu~I proxec;to 
como se lle que1mase nas -
mans: 

-01'.Jtro concurso? Ca, con 
·este xa serian nove en a·n~e
na, fncluíndo o d11n deter-
xente. lmposíbel. . 

-Este é algo moi especial·_ 
-dixo aquel homiño que· sa- . 
bia sempre sair coa sua- . 
mira que mesmo chegamos 
a dar na pantalla un _aparta
do de correos para que a 
xe.nte poda. participar, e non 
como até ·agora. _ 

-Horas eran tamén. -
-lso si, logp aos concur-

santes escollémolos nós; 
certo que, para compensar,. 
os premios sonche mais ~en 
ruins, e os bons, en real1da-
de, non son prém ios. . 

-A min daríame vergonza 
· vir plantexar algo asi. 

. -Tes que ter en conta que 
o concurso sai · a troque de 
nada. Ós -artistas non se
mente non cobran nen res, 

-senón que todos paga~por 
actuar, como · sempre se 
fixo; por süposto, ser:i que 
ninguén chegue a- se deca-
tar. . 
. -Abraiado me deixas, 
neno -dixo o Súper, e caiu 
de súpeto na. conta de que 
con certas persoas non pode 

·un permitirse esas familiari- · 
dades-. 

-Vai ser unha produció.n 
perfeita -concluiu o homi
ño-, trescen@s vinte sema
nas de concurso na primeira 
parte, co pago· adiantado, e 

· unha opción para seguir 
despois coa s~gunda. Un 
bombazo. 

-Sintoo moito, mais non 
hai nada que facer -senten
ciou_ o Súper dando por re-

º 'f}bAKfo' -~' 
. DE.~(S DA ~NfA(.0 
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matada a .-conversa- nen. 
andamos ben de cartas nen 
me semella boa idea, asi 

· que se me perdoas ... · 
-. -Un momeno -atallou o 

· homiño cun sorriso de xoga- . 
· dór de avantaxe- Neste 
. caso, non teño máis reme-

dio quE;i dicircho. Queres bo
tarlle unha aliada a e~ta car-
tiña? . 

Conforme í-a lendó o Sú- . 
per non deixab~ .ae engurrar 
a frente. Ainda non rematara 
cando; instintivamente, pú-
xose firme. · 

-e-Podes comprobar que é 
autentica -dixo o homiño 
consciente do efeito causa
do-. Hai causas que hai 
que. facer e fans·e. Se queres 
pór o dia de emisión, é un 
favor que che pedimos. ·. 

Cando aquel Superxefe de 
Programas Acougados co
lleu o teléfono interior· entre 
a média dúcia' de aparatos 
de diversas cores que tiña á 
sua esquerda, pensou, men
tres tiraba das cada dia máis 

• ·abondosas canas, ·na cara 
que ia pór o x.efe de infor~ 
mativos cando lle dix_e·se 
que desaparecian as notíci,as 
da noite para deixarlle _sítio 
a un bingo dé produción 
allea. · o . 

XESÚS CAMPOS 

S .. egundo· Dopi(1o, un 
emprendedor· operário 
do · estaleiro ferrolán 

dé Astano re.guiado de em-
- prego decideu qrganizar a 
sua v·ida dun xeito criativo e 
solidário fundando ·no ano 
1985· un centro de estudos 
por correspondéncia, basea-

- -do nas tradicionais ac:adé
mfas AFHA, CCC e-Escola Rá
dio Maymó. 

Ano ·e· medio despóis da 
súa posta en. marcha, a aca
démia. Dopico que conta con 

· máis de mil · douscentos . 
alumnos espallados por Gali
za e diversos .centros da emi
grac1on, . tense convertido 
nunha- institución de grande 
prestíxio e os especialistas 
que ten formado ocupan car
gos de releváncia en todos 
os estamentos oficiais da 
nosa comunidade. 

O que subscrebe, animado 
por váribs ami·gos· cristiáns 
de base residentes na cidade 
departamental, decideli ma
tricularse en alguns dos cur
sos que a ,Académia D0pico 
imparte, chegando a co.nver
tirse nun prestixiado especia
lista do b_ilingüismo acu~tico 

· e ortografía esquizoide. E por 
iso que se permite a licéncia 
de recomendar aos leitores 
as ensinanzas da citada Aca
démia sen que lle mova nen
g un interés publicitário, cou
sa que nen a própria ética 
nen a deste prestixioso se
manário .quincenal o permiti
ría. Velejqui a~guns dos inte
resantes cursos que a Acadé
mia Dopico imparte. 

Cur"so de Leitura Rápida, 
dirixido polo profesor Lourei
ro Lourido. 

Trátase dun método que 
en só oito leicións garantiza 
ao alumno a lectura en trinte
nove minutos da novela "Xa 
vai o griffón no vento" cunha -
pausa na páxina trinta para 
tomar café. O sistema consis
te na supresión visual de tó
·dolos advérbios, preposi
ción$ e complementos cir
cunstanciais de modo e lu-

1 ~- especial 

gar. O méto'do serve tamén 
para a poesía chairega e para 
os ensaios sobre costumes 
dos moluscos editados polo 
Seminário de ·Estudos Gale
gos. 
· CASTELAO E A HIXIENE 

BUCAL, curso .de vinte temas 
dirixido polo prestixioso 
odontólogo nacionalista Ro
bert Dentón . O curso analisa 
a obra do noso rianxeiro uni- · 
versál no contexto dunha 

. profilaxe dental axeitada á 
nosa realidade diferencial. 

CURSO DE PARQUES E 
XARDINS, en catro leicións, 
impart~do polo profesor Ma
rio Miñoca. 

Cómo acadar a praza de 
concellal de parques e xar
dins en calquera concello sen 
militar necesariamente no 
PSG-EG nen ter que subscri
berse á revista Dunia. 

FOTOGRAFIA RECREATI
VA. Curso dirixido polo pro
fesor Manuel Serodio. Intere
sante método de encadre e 
colorín de grande efecto en 
Diputacións e estabeleceme- . 
nos de hostelería. lnclue no
cións de pilotaxe de ala delta 
e maquetismo naval. Este 
curso está dirixido a funG(io
nários de- Facenda exceden
tes e profes.ores de Educa
ción Física de Institutos de 
Ensino Medio. 

A NOVA ARQUITECTURA 
E OS CANEIROS, por Xosé 
Ramón López-Clavo. Curso 
en vintenove temas mono
g.ráficos mediante o que o 
alumno chegará a familiari
zarse co formigón pretensa
do e mais coa viga pretencio
sa. O método garantiza a 

Uncarro en Raxoi (Gate) 

/AfJT~ ArJ1tJ1AeNqs ~Ñ fAL~ P~RA 
'-' °t=ACER. \J¡J A6Rl~ó A€:$~S- ! 
,,, ~ vAJ S~ .FAQ.~ L<:VAi.E 

ÁLBERTO MARIÑO 

e hegou . ao . despacho. 
· cedo, co sabor do café 

ainda na gorx~. As de
pendéncias .. do Gran Are~ esta
ban a esas horas, sete e média 
da mañá, ainda desertas. os· 
xornais, com.p sempre, estaban 
enriba da mesa. 

-Un dia máis de aborri
mento, penso.u mentres se sen- · 
taba para lles botar unha ollada 
ás primeiras páxinas .. 

De súpeto deu un rispingo e 
· quedou coa mirada fixa nunha 

das portadas. António Carro -
'" Antoñita ·1a fantástica" no ar· 
gót parlamentário de Fonseca, 
~ocíalista de garabata e abrigo 
austríaeo, xerente do GAl=IG
restregou os ollos e mirou· de 
novo a , primeira páxina< "Un · 
'topo' en la Xúnta. Estalló el 
'Raxoigate'". . . 

-La cagamos,- tía María, 
dixo Ca-rro ao tempo que 'se in
teiraba da sua suposta partici
pación nunha suposta espion_a
xe a un suposto gobemo su

a::: posta mente· presidido por un 
~ tal . Gerardo Fernández, · gale- · 
~ guista como Sixto Seco e gale-
0 go coma el s&(a Deus grácias). 
9 · Segundo · as . informacións 
~ dun dilixente director xeral aos 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~u escarallados -p~a ris~ 

membros dunha comisión par'
lamentária, no Goberno habia 
unha certa intranquilidade por
que desde as c;jependéncias do 
GAEIG pódense escoitar atra
vés do teito as secretísi mas de
li beracións do consello da Xun
ta. 

-E, claro, asi non ha.¡ quen 
·traballe. Ademais, o país non 

- está para lérias, apostillou o di
rector xeral. 

António Carro quedou de pe-
. dra. Tan de pedra que tres ho
ras despois ainda seguía co 
xornal entre as mans, sen mo
ver un músculo, cos ollos fixos 
na primeira· páxina. Asi o ato
pou Ahtolín cando entrou 
como un vendaval no despa
cho dis.posto a cantarlle a~ 'éua
renta ao xerente do Gran Area. 

-Antóoiooooo!, berrou o se
cretário xeral do PSOE galego. 

Carro pegou un bote no si
llón de executivo de médio 
pelo no que estaba sentado, 
soltou o xornal e quedou mi
rando ' cara o betanceiro con 
xesto de desolati·ón, .mentres o 
comisário político de AntóHn, 
Lodeiro "o pirulo", facía espa
ventos e interpúñase entre os 
dous políticos. 

-Tranquilo,. jefe .. No te exci
tes que después te sube la ten
sión, dicia "o pirulo" . . 

O xerente do GAE_IG facia o 
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imediata paralización das 
obras firmadas polo alumno 
e a conseguinte carta de 
apoio dos comerciantes da 
zona. 

MUSICOLOXIA NO CAMl
ÑO DE -SANTIAGO. Dirixido 
por Giancarlo Palleta, seguin
do as teses de Charles Ville
neuve e Mercedes Roscón, 
qué locura de combinación. 
Logo de tragarse os coaren
tanove temas do curso, o 
alumno poderá distinguir en
tre un rondó e un scherzo e 
saber con esactitude o lugar 
e data de nacemento de nove 
de cada dez compositores re
nacentistas. 

CURSO DE LfNGUA GALE
GA PRET-A-PORTER, dirixido 
por Maria Carmo Trabada Ta
rabelo, licenciada en bable 
pola Universidade Popular 
de Xixón. O curso garantiza 
un control absoluto sobre tó
dolos diccionarios de galego
castelán, asi como unha per
manente atención ás normas 
ortográficas. lnclue visitas fa
cultativas en Castromil á Real 
Academia Galega, Associa
yOm Sociopedagógica Gale
go-Portuguesa, Grandes Ar
macens Somartis de Viana 
do Castelo e xira polo Institu
tos de Ensino Medio do Mo
rrazo. Acompáñase de Guía
Intérprete e regálase un folle
to de introdución ao estudo 
da apicultura bergantiña im
preso en esperanto. 

Os precios da matrícula 
son módicos, tendo avanta
xes como descontos os afec
tados de caspa, inválidos afi
liados a Prodiecu e suscripto
res dos Almanaques Ber
trand. o 

que· podia~ que non era moito, 
para que o seu xefe se decata
se do erro. 

-Non sexas parviño, Anto
lin. Oue máis quixer eu que ser 
un "topo" . E se fose, que cara
llo irnos espiarlles a esas bes
tas pardas que están aí arriba?, 
laiábase Carro. 

Antolin puxo cara de pensar 
-"tic" este do que empezou a 
abusar desde que se fixo públi
co que as señorías da Cámara 
galega o coñecian polo alias de 
"tontolin"-, deu duas voltas á 
mesa sen quitarlle os ollos de 
enriba ao confundido xerente e 
explicoulle a maquiavélica teo
ría do PSOE sobre o xeito de 
gobernar Galiza. 

..:_Mira, António. E funda
mental para o noso partido que 
o "geranio"· siga onde está. Xa 
sabes o refrán: máis vale mao 
coñecido que bon por coñe.cer. 
Estamos dispostos a pasar por 
todo, desde o sesenta quilos 
até os negócios do xenro1. pero 
a executiva non consentirá que 
un Carro calquera nos estropee 

. o chollo de Raxoi. Ti verás. Xa 
sabes que o Mariano e o Ro
may. son coma irmáns para 
min·: lso -si, nada de "Raxoiga
tes". Xa te podes dar presa en 
solicitar audiéncia ao presiden-. 
te e pedirlle perdón. · o 
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Suso de ·Toro, autor de "Polaroid"_ 

'Hai unha gran · descOnexión entre o q'!e se e.screbe e o público' 
. . ~ . ' 

Co~o caberia deducir da leit':lra 
dos seus libros, Suso de Toro é 
un xoven simpático, nervoso ·e 
amigo de praticar a ironía. A en
trevista transcorre, un pouco ta
mén como as súas obras, en de
sorde, a ráfagas, con ida-s e ·voltas 
tratando de recuperar o fio. "O 
nexo entre os distintos capítulos 
de Polaroid 1 só está na mjña per
soalidade" di el mesmo. O que 
sucede é q~e a sua forma de escre.:' 
ber, sen se.r hoxe por · hoxe, xe
nial, si é diferente, capéi?-, nalgun
ha medida de conectar co leitor. 

Quizá por esa razón nos intere
ou falar con el, apesar do modes

to da sua obra. Suso de Toro tan 
publicado ate agora "Caixón De
a tre" prémio "Galiza" da univer
idade e "Polaroid" , o relato que 

realmente o deron a coñecer. Pu-
blicou ademai algun conto en 
divér a revi ta e un dele foi ac
cé it no prémio Pedrón de Ouro 
"Mode to Figueiredo" . 

- 'Caixón De a tr " , ape ar de 
1 var un prémio .pa ou ba tanté · 
de apercebido , non? 

- 'Caixón De a tre" era ca e 
un opú culo , un libriño moi bre
ve. Creo que foi premiado máis 
que polo que ali había , polas cou-
a nova que apontaba . O proble

ma é que ao er editado por unha 
in ütución non e coidou nada a 
ua di tribución . Pen o que deixa

ba intuir unha en ibilidade nova 
e unha érie de cou a di tinta á 
que e e taban a ~ _cre?er por aí , 
ainda que en embnon , 1 o 1 o re
coñezo. pero creo que se ese libro · 
sai hoxe seria mellor comprendi
do. 

-En Polaroid olidifícanl.e en
·rón certa tendéncias apontaaa no 
anterior? 

-Si , quizá i. Aindaque-Pola
roid non foi froito dun proxecto 
unitário. Hai un fío condutor que 
é o autor e unha en ibilidade, 
unha mentalidade. O. que i é , en 

ce(ta medida , é un libro audaz. A 
min o eslogan que máis me gusta 
é o de Dantón ese de audácia , au
dácia e máis audácia. Creo que 
eria o e logan necesário para este 

país e desde logo para a nosa lite
ratura. 

