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Misas nos-recreos,. _ , . 
confesións nas aulas e 
coaccións contra a . 
eleición de ética 

A relixión segue 
. . ... 

a.ser, na . 
práctica, · 
asignatura 
obrigatória na 
escola pública 

(páx. 3) 

E unha das grandes ambigüida
des recebidas en herdo da tran
sición política: a especialización 
do ensino da ética ou da relixión, 
que converte este área nunha 
matéria peculiar e nunha coac
ción de f eito para a ceder ao en
sino da doutrina católica nos 
máis dos casos. A aspiración a 
un ensino laico, unha das reivin
dicacións aprazadas para as ca
lendas da democráacia, é unha 
frustración cada dia máis esten
dida especiaJmente no nível do 
EXB. 

Un extraño gruRQ g~ 
ªRQSta pala música en 
VIVO 

Atención: 
"Paseniño", 
reserva 
folclórica (páx. 1a) 

Con este letreiro á vista entra
mos no local de ensaio que o 
11Colectivo Paseniño" ten no bai
rro de Lavadores, no rural vi
gués, a poucos metros da vorá
xine urbana. No médio de fotos 
e posters alusivos á formación 
comeza unha conversa que, co 
paso do tempo, enriquecería a 
visión deste mundo tan amplo da 
música popular, representado 
nesta ocasión polos irmáns An
tón e Xan López (gaitas), que 
xunto a Francisco Estévez "Chu
co" (tamboril) e Gonzalo Caride 
(Bombo) forman o Grupo Tradi
cional deste Colectivo. Todo co
mezou cando alguén fixo unhas 
alusións nada _gratificantes ao 
nacionalismo que neste País-pa
rece ignorar o fenomeno folclóri
co; entón o magnetófono ence
tou a rexistar. 

··ISAAC· DIAZ ~PARDO· 
"AQUI· COLONÍZANNOS PORQUE HAI Morros CIPAYOS 

E POUCO SENTIDO· PATRIÓTICO" 
(páx. 12 e 13) 

-
"Din gue Galiza -ten gue -. 
modernizarse e ~han · 
a siderúrxia -máis 
moderna'~ · 

Xosé _Arltónio , 
Süárez. 
portavoz do · 
Comité de Sidegasa , 

. (páx. 10) 

A consultora multinacional Mc
Kenzie informou á CEE e a CECA 
das características de. Sidegasa: 
ten a tecnoloxia máis moderna 

- do estado e unha das riláis mo
dernas de Europa, dixeror:t. Hai -
vários informes, un deles ao BCI, 
que acreditan isto. Sidegasa
conta ademais coa gama de fa
bricación · máis ampla, dentro das 
empresas do ramo, quer- dicer, 
as suas posibitidades de adap
tarse ao mercado son maiores. 
. Por· outra parte as perdas, cifra-
das actualmente· en 12 mil . mi

. llóns -debidas ao pago de inte
_reses e amnortizacións- qué
danse moi por baLxo dos 22 mil 
millóñs de Torras ou dos 27 mil 
de. Nueva Montaña, as outras 
empresas do grupo CELSA. Para 
-Xosé Antonio Suárez, -_portavoz 
do Comité dé Empresa e mem
bro de CCOO, trátase dimha de-
cisión poíítica. · 