Con Polaroid non tiña un -gran 
propó ito detrás fíxeno como xo
gando e paseino bastant~- ben. 
Non tiña unha gran pretens1on con 
el . Sen embargo dispára~e en moi
tas direccións , en camiños dife
rente . Para min- un bon libro é 
aquel que non te deix.a impasíbel 
enón que te estimul a, que che 

produce algo . Iso si o intentei, 
non quería que fose un libro que 

deixase indiferente ao leitor. 

--Cres que hai ·xente que se ve 
reflexada ou que recoñece situa
cións de "Polaroid"? 

-E probabel, ainda que niso 
non pensei. Sabia que si. · Sabia 
que hai un problema neste mo
mento na narrativa galega qu_e é a 
desconexón, incomunicación en- _ 
tre o que se escrebe e o público . . 
Esa é polo menos a miña expe
riéncia e a de moita xente que co
ñezo, a de ser leit_or cabreado de 
libro galego. Eu sei, ainda que 
non pensaba niso cando o escre
bin, . que hai unha série de -leitores 
que por sensibilidade, por am
bientación , vense reflexados, por-

XV aniversário das Xuventudes Musicais 

11 

Com. postela, "Na Lúa", . Elías me de Xaneir de 1972 1 
tre ent acto rganiza- Quiroga.: · 

d (a meirande parte concerto · Integrada nas 
en uirect ) atendendend , dentro ~~~ "Jeunesses Musicais" 
d ecl tici m mu ical , ritério - ·· --~~F=IF~ ... 

e que mú ica "non hai ~~- 1 · 
mai qu b l:\ e má' , mantiveron ¡ ... --..r-"' · 

un nível de ah~ade na programa: L------------~ 
ción que a m1údo converten a 
A ociaci n L al ~ Xuventude 
Mu i ai de Vigo - a única con -
tituida na Galiza- nun"a Entida
de forzo amente minoritá:i:ia . 

N n é desde log e ta · a inten
ción do eu re pon ábei ; prnba 
di o on o baixo pre upo 
económico no que se moven, 
ben coa cuotas do eus sócio 
(100 pesetas ao mes) ou cos pré
cio das entradas de aceso aos 
seus actos, paliados na sua finan
ciación coas subvencións de orga
nismos públicos que normalmente 
chegan tarde, mal e arrasto. Nun
ha cidade que supera os trescent~s 
mil habitantes non chegar a reumr 
douscentos asocíados supón asu
mir unha situación nada fácil no 
contexto dunha dinámica cultural 
que acusa polo dema~s .u~ valeiro 
de novas ideas que Sl fo1 coberto 

. sen embargo P<?las "Xuventudes'~ 
vigues.as. _ . 

Ao longo . <lestes qumce anos 
desenrolouse o "Encontro de Ar
tistas Xóve~~", c~mvivendo nel 
poetas, mús1 o\, pmtores .. ·. den
tro desta me ma liña func10nou 
durante un tempo o Departamento 
de Criación Interdisciplinar pro
ducindo montaxes multimédias; 

. iritroduciuse a música contempo
ránea especialmente ·nos. "Festi
vais. Musicais do Verán Ctdade de 

Vigo', ao tempo que dinamizaba 
a afeizón ao jazz, vivehdo neste 
particular época esplendorosas. 
Parella a e te aspecto, máis van
gardi ta, combínanse na progra
mación actividades que nalgun 
ca o chegan a ser "de masas", 
destacando neste sentido a colabo
ración prestada no Festival,Home
naxe "Galiza a José Afonso". 
Case sempre a programación é ar-

llada en base a un plantexamen
to variábel segundo o critério mo
nográfico de cada ocasión: Xor:na
das de Música Tradicional; Ci
clos: de Música de Cámara, de 
Guitarra; o dedicado a J . Brahms 
e R . Wagner; "Clásicos coa X.u~ 
ventude", Cursos de .Pedagoxía 
Musical, de "Educación Preesco
lar" ... ; obviando unha reseña polo 
miúdo de tan .. densa actividad~, si 

· \}()demos resumir con ~nomes pró- -
~ríos . este curto ou grande período 
citando formacións 'tais- como a 
Oficina Musical do Porto, Grupo 
Kcan de Mad.rid,. Orquestra de 
Cán\ara de .Praga, Trio de .Barce
lona, Trío de Cordas de Viena . . . , 
sofütas como a pianista Catalana 
Eulali Solé~ o guitarrista portu
gués <2arlos Paredes, cantantes 
como ' ~ del Mar. Bonet. . . o 
apoio prestado a m~sicos galeg0s: . 

· _.Grupo U iver~itári-o de Cámara de · 

En contraste con este impulso or- _ , · 
ganizativo, ~uventudes . Musicais 
de Vigo subsiste .cunha mfraestru
tura tan mísera que por caréncias 
acusa mesmo a _dun local· social 
onde poder -atender as· suas necesi- · 
dades mínimas. Pertenece á "Fe
deratión Internacional des. Jeuries-
ses Musicales", que surxiu en 
Bruxelas no ano de 1940; este 
·movimento está espallado por paf- . 
ses dos cinco continentes, sendo 
na Galiza a única AsociaCión exis
tente na actualidade a de Vigo, 
logo da desap~ición de vária~ que 
foron criadas ·na metad~ da decada 
dos anos 70. Actualmente Xuven
tudes Musicais na Galiza é un re- · 
duto a defender por parte dos i:ne:. 
lómanos que exercen como ta1s e 
tamén (di to sexa non tan de paso) 
por quen teiman na· normáli~ación 
do idjoma galego .-o oficial da 
asociación viguesa- a todos os 
níveis.. · . . 

Como dixo no seu día Rene Ni
coly, un dos fundadores da "Fédé
ration" : "Coa criación das Xuven
tudes Musicais quixen _amosarlle a 
todos <;>s que. pensan que a música 
está reservad~ a unha élite, ou a 
consideran unha ·arte ornamental, 
·que o coñecimento da sua ling9a-· 
.xe pode aportar ao home ou mu
ller de calquer ambiente ou cultu
ra un maravilloso enriquecernen-
to". 0 

XÓAN M. ESTEVEZ -.... 

que din: este· é o meu mt.tndo. 

- Na t,ua obra recóllense -diálo
gos e monólogos, c~h g~an senti 
do ,do humor, con iroma, e que 
resultan moi verídicos. 

- A rnin fundamentalmente o 
que me interesa non é ~ t~c~ica, 
senón o conceito, o propos1to e 
este libro é mor conceitual. C~ndo 
fago es·es diálo·gos ou eses monó
logos ·o que miro non é se logro 
réflexar mellor ou pior a fala coti 
diana, o que hai é unha reflexión 
miña sobre a ·linguaxe. Neses ca
sos, eolio fragmentos de algo ~~:>i 
concreto como é a conversac1on 
cotidiana e que-ªº sáchlos de con-

texto, toman un valor máis abs
tracto, máis artístico, que permite 
moitas máis leiturás. Trátase dun 
xogo coa palabra, _como noutros é 
o xogo coa: imaxe. O conto do 

· . éego ao que lle rouban o· cassete, 
por exemplo está feíto como se 
fose visto .através dunha -eámara_ 
fixa. 

- No teu libro hai realismo, 
pero non hai ideoloxismo . 

- Eu personalmente son un tío 
moi .moralista. Pero · creo que na 
literatura hai que evitar o moralis
mo, o catecismo. Teño lido libros 
que me querían concienciar de 
que os parados ou os emigrantes 
pasábanas canutas, de que os ga-

. legos estamos alienados .. . Por fa
vor! Ademais os que len esos li
bros · estamos xa concienciados de 
todo iso. Eu limítome a pór os 
persónaxes tal e como _son, como 
actilan; para qúe o lei-tor saque as 
suas conclusións. 

A min interésame que me lea a 
xente que le literatµra, 0on a xen
te que _le libros galegos, se~an ca
les sexan, porque estan escntos en 
galego. O leitor tradicional. tal e 
como eu vexo é un leitor mo1 con
formista, quer histórias que xa co-

. fiece previamente, boas de ler, 
que non . inquienten, é · un leitor 
moi conservador. Pretende que se
xan histórias que non distúrbien a 
sua visión do mundo e que Q rea
firmen nos· seus pontos de 'bÍSUl, 
que son os de que a Galiia é unha 
pátria explotada e todas es~s. cou
sas, que lle ~onten unha sene d~ 
histcirias duns mundos ·que son 
sempre os mesmos, de ambiente 
rural ou semiurbano,_ ou temas de 
tipo histórico ou mítico. Para mio 
o Ieitor ideal preocúpase por 
aprender, debe ser aberto e mesti
zo, que combina os elementos da 
arte do noso tempo, que SOi) a tra:. 
dición culta coa incorporaci.ón da · 
cultura popular, de masas . · o 

M.V. 

·Hai un anó Fole 
Ao carr a noite a néboa ascende 
espesa d~sde · o Miño inundado de 
fosforescéncia os tilos, acendendo 
en branco o parque e eñvolve·ndo 
en máxia húmida os sanatótios-de
rrubados· ·e .os escaparates das 
sombrerarias nos que o tempo se 
parou diante do rubicón do sécu
lo. Fotografía en sépia, farolas 
londinenses retallando contra o 
bronce siluetas solem1iñas de ga
bán, swcidas despaciosos tocados 
con chapéu de ala curta, paráguas 
baixo o brazo. Son anacos ae mu
ralla . deamtmlando entr~ páxinas 
cosidas a cafés de andéns de esta
ción. Algnn viaxeiro alonga o sol 

. e sombra no ·bar Celta. A.rredor, 
pensió11s de moribúndia con luz 
de-escasos wátios, teito alto e san-. 
to na parede. -A bretema empapa 
o asubío malencónico do tren de 
meia-noite . Pola costa da estación 
sube xa de retiradá un ·cainarniro 
en grav.e estado, camiño do bar 
polas_ aforas. Pilla un táxi. Ronda 
bretemosa de aguardente,_ .morto o 

condutor, morte_ na gasolineira 
acoitelada. 

Almas húmidas en mágoa anfi
bia baixo o manto dos ·salgueiros. 
Pantasmas bañadas .. A cidade é un 
peirao e todo· fai presaxiar un ho-

. micídio. · 
Non se trata- dun conto. E a fi 

gura en cabodeano. de Anxel Fole, 
-errabundo ·entremurallas. A escar
cha petrificada na sua barba de 
dous días, o fume do cigarro con
fundido co bafo da friaxe, os len-
tes de traballo empañados. . 

Hai ún áno do crime. A derra
d~ira vez que abriu a boca foi para 
exclamar "Si señor!". · 

O fogar dos seus despoxos no.n 
é o cemitério: Deberan ter depos1-

. tado as suas cinzas no borralleiro 
de Martini do café Divey. Arixel 
Fo le ·é pura néboa. Un -arrepiante 
aldabonazo de invernia e augar
dente na lembranza cada vez que · 
se tq1spasa Garabolos. o 

XESÚS CAMPOS 

A ·composición ~Prdúdio e Postlúdio a Cabalun' 
será estreada .en~ Madrid _ _ · . 
"Prelúdio e postlúdio a cabalum", 
Óbra do compositor .galego Alfon
so Viaño, foi' seleccionada _ Pº!ª· 
Fundación Juan March, atraves 
dun xurado intemac.iohal, do_ cal 
formaba parte entre outros Cnsto
bal Halffter, para ser estr~ada nun · · 
concerto a celebrar o próximo mes 
de Maio, corre·spondente á Se.xta 
Tribuna de· Xóvenes ComIJos.1to
res e no cal se daran a coñecer ta- · 

. · mén várias obras mfils de diferen-

tes paises. . . 
A composición "Prelúdio e -pos

tlúdio a cabalum" está inspirado · 
no coñecido poemárío do escritor, 
Carlos Oroza, "Cabalurn" . 

O estreno emárcase no bon i:no
. mento criador <la nova xetación de 
· compositores galegos, entre os 
que destaca~ Manuel Bal~oa, 
Paulina Pereuo, Xoan Duran e 
Fernando Macías entr~ outros. o 

., 
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Avariedade do sistema ~güístico galego-portugués (e 2) 
_Pl_LA_R_V_A.2._a_u_EZ_CU_E_S_T_A ___ J 
M;iis é claro que este prodixioso 
espallamento ·por territórios dos 
cineo Continentes non se leva a 
efeito por pura e simples substitu
c;ión pola portuguesa das Iínguas 
que antes da sua chegada se fala
ban neles .(p.ara iso deberian de ter · 
desaparecido as poboacións nati
vas, cousa que felizmente non 
aconteceu); realiza-se de vagar 
por meio de mestixaze e do sin-

. eretismo cultural. Surxen asi na 
África e no Oriente -após etapas 

.de bilingüísmo-- os crioulos, lín
guas maternas de africanos, india
nos , chineses ou rrialaios -en estru
turas exóticas. E é precisamente o 

1 

crioulo africano introducido no 
Brasil polos negros que a escravi-

. "' , tude transplantou a América --e 

' '· 

non o tupi-guaraní dos indígenas 

1 

da costa ou os . dialectos tapuias 
- - das tribos do interior do país- o 

responsábel das .m?fcas máis pro-
fundas que observamos hoxe no 
portugués brasileiro: as sintácti-
cas. . 

A - -língua · literária brasileira 
· mantivo-se en' liñas xerais fiel á 
norma portuguesa, non só durante 

. todo o período colonial senón até 
un sés:ulo despois da iñdependén
cia. E . precisamente ton motivo 
das festas que en 1922 éonmemo.: 
raban o primeiro centenário ·desta 
cando os escritores modernistas 
deciden facer pública a sua deci
sión de abrir a porta _da sua escrita 
-para dicé-lo con palabras de 
M- nuel Bandeira- á · "língua 
errad~ do povo/língua certa do 
povo/porque éle é que fala gosto
so o portugues do Brasil. Ao pas
so que nós o que fazemos é maca
quear a sintaxe lusíada". E cum
pren, con efeito, o seu propósito 
pois -ainda que sexan logo corri
xidas as esáxeracións (sobretodo 
fonéticas) dos primeiros momen-
tos- nunca voltarian á voluntária · 
submisión á norma da ex Metró
. pole dos seus predecesores. Canto 
ao pobo, no sentido máis amplo 
da palabra, habia tempo que oral
mente se desviara dos padróns 
portugue·ses. 

Podemos dicer que _ naceu asi 
unha norma culta brasileira? A ex
tensión desmesurada do piús, cun:.. 
ha área de máis de oito millóns e 
meio de quilómetros cuadrados, -a 
sua diversidade xeográfica e cul
tural e até a. manefra de procesar-

. se a colonización lusitana por pe
quenos núcleos isolados que se si
tuan na costa , non parecen fav c;>re
cer esta tese. E unha observación, 
mesmo superficial,de falantes cul
tos brasileiros de diferentes Esta-

' dos confirma-nos na ideia .de --que 
ninguén se preocupa de acomodar 
a sua pronúnci~ á pronúncia cario
ca, a pesar de ser esta a recomen
dada por vários Congresos de Lin
güístas. Daí que o proxecto . 
NURC ,.. vinculado. ao grandioso 
"Proyecto Estudio Coordinado de -
la Norma Lingüísti_ca Oral Culta 
de las Principales Ciudades de 
Iberoamérica y de la Penísula Ibé
rica" en que colaboran con PILEL 
e OPINES várias Universidades , 

- teña esrnllido como obxecto de . 
observación non só a antiga capi
tal federal senón outras catro cida
des brasileiras -Recife, Salva- , 
dor, Sáo Paulo e Porto Alegre-; 
sendo pola imposibilidade de 
achar mái.s grupos ' poboacionais 
que cumprisen ·os dous requisitos 
de superaren o millón de habitan
tes e teren cen arios de antigüida
de polo que non se alargou a máis 
cidades. -

Distinguimos até agora na área 
lingüística galego-portuguesa 
unha área descentralizada, sen ca
pital recoñecida en plena xesta
ción -impetuosa e acelerada xes
tación- tres desas "variantes na
cionais" que o investigador sÓvié
tico X,:orxe Stepánov adiaba na es
pañola. Enumeradas por orde · de 
maior a menor antigüidade serian 

Na primeira parte deste mesmo artículo, publicada no número anterior, deslizáronse várias 
erratas: Na pax. 24, 3ª columna liña 14, en lugar de "subsistir" debería pór "sustituir" . Na 

mesma páxina e columna, na liña 9, empezando a contar por abaixo, en lugar 'de 
"perdera", debería pór- "perderá". E.por último, na páxina 23, 1" columna, liña 12 por 
abaixo, en Jugar de "para funcións nobres'!, debera pór "para funcións menos nobres" . 

elas a galega, a portuguesa e a 
brasileira . . O pouco tempo deco]J"i-. 
do desde a descolonización de 
Angola e de Mozambique non nos 
permite asegurar que estexan a xe- . 
rar-se tamén neses países . outras . 
"variantes naci.onais", ainda que 
todo leva a crer que si. 

Por máis que unha ortografia . 
case unificada o disfarce, a natu
reza no·n ia reducida senón . fre
cuentemente muda das vogais áto
nas portuguesas, det~nninadas pa
latalizacións, vocalizacións e · de
sapara'cións de consoantes brasi-· 
leiras, e en· xeral a tendénéia á for-. 
.mación de novos e complicados 
grupos consonánticos por parte da · 
"variante" europea e a desfacer os 
tradicionais ·por parte da america
na , afastan foneticamente ambas 
máis do que a· coincidéncia · de 
timbres e de nasalizacións nu'nhas 
poucas palabrás que si reflexa a · 
escrita. Como non .podia por me
nos de acontecer , o .vocabulário 
(principalmente o vocabulário cul- · , 
tural e o próprio da linguaxe in
fantil) difere a ambos lados do · 
Atlántico. Contodo~ onde se-rexis
tan· maiores diverxéncias entre o 
portugués do Brasil e ·o portugués 
de Portugal (que niso se asemella 
ao gal ego) é na sintaxe . Ben ·coñe
cidas son as diferéncias existentes 
na colocación dos pronomes per- . 
soais átonos , e nas formas de tra
tamento para a 2ª persoa. aquén e 
alén Mar; menos óbservadas a au- · 
séncia de artigo no portugués do 
Brasil en c'asos en que resulta im
prescindíbel no portugués de Po_r:. 
tugal e no G_alego, e o maior uso 
con respeito ás ·europeas que fai a 
variante americana do pronome 
persoal suxeito. Mais sobre o que 
até agora -que saibamos- nin
guén chamou a atención foi sobre 
a estrutura da frase brasileira, en 
xeral breve, cortada (hai unha cla-

' ra preferéncia polas oracións xus
tapostas coordenadas), apoiada en 
estribillos, sen o carácter redondo 
e acaba~o da p'ortuguesa ou da ga
lega. De natureza moito máis ana
lítica do que estas' fica como no 
ar, sempre pouco precisa, ben 
pola falta do pronome persoal áto
no obxecto indirecto, ben p<;>la au
séncia de ambos. Pedimos descul
pas polo carácter impresionista 

desta descrición, xustificada ape
nas pola caréncia de traballos 
científicos sobre_ o asunto. 

Polo contrario entre o galego _:__ 
que pouco a pouco está a recupe
rar-se das profundas marcas, so
bretodo vocabulares, que neI dei
xaron tantos séculos de bilingfrís
mo eopresión castelá- e o portu
gués de Portugal existe --como 
xa vímos- unha perfeita coinci- · 
déncia sintáctica. As diferéncia 
que se ·rexi stan entre eles son de 
orde fonética, morfolóxica e lexi
cal. O conservadurismo do galego 
apr9xima a sua pronúncia'á do 
portugués do Brasil no que este 
ten de conservador, non nas inno
vacións, afastando-a da-do portu
gués de Portugal, que tanto evo
luiu foneticamente nos últimos sé
culos. Manifesta-se igualmente na 
non confusión nunha única termi
nación · das terminacións latinas -
anu,,-ane, --one; -ante ,_unt, 
e en certas di verxéncias· dos mor
femas verbais de persoa·e de tem
po . Mais os seus. máis importantes 
distintivos ·-a auséncia de sibi.:. 
!antes sonoras e de vogais e diton
gos nasais que tan fortes repercu
sións ten sobre a ortografia, impe
dindo a pura e simples adesi'ón á 
escrita portuguesa e tornando case 
imposíbel unha futura c9mpleta 
unificación ortográfica- parecen 
provir de ·evolucións espontáneas. 
No referente ao vocabulário , o ga
lego posui un belísimo léx'ico au:.. 

. tóctono que non sabemos se foi 
sernpre-exclusivo ou partillou ou
trora coa l íngua falada ao Sul do 
Rio Mifio. 

¿Han-se unifica¡; co tempo 6 ga
lego, o portugués de Portugal e o· 
portugués do Brasil (para non.Ja
lar ainda dos portugueses de Áfü: 
ca) chegando-se a un únko portu-. 
gués-padrón? Semella-nós este- un 
soí)o acalentado por políticos e 
planificadores da língua con pou
cas posibilidades de, converter-se 
en realidade . Mais non nos preo
cupemos. Acomplexados polo fei
to de teren que confesar .....:....,como 
se fose unha vergoña , como se 
non acontecese nas mellares famí
lias lingüísticas, no ámbito· de in
glés, do chinés , do español- que 
o sistema lingüístico galego-por.
tugues posui -m~is dunha norma 

culta , ávidos de aceleraren · cos 
seus esforzos en pró da unifica-: 
ción da área, a vºinda desa .lingua 
universal que predec'ira o inxénuo 
progresismo do século pasado 
como fatalidade histórica, esque
_ceron sen dúbida o etnocídio qúe 
represent~ia a redución a unha de 
todas as Iínguas que fala a huma
nidade. Pois matar unha língua 
equivale a matar un pobo. A Hn
guas · estruturan-nos o pensamen
to, condicionan a nosa apreen ión 
do M,undo e nen §equer o triunfo 
final da nosa língua como única 
podez:ia éompensar-nos do empo
brecimenteo xeral ocasionado 
pola desaparición de toda as de
mais. 

Felizmente non nos espera un 
apocalíptico futuro de guerra a 
morte entre unhas poucas grandes 
língua obreviventes do eu 
conflito coa pequena e coa 
própria variante e variedade . 
Coa incorporación á marcha da 
História de pobo que ó a o
frian , o tempo camiñan -para un 
aumento das 1 íngua recoñe ida 
corno tais provi ta de e crita. 
Coa crecente movilidade da o
ciedade moderna e a populariza
ción do rádio e da televi ión, ten
de-se a upha maior aproximación 
entre a língua culta e a língua fa
mil.iar, e até popular, de cada 
país .. Isto non ignifica que non e 
sinta tamén a nece idade dunha 
língua internacional -língua de 
eomanicación, ·exclu ivamente de 
comun.icación-, que co relativo 
fraca o do idioma artificiai , 
moi ben poderia er gráfica (pen
semo no cada vez maior de en
volvimento de todo tipo de picto
gramas). 

¿Mais constitui acaso unha tra
xédia a falta de uniformidade que 
ob ervamos na área lingüí tica ga
lego-portuguesa? o~ modo algun. 
De que os falantes das · di ver a 
sub-áreas e comprenden entre i 
perfeitamente, e non ó por escri
to , dan fe entre outro feito o 

· éxito obtido en Portugal polas te
lenovelas brasile1ra , o aplau o 
que recollen na Galiza o grupo 
de teatro brasileiro ou portugue-
es que con eguen ~ctuar aqui a 

audiéncia de que goza a televi ión 
autonómica galega no Norte de 
Portugal . Na verdade o que fai esa 
fa lta de uniformación é garantir a 

· coesión acial da língua. Para que 
as élites do di ver os territ 'ri 
que int_egran unha área lingüí tica 
pluri-nacional podan partillar 
unha norma comun teñen de afa -
tar-se non xa da língua p p1,1lar 
senón até da língua fami liar do 
respectivos países. O prezo que e 
paga pola unidade horizontal dun
ha grande ·língua (pensemos por 
un momento na s ituación língüí -
tica actual do mundo árabe) é a 
quebra da sua unidade vertical: a 
aparición da diglós ia. E o e more
cimen'to da literatura , norma allea 
á do ambiente que a envolve con -
titui un "corsé" que impede ao e -
critor respira.c.._con plena liberdade. 

Ora ben , se a falta de unifica 
ción da área lingüí stica galeg -
portuguesa supuxese a sua frng
rnentación en várias 'língu 
cousa que por agora non ac ntece 
e tal vez nunca chegue a conte
cer- ¿como conxurar o perigo? 
Hoxe ppr hoxe , a soluci n non re
sultaría fácil. A área é extensísi
ma e está espallada por vários 
Continentes. Falta nela a capit~I 
da .que irrádíe naturalmente ujl 

. portugués-padrón. Portugal deí 
xou de ser o Império político que 

. impuña a sua norma .. O Brasil non 
é por agora un lmpério econó1, i
·co . . E só un país moi vasto e i
versificado nó que conviven , sen 
integrárense de · todo, difere tes 
grupos poboacionais que so!iilan 
en conxuntó máis de 150 mil1óns 
de persoas . As novas nacións afri
canas de Iíngua oficial _port guesa 
están ainda no berc·e. E moi duro 

. para unha ex Metrópole troc!:lr a 

s~a norma prestixiada pola Histó
na pola norma dunha ex colónia 
por moi poderosa que esta sex~ 
(vemo-lo claramente no caso da 
fnglaterra a respeito dos Estados 
Unidos). ' A língua son criación 
colectivas obre as que moi pouco 
poden os lingüista . Que o i te
ma lingüístico ga lego-portugués 
tenda a unha maior unificación ou 
diver ificac ión depende dos facto
res de natureza extra-lingüí tica e 
que non podemos controlar: da 
maior ou menor aproxi_mación p0-
lítica, económica e cultural entre 
os.países que a integran, do que 
qu1xeren eses pobos , ou, mellor 
dito, da forza con que o quixeren . 

· No momento actual non pode-
mo queixar-no . A saúde da área 
lingüí tica galego-p rtugue a é 
ba tante boa , non pior, por exem
plo , do que a da e pañola, tam ' n 
en p rigo de fragmentación, ap -

sar da falta de uniformidad , mai 
e n moito fren te a 9efender para 
con rvar a ua int gridad terri
torial. A itua ión de Pu rt Ri o 
poderia comparar- e coa gal ga 
mai fi an ainda e vint mi-
llón de hi pano qu viv n n 
E tado Unido mo cidadán de 
2ª ou 3" categ ría, e que e tán 
irremediabelmente condenado a 
aprender o inglé para progre aren 
por pouco que for. Unha relíquia 
xa ca e con certeza irrecuperábel 
é o e pañol da Filipina . Como 
probabelmente é irrecuperábel o 
portugué da India. Mai en ant 
o porvir do e pañol non é moi bri
llante nen na ua única e c 1 nia 
africana -a Guinea Ecuatorial
nen na zona de Marroco outrora 
protectorado da E paña , e tá per
feitamente a egurada a pre enza e 
e pan ión do portugué na África. 
tanto a nível de crioulo (coa exc
peción do da illa de Anobom que 
fo a parte da República ecuato
guineana) como de língua propria
mente dita . Co eu aparentemente 
tan mode to e tatuto de ' língua 
oficial e eicular" repre enta, por 
un lado (no Contintente . o princ i
pal in trumento de unificación de 
cada paí , indi pen ábel m i de 
comunicación entre o f al ante 
do vário dialecto e língua afri
cana que nel conviv n e . inal de 
identidade nacional frente a - pai-
e viciño de e lonizaci ' n fran

ce ·a belga ou ingle a cu a · p -
boación e expre an n parte n -
a me ma língua e diale ·t 

con titu , p r utro, e i t iam ' n 
no arquip lago de lín!!ua mater
na cri ula a mái ac e íb 1 via d 
pen traci ' n n uoiver da 1 n
cia da Tecn )oxía m d rnas de 
que di p ñen cid dáns el -
ment de trn allo in u tituíb 1 -
por xa e. perimentado-- para 
andamento do aparell bur ráti 
co da ~ nova república . D que 
acontecer aos habitante do Tim r 
O cidental_ dependerá o que ac n-

a ao cn oulo portugué d Ti
r, o e pazo mái traxicam ntc 

conflitivo de toda a área. Non a
b_e~os. ai~da a capacidade de re
sistencia do criou lo indo-portu-
g eses, malaio-pórtugue e e 
i do-portugue es que se falan no 
ó en Dio e Damáo senón tamén 

noutros lugares da Uniáo Indiana 
outrora portugueses, en Ceilán, 
Jav_a, Malaca, Singapur e Macao , 
mais representan outros dos pon
tos fracos da área. Como o é, sen 
dúbida , a emigración a países 
doutras Iínguas que esgota a Gali
za, o Portugal continental e os Ar
quipélagos de Madeira, de A~ores 
e de Cabo-Verde. Porque os gale
gos, portugueses ou caboverdea
nos que traballan e viven fóra da 
su~ patria, envian alá divi.sas mais 
teñe_ñ, fillos ou netos que finaliza
rán por seren franceses; alemáns, 
suízos otl ianques . E son eses mi
llares .ou millóns. de falantes perdi
dos cada. ~no os ·que deberian 
preocupar-nos moito máis do que 
unha tan' ,Ionxíncua e hipotética 
fragmentación. .o 

) 
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1 melando a terra 

Noticia 
de Don Paco 
Roque 
Dende hai moito ano eslumecía
mos -como diría Ánxel Fole
por ter noticia de Don Paco Ro
que que, con D. Basilio Mateos e 
D. Juan de la Coba Gómez, com
pleta a triloxía de tipos singularí
simos do Ourense do pasado sécu
lo. Agora ternos colmada, en par
te, a no a curio idade, gracias á 
dilixencia do no o amigo, o e cri
tor e editor Xo é Manuel del Caño 
que tivo a xentileza de enviarno 
a fotocopia dun artigo, publicado 
nun programa de fe ta de Cela
nova hai algunho ano , da auto
ría de D. Luí Sountalice de onde 
tomam algunho dato pra e te 
traballiñ . 