Envoltos a embaixada 
A palabra criatividade non ,; .:J - priar. Desta actitude de independéncia mental na- USA en Lisboa, oS _ 
vocabulários de empresa, como tarnpouco nos da · ceron Sargadelos, a editorial do Castro, o Seminá- - ·~. ---
arte e moito menos nos da reconstrucción política. _ rio de Estudos . Cerámicos e outras empresas. Servícios de informaQiÓn 
Hai moitos anos que Isaac Diaz Pardo fixo desta - Isaac Diaz Pardó desconfia respeitosamente· das_ - -QOrtugueses e a QOliCia 
palªbra a sua pintada particular e insistente: inven- ab~traccións· políticas pero non ten piedade coas . esnañola -
tar e procurar plusvalías a partir de ideas próprias, s~lucións torpes, os falsos remédios, as grandes ~ 
a única tente que 0 colonizador non pode ~xpro- !recolas dun mercado ¡jovemado pola publicidade. . XU íCiO ao 
~~~~~~~-' ~-=--SU_M_A_RIO~~~~~~~~-----, · corilando 

está por vir ................ (páx. 7)" O PSOE impón os seus crité
rios sobre CG e PNG 
.................................... (páx. ~) 

· Relación~ España-Portugal en 
condicións desiguais 

..................................... (páx. 5) 
O PSOE pretende incluir Gar
das Civis na policia basca 
.................................... (páx. 6) 
O máis duro da crise ainda 

Futuro e identidade territorial 

l. Toxo: "Estamos dispostos a 
convocar unha taiga xeral" 
......... : ........................ (páx. 11} 
Declaracións sobre a ruptura 
do pacto CCOO-CXTG-INTG 
............................... ; .. (páx. t1) 
Escándalo na financiación 
pre-eleitor·a1 a tres sindicatos 
.......................... -......... páx. 14) 

Na morte de Otero Espasan-
. din ........ _ .. ~ ................. (páx. 1'4) 
· Turnos de noite obrigatórios 

en institutos de BU P 
......... ; ... : .................... (páx. 14) 
Opo·rto-Real Madrid: Crónica 

· sócio-futbolística-duo galega 
"''.""'"'····· .. •······: .......... (páx. 15) . 
Xosé Cid Cabido,. prémio "De 
catro a catro" ........... (páx: 1.7) 

~quitectos e autoridades opinan ante o. · 
"Dia Mundial do Urbanismo"-

Hoxe, moi perto xa do tercei- país comezamos a sermo's cons- trolar a· alteración· - moitas ve
ro milénio, os habitantes deste cientes da necesidade de con- ces degradacicm- da nósa terra. 

port_ugués dos . 
GAL .-(páx. 5) 

Nqn é un simples xuízo contra 
delincuentes, esta en ·causa algo 
máis _ que as respqnsabilidades 
dos . cinco elementos acusados 
de pertenecer aos GAL. O xulga
mento de Viana, que vai ter con
tinuidade noutras cidades, ten 

-provocado a abertura doutros 
encausamentos. A Policía espa- · 
ñola, os Servicios de Información 

- militar de Portugal, a Embaixada 
USA en Lisboa e outros organis
mos do ~stado portugués e es- · 
pañol están _envoltos nun proce
so xudicial que escapou .ao sim
ples feito criminoso. 

CADA 4 MINUTOS ... 

tí ENTINAS 
A CORUÑ_A RESERVAS TELF. .21 32 11 . 
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Se titamos, a realidade do. noso país, . 
non con ollas de conselleiro. autonómi
co, senón con mirada de observador 
xuiciqso, que é o que vemos_? 

simbióticos _ que· deixar:i 'esta· categoria 
pará se s.ituar outravolta da banáa que 
nur:tca esperaron: de labregos; tillos que 
non pode'] ir á Univer'sidade; máis horas 
extras forzadas ao ·pé da~ qmeaza de · 
que outros agardan, enfermidades de:.. 
presivas e, ao redor d~ste cravo que 
c~da un sente para si, a impoténcia, o 
fracaso interiorizado pola derrota indu
cida secularmente. 

nosa sociedade rural tradicional? 
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As observacións son certas, pero o 
que ninguén viu ainda foi un decreci
mento da nosá conciéncia de persoas 
pertenecentes a un povo, nen un rene
.gamento significativo da nosa identida
de galega, nen ·un ha traición que non·
poda ser equiparábel ás que houbo en 

. todos os povos, en calquer momento da 

Quizá antes· de proseguir deberíamos 
explicar un matiz ·tundamental ·sobre o 
termo de realidade. A realidade non é 
algo reducíbel-ao interés dunha minoria, 
nen ao da n;iinoria conformada pola elite 
dominante que pretende tacemos ver a 
todós através dos seus ollos baixo a 
apariéncia de que son uns ollos neutros, 
nen ao da minoria agrupada ao redor da 
secta.ou dos desexos próprios. 

Moitos · coñecen a situación., -bastan
tes a causa; pero moi poucos confian 
no remédio.' A discriminación á Galiza 
qµe s~ puxo en evidéncia desde o co
mezo dunha reconversión que aqut con
_sistiu simple~mente nun desmantela- · 
. mento de indústrias, ·encontra nula de:.. . 

sua história. Antes ao eontrário hai da
. dos que indican que o ser galego está 
_tráspas~n~o º. ~rau do subconscente e 
da mfenonzac1on ·entre sectores cada 
vez máis importantes da ·comunidade e
que comeza a existir a lucidez que-con
duce á percepción de que ser galega é 
ser diferente. 

Fotografia: Chus Garcia, Moncho Rama, X. Marra, Che 
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Aclarado isto, podemos dicer xa que 
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o constatábel neste momento é a escala 
que vai desde unha manifest_a. inque
danza até o máis fondo descontento, 
acompañado este de impoténcla e frus
tración en amplos sectores da socieda-· 
de. Comarcas en crise, zonas onde .o te
cido produtivo ~stá destruiao, espácios 
onde o futuro semella ser .·o final.~ulle
res de parados abrigadas a aceitar. os 
traballo.s peor pagados; traballador~s 

tensa nunha Xunta da Galiza máis · ino
perante ' que o organismo paralelo de _ 
calquer autonomia uniprovincial. 

. ~abe deaud~; dun panorama tan pe- ~ 
s1m1sta, que o -fin da nosa identidade· oü 
que o fracaso das nosas reiviridica
cións, están, tan pert9 como o· fin da 

Sendo -isto así, non estamos perdi
dos. Se pésie a todo ·non vacilamos ante 
a nosa nacéncia, séremos capaces de 
recompor o noso imprescindíbel orgullo 
e de elaborar unha confianza própria, ao 
cabo a única garantía de que exista ho
nestidade e xustícia nesta terra: a que 
-lle prop9rcionemos nós !Tiesmos. o 
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BRETAÑA: MÁis'uNHA VEz _ 

E van tres. Mañuel Maria no nº 324 
de ANT descrebeu certeiramente o 
retroceso que sofre en Breizh a loi
ta de liberación nacional, desde o 
ponto de vista da ·resisténcia cultu
ral _e lingüística. No nº ,326-Carballal · 
resposta con optimismo á situa
ción da língua neste país, como se 
certa documentación histórica so
lucionase a traxédia dos países 
asoballados. 

Dicer que na Baixa Bretaña -ou 
do Oeste- se tala bretón maiorita
riamente, é moito dicer. Eu acorda
ría mellar con M. Mªque a Armórica · 
está "moi francesiña e moi domes-, 
ticadiña", mesmo no devandito 
Fisterra Bretóri. Pódese compro
bar. Con efeito a funci_ón q1;1e o .es
tado francés lle impuxo ao país 
(base de turismo, emigración, 
OTAN, explotación de recursos en 
interese dos monopólios ... ) é o 
marco obxectivo do retroceso ·da 
resisténcia do pobo bretón, cando 
o axeitado habia de ser o contrario . . 
Que aconteceú co movimento de, 
liberación nacional? pois ben, un " 
renúncio case que total. S~gundo 
analisa EMGANN no· seu voceiro 
do verán:-86: " ... alguns pensan que 
o d~senrolo' de Bretaña pasa pola 
aceitación das estruturas do Esta
do francés, esta posición é maiori
tária; outros buscan unha estraté
xia jntermédia" mentres que para 
EMGANN pasa ·"pola ruptura , co 
Estado imperialista". Se a este feí
to fundamental unimos o de que o . 
medre da colonización só se con
trapuxo o retraimento até espácios 
culturalistas; desvehcellados do 
político, o resultado é a áctual si
!uación. Inda máis, o espácio cul- · 
tural que se pretendía recuperar re
mátou en canto folclórico de ~eser-

va, iso si, cun Fe.stival de Lorient 
cada ano para regocixo das multi
nacionai.s da cervexa .. 
, . A lección que debemos entender 
na Galiza, onde tanto se está a ·pa-

fe de ~rra• 
--i 

. rolar de opcións intermédias, can
do as agresións· do EIE son máis 
se!vaxes, e só se respónde co co
modín da reivindicación cultural
apolítica, e cando é tan urxente 
unha respósta organizada e-global 
pola ruptura co Estado español, 
parece máis que evidente. Denan
tes de estarmos -tamén nós- ., 

No número anterior apareceu a 
seguinte· errata. Na páxina 3, 
terceira columna e imediata
mente antes do apartado de 
"drogadición eneoberta" di 
" ... o 46 por cent o declara ter 
un ha\ relación conxugal satis
faotória, critério no cal incluen 
evidentemente o sexo", cando 
debería dicer " ... no cal non in
cluen evidentemente o sexo!t" demasiado "domestic~.diños". O 

~ M.L. BESTEIRO 
· (Camota) 

RESPETO SI, 
SOMETIMENTO' NON 

"Amiguiños si: . pero a vaq4iña polo 
. que vale". Esta debería ;?er a ati~~- . 

de a manter ·polos partidos pollt1-
cos que hoxe teñen asumida? a 
responsabilidade do Governq na 
Galiza. Uraha . cousa é o respeito 
aos pontos xenericamente suscri
tos polo PSOE,CG e PNG, e o_utra 
o sometimento aos .vícios e 'con
eeicióhs que cada partido teña, 
que constitue, alomenos eri teqr~a, 
a razón de ser dos devand1tos par
tidos. 

Entre ·outras epi.isa~. porque na 
prática, os únicos que gañan can
do se trata de "ferir as susceptibili
dades dos aliados", son· os que te
·ñen trapos suxos que lavar. E os 
únicos que perden son queñ ainda 
non tiveron a oportunidade -e con 
sorte ós escrúpulos- de ter -eses 
trapos suxos. : -

Quen; dos tres partid.os coliga
dos, carecen de histórias fraudu
lentas? Quen, dos tres, demostrou 
que desde hai xa váríos anos man-

teñen a razón· defendendo 
única saída para este país erá u 
suposto governo:. de progreso? 

,Pois, xa qüe a causa está bas
tante clara, señores Penegás, se
xan coerentes e non destruan, en 
dous dias, o que tanto esforzo lles 
custou en váFios anos. Sexan coe-= 
rentes, e non esquezan que voste
des se chaman nacionalistas e que 

· afirmaron no seu momento que 
formarian parte do·governo galego 
cunha atitude construtiva e edifica; 
dora para o país. 

Chámese agora construción iso 
de-"ouvir, ver e calar"? Compénsa
lles lavar os trapos suxos dós de
mais, -cando voste.des ·os teñen 

. limpos? Compénsalles facerse 
· é:ómplices dos demais, hip_otecan