Na bi barra de Celanova e de 
Vilan va das Infante , D . Paco 
R que é unha lénda p pul r dei a 
ao e tr m de qu , cando unha 
p r~oa non anda mui b n da ua 
cabeciña, a ent dice que e tá 
"pa orr qu '. 

O n Franci co-Roque Rodri
gu z Rodríguez naceu e morreu 
en Celano a na ua ca a da Praza 
da Pita . O ano do eu nacemen
to foi o de 1802 e o da ua morte 
o 189-. Tu o unha longa e fecun 
da ida . Licenciou e en Dereito 
na niver idade compo telana. 
Perante moito ano e erceu de 
Xuiz Municipal en Celanova e di
cen a língoa do mundo que die-

·r- - - ~ • 
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taba as entencia en prosa rima
da. Cel o Emilio Ferreiro recitaba ' 
algunha dela con moita gracia. 

D. Paco Roque, ademái de xu
ri perito, cultivaba o verso. Po i
blemente concurriu ao certamen 
celebrado en OureI< e no que lle 
premiaron a Curros Enriquez A 
Virxe do Cri tal. Unha boda ·en 
Einibó e O gaiteiro. A comisión de 
D. Paco Roque títuhseAlborada. 
Velaeiquí: 

Salían a xente 
ca cami as quente 
pra ver ó g:iiteiro . 
e vi tían e de pri a 
pra ir a mi a 
o rapaciño da e cola 

1 os nomes dos lugares 

Desde o 
Monte Lobeira 
ás mas 
Lobeiras 
Lobeira é 

¿Quen me d ira en Lobeira 
Lobeiriña, miña /erra ... ! 

rna como entender que e te 
nome sexa tan u ual nunha rnorea 
de illa e con do no o mares? 
Como poderian habitar o · lobo · 
pequeno illeu , moito · dele co
berto pola maré chea? 

Ten e dado un ha explicación 
para o a o da Lobeiras maríti
ma , apontando unha antiga f re
cuéncia con que aparecían ne te · 
con o 'Lobos mariños" foca. 

u mor ·a que no eu vagar polo 
océano farian a ua paradas ne -
te "r chedo ·" Pode ·er. .. ! Todo 
p de · r. .. ! 

Non ob ·tan te entr o nome 
d : "La Lobeiras, Lobeiras de 
Fora Lobeiras de Terra, La 
Loba, etc ... hai pedra d mar d 
Arou a qu nun a p ider n ·er 
d ·can d "L bo mariño " poi 
n n merx n nunca . 

P r utra banda, ainda que no pa
ado · a h ga en á no ·a o ta · 
·te · animai , rian tan abondo

a fre u nte a ua · e tadias 
como para fixar o · nomes do · n -
o con ? · 

Ao emerxer a pétrea mole do 
monte Lobeira na proximidades 
de Vilagarcia (teatro neutros tem
pos da loita irmandiña ), a nosa 
intuición lévano a de confiar dal
gun, para nós, falso latinismo dos 
documento antigos, e pensar que 
cando ele e refiren ao " ... Cas
tro Lupario" estan agachando un 
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iban correndo e choutendo 
e os gaiteiros co seu tirulí 
e o tamborileiro co seu tom_porrontón. 

D. Juan de la Coba non.estima
ba o talento poético de D. paco 
Roq~e. Labarta Pose no seu libro 
Adormideras, Pontevedra. Tipcr
grafía de A. Landín, 1902, publi
ca unha carta de D. Júan de la 
Coba na que, entre outras cousas, 
dice o seguinte: " ... debo de ente
rar/e que yo cuando seguí la . es
cultura, que fue por poco tiempo 
no hice San Roque ninguno, y allí 
en el Retrato debe de sacarse. Se 
habla en el Q.e D. Paco Roque, 
quisiera que se retirase porque era . 
un poetastro ... " Respetamos a or
tografía de D. Juan de la Cova . 

. C. VARELA 

pnm1t1vo ignificado lítico , de 
con ou rochedo , que procedería , 
quizais da voz latina "Lapis" de 
onde sairiari unha Laparias que 
fa.cilmente se trocarían nas Lobei
ras actuai · que motivaron este tra
ballo, e asi tanto as de terra como 
ás de mar nada terian a ver nen 
cos "Lobos mariños" nen cos "ca
nis Lupus", esa encarnación da fe
reza e do mal· que desacougou ~ 
imaxinación de moitos ' meniños 

· galegas. · o 

·OURENSE 

Este xuicio seu mereceu a seguin-
te resposta de Labarta: · 

A Don Paco, intolerante 
trata usted cori mal talante; 

. pero ... ¡me enoja este asunto!, 
¡deje usté en paz al c;lifunto 
que con el vivo hay bastante.! 

_Don ~aco Roque era · unha 
home dunha inocencia anxélica. 
Contan que, nunha crise ministe
rial, unhos estudantes celanoveses· 
residentes en Madrid gastáronlle a . 
broma de nomealo . Ministro de 
Fomento. D. Paco Roque pillou ·o· 
tren prá capital do reino sen bille
te. Foi presentado á raíña rexente 
Dª María Cristina. Un estudante, 
disfrazouse de rei e deulle pose
sión do ministerio con todo o ce~ 
remonial do caso. Cando v.oltou a 
Ourense recibírono en truofo co 
gobernador ao frente e banda de 
música e organizáronlle unha cea 
multitudinaria no Liceo. Tiverono 
'un día enteiro nun escaparate dun 
comercio nunha rua principal ves
tido de ministro. Ao chegar a Ce
la.nova impuxérnnlle a banda de · 
ministro, agasallárono cumprida- ' 
mente e fixéronlle pronunciar un 
di scurso dende o balcón -da súa 
casa. 

Ao ben visto D. Paco Roque 
vivía tunha criada de toda a vida. · 
Frecuentemente óllabase nun es
pello e decía contra sí: 

-¡Mecachis , qué guapo son! 
E a criada replicaba~ 
-Guapo sí mais o que lle falta 

é cabeciña·. 
A. obra mestra de D. Paco Ro

que é unha famosa sentencia. D. 
Luís Sountalice conta o asunto 
deste xeito: "Na festa de San Tro
cado, festa que inda lembramos 

1 inús~os da gama 

Juan· Aposto! 
Trallero Palme 

(Sta. Eulali~ la Mayor, 
Huesca 27/XII/l ~ 17 
- Santiago 13/XIl/ 1891) 

Mestre d9 capela d~ catedral com
postelán. Educado na catedral os
cense como neno de coro, logo 
ería cantor e substituto cjo mestre 

de capela ne ·a catedral para ocu
par máis tarde a praza de organis
ta de S. Pedro el Viejo tamén en 
Huesca. No 1854 pasa a ocupar o · 
maxistério na \:atedral de Astc:>rga 
e aindá que ·no 1857 o chama o 
Cabido de Huesca para ocupar a 
praza de mestre de capela non 
aceita e prefire opositar a Grana
da , infrutuo amente. Tras da mar
te de Ramón Palacio (Vid. A 
NOSA TERRA, 13/II/1986) opo
sita ao maxistério de Santiago e 
toma posesión. o 15/X/ 1864 · se-

- guindo no seu posto até a morte. 
Se o maxistério de Palacio co

ñecel! as convulsións políticas e 
reflexao nalgunha obrá ocasional, 
Trallero coñece unha época máis 
estabilizada ideoloxicamente e 

. emoti'.lamente aínda qu~ vexa a 
Revolución e o florecimento da -
"gloriosa", a I República. Tamén 
vai coñecer situacións ·socio-eco
nómicas novas como é que non 
pode ocupar -o cargo de coengo 
pois fora suprimido polo Concor
dato de 1851. Porén, parece S(fr o 
primeiro mestre dá capela com
postelán que atende habitualmente 
á formación musical de alunos 
fóra da capela de música, .sen dú
bida na búsq4eda dun comple
mento salarial. 

Trallero fora educado na tradi
ción musical do italianismo tan 
vinculada ao romantismo -Lago, 
na capela castrense da Coruña, di
rixia coa sua banda o brindis da 
Traviata, durante a Consagración, 
polos anos setenta- . Recolle a 
orque_stra de Palacio: ·2 violíns, 3º 
violín (puucas veces ' viola), 2 

· M. HORTAS VILANOVA .1 

moitos . celanovenses e que, viña 
facendose alá -polo mes de maio 
con moito xolgorio; barullo, me
rendas e muíñeiras, un coitado 
home cheo de fame e de tristura, 
roubou, _millar dita, furtou un pan 
·de enriba dunha ·mesa dunha ta
bemiña na festa, polo que foi deti
do e inculpado pra ser levado á 
cadea, pois é ben sabido que o 
que rouba pan vai a cadea- mais o 
que rouba millós é fortcmente 1ou-

. vado por ser tan listo, oen, e 
como iba decindo, o ·homiño foi 
detido é levado ante o Xm;z que 
dictou a sentencia seguinte: 

-"Considerando que el estó
mago no tiene espera, y que la 
fiesta se hallaba en todo su es
plendor c:on sus he'mJOSflS mujeres · 
que embelesan, la danza, Ja músi
ca, los danzantes, las· meriendas 
en albos manteles con su tremen
da incitaciplJ, FALLO: Que de.bo 
de absolver y absuelvo al inculpa
do por estimar las circunstancias 
de hufto famélico." 

Don Paco Roque morreu dunha 
gastróentiritis. Asistiuno o médico 

· don Enrique Fernández Feixóo . . 
Estando · morrendo preguntáballe 

_ao médico si toda España se preo
cupaba pola súá saúde e se sentía 
moito a súa morte. D. Enrique de
cíalle que. sí e que todo o mundo 
rezaba por él . 

Este feíto lémbramos o do seu 
émulo e nemigo D. Juan de la 
Coba do que contan que, no tran
ce da agonía, ao crego que lle ad
.ministrava os divinos , pediulle 
que lle ollara o ceo da boca pra 
saber si estaba al í o_ anxo· que lle 
dictaba os versos. E de suRoñer 
que sí. O anxo non o iba abando
nar en intres tan trascendentais. o 

XOAN M. CARREIRA 1 

flautas, 2 clarinetes, 2 comos, 2 
fagots, violoncellós (poucas ve
ces), contrabaixo e órgao (en Se
mana Santa, piano) e progresiva
mente vai botando man dos novos 
instrumentos de banda, os fagotes · 
poden suprirse polos figles, os 
violonc~Ilos polo bombardino e os 
cornetins supren · o habitualmente 
ausente oboe. Inclusive os trom
bóns e os baixos (oficleides e logo. 
os _primeiros modelos de tuba), e 
seguen os coros a 4 ou 8 voces. 
A~i no _ 1877 compón un hino ao 
cardenal Payá para 8 voces (dobre 
coro) , 2 violíns, flauta , 2 clarine
tes, 2 cornos, 2 trombóns, 2 cor-
netíns, figle e baixo. · 

· Ainda asi o espírito cecilianista 
e a renovación litúrxica chegaron 
a Sant~ago e López-Ca-lo comenta 
como "en Trallero comezan as in
tluéncias da corrente puritanista , 
de -voltar á polifonía pura a 4 vo
ces" e propón como exemplo, bai
xo a intluéncia de Eslava, os mo
tetes · de 1885 polo" descobrimento 
do corpo do Apóstolo. Simult&
heamente, mantivéronse as tradi
cións de facer polas festas do Cor
pus concertos sinfónicos e de cá
mara que se denomin.an "siestas". 
Na ca-tedral de Santiago consér
vanse algunhas obras compostas . 
para esas ocasións -no repertório 
non escaseaban as oberturas de 
ópera nen · o mítico Haydn
como as tres sinfonías de Pons ou 
a "siQfonia para orquestra" atri- . 
buída a Trallero. o 

Obras. Misas. Oficio de difuntos . 9 
Salmos . ·3 Magnificats. 1 · Benedictus. 30 
Motetes. 6 hinos. 2 Responsórios. lnvitató~· 
rio . 4 Yilancicos· de Nada!. 14 ao Santísi
mo. 4 Trisáxios. 6 cantos a Virxe . 3 ao 

- Apóstolo. l Aria. Gozos a S. Roque. Atri
. bucións diversas. 
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1881 (Reed. Madrid, 1986). Tafall Abad, 
Santiago.- "La capilla de Música de la Ca
tedral de Santiago". Boletín de la, R.A.G . 
26 A Coruña , 1931 . 
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Isabel Rios: 
todo renace 
da tua -mirada 
Falamos con ela en Xuño pasado. 
Aquela conversa recolleuse nunha 
edición especial de A NOSA TE- · 
RRA (O 36 na Galiza) que agora 
se reedita. Ainda non saira o seu 
libro "Testimonio de la Guerra Ci~ 
vil". Pasaron xa uns meses e nas 
nosas mans un volume de memó
rias: lembranza -da paixón,,. do 
amor e da entrega aos demáis. 
Isabel 'Ríos foi condenada a morte 
no 1936 xunto co seu marido Ma- · 
nuel Calvelo, ambos e Clous· mém
bros do Partido Comunista. Isabel 
iniciara a sua andaina militante 
uns anos antes,' levada polo coil
trnste que na sua conciéncia pro
ducía observar as diferéncias entre 
ricos e probes, entre a fartur~ e a 
miséria que _tamén se refrexaba 
nos seu Curtís natal. O libro co
meza narrando a sua infanc\a, e 
asi segue nim correlato vital, que -
vai desbrullando e construindo aos 
nosos olios unha vida que sor
prende_ a ademira. Cando a entre
vistarnos explic6unos como sé in·i
ciou na militáncia política, coa si
nxeleza de quen· o xulga inevitábel 
obriga. No 1936, a sua vida deu, , · 
como a de moitos milleiros - de 
persoas en todo o Estado, unha fa
tal viraxe. O estalido da rebelión 
militar, a arribada do ensaio fas
cista, encheu de morte e terror 
todo o país. Isabel Ríos foi detida 
aos poucos dias e acusada de inci
tar á r~sisténtia. Unha farsa -de 
xuício condenouna á ·morte. Eta e 
outras duas persoas foron as úni- · 
cas condenadas a niorte que se 
salvaron na cadea. de Compostela. 
Francisco Comesaña, médico xa 
retirado, de Tui, e Carnero Valen
zuela, morto no pasado comezo 
do verán foron os outros dous : A 
Com~saña pedíronlle que fixerá o 
prólogo des.te volume. Como non 

·daba chegado, a pesar de que con-
firmara que ia comptir _o ~ncargo, . 

_ Isaac Diaz Pardo, o editor, telefo
nouno. Cóntao no prólogo: "Can
do se enterou de quen o chamaba 
pareceunos que einpezou a chorar 
e que· debían caerlle grasas bá
goas. -con frases entrecoFtadas pe~ 
diunos perdón. Empezara várías , 
veces a escreber ese prólogo . .. 

. pero eran tantas as Jembranzas 
que o agobiaban que de todas as 
veces que intentara quedou bJo.:. 
queado para seguir". ' . 

A narración comprende toda a 
traxectória política de Isabel Rios. 
Estivo presa desde o _ 1936 ao 
1943 (Compostela, .Saturrarán, 
Betanzos), e despois dalgun tem
po vivindo en Curtis --0nde axu
da no posíbel á guerrilla, pois era 
compañeira política de Fouce- -
llas- parte ao ·exílio. 

"Testimonio de Ja Guerra Civil" 
é un libro importante, como o foi 
no seu día "O siñor '.Afránio", que 
escribiu Antón Alonso -Ríos, ou 

. "Os que non morreron" de Xerar-
do Diaz cm .... -A memória da Jaita ' 
antifasci~ta no noso país, macha
cado desde a primeira hora e sen 
posibilida,des . de resisténcia polas 
aciagas circunstáncias militares 
que nos tocaron, regresa a nós da 
man <leste brazado de relatos per-: 
soais, modesta aportación de eicul
to heroísmo e fundamental exercí

·cio de homenaxe a todos aqueles 
milleiros de persoas que .non pui.: -
deron sobrevivilos. 
· A virtude deste libro ademáis· é 
doble:- por todos os poros re_zuma 
sinceridade. Non lle doe prendas, 
nen ptercur~ requintamento esti
lís~ico para narrar a dór, ou a rai
ba, nen para. explicar, como fai -
cara ao final, as diferéncias po~íti
cas co seu partido" que no.n co co
munismo, a sua· ideoloxiá e a sua 
traxectória vital. -

78 anos C1;1n ollar limpo e unha 

Isabel Rios 

ferrnosa sonrisa que nos lembra 
aquela canción de Lluis Llach: 
"Ambla somriure la revolta" . Son 
libros que hai que ler. o 

XAN CARBALLA 

publicación& 

'A, Peneira', 
tres ,anos 
de prensa 
_comarcal 
Leva xa tres anos de funciona
rriento. Nasceu como un proxecto 
de prensa comarcal alternativo 
"frente ao siléncio que mantiñan, 
en moitos temas, os demais meiós' 
de comunicación" , "A Peneira" 
supón· un esfor~o comun e volun
tário de moita·s persoas. Un meio 
no qué só hai un asalariado e que , 
se ten fixado importantes obxecti-
vos pésie ás dificuldades. 

No 1984 un pequeno grupo de 
accionistas (20 en -total) iniciaban 

~ a andaina cun capital inicial de_ 
700.000 pesetas. Nq horizonte a 
perspectiva de facer un meio alter
nativo de información que ante o 
siléncio servise, ainda · que só 
fose, para "exercitar o, dereito ap 
pataleo", en palabras do seu direc
tor Guillermo Rodríguez, anima
dor incansábel da publicación. O 
primeiro director foi Xosé Currás, 
mais o proxecto non pudo soster 
alén de cinco rrieses unha profisio
nalización · que demandab_a unha 
importante estrútura empresarial. 
o. ámbito xeográfico da publica
ción abriga a resolver precisamen
te esa contradición de proxecto al
ternativo e necesidade dunha rela
tiva profisionalización. Asi, senda 
"A Peneira" distribuíqa en Vigo 
non pode atender como quixer a 
información que xera a cidade, e 
faGelo obrigaríalle a contar, non 
só con máis páxinas (agora. mes
mo ten unha médida de 28/32), 
senón cunha persoa que cubra_ ese 
volume informativo. A própria 
paradoxa dase ao querer restrinxir 
o espácio xeográfico: a maior ex
tensión máis posibilidade qe pu
blicidade pero maior complica-

. ción empresarial. Guillermo Ro- . 
drígu.ez ten claro que se precisa 
apoio institucional "como se fai 
en Cataluña, País Valenciá ou no 
País Basco' .... Nestes anos "A ·Pe
neira" recebeu -sybvención polo 
uso do galego por parte da-Xuota, 
un uso lingüístico que, sen ser ex-

. clusivamente en galego, si alcanza 
·unha porcentaxe cercana ªº 90% 
.da publicación, "en certo senso ·o 
xornal serviu de escala para moi
tas persoas que . non empregaban 
o noso idioma e agoFa fanno grá
cias a 'A Peneira"'. 

Hoxe o periódico cobre as co
marcas do Baixo ' Miño ; Val Mi
ñor, Porriño e Redondela, pero ta
mén está.á venda en Vigo e Com
postela, ademais de chegar a vá
rios pontos da emigración através 
das subscricións-. 
· Cando nasceu todos os a·kaldes 

. dos municipios do seu ámbito 

.G .. O - mell' -
CULTURAL _ 

~ eran de A.P. -agás Tui .(PG) e 
Redondela (PSOE)- º· que os le:
vou a converterse "obrigadamel)te 
e pqr vocación dos nosos accio- · 
nistas en conciéncia crítica da di
reit~ na zona". Os problemas ini-' 
ciai~, .presións sobre os ·anundan
te.s, nos ·pontos de venda, etc. __ 
deron paso_ a unha atitude na que 

. todos procuran un espácio na tri
.huna aberta que representa o xor
nal, que non por iso perde a sua · 
independéncia. Para o director de 
"A Peneira" vai ser difícil voltar 
á vizosa situación das publica
ción~ da añteguerra, ~ "porque ago
ra está moito máis estruturadas as 
posicións, e a xente ou opta por 
un meio grande ou· cando son pe
quenos tenden a ser. prensa de par-

. tido, que pode ter futuro pei:o que 
é algo distinto do proxecto que 
desexa 'A Pene ira'"'_ 

O espírito de · independéncia 
non exime dunha definición "gale
guista ou nacionalista e de ir sacar 

_ os trapos suxos onde os haxa", 
unha atitude que conseguiu gañas 
uns ·leitores fieis, pois desde un 
ano para acó lograron estabilizar 
as vendas e as subscricións, "que 
pensamos que é importante tendo 
en conta que nos diriximos a un 
público .que nunca leu en galego, 
e non a · un leitor seleccionado dé 
antemán". -

O med9 é estar "apoiados no 
voluntarismo, e haberá que adop
tar obxectivos dunha mínima e -
trutura empresarial". Comentando 
as fac'ilidades .que poden introdu
cir, neste tipo de publicacións, as 
tecnoloxias lig_adas aos ordenado
res persoais, e as imprentas de 
baixo custe , Guillermo Rodríguez 
móstrase algo escéptico "nun pro
duto competitivo, un periódico 
comercial que chame á publicida- , 
de, sempre -se vai esixir depend~[ 
dunha rolativa e iso xa complica 

-: as causas". 
· "A Peneira" segue man-tendo 

unha grande perspectiva de futuro 
agora que cheg? ao seu cuarto ano 
de vida . A sua experiéncia de se
guro ·que ·vai ser fundamental en 
calquer experimento vindeiro de 
prensa comarcal na Galiza. · o 

~ x.c. 
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televisión 

pnrtende rataiuru 
o monumento ós 
mrtires de Sobredo 

Todos unidos'
contra Ruada 
Por fin conseguímolo; xa quitaron 
Ruada. (Que seria déste pais, xa 
pe· por si bastante atrasado e fol
clorizante; .se de cando en vez os 
intelectuais, os políticos de valia, 
os nacionalistas con título univer- · 
sitário e a "xente guapa'!. non mo
vilizásemos o noso brillante espí-
rito crítico?) · 

· Pero non podemos ficar aí. 
Non. Compre ir moito máis alá, 
se de verdade queremos · moderni:. 
zar á Qaliza. A supresión de Rua
da quedará . nun feíto- illado. se non 
dam.os, desde agora, outros pasos 
igualmente imprescindíbeis p~ra 
non perder o tren do futuro. 

Que se pode esperar senón dun 
país cun censo de 625 mil vacas e 
apenas média dúcia de· grupos de 
rockt Que se pode facer cun 45 

Bernaldo de Ouirós 

por cento de . paleto (xente que 
vive no rural) que non exa rirse 
deles, como moi ben sabe o pres
tixioso ventrílocuo de TVE Jo é 
Lui Moreno (por certo, ese i que 
é un presentador intelixente e non 
outros)? 

Como se pode seguir comendo 
tanto polbo e tan pouco Hot 
Dogs? Como se pode er. tan hor
tera de levar boina en lugar de 
cresta? 

As nosas crítica ian ben dirixi
das: en primeiro lugar contra a 
TVG. Porque, comparemo : por 
exemplo, non son moito mellor 
Tip e Co!J que o programa da 
TVG "O mellar"? E non xa pota 
calidade dos chi tes, senón porque 
Rivas levaba invitados que pare
cían da aldea e il)cluso dician pa
labrotas , mentres Tip e Col! teñen 
experiéncia e son moito mái fi
nos (Saen con chi te ira). 

Collamos o simplemente Maria: 
poderán argumentar que Falcan 
Crest posue tamén un fío argu
mental do n:iáis chabacano pero 
ten ao seu favor que se trata dou
tro ambiente, rancho da Califor:. 
nia _s:oches -máis grandes, Améri
ca nunha palabra. Tomemo se e 
quer programas de tanta tradición 
como 1,2,3 Responda otra vez, ou 
tan dinámicos e modernos como 
Tocata, nengun ten posíbel com
paración na TV. Galega. 

En segundo lugar o ponto cru
cial da crítica era Ruada como 
moi ben soubo ver a mente precla
ra de Bernaldo de Quiró . O pro
blema de Ruada non e tá no que 
saíse ali, enón no enfoque. Que 
tv do mundo admite que alla can
tar nela o coro dtmha e cola pre
miado, un inventor autodidacta, 
ou un conta-chiste de taberna? Ou 
sexa en qué tv sai a xente normal? 
Moi ao contrário en toda parte , 
un médio tan importante c mo a 
tv está reservado para quen ten 
algo que dicer , xente preparada, 
cualificada, como o profe or Ji
ménez del Oso, o showman Pedro 
Ruíz, o filósofo Fernando Sava
ter, a actriz Conchita Velasco ou 
grupos · musicais fachas pero gua-
pos como Hombres G. . 

A tv debe ter un enfoque de 
arriba abaixo, que en ine como é 
e como debe comportarse a xente 
educada e vunca permitir que os 
de abaixo suban arriba: porque aí 
nasce a horternda, o mal gosto. 
As conversas dos famosos sempre 
son interesantes, enriquecedoras, 
teñen outro nível. · 

Claro que Ruada tiña moita ·au
diéncia entre a xente da aldea, das 
vilas e dos bairros. Porque saían 
eles, valorábase o seu, as suas fol
cloradas, sentíanse orgullosos de 
si mesmos, ou sexa, o colmo! 

O mao dalgúns non é xa que fa
len galego, o maó é que se lles 
no~o~~ro. o 

Foi-se-nos 
Ruada 

M.V. 

Ruada. · Nom é que iste crítico es
tiv~se engaiolado. coa mesma, já 
que o programa estava pedindo á 
berros algún· cambio na sua estru: 
tura interna, ínas era um pr9grama 
coerente, e o papel que jogava era 
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bastante digno. Isso, si, si se tem 
a d,igra~a de padecer o auto-nojo, 
é induvidável que Ruada sobrava, 
pois lembrava muitas vezes aque
lo que algúns querem negar de si 
mesmos . Iste país, a Galiza, é 
como é, e o f~turo "utópico" do 
mesmo habemos de fac~-lo a par
tirmos da sua realidade, nom dos 
sonhos dalgúm da "terra ancha" 
ou do tiroliro das ladeiras tirola
nas. Ao povo Ruada go tava-lhe, 

_ nom tem por corrente qué gabem 
o que seja como é, está muito 
mais afeito a que lhe lembrem que 
er galego e ejercer de tal é umha 

espécie de pecado. (Lembro-me 
dum día no que o bom amigo ' e 
crego Isaac Alonso Est:ravís facia
me a seguinte confiden9a: De 
como ele e ia confesar, e <licia 
-pequei de fa lar galego--... . ic . 
(espero que di culpe e ta licen9a) . 
A pior repre om é sempre a e pe
tada na conciencia , nom um pau 
ou um tiro. 

Na Ruada examinavamo-=no o 
mércore de como no ent nde
mo com o no o · demo fami
liare . Hai muito n tangaranhado 
no paí , intoo por ele agora já 
ó lhe quedam algumha r ma

ria , ma com o novo tempo 
nom dam já re ultado que 
acr ditavam oa ua fama. 

Canta energía na eli om da 
Ruada, nom tivemo d pedida, 
pode que mai dum e pectador la
crimara e suponho que foi para 
evitar e e tri te e pectáculo que 
om empre o pano limpando á 

bágoa . Já veremo i em todo ha 
er así, ou e nom e taremo a i -

tindo a umha nova edi9om do 
trabalho · prometeico . P rque 
po to a trocar de imagem ao paí 
eu tenho umha doada olu9om: 
emigramo todo e que e repo
voem i te monte com japone e , 
ou vietnamita . o 

Olhando 
.a tele 

C.B.A. 

Já e tá bem, o apre entadore 
do tele-jomai e de muit pro
grama pa am- e com o pr du
gerom tradugerom . _ em troque 
de producirom , traducirom ... 

Noite Meiga que e tá directa
mente in pirada no 1 ,2.3 qu é 
um d melhor concur f eit 
para televi m p rde muita ~ rza 
com re p ito ao eu m ' d 1 • A 
re posta · m canicament ~ ita · 
em ilemcio, s rn um grande fal 
ho. Um apre ·entador que de. e n
hece a ·intaxe da língua, e que e
melha um maordom de película 
c nom · irv ' tá p dindo o eu 
troc p r outr a b rr ·. Hai mai 
cou a que ia dizer d pr grama, 
ma · dado que vind ir nº vou 
falar de como ha er a televi · ' m 
do f utur , a d éxi t , d ixo-o . 

No · medio-día d ·ábad hai 
un novo documental, que v~m n 
lugar da boa produ~om oriental já 
rematada, A Ruta da Seda, cha
ma-se A Qüalidade da vida Futu
ra. É un trabalho aceitável de f ei- · 
tura francesa, tem polo vi to, cer
to sesgo e certo maniquei mo, 
mas os intelixente leitores <leste 
periódico saberam sacar critica
mente , que é como se deve olhar 
á televjsom , muitas e interensan
tes ideias. 