do e destruíndo un prometedor fu
turo político que ainda teñen por 
dianté? 

Pénseno ben, e actuen en con
secuéncia. Analisen e concluen. A 
quen beneficia o seu siléncio?: aos 
socialistas. Si, . aos socialistas, e 
non a unha figura en particular. As 
figuras só se potenciaA cando te
ñen atitudes decididas e contun
dentes baixo. _u,n programa concre-

~················ · ····~···········~·····························~······················~········ · . . . . . . 
EDICION.S A.NOSA TE 

ÁPRIMEIRA 
CRIACIÓN DO . 
XOSELOIS. 
~ AUTORDO , 
"CARRABOUXO', " 

POR FIN 
RECOLLIDA 
NUNLIBRO 

Aptdo. 178 de. CANGAS (Pontevedra) _ · 

to. . 
Neste governo iso non existe, 

nen nasce pola boa vontade de 
dous amigos; sobretodo, cando 
esa suposta figura non é capaz de 
se impor, nen no interior do seu 
próprio partido, para defender o 
sector nacionalista castigado pola 
servidume centralista contra a que, 
non o esquezan, vostedes mesmos 
loitaron, e cuxa bandeira ergueron 
no seu dia. 

Señores penegás: se non queren 
ser literalmente succionados polos 
coagas, anulados polo PSOE, e 
defenestrados pola própria prácti
ca do Bloque, tenten se honestos 

n este país. 
n permitan, por favor, que a 

his ria comezada a princípios 
desde Outono, se siga escrebendó 
cos mesmos titulares e coas mes
mas faltas de ortografía. 

Non destruan a esperanza que 
vostedes mesmos inculcaron a 
este país ou, polo menos, a esta 
parte do país crítica e preocupada 
polo seu futuro. 

Non defrauden, vostedes tamén, 
a quen confían na viabilidade dun 
Partido Nacionalista Galego. Ou é 
que nos queren demostrar que, 
efectivamente, o único nacionalis
mo capaz de pór os pontos sobre 
os is e o que prática o Bloque? E 
que se é asi, non paga a pena es
forzarse tanto e criar siglas e máis 
siglas. . 

A xeito de petición, señores do 
PNG, prosigan o labor que, no seu 
momento principiaron, e que tan 
dignamente mantiveron yivas as 
esperanzas dun país farto xa, 
como dicía Castelao, de ser unha 
colónia. O 

SARA RODRIGUEZ 
(Vigo) 

EDUCACIÓN SEXISTA E 
DISCRIMINATÓRIA NAS AULAS 

. ·A educación sexista, a discrimina
ción entre nenos e nenas, non é 
.ainda al!o que pertence ao pasado: 
~egue a ser un presente que a qo
t10 se reproduce nas aulas. Neste 
senso o coléxio público lbáñez / 
Martín de Ferr:ol, parece ignorar as 
recomendacions da UNESCO so
bre 90-educación de sexos, por 
non dicer a lexislación actual sobre 
a composición mixta das aulas . 

. Até este curso,. o nível 6° 'íase 
impartindo nunha aúlá habilitada 
no Instituto Concepción Arenal por 
falté;¡ de espácio no própio centro. 
Per.o esta aula, p0r razóns de "am
bier:?~e non idóneo· para . as rapa
zas , era exclusivamente de nenos. 
No presente curso esta aula non foi 
empregada, pero nos níveis 8ºe 7° 
de Segunda Etápa consérvase a 
división por sexos. En 8ºde catro 
grupos, un é só de nenos. En 7° 
de · catro grupos, dous son. de ne-
nos e dous e nenas -

)' . 

Pero o ensino sexista que se im
parte neste centro non se limita á 
composición das aulas. Na area de 
plástica, as nenas realizan activida
des consideradas como "próprias 
do seu sexo": costura, trenzado, 
maceteiros. .. . e os ne nos activida
des "de futuros homes": manuaJi
dades en madeira, debuxo, escaio
la, ,etc ... 

E certo que nalguns casos as 
actividades son opcionárias, os/as 
alunos/as elexen a actividade que 
queren realizar, pero ainda asi apa.,. 
rece, polos resultados, ben ás cla
ras que a asignatura carece dunha 
programación mínima de obxecti
vos: reprodúcese nas aulas a dis
criminación dos sexos que se vive 
fóra delas. Trátase da tradicional 
división do traballo en función dos 
sexos. Oeste xeito non pode sur
prender a nin9uén por exemplo 
que na Univers1dade de Santiago, 
nas carreiras con máis prestíxio 
social, con máis Muro profisional 
e orientadas a ocupar postos das 
máis altas responsabilidades políti
cas e económicas, teñan maioria 
de matrícula do sexo masculino. 
En moitas escalas ás mulleres se
guí ronnos a ensinar que o naso, o 
noso futuro, e a nasa razón de ser 
é atender unha casa, un home do 
que dependamos e uns fillos. Aos 
rapaces por outra banda, ensína
selles a despreciar as actividades 
"próprias do sexo débil". 

O Instituto da Muller do PSOE, 
non cansa de bombardeos desde 
os meios de comunicación, coa 
sua publicidade, recordándonos 
que as mulleres xa podemos ele
xer. Na prál;~a vemos que se ~gs 
prepara para elexer xa un camino 
moi determinado. Onde están as 
posibilidades das mulleres para 
acceder a un posto de tr_aballa9 
digno? O paro aumenta mas rap1-
damente entre as mulleres que en
tre os homes. A igualdade da que 
tanto se tala nas leis do PSOE, de
bia vir xa desde a ca-educación de 
sexos, p~ro vemos que non existe 
unha política decidida para logral<?· 
Interesa máis acometer a imposi
ción dunha Carreira Docente entre 
os mestres, ou unha Refonna do 
Ensino fortemente selectiva qu~ 
afondar na igualdade de oportuni-
dades. . 

Atopámonos de novo trente ~ 
promesas incumpridas, propagan
da enganosa e ,terxiversado~a da 
realidade. Non, señores e senoras 
do PSOE na Galiza as mulleres 
ainda non podemos elexer., p ero 
coa nosa loita e esforzos diarios, 
iremos acadando metas, iremos 
conquistando direitos que nos son 
negados, iremos sendo' Mulleres 
Libres na Pátria Libre O 

. .· MULLERES 
NACiONALISTAS GALEGA~ 

(F~º'' 
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Misas no.s r~reos, : confesións nas a~~s e coaccións de·feito. contrá a eleición d~ ética 

A relixión segue • a . ser asignatura obrigatória 
en moitos centros de ·enSino público~ 
E unha das grandes ambigüidades recebidas ·en herdo da 
transición política: a especialización do ensino da ética ou 
da relixión, q~,e conv~rte este área nul')ha matéria peculiar e 
nunha coacc1on de fe1to para aceder ao ensino da doutrina 
católica nos máis dos .casos. A aspiración a un ensino laico 
unha das reivindicacións aprazadas para as calendas da - ' 
democráacia, é unha frustración cada dia máis estendida 
especialmente no nível do EXB. · · · 

O texto legal (de 16 de Xullo do 
80) procede dos acordos da 
UCD coa Santa Sé e no ensino 
obrigatório traslada aos país dos 
alunas a 0ecisión do elexir ética 
ou calquer outra doutrina· relixio
sa. Esta proposta ten, na realida
de diária do ensino básico gale
go, limitacións de feíto que se re
peten dun centro a outro. A pri
meira e máis criticada é a da 
obrigatoriedade imposta por 
moitos coléxios de que os pais 
se manifesten contra o ensino 'da 
relixión católica, como condición 
para reclamar para os seus tillos 
o ensino da ética. Esta trécola de 
apariéncia pulcra estase a aplicar 
a meio dun inquérito de formula
ción deliberadamente falsa que 
abriga ao pai ou tutor a se ne~ar 
por escrito á clase de doutnna 
católica. Esta clase de doutrina 
católica aparece formulada 
como de ensino relixioso, o que 
non deixa de ser unha apropria
ción abusiva a respeito doutras 
confisións con posibilidade tegal 
(non menos de 20 alunos) de rei
vindicar o ensino da sua doutri
na. 

Ademais de tan sesgada inter
pretación que falsifica os límites 
duRha eleición en liberdade, en 
moitos casos é a atitude d,o pró
prio persoal docente a que abre 
as portas do claustro a un repre
sentante do bispado. En princi
pio é o claustro quen por leí debe 
atender este área de ensino, -e 
cando non dispoña dos meios 
necesários deberá solicitar o en
vio dun pr9fesor á Comisión 
Episcopal. "As veces -comenta 
un ensinante- o absentismo 
dalguns mestres que se negan a 
dar duas horas de Relixión á se
mana provoca o envio dur:i sa
cerdote. No EXB o feito de que 
sexan profesores laicos os que 
se ocupen do ensino da Doutrina 
Católica é unha maneira de ase
gurar un tratamento menos mo
ralista da matéria, en xeral. Ta
mén é un dos meios que ternos 
para evitar outro xénero de. coac
cións, como as listas para as. pri
meiras comunións e confirma
cións. Todos estes son actos es-. 
crupulosamente voluntários pero 
que deixan en evidéncia aos alu
nas que en exercício da sua real 
gana non se acercan a receber 
algun sacramento." 

Máis oportunista ca 
integrista 

Esta iQrexa integri$ta que como 
na rriaxima de lord, Macaulay 
considera que debe perseguir 
.porque o seu deber é sacar do 
erro a quen está nel, está a ocu
par prazas de ensino básico en 
todo o país, especialmente nas 
áre?s rurais. Tamén pratica en 
mrntos casos o oportunismo da 
tese ríxida e a hipótese tolerante 
con relación ao ensino da reli
xión, no que a· tese· seria a pre
séncia institucional · e a prática 
d~magóxica do inquérjto, e a hi
potese un xeito non doutrinário 

. de impartir a matéria. Énsinantes 
defensores do laicismo admiten 
que a táctica máis identificábel 
nestes casos é .da canonización 
do oportunismo antes ca do inte
g~is~o. Contado, hai quen de
nuncia unha identificación· entre 

as áreas máis castigadas polo 
caciquismo e ·a imposición de 
cataquese GOn procedimentos 
memorísticos ou repetitivos de 
adquisición da doutrina, sacados 
do máis afouto nacional-catoli
cismo hispánico. O episcopado 
non pon nen~un tipo de limite ás 
misas nos patios e as confisións 
nas clases cando compraba que 
estas actividades están ben a 
coberto de críticas · por contaren -
coa protección dos poderes lo
cais. 

"Os centros de EXB están en 
gran medida colaborando a que 
se manteña a imposición tradi
cional dun modelo de formación 
humanística e perfeitamente in
tegrado dentro da filosofia edu
cativa crJstiá. Neste sentido non 
se ten avanzado nada" comenta 
Xosé Manuel Iglesias, da direc
ción nacional da UTEG. 

Tarrién se denúncia a· presión 
selectiva que abusivamente se 
exerce polo inquérito prévio na
queles centros non sobrados de 
prazas. "Dase o caso, sobretodo 
en centros de EXB no rural, de 
que os país recoñezan en priva
do que anotaron aos seus tillos 
para relixión por temor a que, de 
non faceto lles fose negada a 
praza". · 

Contrariamente, profesores 
dun instituto da provincia da .Co
ruña protestan porque os alunas 
non podan escoller efectivamen
te a opción da ética, suprimida 
pola dirección do centro "á vista 
das poucas solicitudes para re
cebar esta matéria". Esta imposi
bilidade de escollar leva camiño 
de consolidarse coa axuda do 
aprobado xeral que o profesor 
de relixión institue. lsto permíte
lre ao profesor-sacerdote sermo
near sen competéncia sobre mo
ralidade católica nas clases. 

Outros inquéritos particulares 
apontan, pala contra, un descen
so anual da porcentaxes de alu
nos que optan polo ensino da re
líxión catolica. Sectores progre
sistas cristiáns atribuen ao epis
copado unha moral de perdedor 
nesta guerra da doutrina. "Pri
meiro por.que foi un erro grave 
plantexala á contra da ética, pero 
sobretodo porque a opción palas 
clases de relixión responde máis 
a motivos de medo, costume, te
mor a discriminación ou simples
mente ás vantaxes dunha maria 
máis branda ca a da ética, antes 
que a critérios de fe". En meios 
confesionais aseguran que este 
descenso de alunas de relixión é 

. máis lento na Galiza ca no resto . 
do Estado. · 

Ética posmoderna 

Outras opinións son máis pesi
mistas sobre o ensino da ética 
que se esta a impartir no ensino 
medio. '·'A especialidade de filo
sofía decántase como a máis afín 

· á matéria de ética, pero, de feito, 
pode afirmarse que un 90 por 
cen dos profesores de filosofía 
pasaron polo seminário. tsto ex
plica que nalgµns centros se pre
fira desde unha perspectiva de 
esquerdas a clase de relixión, 
ideoloxicamente máis asequíbel 
e formalmente moito menos dou-

trinária, ca estas clases de ética 
integrista". 
· Especialmente no ensino mé

dio é onde máis se dá na Galiza 

críticas manisféstanse coa mes
ma intensidade por parte dos 
pais, de membros da xerarquia 
católica; do profesorado e dos 
alunas. Ninguén parece satisfeito 
con esta_situaciórí caracterizada 
pala ambigüidac;te, .a ·coacción, -o 

· oportunismo e o máis que xustifi
cado de?interese por parte dos 
alunos. E evidente qúe a educa
ción ética non se · valora por si, 
como matéria independente da 
sociedade e do próprio indiví
duo. Cando se asigna · á ética 
unha finalidade directa na educa
clon, o que se está impondo é un 
discurso moralista e _ farisaico 
que especializa a teoría do com
portamento. como algo indepen
dente do. que ~contece na vida, 
nas relacions e no desenvolvi
mento das persoas. A ética po
deria, en. todo. caso; considerarse 
como o efeito duradeiro dunha 
determinada conduta . valiosa, 
pero non unha finalidade que se 
procure en calquer caso realizar. 

O ensino dunha relixión, como 
matéria auto-xustificada, non 
chefJa a·merecer.o máis mínimo 
aprecio académico. Pero .esta 
especialización académica tam
pouco· mellora o conceito que se 
ten da ética cando se imparte 
como asignatura. Ao convertela 
nunha especie de relixión para 
laicos, moitos profesores de éti
ca evitan no posíbeJ os compro
misos políticos e culturais que se 
podian prod~cir por entrar na éti
ca como conciéncia de clase. 

Este volverse de costas a un 
compromiso é o que fai que Fer
nando Savater co seu recente li
bro El contenido· de la Felicidad 
se convirta nun dos autores pre
feridos para as clases d~ ética 
do Ensino médio, non se sabe se 
palas recomendacións insisten
tes das páxinas de letras de El 
País ou pala sua ambígua condi
ción de equidistante da progresia 
e o reaccionarismo. Asi, moitos 

· rapaces ·de institutos e centros 
· de formación profisiorial de toda 
Galiza aprenden o nietzscheanis-

. , mo de Savater que predica a 

r moral heróica individual, tan pa
recida ao vjvere pericolosamente · 

~ de Mussolini, pero entregada 
u aqui como produto posmode~no. " 

a coincidéncia de críticas' á fa- · 
masa Orde 15622 firmada por 
Otero Novás, ministro dé educa
ción do governo Suárez. Estas 

As guerras. santas d~ básica 

Dase o caso dé qüe centros de 
ensino médio nos que ten circu
lado xenerosamente este libro 
espeso e insoportábel, . non dis
cutiron pota contra a decisión 
maioritária do senado dos Esta
dos Unidos de recusar -ao candi
dato Bork, proposto por Reagan, 
polo seu reaccionarismo. Na 
prensa de Madrid foi Savater o 
principal valeoor do candidato Ainda que na primária, a asig

natura de relixión é practica
mente obrigatória como reco
ñe.cen moitos ensinantes, 

. unha parte do clero considera 
o decreto sobre·ensino de Re
lixión e Ética como unha intro
misión histórica dun direito de 
orixe sobre-natural . nunca (43 · 
anos) discutido. En Cordeim 
(Valga), o párroco . decretou 
guerra santa contra un centro 
público que comenzara o cur
·so sen crucifixos e non sose
garía máis que cando lle con
taron que se trataba dunha 
simples cuestións de orza
mento. Noutro centro de EXB 
da Cañiza impartíase Belixión 
co vello catecismo de Astete
(1920),' que os ·nenas estaban · 
obrígados até hai pouco a re
petir a coro, para unha m[Jis 
doada memorización. No Al
varez ·U meses de Pontevedra, 
ainda hat pouco qu~ se reza- · 

ba o Anxelus. Son numerosos 
os centros de EXB de toda a· 
Gal iza nos que ainda: se· con
servan os vellos crucifixos de 
madeira que durante a Dita
dura presidian as aulas, entre
médias de Franco e do Fun-

. dadadór da Falanxe. É ben 
cóñecida .a rnisa de comenzo 
de curso que organiza anual
mente a dirección dun centro 
dé EXB de Pontevedra. Moi
tos dos profesores de relixion 
agardan o regreso de Alianzá 
Popular como cruzados da Fé 
que restituan ao ensino bási
co da Relixión todo o rigor es
colástico . do nacional-catoli- · 
cismo. . Namentras, ven con 

· ángúria o proxecto de reforma 
deste área do ensino, que non 
fai senón volver á hora sema
nal .. de Relixión qüe se impar
tía antes da transición. Non· é 
de estrañar,· pois Suguia xa 
protestou por eles. · · o 

Bork. -

En todo caso, tanto nas clases 
de ética, como nas de relixión, 
sobretodo nos níveis de Ensino 
Médio, non se está a oferecer 

· unha crítica histórica da relixión 
institucional que tanto ten influí
do na conformación da actual 
sociedade galega e que mantén 
un poder inegábel sobre vidas e 
v.otos no país de 1987. 

É inadmisíbel que o Estado 
pague a un grupo relixioso por 
a~ign.ación directa (13.354 mi
llons), . por isencións . fiscais 
(13.000 millóns), -por subvención 
aos seus centros de ensino e fi- · 
nalmente defenda a contratación 

· ·do :3eus membros para impartir 
. ens1no da Rel~xión. Esta activida

de tamén se paga ·a canta dos 
orzamentos xerais do estado, 
naturalmente. o · 

G.L.T. 
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· Os tres. gruQos gobernantes rexeitaron o Qroxecto de lei de medidas·· urxentes 
ooresentado Qolo 8NG 

Os critérios sócialisfas i_rnpóñense 
sobreCGe · G ·. · · · · 
A proposición de lei de · 
medidas urxentes para a 
recuperaCión e -º desenrolo 
económico, poi ítico e sócio
cultural da Galiza, - . 
apresentada polo BNG no 
parlament9 galego, através 
do seu deputado, Xosé 
Manuel Beiras, só conseguiu 
o apoio do PSG-'EG e a 
abstención do grupo de 
Alianza Popular polo que. 
resultou rechazada. Unha 
das medidas urxentes .que 
incluia esta lei facia 
referénda á empre·sa · 

· ~idegasa, cuxa plantilla de 
traballadores permaneceu, 
durante o desenvolvimento 

, da sesión matutina, nas 
inmediacións do parlamento; 
bloqueados por policias 

. antidisturbios, cuxa 
preséndá era máis · 
ostensíbel que en anteriores 
ocasións. 

Xosé Manuel Beiras explicou na 
sua intervención os motivos des
ta proposición de lei, indicando 

· que supuña "un d~safio que ten 
que afrontar calquer governo que · 
pretenda algo máis que vexetar 

...ou sobreviver". A situación ac
tual, afirmou; require medidas ur
xentes, decididas e centradas 
nos temas cruciais". Criticou ao 
Consello da Xunta pola sua inibi
ción á hora dé asumir un acordo 
da cámara, através da Comisión 
de Industria, no que se sinalaba 
a criación dunha empresa mixta, 
con capital público que permitise 
o non desmantelamento de Side
gasa. 

Entre o brev~ repasa· á situa-· 
ción actüal, nos diferentes eidos, 
sinalou o proceso de desestruc
turación interna que está a pade
cer a sociedade galega, así 

O fumadeiro 

X.M. Bei~a~ observado por tres membros da mesa 
c~mo a pasividade das institu- ·governo tripartifo, menos_ pode-
c1ons, ~e, tal forma que mesmo o remos aplicar o do BNG". A sua 
aprobado no parlamento se con- intervención ·en conxunto foi a 
vertia "en letrá morta". A causa máis dura a respeito da proposi-
de que decisións tomadas por ción. 
~nanJr:iidqde. ~C?n fosen levadas António Carro, polo PSOE, si-
a prat1ca res,1dma nos "condicio-. nalou que o ·governo galego "re-
nam_entos . do goberno central e cóll~ o fundamental da proposi-
nas razóns de estado". · ción", pero que existen· notábeis 

·As ~edidas económicas pro- problemas xurídicos e técnicos, 
postas polo BNG centraríanse ao o que lle serviu para facer uso 
redor da criación dun instituto ' dunha retórica raiana coa vacie-
galego de economia pública e un dade. Na sua opinión, aos atran-
banco galega, asi como a retor- cos metodolóxicos uníase un 
ma de certos mecanismos eco- "voluntarismo xurídico arcaizan-
nómicos. - te". Tachou tamén a proposición 

' "Facer fracasar a de "vitimi~ta a re~peito d_'o ~s~a-
. ,, dp" e de "excesivamente inter-

autonom1a vencionista", polo papel que xo-

lucións": 
Ao igual que fixera Beiras, acu-

. SQU ao-governo de incorrer en in
cumprimento do vo.tado na ca.:.. 
misión de lndústria a respeito de 
Sidegasa. · · 

Perto . de rematar mostrou a 
opinión contrária do seu grupo á 
criación dun. Instituto Galega de 
Economía Pública (unha especie -

~ de ·INI galega) . e considerou o 
·w tema do Banco Galega como 
~ "asunto a debater" . 
a:; No turno de réplica X.M. Bei
-~ ras informou da intención do 
<C BNG de convocarás forzas polí-

ticas e sindicais a loitar para le
var adiante o que ali non se ia 
aprobar. 

A António Olives calificouno' de 
pouco intelixente por non utilizar 
o recurso de "aprobar a leí e logo 
deixala durmir". Negou que a 
proposta fose o programa do 
BNG, e si a resposta dunha série 
de necesidades urxentes do 
país. Beiras agradeceu ademais 
a Martínez Randulfe a posición 
do seu partido, perguntando a 
António Carro por cal era o seu 
programa que até agora ninguén 