O cine 
O vindoiro filme en Tele-cinemae 
Zeppelin de Etien!:le Perier (a 
Grande Bretanha. Galiza no cine 
porá na pantfllha Esperanza de 
Chano Pinheiro, umha Esperanza 

. 1 

. com rnetrage distinto e r:iova nion
tage da olhada no seu €Streno na 
TVG,.. e que é toda umha esperan- _ 
za dumha cinematografía galega, 
e no venres seguinte "El Jardín de 
~as Delicias" de Saura no espac;o . 
Versom Original. A TVG e a pri
meira emisora do mundo que bota 
a filmogr(}fia de Saura completa, 
cine que bem visto ajuda a enten- · 
der o presente enlamado que vive
mos. Na Longa-Metrage teremos 
a uin . clássico · de King Vidor 

/ 

0 , 310~ 

(USA 
Eu 

·calé 
filme 
tele~cJ 
filme5 
F. Ce 
home· 
dos n 
para' 
pom : 
"O p 
para 
Cole 
qJ.!e d 
mo fi 
are a 
melh< 
metre 
claro 
dia 11 

que e 
Po 

Vela5 
que ' 
surpri 
de q1 
Vai 
horar 
charl. 
num 
nada 

G 
w 
en 
O e_ 
de S1 
Audi 
fora 
de T1 
do e 
arte 1 

o 
nasc1 
parac 
dalgt 
todid 
Mua· 
da E 
Vigo 
tón 
come 
Com 
ción 
tácul 
quer 
xe q1 
morr 
cure 

A 
ment 
preci 
tanto 
imp 

nunc 
públ i 
mái 
un p 
a e tui 
quei1 

E. 
moi 
w 
de, 
cená 
ima> 
e o 
bran 

o 
som1 
za x 
erro: 
mos 
te:) 
man 
mes, 
polí. 
tro i 
país 
dos 
mos 
gun 

\ 
·teat 
un _; 
me1 
seri 
par; 
deg 

p 
tea ti 
sign 



º,310- 26 DE FEBREIRO DO 1987 

(USA) "Northwest passage. 
Eu pregunto-me as y.~~es por 

·cal é o critério para em1tlfdes um 
filme na Jonga-metrage ou e.m 
tele~cinema ·, olhando aos sábados 
filmes como os dous emitidos de 
F. Coppola, ... o último "xa es um 
home'~ que nom .seme.lhavam ser 
dos mais ajeitados · e interesantes 
para o público juvenil que se su
pom a essas horas, e bbras como 
"O Pirata" de V. Minnelli, feito 
para o lozimento do "lyrics" de 
Cole Poter, um dos mai~ grandes 
q_µe deu USA .no tema •. msse ?.1e -
mo filme habta o genial de We 
are a Clown", mas que iría muito 
melhor dado o público nas "longa
metreges dos sábados, todo is9 , 
claro está se norn pondes, outro 
ctia mais de cinem!}, que é algo 
que e ta demandand~ o público. 

Por certo o programa A Dua 
Velas , perdón A Duas Bandas , 
que o marte dez emití tede de 
urpresa antes do filme; tratabade 

de que a í o agüanta e alguém? 
Vai sufrir algúm cambio, vai mel
horar algo, ou vai eguir endo a 
charla aborrida de qua e amigo 
num rato no que nom tenhem 
nada melhor que fazer? o 

C.B.A. 

teatro 

Woody Allen 
en nengures 
O espectáculo apre entado o fin 
de Semana do 20-21 de te me no 
Auditório da Cidade de Vigo xa 
fora pre entado durante a emana 
de Teatro do Morrazo o ano pa, a
cto e xa daquela non ilu iono.u na 
arte do ri o. 

O grupo "Teatro de Ningures" 
na ceu dunha fu ión e dunha e
paración, quer dicer: é a xuntanza 
dalgun actore daquel grupo au
todidacta do Morrazo (Colectivo 
Mua) e de integrantes da Sección 
da E cola Dramática Galega de 
Vigo po ta en marcha de que An
tón Lamapereira e tra ladou 
como en inante ao Morrazo . 
Como f roito do traballo de ta ec
ción da E .D .G. na ce e te e pec
Uiculo que eu definir:ia de en aio , 
quer dicer material de aprendiza
xe que e expón nun determinado 
momento ou e e quer, a fin ,9e 
cur o a amig e familiare . 

A abundáncia 
mento céni ituaci ' n on 
preci o para bu car un accor entre 
tanto un act r qu non apar e 
imple mente p rqu a t re 

nun a e tán ntr tan numero 
público , p i qu , i mella 
mái ca unha c mpañia de teatr 
un público que d úp to de ide 
actuar, ou brea tuar u como e 
que ira . 

E te tip de texto poden er 
moi enx ño na man dun 
Wo dy Allen e atravé do celuloi
de , mai ao er tratado de de un 
cenário onde p r riba de calquer 
imaxe e tá a palabra como acción 
e o aceno como contención, o
brando todo o qemai . 

Certo que non é xu to proxectar 
semente sobre e te grupo a doen
za xeral do teatro galega, pero os 
erros e as caréncias son os mes
mos, e eses son fundamentalmen
te: A dirección dos grupos esta en 
mans tan autodidactas coina os · 
mesmos actores ou cursiñistas e a 
política institucional sobre o tea
tro.galega ten que ser revisada xa, 
po1s que, de non selo, os resulta
dos son unha e mil veces os mes- . 
mos os de Woody Allen en nen~ 
gures. · ' 

V ários anos sen representacións 
teatrais e costeando uns estudos a 
un .grupo de actores que posterior- · 
me~te se fixeran cargo da E. D.G. 
sena moito máis rendábel mesmo 
para motivar· á sociedade galega a 
degostar da drámatúrxi'a. . 

Pode que non haxa tradición 
t~atr:a1 no no so país, mais iso non . 
s1gmfica que na era dos programa-

dores os no os paisano descoñe
zan o que é unha boa posta en 
cena. 

De Xantares e Ceas están as se
pulturas chea , e espectáculos 
como este contribuen semente a 
manter en pé unha ficción, a dun 
teatro galego que ainda non existe 
e que pbr e e camiño xamais exis
tirá. o 

MERLOPONTI 

, . 
mus1ca 

Milladoiro 
no país das 
maravillas 
Sete mú icos que fan oar instru
mento de di tintas famíJia ao 
uní ano nunha me ma nota· unha 
hábil combinación de tempo rít
mico e melódico ; un on en de
finitiva engaiolante unha vece , 
outra "contaxio o" no a pecto 
mai " marcho o" e todo iso co o
p rt que upón o apoio di cográ
fico dunha multinacional pre ta 
t da a condición para que o úl
timo concerto de MilJadoiro en 
Vigo ( l) fara todo un éxito de pú
blico, até o ponto de que o con
corrente , que abarrotaron o tea
tro, re i tían co eu aplau o a 
dar por con umada a pre encia 
do arti ta . 

Pola súa banda o ' milladoiros" 
deixaron ben claro na uas inter
vención verbai o recoñecimento 
mútuo que e profesan, concreta
mente oeste marco da actuación 
re eñada, público e músicos. 

Todo iso apesar das lamentábeis . 
deficiencias de son que desluciron 
a primeira parte, coa conseguinte 
repercusión no estado anímico so
bre do cenário, que á sua vez con: 
diciona 'O resultado final. As pan
derete iras de "Cantigas de Agari
mo" contribuíron decisivamente a 
que á velada fose mais agra~ábel; 
a "ensamblaxe" de ambas forma
cións semella correcta. 

Pouco novo a respeito dese 
. "Galicia no país da . maravillas", 
disco obxecto do concerto. Mara
villoso LP certamente, que conse
gue encantar elu~indo a cursila:i~; 
unha mostra tamen de que a mus1-
ca tradicional galega é fonte ines
gotada, polo de agora, da que 
conseguir novas experiéncias so
noras, que se·ben ás veces en 'Mi
lladoiro" · téñense materializado 
con recursos musicais fáceis, ou-
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tras (especialmente neste último 
disco) son produto · dun traballo 
máis coidado e en certo modo 
arriscado (pensemos no uso dos 
teclados). Todo. presto pois para 
que o grupo, cada vez _máis lonxe 
das festas populares e festivais ao 
ar libre, vaia restrinxindo o seu 
traballo de actuacións en directo 
ás salas de concertos, e apesar do 
apto que resulta este tipo de mai:
co. para a sua música, bótase en 
falta unha maior preparación que 
evitase os pequenos preensaio
axuste que acusan na sua posta en 
cena; unha formación da sua cate
goría artística e do seu "cachet" 
(o máis alto dentro do "folk" ibé
rico) debería apresentar un produ
to máis aperfeizoado. 

Quizá o público maioritário ig
nore estes detalles, pero existe un 
sector que vai ver a "Milladoiro" 
non por ser un grupo "de moda", 
enón polo iI!_terés que conleva o 

seu traballo. E o seu grande méri
to: reunir, máis ' que conciliar, a · 
atención dos melómanos "militan
te _,, e dos que simplesmente con
ceben a música como un mero pa-
atempo: os do aplauso fácil cos 

do apoio crítico. o 

(l) .Venres 20, ás 8"30 h. da tárde 
no Teatro do Centro Cultural da 
C.A.V . 

XOAN M. ESTEVEZ 

Peggy Sue 
"Peggy Sue .. .'?, história da mu
ller que na festa de reencontro . 
coa sua promoción-de 1960 retor
na ·"por un estraño --e tanto-
fen9meno" .a aqueles anos, está 
montada entorno do manido truco 
da-viaxe no tempo, tan recorrido 
ultimamente. Esta fórmula · per
mite (coa tompliciade do espec
tador) xogar con situacións cómi
cas tan fáceis e previsíbeis corno 
eficaces. Ela sabe e nós sabemos; 
ternos 25 anos de avantaxe sobre 
a_ inxénua sociedade ianqui · dos 
50-60 (toda a ·sociedade parece 
inxenua a centos de anos vista). 

Asi, Peggy Sue escreberá· unha 
canción dos Beatles corno primí
cia para o seu mozo cantante , ou 
adiantará a outro a exclusiva de 
certos descobrimentos. As viaxes 
no caléndario teñen esas COfJ?pen
sancións. Permiten xogar con 
vantaxe enchendo os ocos_da his
tótia con sucesivos e facilmente 
artellábeis guiños oa espectador. 
Este, segundo 'categorias e graus, 

. retorcerase paroxisticamente . na 
bt¡.taca -servidor tocoulle vela 
rodeado de dous especímenes do 
xénero reidor-:-, ou esbozará un 

AMr~t21 
discreto sorriso, considerando 
que entre tlU114 situación equívo
ca, máis rechamant~ . qtl~ · sólida, 
non se lle éstá· contando -realnien
te nada. ~ 

Aí está a matrácola do filme. 
·Noó é nada. Non é a crónica dun-
. ha época, nen a-auto-análise dun
_ha muller frus.trada. É unha fita 
taquilleira, que coa excusa de fa- .· 
lar dunha xen_eración, o que foi 

· . dela e o que pudo ser, sácase 
unha viaxe no tempo ·da manga 
(proposta que aceitamos de entra
'tfa por aquilo de· non molestarnos 
en reclamar o importe da idem, · 
ante tan pouco tragábel imposi-
ción). . • 

. Supón un servl.c10 fácil de nos
tál~ia, con remate de fita de Do
ris Day; especialmente lacrimosa, 

· imaxino, para americanos cua
rentons/as. 

Servida con corrección . e flui
dez por Coppola (que xa se ex
culpou tildándoa de encárrego) é 
·unha película que se deix-a ver, 
pero que resulta fopa e prescindí
bel. Non só en canto á súa visión 
senón que ·é <lesas fitas cüxa pró
pria· exist.éncia resulta pouxo xús
tificábel. . · 

Encrucillada 
Indá -que a firma de Walter Hill, 
un director de sóbrio e persoal es
tilo, sempre induce á expectación, 
esta é unha fita irregular, con moi 
intereséfntes elementos de partida 
pero logo desenrolados con desi- . 1 

gual fortuna; cu·n traballo de guión ' 
. demasiado frouxo, .agás un par de 

intres illados con sabor a bon 
cine, e máis que nada cuQ imper
doáóel erro de "casting": a elei
ción do insípído ~ hortera rapaz 
de "Karate·Kid" para o papel prin
cipal, convertendo en pouco- crí
vel o persoaxe . e, portanto e en 
grande medida, o -filme inteiro. 

"Crossroads" refire a viaxe dun 
mozo virtuoso da guitarra e apai
xonado polo "blues" cunha vella 
glória <leste, que aos seús 70 anos 
é un ignorado rnendiño, desde 

· Nova Jorque cara o velo e profun
go Su!; desde yn mundo plastifi
cado cara aquel "onde todo aquilo 
empezou", o berce dos míticos 
"bluesmen", nun d_os cales aspira 
o mozo, -quimericamente, a se • 
converter. Para iso terá que apren
der a vida real, da man do seu an
ciano guia, de volta de todo, e que 

· ao tempo efectua ~l mesmo unha 
vi axe cara o seu pasado. __ 

Ao longo deste periplo hai per
soaxes trazados con acerto,- coma 
o. próprio vello negro co-protago- . 
nista, e cenas . reso~tas con inusual 
economia _expositiva, como as dis
corridas en dous bares, un de 
brancas e outro de negros., ás duas 
beiras dunha .rua. Mais predomina 
un tono de lixeireza ·e superfici~i-
dade no tratado; hai unha trama . 
argmpehtal -paralela á principal, 
estruturada en flashback- virados
en branca e pret9, que dan conta 
dun pacto co demo coma orixe do 
"boom" do blues; ambas liñas ar
gumentais c.onfluen min remate · 
non que a verosimilitude tambalea 
máis da canta. 
· Pero, máis que eses desequili
brios, é o carácter que o filme ten 
de veículo para lucimento dunha 
fugaz estrela quinceaneira, o que 
inutiliza o filme. Esp~cular con 
este mozo con cara de aparvado 

. comedor . de hamburguesas e 
"breakdancer" corno, non xa 
bluesmen, senón sequer interesa
do nesta música é como pensar 
nun manco violinista. É deses no-

- vos actores que se moven como 
se atacados polo mal de San Vito, 
e que asi aparecen na pantalla>
só inspiran ganas de pedir a sua 
devolución áos corrais. . . o 

·GONZALO VILAS 

Peggy Sue casou 
. Director: Francis Coppola. Guión: Jeiry 
· Leightting e Arlene· Sauner Fotografia: Jor

dan Cromenweth. Música: John Barry. In
terpretes: kathleen Turner, Nícholas Cage, 
Barry Miller, Catherine Hicks. 1986. 

Encrucillada 
Director Walter Hill. Guión: J. Fusco. 

M_úsica:R. Cooder. Interpretes: Ralph 
Macchio (Eugene), Joe Seneca (Willie), . 
Jani Ge~ (Frances) ~ 1986. 

,_ 
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. ESTADO DEL · MUNDO '. 
1987.VV.AA. Akal Editor. Madrid, 
1986. 672 páx. 1800 pta. 