- coñecia e afirmando, por último, 
de Portomeñe que a sua absten
ción era "lóxica e non demagóxi
ca". "Outra causa, dixo, é que 
discrepen partid.os que se cha
men nacionalistas". · 

Martínez Randulfé, ~en represen- garia o sector público, aspecto 
tación dó PSG-EG, mostrouse no que concidiu co seguinte en Rexeitada a gratituidade 
plenamente favorábel á propos- intervir, o portavoz de AP, Váz- da p-r~escolar 
ta, augurando un "si, pero non" quez Portomeñe. 
como respostp. do triunvirato go- O ex-conselleiro da Xunta No mesmo pleno parlamentário e 
vernante. "Se-non ·se atreven a aproveitou a proposta a debate ao marxe da proposición de leí 
tomar en consideracións· esta . para ca!ificala de positiva ante o · _do BNG, plato forte da xornada~ 
proposición, afirmou Raridulfe, valeiro e a falta de alternativas do aprobouse por u'nanimidade a 
quererá dicer que hai goberno, actual. trio gobernante. Se ben compilación do Direito · Civil de 
pe(o sen poder". '(Eis como farán "coa ideoloxia que trasluce npn Galiza a proposta do PSOE,· sen-
lracasar a autonomia", dixo. -a- podemo~ votar". Calificou ·o , do rexeitada a iniciativa do PSG-

. António Olives, polo PNG, afir- termo "colónia" de "excesiva- EG para garantir a gratuidade do 
mou non compartir a -visión glo- mente duro" e acusou o "contido · ensino -Pre-escolar. Os grupos 
bal da economia expresada na dialéctico de tensión subxaceri- . do governo xustificaron a sua 

- Rroposición do BNG, -,sinalando te". Confundindo a análise da posición, sinalando que hai ou-
aaemais que "se ·non. podemós · realidade coa própria realidade, . tras prioridades en matéria edu-
pór en práctica o programa dos indicou que "non é polo vieira da cativa. O 
n~sos partidos, porque este é un . tensión por ~nde deben ir as so- M.V. 

. -

¡. Xosélois 
~ ·das suas señorias 

· Mentrés no parlamento se de
batia o problema de Sidegasa 
-paradigma de discrimina
cion, . entre os moitos casos 
que ameazan con desarticular 
o que nos queda de. aparello 
pródutivo-, ~ moi poucos 
·metrc;>s os empregados da si
derúrxica, acompañados nal
guns casos das s.uas mulle
res, facian valer a voz da crua 
realidade. Aso traballadores 
só os separan das süas seño
rías un bon fato de antidistúr
bios, perfeitamente petrecha...: 
dos. A tranquilidade dos de
putados estaba ben gardada, 
polo número de gardas. pode 
que mellar mesmamente que 
nos tempos recentas de Al- · 
bar. · · 

A retórica nacionalista do 
PNG e máis de CG mostrouse 
na sua dimensión, conse
cuéncia evidente de terse ins
pirado en Pío Cabanillas e non 

-en Castelac;>. O PSOE, na sua 
faciana máis xacobina -se é 
que ten outra- manda sobre 

· o triunvir.ato. . 

en Fonseca se representa 
unha aborrida obra de· teatro 
(quizá teña algo a ver co senti
do do actor a moda das citas 
que invadiu · aos nosos iletra-

. ·dos parlamentários). Máis á 
moi _poucos metros, vívese un 
drama que ·é o de Sidegasa, _ 

. -pero poderia ser o~tro (as ci
fras da crise son xa escesivas 
para citalas ,máÍs unha vez). 

Tan tristemente certa é a 
parquedade _dé competén
cias, como a caréncia absolu
ta de vontade · para facer o . 
que si é posíbel facer. O pró
ceso de hipnose no que Ma
drid ten sumida á maioria au
tonómica L....<:fe Mariñas a Al
bor- anula calquer diferéncla 
entre posturas minimalistas 
ou maximalistas dentro do 
parlamento. Pouco importa a 
táctica de sobrevivéncia c·an
do quen ten que ouvir segue 
con ollas veementes o péndu-. 
lo da Portá do Sol: 

~G2ü~RHlOS A SOLUGIÓ .... 

(dABSOLUtiÓ~.-- _ · 
~i, HOME j _\N NOMINE PAWi~ 

- 1 1 ji 
---·--
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·Alcanzados 
acordos de 
mobilización · 
para as próximas 
semanas 

Os pasados 12 e 13 do presente 
mes tiveron lugar en Composte
la, a iniciativa do BNG, duas reu
nións, a primeira de forzas sindi
cais á que foron invitadas CCOO, 
CXTG, INTG e CCLL, a segunda 
dos partidos PCG, PSG-EG 
MCG,_~CLN, LCR e i:'G. Até ago~ 
ra conecese o rexeitamento da 
proposta por parte do PSG-EG. 

O motivo de ambas reunións 
era "estudar a posibilidade de 
actuación conxunta para enfren
tar a pasividade política da Xunta 
da Galiza perante os graves pro
blemas do país". 

Unha vez feitas as primeiras 
tomas de contacto, nas que está 
previsto que participen tamén 
forzas cidadáns e sociais, as or
ganizació_ns aderidas ao acordo 
funcionarán de forma conxunta e 
en réxime de auto-convocatória, 
tratando de evitar calquer tipo de 
protagonismo. 

Os ,participantes non deron a 
coñecer até o momento o conti
do dos acordos, aincta que é pro
bábel a convocatória de actos e 
mobilizacións para as próximas 
semanas. o 

O EGPGC reivindica 
µh atentado 
"silenciado polo 
govemo" 
O Exército Guerrilheiro do Povo 
Galego Ceive reivindicou nun co
municado enviado a este periódi
co a "coloca<;:om dum artefacto 
numha-torre de Fenosa, a 5 km 
de Compostela, silenciado polo 
governo espanhol, na madruga"' 
da do dia 1 O do mes de Outu
bro". 

A acción emárcase, segundo 
esta organización, "dentro da 
resposta contra o desmantela
mento de Sidegasa (empresa na 
que Fenosa é accionista) e em 
definitiva contra o escárnio e es
plota<;:om que segue a sofrer o 
nos?o povo e que náo rematará 
até conquerir a sua Liberta<1om 
Nacional e Social". 

Como lembrarán os leitores, o 
EGPGC tiña xa reivindicado a 
colocación de explosivos, o p~
sado 22 de Outubro, .nunha torre 
de alta tensión perto da cidade 
de Lugo. 

Nen se aproba, nen. se dis
cute, nen sequer se ·tala e 
cando, por excepción; algo 
disto se fai, lago non se cum
pre. Todo o país . sábeo xa. · 
Nada de descalificador e si 
rnoito de realista ten di<?er que 

A xulgar pola sua incoscién
cia, polo seu cinismo e pala 
irresponsabilidade para cos 
seus representados -que lin
da case coa crueldade-- non 
se sabe se· Fonseca é máis un 
teatro ou un f1:.1madeiro de
ópio. o 

MN. 

En datas máis recentes, con
cretamente o 12 de Novembro 
pasado,' outro artefacto estou
pou na parróquia viguesa de Ma
tamá, derrubando unha torre 9e 
alta tensión de Fenosaf tamen 
revindicado polo EGPGC e o 14 

· de Novembro tamén sobre unha 
coodución eléctrica en Lugo que 
provocou a falta de enerxia du
rante perto de 30 minuto~ en 
parte do território lugués. D 

• 1 
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EnvoltÜs a Embaixada USÁ en Lisboa, -os servícios de i'ntormación r¿ortugueses e a QQlic_ia _esQañola 

. ~ , . (" 

Xuício :do ·· comando· portugu~s dos GAL. 
' -

Non é ·un simples xüízo contra delincuentes, está en causa 
. algo máis que as responsabilidades dos cinco elementos " 
-acusados de pertenecer aos GAL. O xulgamento de Viana, 
que vai ter continuidade noutras cidades, ten provqcado a 
abertura do_utros encausamentos. A Policia española, os 
Servícios de Información militar de Portugal, a Embaixada 
USA en Lisboa e outros organismos do Estado portugués e 
español ·están envoltos nun proceso xudicial que escapou 
ao simples feito criminoso. Nos corredores da Casa de 
Xustícia de Viana falouse de "terrorismo de estado", na Sá · 
de Audiencia todo fica en susp~nso até o dia 26 de 
Novembro en que será lida a senténc.ia, a primeira do que 
xa é un enorme escándalo ainda téndose apurado o 
"Secreto de Estado" para este xulgamento que atinxe 
responsabilidades criminosas en órgaos da Seguridade dos 
Estados implicados. -

O xulgamento ~ranscorreu nos 
primeiros días do mes de No
vembro, na Secretaria Xudicial 
de Viana do Castelo. Cunhas es
peciais medidas de Seguridade 
que eran visíbeis en diversos lu
gares de estradas, tallados, bal
cóns e domicílios particulares da 
cidade: policías fortemente ar
mados, furgóns celulares e for
zas camufladas pedindo a docu
mentación ~ civis que circulaban 
nas ruas próximas á Casa de 
Xustícia. 

Era o primeiro xuízo dos catro 
marcados para o "comando por
tugués dos GAL"; seguirán os de 
Caminha, Lagos e Lisboa, no 
qué son reus o cidadán francés 
Jean Philippe Labade -da poli
cía nacional francesa-, Mário 
Correia da Cunha -da policía 
secreta militar (DINFO) portugue
sa-, Rogério Carvalho da Silva 
~e seguranza da embaixada 
estadou-unidense en Lisboa-, 
Antonio Cisneros Ferreira e Antó
nio Volfango Macedo. Respon
deron nesta primeira· fase da 
acusación de-"adesión á organi
zación terrorista GAL". Labade, 
Correia e Macedo, segundo o 
espediente, actuaron como re
clutadores, os dous restantes 
executaron as ardes de matar. 
Ainda estará o "comando" impli
cado nos delitos de posesión e 
utilización de armamento proibi
do, tentativa voluntária de homi
cídio e falsificación de documen
tos de identificación. 

Disparar contra homes, 
mulleres e nenos 

cardo e Eduardo. Correia teria 
sido sondeado primeiramente _ 
para a realización de labore·s de 
cobranzas a morosos no territó
rio do Estado español, posterior..:. 
mente nun contacto definitiva
mente aberto Mário Correia foi 
recrutado para traballos en gru
po de "luta anti-terrorista" nunha 
reunión na que terian participado 
Labade, "Eduardo", "Ricardo", 
Correia e Volfango Macedo. 

"GAL e Policía espanhola 
sao a mesma coisa" · 

"Gal e Policía espanhola sao 'a· 
mesma coisa" titulaban os diver
sos xomais portugueses, máis 
ainda se viran inculpados outros 
organismos como a Embaixada 
dos Estados Unidos en Lisboa 
ou a DINFO -policia secreta mj
litar portuguesa-. siglas que res
ponden á División de lnfc.irma
cións do estado Maior Xeneral 
das Forzas Armadas, o que seria 
"convenientemente silenciado" 
por alguns meios da comunica
ción social. Ricardo resultou in
dentificado como o subcomisario 
da policía española residente en 
Silbo (Euskadi) José Amedo Fou-
ce, unha vez seguidos na investi
gación os seus cámbios de resi
déncia en Portugal pola~ factu
ras que abonaba cunha tarxeta 
de crédito bancário. O informa"" 
dor da DINFO, Correia, mantivo 
no proceso unha versión diferen
te da oficial sobre a responsabili
dade da DINFO no caso, sua ver
sión afirmaría ·estar ligado ao 
GAL -con coñecimento e instru
cións prévias da própria DINFO; . 

Durante o xulgamento fíxose re- na versión oficial da División dos 
construcción dos atentados do ServJcios de lnformacións Milita-
GAL en Baiona e San Xoán de res afírmase que Correia teria in-
Luz nos dias 9 a 13 de Febreiro formado á DINFO, de ter sido 
pasado no que os acusados dis- "contactado" polos GAL, logo de 
pararon contra homes, mulleres terse cometido os atentados. 
e nenas "sospeitosos de perten- O estado portugués, implicado 
cera ETA" a curta distáncia cc;m através da DINFO, procurou ficar 
"intención de matar, non canse- a salvo da responsabilidade, 
guindo o obxectivo por causas nunha primeira etapa intentaba 
alleas á vontade dos encausa- negar evidéncia:;;, desviar as 
dos". Na instrución do proceso consecuéncias xurídicas sobre 
faise constar claramente que os persoas concretas "que serian 
acusados son indivíduos de alta fortemente sancionadas". En 
"perigosidade". canto se produciron as primeiras 

Os reus do proceso están en- filtracións do sumário habilitouse 
cabezadas polo francés Jean o carimbo de "Segredo de Esta-
Philippe Labade, ex membro da do" para conseguir a imposibili-
Policia Nacional da Fráncia e da dade de aceso á información. 
Compagnie Republicaine de Se- Neste sentido teríanse ocasiona-
curite (CRS), ten antecedentes do contactos entre os Servicios 
penais por roubo, tenéncia ilícita de Segurldade do Estado portu--
de armas e mesmo atentados gués· con seus homólogos da Di-
contra membros de ET A, · sendo rección General de Seguridad 
liberado pola xustícia francesa (Estado español). Dias antes do 
d~ condena de cárcere, para ser xulgamento tratouse de impedir 
posto' en liberdade provisória o a entrada á sá de audiéncias da· 
que aP.roveitou para trasladarse Casa da Xustícia de Viana non · 
aos P,aisos,Catalans e posterior- só de público, tamén de prensa . . 
mente a. Portugal, coa misión de . 
recrutar ·e organizar "comandos" A embaixada dos EEUU 
dos GAL ·que atentasen contra - . . 
persoas ~elacionados co[l ET A. -- Carval~o Silva, un dos autore~ 
Labade contactaría en Ancora dos disparos no Bar Battok1, 
ria mesma zona r~sidencial qu~ - . membro ~o Servicio de Vixianz~ 
serve' de refúxio aos denomina- · da Emba1xada dos Estados Uni-
dos ."capos do contrabando ga- dos .en Lisboa, relataba cunha 
lego", con António Volfan~o Ma- d~~piadada calma ~orno f~ra 
cedo que fixo as funcii::>ns . de animado. por seus chef es ·a 
contacto entre Labade e Mário aderirse aos · GAL, para ser logo 
Correia, na altura entran en con- abandonadp: "ponte ·_en fuga, 

disparado sobre cidadáns que 
"seguramente eran españois e 
membros de ETA". Cisneros tora 
recrutado nun xinásio lisboeta, 

' motivado con diñeiro '0stuvo 
"ben disposfo" a niatar a aqueles 

- ~ 

aos que simplesmente- "conse
guimos deixar ferrdos". Logo ian 
negar o que _tiñan afirmado na 
instrución prévia, o que motivou 
un dos momentos mais confusos 
do xulgamento. · 

Reunión Cav~co-González en . Madrid · 

. Mantense a expectativa de se 
os tres xuíce$ que ditarári sen
ténciá terán en conta ás auto-in
culpacións dos reus, "emitidas 
sen coación", ou van pesar as 
negacións emitidas tras dun 
"tempo dé preparación con os 
advogad9s". Algunhas cousás fi:- . 
caron nítidas durante os dias. de . 

'. xuízo, os GAL non son simples
mente unhas siglas, existen, te
ñen . infraestrutura, dirección e 
cobertura -identificado xa un 
pol_icia español en. relación- con . 
este "comando-; a cantidade 
de dados fornecidos .-nos Au
tos prévios- polos encausados 
demostra que non poden ser 
alleos aos feitos graves dos -que 
eles mesmos se teñeri declarado 
inculpados; 'as dilixéncias segui-. 
das. neste xulgamento provoca-_ 
ron a abertura dun novo xuício, 
ainda en · fase prévia, contra 
axentes d~ policía española e 
mémbros dos Servícios da Divi
sión de Jf1formacjón (DINFO). 
Resta ainda tempo para apurar 
todas as responsabilidades, o fio 
está comenzando a ser desem
brullado. 

La torna de 'Els Joglars 
~ Como acontecera no xulgamento 

que ocasionou o asasínio legal 
do militante anarquista Puig Anti- · 
ch, con quen tora axusticiado ta- · 
mén un presc:S' común, tema que 
serviu de motivo a unha obra do 
grupo Els-Jogrars, o. xuízo qúe se . 
iniciou contra os GAL vaise ver 
acompañado e "compensado" 

' por outros xuízos, neste caso 
contra ex dirixentes do Partido 
Revolücionário do Proletariado 
(PRP) acusados de ter dado or
des de asaltos a bancos e orga
nización de grupos con ese ob
xectivo, feítos que terián acoflte
cido no ano de 1975. D 

ANTÓNIO MASCATO 

O encont~o España.;.Portugal ,·, 

en Condicións desigUais 
Ouvir a senténcia popular que reafirma a desconfianza_ 
que o povo portugués ten sobre seu veciño é mais do. 
que frecuente. Permanece inalterada na mentalidade 
colectiva do cidadán portugués. "De Espanha nem bom 
vento nem "t:>om casamento". Mas non é só por ventas 
ou casamentos, lixo nuélear, pirateria pesqueira, -
dificuldades nas exportatións, avións da OTAN en 
posición de bombardeo sobre.Portugal, papel 
secundário na Europa frente á hex!3monia de-Madrid, _ 
colonialismo cultural, marxinación .no "descobrimento" 
da América~ .. Son razóns que manteñen aos viciños de· 
costas, con reivindicacións territoriais pendentes de 
resolucióri. - - -

O caso dos avións F-16 foi a 
estrela sobre a que se debru
zan os comentários dos xor
nais de · ambos países. No 
fondo das négociacións fica
ron outras matérias de interés 

-· das que nor se ocuparon os 
meios de· comunicación; Por
tugal, mais unha vez, leva o· 
perxuício da "cimeira. ibérica" 
que· xunto a Cavaco Silva e 
Felipe González na segunda , 
rolda celebrada en Madrid os 
dias 11 e 12 de Nbvembro._ 

No número 290 de A NOSA 
TERRA publicamos un ha ·re
portaxe sobre as dificuldade's 
de reJacionamento económico ' 
entre Portugal' e o Estado es
pañol. A entrada no Mercado 
Comun ~n réxime de venda · 
a calquer prezo- trouxo éon
secuéncias , graves para / a 
economia; en Portugal os sec
tores produtivos presionan ao _ 
executivo a renegociar os 

acordos desvanta><osos, · Ma
drid levantoü á exportacióff 
portuguesa enormes dificul
dades que restrinxiron ao mí
nimo as posibilidades de saí
da en sectores com· a conser
va, o calzaao, automóveis, 
derivados do aceiro e outros 
de idéntica importáncia. 

Lixo nuclear 
; 

En Aldeadavila, no límite fron
teirizo,- ao pé do rio Douro, o 
executivo de Felipe Gonzá!ez. 
tiña planficado cosntruir un 
depósito de lixo nuclear. 
Aquel . proxecto- estivo. perto 
de facerse realidade e da par-

. te portuguesa provocou unha 
e·norme excitación~- pre>testas 
diplomáticas e avisos de· que 
as relacións poderian ficar co
nxe.ladas se non era-anulado 
polo que foi anunciada ·a ·in
tención dé retíralo. 

A balanza comercial é alta-

mente desfavoráber á econó
mia portuguesa, ainda que se 
teña producipo un ha fuga em- ' 
presarial nas - 400 empresas 
de capital español, con mais 
de· seis rn.il millóns de -pesetas 

· investidos en Portugal, nos 
primeiros cinco meses . deste 
ano, á procura · de man .de. 
obra barata. Lisboa pode ga
rantir a reserva da xurisdición 
~obre as suas águas maríti
mas, ao n·on ser recoñecidos 
"direitos de explotac;;ión histó
ricos dos españois", mas non 
pode luitar contra a pirataria 
nos seus bancos de pesca. O. 
ano 1992 vai representar unha 
nova marxinación para o povo 
portugués, a "grandiosidade" 
do lado español vai prescindir 
das · modestas comemora
cións dun -povo que tamén foi 
.colonizador aoque tamén co
·rresponde o "orgullo das xes-
tas dos navegantes". Os ele:
mer:itos ,que imprimeri un 
complexo de inferioridade son 
tamén a ''secundaridade" do 
idioma na proxección-interna-

- · cional da Península, a ap_aren-

I' 

te capacioade económica do 
país viciño, .o ter que apandar 
con avións da OTAN qu.e non 
quer o Estado españoL Des- ·'' 
confianza e unha certa agresi
vidade veñen da.man do com
plexo de superioridade dos 
españ9is e non son novas as 
acusacións de racismq. sobre 
cidadáns dun país descoñeci-
do no resto da Península. D 

. ' A.M. tacto con dous policfas españois· non ·nos comprometas". Helata-
que responden aos "álias" deRi- ba nos autos prévios como tiñan · ' '--------------------------------=---------~ 
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O "Qacto antiterrorista" devaluado coa auséncia de Eusko Alkártasuna __ 
.1 -- A - ' • 

O PSOE prétende-i_ncluir un 25°/o de 
policias nacionais e gardas civís né;l · policia basca 
A ofensiva do PSOE para acadar un ac_ordo unánime contra 
·as accións da organización armada ET A nascerón tocadas. 
Eñ Euskadi ao manee da lóxica auséncia de l:terri Batasuna, 
descolgároñse tamén, Eusko Alkartasuna, mentras que<! 
nívél do Estado a firma do pacto por tU . supuxo fortes · · 
tensións dentro da coalición, .especialmente pala banda do 
PCPE. Mentras, o pátio político anda revolfo nas . 
Vascongadas a causa da filtración duns documentos nos·. 
que se pon de manifesto a utiliza~ión partidista que fixo o 
PNV nas seleccións dos aspirantes á Ertzantza: ·A 
publicación ·dun novo dossier promete enlodar ainda máis él . 
turbuenza das águas. · 

"Felipe González -posibelmente 
estivera interesado·en acadar un 
acordo unánime contra o terro-

- rismo. Pero máis que iso impor
taba dar· a sénsación de que no 

· Estado español consensúase, f á
laSe e páctase. O obxectiivo da 
foto final non era_ só a opinión 
pública española, senón que el 
tiña· a vista en Paris" ,- comenta
ron f entes de EA tras da e11tre- ~ 
vistas mantida polo Garaikoetxea 
na Moncloa. 

Un dos temas máis comenta
dos· nos derrádeiros dias _en Eus
kadi; recoñecido incluso - polo 

: González na long·a- lista de inter
locutores que recebeu no seu 
palacete, é a imediatez dunha 
nova razzia contra os refuxiados 
bascas pola· parte das autorida
des. francesas. Mesmo púxose 
data para a anunciada redada 
policial: entre a primeira e a se';' 

. gunda semana de Decembro. 
Pero a González falláronlle os 

cálculos e, por suposto, a estra-· 
téxia. Quizais a sua maior decep
ción fora a conta de EAque, non 
sen tensións dentro da sua exe
cutiva, rematou por aceitar que o 
"Pacto antiterrorista " non supu
ña unha solución dos problem·as 
de :Euskadi e o único que facia 