Un· importante atlas da situa
ción pol1tica, económica, social 
do mundo. O grupo formado 
arredor da Revista Herodote diri
xido por Yves Lacoste entrega 
cada ano, esta introducción ao 
estado do planeta Terra. Un ma
nual cheo de estadísticas, ma
pas, división do mundo por zo
nas xeo-estratéxicas, repaso a 
cada país, o seu sistema político, 
número de habitantes, etc. Un 
manual que non pode faltar. A 
ler, sobretodo, o traballo de 
Chesnaux e a introdución de La
coste, sen esquecer nada (e a bi
bliografia posta á honra españo- . 
la). (Jn livro indispensável. · 

EN . EL RUMOR DEL FONDO, 
por Enrique Moreno Castillo. Tai
fa/Poesia nº 13 ·Barcelona, 1986. 
70 páx. 

Moreno Castillo, que se criou 
en Santiago, é un poeta español 
que se vai afianzando pouco a 
pouco. O presente é o seu se
gundo livro de poemas, e neles 
mostra un sentido do poético 
como poucos poetas españois 
da sua xeración. Combinando o 
verso livre co alenxandrino ou o 
endecasílabo; usando da silva e 
doutras combinacións, Moreno 
Castillo dá un livro persoal, cheo 
de poesia e de saber facer. As 
próximas entre_gas deste poeta 
dirán se o camino que se marcou 
foi o bon. 

A CANEIRO CHEO por Luis G. 
Tosar. Ronsel nº 9. Éditorial Ga
laxia. Vigo, 1986. 70 páx. 

Segunda edición, aumentada 
en tres poemas, dun dos livros 
máis importantes da poesía 9ale
ga actual que gañou o premio 
Esquio 1985. Tasaré un grande 
poeta que soubo fuxir das mo
das (e de moitos modos que li
xan a poesia galega) e dar un im
portante livro cheo de ritmo e de 
1maxes (e de irania, e de beleza, 
e dun brillante léxico) . Enfin, o 
máis importante volume poético 
aparecido. no 85be iso que apare
ceron mortos e ons. 

LES MAMELLER DES TIRE
SIES, por Guillaume Apollinaire. 
Biblioteca Teatral. lnstitut del 
Teatre de la Diputació de Barce
lona. 98 páx. 425 pta. 

Nunha excelente tradución de 
Mi,guet Desclot, eis unha das. 
ma1s famosas obras teatrais da 
vangarda francesa da primeira e 

1 convocatórias 
DE XOVENES 

INVESTIGADORES DA 
NATUREZA 

Terá lugar na localidade de San
ta Cruz de Liáns (Concello de 
Oleiros) os días 20, 21 e 22 Mar
zo, segundo o seguinte progra
ma: 

Venres 20: Recebimento dos/ 
as participantes a partir das 19 
horas no Centro Cívico de Sana 
Cruz. 

Sábado 21: De 11 a 13 horas.§ 
Apresentación e leitura de traba
llos. 

De 13 a 16 horas.- Descanso 
para xantar. 

De 16 a 19 horas.- Apresenta
ción de traballos. 

De 19 a 20 horas.- Exrosición 
de publicación e materia de gru
pos ecoloxistas e naturalistas. Li
bro_s naturalistas. Venda de pe
gatinas e chapas de grupos. 

De 20 horas en. adiante: Fes
ta ... 

Domingo 22: As 10 horas: Ex
cursión a Praia de Naval, ponto 
de interés xeolóxico da Gariza. 

As 13 horas: Xantar e despedi
da. 

Debedes confirmarmos a· asis
téncia, ben por carta ou chaman
do ao Concello de Oleiros (Po
néncia de Cultura Tlf. 981-61 00 

s~gl!nda década do século. Apo
llma1re, nesta obra·, aboga por un 
natali"smo desmadrado que non 
se sabe ben se é satira, sarcas
mo ou en realidade, seriedade 
total : Unha obra que un imaxina 
representada por certos elemen
tos da política nacional española 
e algun máis da internacional. 
Seria, en verdad.e, unha bela tra
xicomédia. ~ 

LOS PROFETAS, por Flannery 
O'Connor. Palabra en el tiempo 
171. Editorial Lurnen. Barcelona 
1986. 252 páx. . ' 

Unha novela dura, brután,, que 
rezuga violéncia a cada rrase 
que aenúncia a imbecilidade e á 
brutalidade á que pode conducir 
o fanatismo relixioso que se dá 
nos estados do Sut do império. 

~ o·connor, que pode ser compa
rada a unha Carson Me Cullers 
adentra ao leitor a un mundo 
gue por verosímil e real parece 
fantástico. A subliñar a formid.á
bel tradución de Giménez Fron
tín. 

POLICIAS Y LADRONES, por 
Donald E. Westlake. Etiqueta Ne
gra nº 6. Ediciones Jucar. Gijón, 
1986. 224 páx. 

Segunda novela do _grande 
Westlake nunha coleccion que 
vai apresentando o mellar do re
lato policial actual. A presente é 
unha história onde o escritor 
norteamericano dá a sua visión 
sobre a institución policial por 
meio de dous seus membros: 
acaban roubando merce ao uni
forme. A novel relatada a base 
de monólogos e terceira persoa, 
mostra todas as cualidades na
rrativas dun escritor que merece 
ser lido e recoñecido. E, sobreto
do, sen que ninguén lle tire a eti
queta de novelista policial. 

ESCOLMA DE TEXTOS CON 
GAUZA AO FONDO, por Xosé 
Núñez Búa. Documentos para a 
historia contemporánea de Gali
ciai nº 30. Ed1ciós do Castro. 
Sada, 1986. 369 páx. máis índi
ces. 1250 pta. 

Escolla de textos dun galeguis
ta exiliado. Textos en espanol e 
textos en galega, de antes e des
pois do 36, publicados ne terra 
ou fóra. Un llvro que se ben non 
amesa un grande pensador, si 
nos mostra a un home naciona
lista, demócrata e republicano, 
fiel ao seu povo e á sua xente. 
Unha escolla de art1gos que ben 
mereceu ser publicaao e que es
peren:10s sexa un exemplo para 

OO. De 8 a 15 horas). 

IV MOSTRA DE TEATRO 
INFANTIL 

o 

Reunida esta semana a Comisión 
Organizadora da IV Mostra de 
Teatro Infantil Galega, decidiu
se: 

1.- Convocar a todos os gru
pos afeizoados e escolares de 
teatro, que teñan preparada ou a 
preparar algunha obra para ne
nas en língua galega, a que na 
máxima brevidade posíbel, fa
gan a sua inscrición para partici
par na Mostra, sendo as datas 
para isa entre os dias 28 de Mar
zo ao 4 de Abril. Admitiranse até 
un número reducido, polo que a 
orde de presentación é impor
tante. Os grupos deberán cobrir 
unha folla de inscrición, gue de
berán solicitar á secretaria da 
Mostra. 

2.- Convócase aos mestres 
para participar nun Taller de Tea
tro, de 15 dias de duración, para 
o que deberán pagar ünha cuota 
de matrícula de m1! pesetas, sen
da o. número máximo de admiti-
dos de vinte participantes. · 

3.- Asimesmo; convócase a 
inscrición para un Taller de ini
r.iadón ás técnicas teatrais, sen 

·-AXl?fDA 

recuperar textos · doutros que 
morreron no exílio, ben interior, 

-, ben exterior, ou daqueles que fo
ron fu~ilados. 

CEBREIRO, por Clodio Gonzá
lez Pérez. Os nosos humoristas 
nº8. Ediciós do Castro, 1986. 190 
páx. 725 pta. · 

Cunha apresentación de Gon
zález Pérez e máis Hchas bio-bi
bliográficas, entrega-se-nos·o oi
tavo volume desta verdadeira 
históriª do humorismo gráfico 
galega. Cebreiro foi .coñec1do no 
seu tempo e, talvez, sobrevalora- -
do, pero non ·merecía o esquezo 
no que estaba e q_ue este livro, 
máis do que ·O M. Tudel a no seu 
dia, ven tirá-lo. Se non é unha 
fara de série, algun chistes de 
Cebreiro fará pasar un rato de le
cer, o quen non é·_pouco . . 

LAS PALABRAS EN LIBERTAD 
Antología del fu.turismo italiano, 
por José Antonio Sarmiento. 

~ Poesía Hiperión. Madrid, 1986. 
234 páx. 1.180 pta. 

Unha boa escolma {)ara ache
gar-se a un -dos bluff poéti~os 
l"l}áis _importantes do século. Ma
nnett1 chegou, mesmo, a enga
nar a un Pessoa ou un -Almada 
Negreiros nos primeiros tempos 
(lago non) . A poesia futurista ita
liana é máis pobre que a vangar
dista galega, e con iso xa case 
está dito· todo. Porén recomen
da-se para gue· se saiba escapar 
o máis axina posível de certas 
vangardas que florecen hoxe na 
Galiza. Ouen non teña a cantida
de que peden por este volume; 
pode achegar-se ao volume Poe
s~a fu.turista portug11e~a, antolo
x1a fe1ta por Nuno Jud1ce e publi
cada pola Regra do Jogo, non é 
tan grasa pero é mellar e máis 
barata. 

PASADO EN NEGRO, por ·Ru
bem Fonseca. Ed. Seix Bárral. 
Barcelona, 1986. 220 páx. 975 
pta. 

Un dos máis importantes na
rradores brasileiros da hora tra
ducido ao esp.añol por Basílio 
Losada. Unha importante, intere
sante e divertida novela de estru-. 
tura policial que mostra a 1rn es
critor pleno de facultades e dono 
e señor de todas as técnicas da 
novela. Un relato superior, unha 
história interesante, un novelista 
que paga a pena. E pena é que · 
non poaamos encontrar aos es- -
critores brasileiros en orixinal, 
mesmo en Portugal. · o 

X.G.G. 

limitación de idade, cun cupo 
máximo de-vinte persoas, as que 
deberán pagar duascentas pese
tas pala part_icipación. 

4.- Recordase que segue 
aberto o prazo de presentación 
de textos de teatro para nenas 
en língua galega, debendo os in
teresaaos solicita-las bases á se-
cretaria da Mostra. -

5.- Para máis información, di
rixirse por carta ou telefonica
mente .á: Secretaría da Mostra 
de Teatro-Casa da Cultura-Con-

' cello de Neda-A Coruña-15510-
0s teléfonos son (981) 38 00 39-
38 02 22. A canta bancária: Caixa 

. de Aforras de Galicia: 304-00 09 
73-1. 

.____J en_pos_i_ció_ns--'--___.r 
EXPOSICIÓN 

DE MANUEL SENDÓN 
Na Casa da Parra, en Composte
la estáa a berta, até o 1 O de Mar
zo, a exposición. do fotógrafo 
Manuel Sendón, "Mar do A-os
tro". 

A mostra xa ten sido apreser:i
tada en diferente.s pontos da Ga-

· 1iza. 

somos ·coñecidos na Galjza . inteira, 
pola nosa especializacióá en libros 
galegas· e . P~rtugueses 

. ReP,ública 
·de El Salvador, 9 

Tef. 56, 58 12 
'SANTIAGO 

Praza do Übro 
Tel. 26 63 .77 
.. A CORUÑA 

1 CONCURSO DE TEATRO 
INFANTIL 

·A comisión Nfjanizadora da IV 
Mostra de Teatro infantil Galego 
"Xeración Nós" convoca o pri
meiro concurso de:teatro infantil, 
d,acordo co33s seguirites bases: 

1. Poderan preséntarse textos 
teatrais para nenas, os que terán 
de ser orixinais, inéditos e escri
tos en -língua galega. Poderán 
a~ompañarse, se o autor o ere 
oportuno, de deseños -orientati
vos para a montaxe da obra, ta
les como figurins, cenografias, 
música, etc., causa que será tida 
en conta polo .xurado á hora da 
decisión. 

2. Os tra.ballos· poderán ser 
realizados por áutores indivi- · 
duais ou por grupos e colectivos . . 

3. A extensión dos traballos 
será de 25 fólies a dobre espácio 
incluídos debuxo~~ fotos e de
mais elementos. tv1andarase por 
triplicado, sen remite ·e con plica 
baixo seudónimo á: 

_ Comisión organizado·ra da IV 
Mostra de Teatro Infantil Galego 
uxeración Nós" /Concurso de 
teatro/ Casa do Concello / Neda 
-·15510-(A Coruña). En sobre ad
xunto pechado, indicarase no ex
terior o seudónimo e no interior 
os dados completos. 

4. Haberá un único prémio de 
cento c_inconta mil peset~s. · , 

5. As1mesmo, o Xurado podera 
conceder dous accésits de 50.000 
pesetas. -

6. Poderán concederse as 
mencións que se consideren 
oportunas, asi como declarar de~ 
sertas os prémios. . 

7. A Comisión Organizadora· da 
M~stra resérvase q direito de pu
blicar os traballos, premiados ou 
non que se consideren de inte-
rés. -
. 8. O prazo de. admisión de ori
xinais rematará o 14 de Marzo de 
1987, ás 14 ho~as. -

9. O fallo do xurado tarase pú
.blico na xornada de clausura da 
IV Mostra de Teatro Infantil Gale

- go. 
10. O Xurado estará formado 

por un membro da Comisión Or-
- g_ar:iizadora da Mostra, q_ue o pre
s1d1rá, un membro da Comisión 
Técnica da IV Mostra, un escritor 
en língua galega de recoñecido 
prestíx10, e duas personalidades 
da vida cultural galega, vencella
das ao teatr:o, actuanao como se
cretário con voz e sen voto. o da 
Comisión Organizadora da Mos
tra. 

11. O feito de concorrer a este 
concurso pres\jpón que se acei
tan as suas bases, corresponden'
·dolle ao Xurado e á Comisióri 
Organizadora -da Mostra a inter
pretación das mesmas. 

IV CONCURSO FOTOGRAFICO 
O ANTROIDO - 87 

Bases 

1°.-Tema exclusivo : O Antroi
do. 

2°.-Número de obras: Un má
ximo de 5 fotográfias por partici
pante, pudendo ser en Branca e 
Negro, ou Cor ou e.r:i calquera 
outra técnica sobre papel foto
gráfico. Ade11)ítense diapositi
vas. · 

3°.-Tamaño das obras: Míni
mo de 18x24-cms. Ao dorso de 
cada fotografía . faráse constar o 
seu título e máis o nome e o en
derezo do autor. 

4°.-Prémios: 
1°. Trofeo e 10.000 ptas. en 

metálico. 
2º. Trofeo e 5.000 ptas. en. me-

tálico. · 

1 exposicjóns 
ICONOGRAFIA ARXENTfNA 

Até fin de mes exíbese no Museu 
do Pavo Galega a exposición · 
"lconografia arxentina do século 
XIX" (Colección Alfredo Gonzó
lez Garaño), prganizada polo Ins
tituto de Cooperación lbe.róame
ricana e o Museu nacional de Be
llas Artes de Buenos Aires, cos 
auspícios do Ministerio de Rela
ciones exteriores y Cult-o da Re
pública Arxenttna e a Embaixada 
da Arxentína· en Espa.ña. 

A montaxe da presente exposi
ción inscrébese no marco da co
laboración iniciada xa no pasado 
ano entre o l.C.I. e o Museo do 
Povo Galega, r:io ánimo de con
tribuir á preparación dos actos 
comemorativos do V Centenárlo 
do Descobrimento: 

A mostra recolle un total de 
cincuenta· litografias, agrupadas 
en catro series: "Trages y cos-· 
tumbres de la provincia de Bue
nos Aires", realizada en l839 por 

- ~~t23 · 

1 · 

3°. Trofeo e 2.500 ptas. en me-, 
tálico. · • 

5°.-Envios: As fotografías en
viaranse a FOTO CAR[OS (r/ Pé
rez das Mariña¡ 5 Viveiro) ou á 
A.C. SEMENTERA (Vieira, 13 -
Viveiro) ants do 3 de Abril. 

6°- O Fallo do Xurado, forma
do por membros da Agrupación 
Fotográfica Luguesa, daráse a 
coñecer o 12 de Abril do 1987. 
Este xurado poderá declarar de
serto calquera dos Prémios esta
.belecidos. 

7º.-Todas as fotografías apre
sentadas _pasarán á disposición 
da A.C. SEMENTEIRA e seráA ex
postas po_steriormente. 

CONCURSO ESCOLAR 
ºLOPEZ SUAREZ-CASTILLEJO" 

Bases 

1.ª-Nos referidos Concursos 
poderan particif)ar -os escolares 
de E.X.B., B.U.P. de todos os 
c~ntros da Galiza, en equiP,o::; de 
cinco alumnos como -max1mo, 
baixo a direción dun Profesor. 

, 2. ª-Os, ~emas .·da presente 
convocator1a son os que seguen: 

a) Arbres e arbustos. Cataloga
ción dos existentes nun ·concello 
ou na área de influéncia do cen
tro escolar, recóllendo o nome 
ºl:! .nomes que teñan _as diversas 
utilidades que . os paisanos tan 
da ma~eira, da casa, das follas, 
do~ fro1tos ... , folclore, cantigas a 
eles referentes acompañada de 
~ebuxos e/ou fotografías ilt:1stra
t1vas. 

b) Pla·ntas. Recolleita de todas 
as plantas, silvéstres ou cultiva
das, a ser- posi.bel con -herbário, 
que se dan nun concello ou nun
ha área determinada,- anotando 
os seu~ nomes, as propriedades, 
usos, créncias, tradicións, len
d!'I!?· refráns e c~rytigas a elas re
feridas, aconipanada de debuxos 
e outras ilustracións que se coi
deft necesarias. 

c) Insectos. Catálogo de todos 
.os coñecidos nunha zona deter
minada, con debuxos e/ou foto
grafías, anotando o seu nome as 
súas características, os seus mo
dos de vida, asi como as suas 
cualidades, esconxuros pratica
dos para exterminalos, xogos 
·que tan con eles os rapaces, 

- créncias, folc.lore e literatura oral 
a eles referida. 

3. ª-0s traballos redai::taránse 
preferentémente en língua gale-
ga. -

4.ª-En cada traballo constará 
·o nome do Centro Escolar, o do 
Director do equipo ' e do·s a·lum
nos que o- compoñar:i, asi como 
o curso a que pertenecen. 

5,ª--;--0s orixinais P.remiados 
pasaran a seren propnedade do 
Museu de Pontevedra, que pode
rá publica-los. 

6.ª-0s traballos remesaranse 
á Secretaria do Museo (apartado 
104, 360809 Pontevedra), dehan
tes do dia 15 de Xullo do presen-
te ano. ' 
. 7:ª~0 f~llo do_ Xurado; que 

sera inapelabel, daráse a coñecer 
pala prensa e será comunicado 
aos centros premiados. , 

8.ª-Establécese para cada 
apartado un prémio de 25.000 
·ptas. e un accesit d.e 15.000 ptas., 
p_odendo o Xurado propor a cria
c1ón a.e algún "Premio Especial" 
ou de1xa-IOs desertas se proce
de. 

, 9.ª-A, entrega de prémios ta
rase o d1a en que o Patronato do 
Museo lembra ós seus patronos 
e benfeitores falecidos. -

10.ª-0 feito de participar nos 
Concursos presupón a aceitación 
das presentes bases. 

qregoria lbarra (1814~ 1883), "Se
ne grande de lbarra" e "Usos y 
costumbres del Río de la Plata', 
ambas as duas de Carlos Morel 
(1813-1894) e gravadas en 1841 
e 1844, respectivamente; "Re
cuerdos pintorescos y fisonómi
cos del Río de la Plata", de Car
los Enrique Pellegrini (1800-
1875), feita en 1841; e "Escenas 
americanas", realizada en 1864 
por Juan León Palliére (1823-
1887). . . 

Todas as obras reproducen ti
pos ' e costumes tradicionais da 
vida ru.ral e urbana Arxentina do 
pasado século, na · liña dos gra
vados que tan en boga estiveron 
eh Europa e ·América .durante 
·época, pero con estilos acasada
mente persoais que individuali-· 
zan a produción de cada_ artista. 
~n conxunto, a exposición cons- . 
t1tue unha crónica da -vida coti
diana qu~ nos aproxima ao país 
que, algunhas decadas máis tar
de, ian atapar as primeiras vagas 
-de emigrantes galegas. o 
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Leite Ri.o 
.Breogán 
MANUEL RIVAS 

N on foi pola cuota do leite. 
· Non foi polo peche de FRIG

. SA. Non foi polos aparca-
. mentos na zona monumental. Nón 
foi polos miles de millóns de re
cortes na financiación autonómica. 
Non foi polo desastre do f:lospital 
Xeral. Non foi . polo paro obreiro. 
Non foi polas carencias culturais. 
Non. A máis grande manifestación 
da historia de Lugo foi por segun
do e medio de tempo. Os manifes
tantes non pédian unha política 
honesta, un goberno honesto. 
Non. Pedian un baloncesto hones
to. Non se criticaba a corrupción 
administrativa, a cofrup·ción na · 
xustícia, a corrupción na realiza
ción de obras públicas. Non. Os 
manifestantes berraban indigna
dos contra a corrupción arbitral. 
Non se chegou a un consenso 
para que Lugo deixe de estar no 
traseiro estadístico en canto a be
nestar social. Non. Concellais de 
Goberno e oposición botáronse á 
rua man con man para defender a 
honra da bola luguesa . "Somos · 
pacifistas" proclamaban a -coro as 
miles de voces dos tillos de Breo
gán. Pero non era pola OTAN, pola 
carreira armamentística, pola gar
da pretoriana de Mosteirín ou pola 
contaminación do Miño. Non. Era 
por segundq e medio. de partido. , 
Certarnente foi unha grande perda 
para Lugo. ¿ Quen está disposto a 
-que lle ro1.,1ben segundo e médio 
da sua vida?. Un segundo e medio · 
pode decidir a victoria ou a derrota 
dun pobo. Non estaba en xogo o 
diñeiro público nen o futuro políti
co e cultural. O dilema era gañc~r 
ou perder. Nen máis nen menos. 
Velaí a grandeza da bola. Velaí as 
nosas limitacións, atrapados no di
lema de perder ou p_erder. o 

"1ver ao rego 

' A s autoridades comunitárias 
-coa firma do Ministro de 
Agric.ultura español'-- ve

ñen de anunciar que cada país e 
. cada gadeiro que supere a sua 

.A~~- :i.ta de produción de leite sofrerá 
, -.~f .. ~ t.f.hf!;~ enalización de 40 -ptas por 

. '°,j,,-v 1 mo. 
r~ !!-º -< se sabe a cuota de leite 

l. 

ori f a ao Estado español con
rte "á,~ este nun importádor de 

i iei!,e;;¿t - . : -
u sexa que os galegos debere- . 

mos tirar parte da leite que produ
cimos e mercar leite comunitário . . 
Só nos falta impof'!:ar sardiñas de 

. Inglaterra e patacas de Fráncia. 

As terras destinarémolas __ a pro-
ducir soxa· e eucaliptos. ' 

O mao xa non é que nos gober
nen os de fóra, o mao é que cada 
vez gobérnannos desde máis lon
xe. o 

M.V. 
,; . 

O teatro· do orgu-110 
GUSTAVO LlJCA DE TENA 

S ert:lpre que se- leva a cena un 
texto en galega cobra r.ealidade 
.aquilo de que "onde hai nación 

hai Teatro". De todas as form·as de 
· cultura nengunha ten suportado aqui 
mái~ agresións nen máis irresponsq_
bilidades, desde a persecución de có
micos polo Santo Ofício até que a se
ñora do Conselleiro lle goste Moliere 

' en fino e. con fa~to escénico, vaia dis
g.rácia. A atitude do goberno autóno
mo perante o Teatro e a tradición cé
nica é inculta, e oportunista. Asi que 
son raros os grupos de teatro que non 
sobreviven a_ meio de oficios ocasio
·nais ou· resgardados en nóminas que 
ten pouco que ver coa cena. A lexíti
ma aspiración a que unha administra
ción menos distante e allea liberase 
ao Teatro da marxinación, está hoxe 
p!enamente frustrada. 

_No primeirq, non se considera ab 
Teatro un ben cultural de carácter pú
blico. Os mesmos que fundaron o 
Centro Dramático invocan agora o es- · 
pontaneismo da demanda e citan fal
same_nte atribulados non sei que in-

¿Quen somos? 
CARLOS MELLA VILLAR 

S e a calquer estudanté de E.X.B. 
lle perguntámos sobre o nome 
du n rei leonés, castellano ou na

varro, a inda o nome dun califa de . Cór
doba ou un rei de Ta ifas, é posíbel que 
mencionase uns cantos ou incluso ofe
recese algunha que outra explicac ión. 
Se a _esa mesma persoa lle pergunta
mos o nome dun rei galega é probábel 
que non saiba respostar . . 

Se tentamos escreber a história de 
España -durantes os últimos catro sécu
las se~ 1)1encionar a verba Cataluña, 
non poderiamos. Se repetimos o inten
to sen mencionar a verba Galiza non te
riamos nengunha dificuldade en levar a 
porto a tarea. 

. Poderianse pór múltiples exemplos 
como-os anter:ioreis, e en todos os secto
res da vida galega,· que nos levarian á 
mesma e calafriante conclusión: n'o pre
tendido concerto de pavos -hispánicos, 
Galiza pode _que ocupe un lugar pero 
·non xoga un papel. É dicer, participa pa-
sivamente na evolución e velaivais do 
concerto, sofre as suas consecuénéias 
·pero non determina, nen siquera de xei-

.. to limitado, a· dirección desa evolución. 

E tan calafriante c·omo o feíto en sí é 
a falta de reflexión sobre .o tema por 
parte da ~ali:?a institucional, que sob di
ferentes disfarce~ sempre est ivo confor
me coa situación de feito e defendeu 
con enerxia o "statu quo" cando.foi pre·
ciso. 

·Alteradas fundamentalmente co cám
bio político,. uns condicjonamentos qµe 
esganaban calquer posibilidade de ac
tuación pública dirixida a potenciar a 
idea da Galiza, como ·estrutura global, 
convén tomar a meditación polos seus 
princípios: 

- ¿Qué papel xoga a nación galega 
nunha história qu~ se pode escreber . 
sen mentar o seu- nome? 

·¿Que papel xogan os galegos nunha 
história que, n9n é aventurado dic.elo, 
está escrita por out.ros ou cando menos 
en función doutros, 

En resumo, ¿quen somos e onde 
irnos? Seria dramático que' a resposta 
fose: non somos ninguén como povo e 
non irnos a ningures. E que nengun -lei- . 

tor pense_ que_ esta resposta é algo asi 
como un adorno ·demagóxico ou unha 
tinta dialéctica .. É a resposta real que to
dos os galegas que exerceron o poder 
fara do ámeto xeográfico da Galiza, e · 
incluido 9quel que gobernou como amo 
e señor_ as estruturas dominantes, con
solidando a .relación "metrópoli-coló
nia". 

O novo poder político galego ten a 
inel,udíbel obriga de dar unha ·resposta 
de carácter institucional porque se trata 
de dar un ha respostá e non . de berrar 

· unha protesta. Protestas xa as teñen ex
presado moitos galegas por todos , ~s 
ca.miños posíbeis, · a literatura, a. poes1a, 
a economia, a caricatura, _ o debuxo, 
etc ... pero todo iso non é máis que unha 
actua.ción individual ainda que chega_se 
a xerar nalgun momen_to unha toma_ de 

. quéritos secretos nas que aparece 
unha preferéncia do público pola épi
ca . pol!c.ial de Nova lorque en soporte 
magnet1co. Confundida unha vez máis 
cultura de masas con masificación da 
cu_lt1:1ra, tampouco 'cumpr.en aquela 
min1ma política de difusión teatral 
con promoción de textos e potencia
ción das actividades que fomentasen 
a c~ia~ió~ de público. lgno_ran a antiga 
res1stenc1a teatral da Gal1za, admira
belmente recomposta por Manuel 
Lourenzo e Pancho Pillado desde o 
Rexurdimento até hoxe. Administran 
con impecábel hipocresia a política da 
división e o clientelismo para que a 
profisión teatral non vaia formar fren
tes. Nesta situación, e con auséncias 
notábeis, a profisión cenificou unha 
cea cos cartas das inaceitábeis sub
vencións, que non é unha disidéncia 
organizada pero si que é unha dis i
déncia, unha prot~sta que merece res
peito, solidaridade e simpatias. Cal
quer pa ís civilizado protexe o seu Tea
tro con xenerosidade porqu e sabe 
que ,o Teatro é un símbolo do orgullo, 
da lingua e da cultura . E ta mén por
que mentres haxa Teatro haberá na
ción . o 

X. L. Suárez Canal 

conciéncia colectiva. Unha resposta ins
titucional non é máis que unha actua
ción abondo efectiva como para que a 
protesta perda, en parte, a sua razón de 
ser. 

¿ Vaise dar esa resposta poi as novas 
institcuóns autonómicas? ¿Vaise xerar 
por parte da sociedade civil galeg~ 
unha demanda tan esixente, que abri 
gue ao -poder político galega a se enc~
rar coa xustificación da sua própna 
existéncia? ¿Irnos ser capees ent~e to
dos, institucións e c·idadáns, de v1ver a 
Galiza como unha estrutura global, ou 
im_os vivila cómo simples situación xeo- · 
gráfica? -

. Para que ·estas perguntas , teñan res
posta é preciso que os galegos nolas 
plantexer:nos _primeiro. D 

. \ 
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