era darlle un cheque en branca á 
política antibasca dq P~OE. "As 
razóns da violencia non se arran
xan con medidas · policiais. Aqui 
.hai profundas aspiracións políti
cas non satisfeitas e . mentras 

· non se aborde este problema a · 
violéncia nen. sera erradicada", 
mani~estaron portavoces de EA. 
H.B. pala sua banda, calificou 'o 
pacto . como "unha nova. aperta 
de Bergara". ' . · 

estado crítico. 

O valor · 
.dun Voto 
· XESUS VEGA . 

Luis Maria Retolaza' 

"Ekintza". 
Mais, cóintidindo curiosamente 
coa aprobación xeral por parte 
das forzas políticas basconga
das, co desplegue . da .Ertzantza 
e coa aprobación e o replegue 
das. Forzas de Orde Público es
pañolas, surxiu a filtración dun 
documento comprometedeor 
para o PNV segundo o cal este 
partido teria feíto unha seleción 

·e oincidindo coa publicación ' da 
· senténcia na que o Tribunal 
Constitucional rexeita · a conside

ración da obxección de conciéncia como· 
un direito fundamental d<;i. persoa,:ven -de 
aparecer un inquérito sobre a· nível de 
aceitación do servizo militar oprigatório. 
Os resultados indican que o 8Qo/o das 
persoa consultadas están en contra do . 
a'ctual servizo mflitar, o 48% consideran 
qu~ a-"mili" é perigosa e o 17% non ad
mite· a prestación d_un traballo compen
satório ao Estado. 

Resulta comovedor observar ·a diso
ciación e?<istente entre a xurisprudéncia 
dos máximos iAtérpret~s do texto consti
tucional. e o desexo maioritário expresa-· 
do no devando inquérito. Non é a primei;
ra vez que sucede nen será a última. E 
unha realidade .que se repite con certa 
frecuéncia no seo das chamadas demo
crácias ocidentais. Os procesos eleito.:. 

, rais seven pára estabelecer un terreo de 
:xogo político entre aquelas forzas que 
posuen un 1apoio social -médido rias ur
nas- máis significativo pero non garari-

- -
O Govemo autónomo dementiu a_ información publicada sobre a Ertzantza 

ideolóxica atraveso dos "batzo
kis" para os aspirantes a policias 
autónomos: 

Qs papeis eran incontestábeis: 
suscritos na sua meirande ·parte 
por Genaro Garcia de Andoain, 
un · vello militante da absoluta 
confianza do Conselleiro do ·1nte.:. 
rior, Luis María Hetolaza. A filtra
ción debeus a un vello membro 
d~ Buru. Ekin_tz.a, grupo de opera
crons especrars que cobrou mé
dio millón de- pesetas. ao Diario 
16 por duascentas fotocópias 
con case -dous mil nomes. Pero 

-o axente Barral, que hai tempo 
fara expulsado da académia de 
Arkaute, fíxose a tempo con 
máis documentos antes de m·ar
char. A sua publicación promete 
convulsionar a opinión publica 
de Euskadi. · 

Pero ninguén termina de c'rer 
· que ·a filtración dos papeis que 
datan ·de' 1983 ~ 1984, resposte. 

só ás apeténcias económicas 
dun aspirante a Erzantza. A sos
peita aumenta cando o próprio 
Xabier Arzallus non se recata en 
chamarlle canallas a quen auspí
cian a · difusión do dossier, e 
ameaza cabalísticamente cun 
"se se confirman as miñas dúbi
das que ninguén me volva a falar 

· de política antierrorista" Que 
querería dicir Arzallus con isto? 
Nunhas declaracións realizadas 
a este xornalista durante o fin de 
semana, Arzalluz recoñeceu que 

· o PSOE, atraves da Xunta de Se
guridade, quixo e quere que un 
25 · por cento da Ertzantza se 
compaña de gardas civis e poli
cias .nacionais. O resto das for
zas ·nacionalistas de Euskadi, 
coinciden en sirialar que o PSOE 
está disposto a controlar de al
gun xeito a policía autonoma 
basca, ben infiltrando elementos 
das FOP españolas, ben contro
lando as suas actividades. As ex-

plicacións de Arzallus neste con
texto son ben significativas: "Re
tolaza montou un complicado 
sistema de comunicacions ao 
que a policía española non ten 
acceso, e esa é unha das razóns 
pelas que· queren que se vaian" 

Esta semana o parlamento de 
Gasteiz terá que decidir se sé 
forma unha comisión de investi
gación ou non para -averiguar as 
posíbeis responsabilidades de 
Ekintza, entre as que figuran a 
utilización, sen nengun tipo de 
control, ·de fondos públicos, in
tromisión na vida persoal de sig
nificados políticos e o uso con fi
nes partidistas da Policía Autó
noma. Todo un amplo memoran
do de agrávios que porén pasan 
a un segundo plano ante a sos
peita de que alguén en Madrid 
está promovendo unha estraté
xia de obxectivos ainda non des
velados. O 

PEPE REI 

te unha identificación constante dás é/i- que conserva unha notábel vitalidade 
tes . asentadas no poder coas preten- para denunciar o entreguísmo guberna-
sións ou sentimentos dos seus próprios mental a respeito do futuro das bases 
eleitores. Cada vez que se produce esa USA. De cara o exterior, González sofre 
ruptura actuan todos os mecanismos de a hipoteca ao próprio referendo á hora 
presión (coercitivos, propagandísticos ... ) de satisfacer as demandas dos seus 
destinados· a neutralizar ou mudar os es- aliados otánicos. A resolución que con-
tados de opinión disctepantés. diciona a posíbel entrada do Estado es-

A recente senté.ncia do Tribunal Cons- pañol na UEO á utilización e armacena-
títucional contribue a ratificar a tese feli- mento de armas nucleares exemplifica a 
pista de que o Exército é a "coluna ver- situación -máis próxima aó ridículo que 
tebral do Estado". Os direitos recollidos calquer outra cousa- na que se atopa o 
no texto constitucional teñen un valor di- famoso "decálogo" felipista. 
ferente no momento de atravesar a pprta Talvez, os dirixentes socialistas confia-

- dunha instalación militar. Vostede ten di- ba~ nun progresivo debilitamento d?S 
reito a dimitir como depµtado -máis 'Organizacións pacifistas para dispor 
ainda:-afirma-se que eticamente debe fa- dunha capacidade de manobra superior. 
celo- se cámbian as suas posicións po- Ante a evidéncia das importantes mobi!i-
liticas pero non pode abandonar o servi-. zacións rexistadas nas últimas semanas, 
zo militar se manifesta unhas convic- non cabia aceitar unha prórroga automá-
cións ideolóxicas incompatíbeis co seu tica do actual tratato cos USA. O gover-

. cumprimento. Existe, pois, un espazo ·no necesita manter unha mínima con
institucional que posue unha autonomía · frontación coa Administración Aeag·an, 
prop'ria a respeito das normas que confi- · para dar a sensación de que está. cum-

. _ guran todo o réxime político. , prindo aquela mensaxe demagóxica di-
Felipe González coñece ben -ó -custe ·fundida· nos meses anterior~s ao referen

que ten utilizar mecanismos específicos . do: seguir na OTAN a cámbio de retirar 
de lexitimación formal nas cuestións re- as bases norteamericanas. 
lativas á poiítica -de defensa. A celebra- As persóas que o 12 de Mari;o de 
ción.do referendo sobre a OTAN tivo -e 1986 votaron afirmativamente confiando 
ainaa . t~n- uns efeitos contraditórios. nesa promesa van recebar, como máxi-
Aparentemente serviu para resolver o ma coAcesión, a retirada .dos avións de 
contencioso provocado pela ambigüida- Torrejón a território portugués. 
de eleitoralista da dirección do PSOE. . Non fai falta ter o pragmatis"!lo que se 

· Pero, en realidade, criou novos elémen- lle· atribue a .. Felipe González para con-
. tos de tensión. No interior do Estado es- cluir que; hoxe por hoxe, un voto vale 
pañol' a.linientou . un movimento social · menos que a roda _dun F-16. O 
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Causas e éfeitos. do "crash" de Outubro-

0 máis duro da crise ainda .está.por vir 
Un mes despois do desastre 
finartcieiro que padeceron 
todos os mercado de valo~es . 
do mundo ocidental (ver · 
Servicio Exterior . A NOSA 
TERRA nº 325), os 
economistas e observadores 
da conxuntura intentan 
analisar as causas imediatas 
dun comportamento dos ·· 
mercados que eles califican 
de volátil e .que, na prática, 
supón alzas desmesuradas 
e velocísimas evaporacións 
en cotizacións~de por si 
sobre-valoradas e. que, en 
definitiva, fixeron perder en 
capitalización ás empresas 
de todo o planeta varias 
dúcias de billóns de pesetas. 
Intentaremos desvear os 
mecanismos da 
especulación financieira, 
verdadeiro cancro do 
sistema capitalista, inerente 
ªº seu funcionamento do 
que, segundo se interrogaba 
o responsábel dunha moi 
importante firma de 
corredores neoiorquina, "é 
posíbel librarse nunha. 
economía en liberdade?" 

"A abriga de manter tID<as de in
terese elevadas para garantir a 
persisténcia dos fluxos financiei
ros cara a bomba aspirante dos 
déficits americanos, entraña a 
posta en prática polos grandes 
países industrializados e polo 
FMI de políticas deflacionistas 
que se traducen nunha dobre 
compresión da demanda interna 
(salarios) e externa (poder de 
compra dos países en vías de 
desenvolvimento), e que condu
ce a un estancamento do creci
mento industrial nos países 
avanzados, e mesmo a unha im
posibilidade cuase matemática, 
para os países debedores do 
Terceiro mundo, de faceren fren
te ao seu endebedemento". Asi 

Bolsa de Copenhague 

se expresaba, este mesmo mes 
o xornalista francés Nernard 
Cassen a respeito da situación 
xeral das finanzas internacionais, 
anotando a continuación unha 
brillante excepción: o despegue 
dos mercados bolsísticos, a "re
volución do diñeiro". Considéra
se, non naturalmente nos meios 
oficiais, que o amago do 19 de 
Outubro no(I representa o final 
dun proceso nen un mero ID<uste 
técnico á baixa senón o ponto de 
partida dunha moi profunda re
cesión, con complexas pautas 
de estancamento, deflación re
dución da capacidade de consu
mo, n ível de vida e disfrute de 
rendas e dividendos. 

Unha panorámica 
desolaáora 
Unha ollada aos sete anos de 

governo Reagan, de rampante 
neo-liberalismo, deita cifras es
tremecedoras: aumento dun. 
800% do déficit comercial, do 
300% no déficit orzamenfal, de 
máis do 200% na débeda federal 
e caída do dólar. 

Co"n este estado de causas, 
especuladores e raiders lanzá
ronse a un frenesí de compra
venda que, por exemplo na bolsa 
de Nova lorque, ·"tomaba as pro
porcións máis espectaculares: ali 
o mercado de títulos abarca non 
somente as accións e obriga
cións clásicas, sen-Un pratica- . 
mente todo o que se pode mer
car e vender: necesidades -e ex
cedentes de tesoureria, canta$ 
debedoras.dun organismo de ta
rxetas de crédito, ·contratos de 
arrendamento de parque infor
mático, Garteiras de crédito-au
tomóbil e créditos do Terceird 
mundo a taxas moi inferiores -ao 

·. de horas. Váríos exémplos ilus- · 
trativos: · o do financieiro sir Ja
mes Goldsmith, franco-británico, 
propietário do semanário "L'Ex
press", revenden o seu' 11,5 de 
.accións de Goodyea~. cunha 
plusvaliéf de 1 O mif millóns de pe
setas, Ron~I · Perelman obtivo 
unha prima de 43 millóns de dó-

-. lares nunha operación similar 
contra Guillete e Saul Steinberg 

_ embolsouse. 7 .000 millóns de pe
setas. revendendo acCións de 
Walt Disney. O récord é o de Te
xaco: tivo que dispar de 1.300 
millóns de dólares p-ara re-adqui
rir o dez por cento dos seus t1tu-· 
los en· poder dos irmáns Ba_ss. · 

Outro xornalista francés, F. 
Clairmonte, escrebe en Le Mon
de Dipfomatique de Novembro: 
"a eséncia me~ma do proceso 

~ dé recapitalización ·provocado 
~ - polos greenmaílers é o recurso 
-~ ·ao endebedamento ·antes que ao 
·E aumento de capital, ao tempo 
Q5 que a alza das cotizacións. 
f2 Como que o .qódigo fiscal ameri'
.~ cano permite <;:!educir os intere-
~ ses do imposto de sociedades, 

seu valor hominal (entre o 7 .e o 
10% no caso do Peru, vg.). -

- ~ eríxese unha pirámide de débe
da, ·característica dos anos Coo- · 
ligde e Hoover, que viran_ o as!.. 
censó e o grande. "crásh" do ?9. 

Toda esta locura xera obvia
ment~ fantásticas plusvalías, 
pero tamén pon en evidéncia o 
carácter aberrante . dun sistema 
que permite aos intercámbios re-

. presentar en 1987 vinte veces o 
valor de todo o comércio interna
cional, cando en 1979 apenas 
acabaQ? un factor seis. 

A finais de ·1986, o endebeda
mento interno dos EEUU (aparte -
-a débeda pública, da que os xa
poneses fináncian p 60%) ascen
qia, e. que ninguén se asuste pa
las cifras, a 770 billóns de pese
tas. Pola contra, a oferta de di
ñeiro· real -líquido, cheques de 
viID<e e d.~pósitos á vista- só 

'chegaba a 80 billóns. Desa espe-
. luznante diferéncia, "mellor non 

-saber". 
Nunca houbo tanta separación 

entre a produción de bens e ser
Na xer.mania· de Wall Street, o · - vícios e os intercámbios finan-
greenmailer (neoloxismo entre cieiros. Nunca os conglomeré?-

O funcionamento dos 
·greenmailers 

blackmail, chantID<e, e green, -o dos bancários foron tan podero-
verde .do billete) é o praticante sos. Hoxe, "cando xa morreron 
dun método de gañar diñeiro fá- Deus e Marx", recordemos que a 
cil que consiste, mediante unha tese central do xenial alemán era 
prima, en vender aos membros a alienación entre o valor dé uso 

-da dirección dunha sociedade os e 0 valor de cámbio. o . 
pactos. :de .accións que acaban 
de adquir\r, ás veces en cuestión -

l 
FERNANDO .CARBALLA 
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Futuro" e identidade territorial . . . . . . 

Galiza, un país, un território 
con identidade de seu, 
produfo cultural dunha longa 
história. Unha história que · , 

·. comeza hai 6.000 anos 
cando os nosos 
devanceiros, daqueJa 
dedicados á caza e recolleita 
de froitos silvestres, deciden 
asentarse estabelmente. 
Desde aquel momento até ' 
hoxe -cando as 
concentracións humanas 
mídensé xa por centos de 
'miles de povoadores e as 

--grandes infraestruturas 
(chám~nse encoros, 
autoestradas ou grandes ' 
enclaves industriais) · · 
dominan a paisax&- média 
un longo proQeso - · · - · 
colonizador, domesticador, 
en suma alterador do 
territqrio. Hoxe, moi perto xa 
do terceiro milénio, os 
habita.ntes deste país 
comezamos a sermos 
conscientes da necesidade 
de controlar a devandita 
alteración -moifas veces 
degradación- da r:losa terra. 
Comprendemos que o. 
secular equilíbrio mantido na 
Galiza entre home e território 
está en perigo. 
Adiantarnos ao futuro prevendo 
como vai ser é unha atitude que 
nos pode axudar a corrixir defei- · 
tos e a .mellorar modelos. l;n cal
quer caso talar agora do futuro . 
da nosa identidade territorial esi
xe únha comprensión e análise 
da realidade se non pretende
mos pecar de utópicos. A data 

~-• Evaristo Núñez 
(Aparellador) 

case máxica do · ano 2000 ten 
provocado elucubraci6ns urba
nísticas utópicas raiantes ·coa 
ciéncia-ficción oferecéndonos 
imaxes de ·cidades ben espa
Qiais, ben submariñas; explota
cións agrícolas e industriais ro
botizadas en lonxanos planetas 
ou aproveitamentos em~nc.éticos 
de cartas estrelas. 

Mais agora, a pouco máis dun
ha dúcia de anos do fin do milé- . 
nio, podemos estar certos de 
que a Galiza do 2000 vai ser ben 
diferente, ainda que probabel-

. f11ente non moito menos comple
xa, da prevista por visionários 
"high tech". · • 

O 'FUTURO DAS NOSAS 
· CIDADES 

O futuro das nasas cidades _apa-

Con este panorama, e a crise eco
nómica como telón· de fondo, as po
sibilidades que Fene ten de materia
lizar as determinacións do Plan Xeral 
de Ordenación (Revisión do . 1985), 

F ene está encravado na base 
da península de Ares, ver
tendo a meirande parte ter

mo municipal cara a ria de Ferro!, 
atopándose portanto imerso na área 
que forma a devandita ria e na que' 
a delimitación natural abranxe aos 
Concellos ribeiraos de Ferrol, Narón; 

. dependen en toda medida da supe
ración das actuais estruturas produ
tivas, do abandono do mono-cultivo 
industrial e en definitiva, da capaci
dade e vontade do estado para di- · 

. namizar unha cqmarca que . aínda. 
'Sendo de periféria, estivo historica-. 
mente -e segue a estar- máis 
vencellada ca nengunha do noso 
país; ás decisións políticas dima
nantes do governo central. O 

Nepa, Fene, Mugardos e Ares. . Evaristo Núñez é aparellador do 
· E, ademais, o lugar no que fjsica- •. Concelfo_de Fene. - . 

mente se asenta a empresa ASTA-
NO; noutrora dedicada á constru-
ción naval e haxe en vias de des- ·x L · Da.Ida 
mantelamento por mor do programa - • • 
de reconversión levado a cabo polo · (Urban1·sta) 
goberno do Estado. 

.. Pódese dicer que a identidade ur- · · 
banística de Fene estivo vencellada ·A miña " reflexióo sobre a 
desde sempre· ao crecimento indus- ·. identidade territorial planté-
trial (no ano 1941 xorde Astano so- xoa desde a experiéncia do 
bre a exJgua base dun antigo obra- meu traballo como urbanista e in-
doiro de carpintaria de ribe1ra), non vestigador. Penso que neste pais . o 
existindo polo tanto, como referén- protagonismo do território é case 
cia anterior a esta data, o pequeno absoluto, mesmo no urbano. Cida-
núcleo de povoacjón que permitise des como Ferrol e A Coruña, refíro-
posteriormente ...Lmediante unha me ás partes dos seus_ cascos urba-
trama complentária- a forníaeión nos máis planificadas, soo case a 
dun núcleo de densidade média, mi- . excepción dunha construcción das 
nimamente equipado e urbanizado e cidades e·vilas que se produciu so-
cun sistema viário principal alleo á bre as suas tramas territoriais. ·E 
rede comarcal. Ademais, a falta dun · \odo o -proceso recente de creci
mínimo documento de planeamento . mento superpúxose nas periférias 
que fixe as directrices de crecimen- urbanas sobre as trazas do territó
to, asi como a reafirmación do asen- - rio, sobre os rueiros, aldeas e cami-
·tamento lineal -sostido na trama de ñas, a partir da conformación das 
estradas pre-existentes- son facto- agras. . . 
res que imposibilitaron a configura- A Galiza por outra parte non é me-

. ción de Fene como núcleo. diterránea: petence a mesma lóxica 
Ainda cando se redacta un primei- atlántica fragmentada e antiga dun 

ro Plan Xeral para Fene, aprobado país de aldeas moi ocupado, como 
definitivamente no ano .1975, que Inglaterra. Creo que o urbanismo, 
posibilita a ordenación e a fixac1ón non só po~a sua orixe administrativa 
de directrices a respeito da estrutura estatalizada, _senón tamén polo seu 
xeral e orgánica do seo territorio, enfoque dirixido ao crecimento por 
este documento chega demasiado paquetes adosados á cidade, non 
tarde como pára que poda actuar de entendeu nen orientou a dimensión . 
elemento corrector das trazas que. o territorial do crecimento ·neste país. 
próprio cr:ecimento desordenado Atopamonos - actualmente cunha 
-producira anteriormente. A sua revi- herdanza de xigantismo urbano e ta
sión e axuste á nova situación só- mén, e en paralelo, cunha destru
cio-económica realízase no aoo . · ción do território mediante a disemi-
1981 cos traballos de redacción dun nación e a perda de equilíbrio entre 
novo Plan Xeral, que se aproba defi- a habitación e a paisaxe. 
nitivamente no 1985. - A miña impresión ante o futuro é 

récesenos bastante claro. A crise 
económica e a redución das ta
xas de natalioade impediralles un 
crecimento rápido similar ªº dos 
anos sesenta. As nasas cidades 
estarán pois pouco . máis povoa
das ca hoxe. Caso aparte serán 
Ferrol e · Santiago. A primeira, 
acosada por unha crise sócio
económica máis fonda que a co
mun do país entrará nun período 
de aletargamento. Este 'será un 
máis dos que padecen desde a 
sua fundación no século XVIII. 

Santiago, pala contra, conver-. 
tida mercé á sua condición capi; 
talina -e á potenciación do seu 
carácte~ emblemático galeguista 
e europeísta, en obxecto de de
sexo, verá incrementada consi
derabelmente a sua povoacióñ e 
as suas dotacións. 

Nas costas ccinsolidaranse, ur-

crítica e máis ben pesimista. A auto
nomía non ten servido até o mamen
.to. para introducir a tan propagan
deada ordenación do· território. Mes
mo a adaptación á Galiza da Lei ·do 
Solo contén· aspectos regresivos 
neste senso. Pero ademais coido 
que non existe unha conciéncia cul
tural nen económica destos temas, 
agás en determinados c9ncellos e 
nalguns . profesipr:iais. != se non. rios 
tomamos en seno que a planifica
ción territorial, a construción agríco
la, a potencialidade urbanística do 
fragmentário; que todo isa e outras 
causas afins, deberían formar part~ 
dun proxecto de identidade e de 
equilíbrio de país, creo que seguire
mos perdendo o espácio da moder
nización (e xa non só o-tempo). O 

X. Luis Dalda, urbanista, elabo-' 
rou entre outros o PXOU de Fe-
rro!, Marín, Vilanova, Oleiros, 
Curtis, etc. · 

• Manuél Gallego 
. .. (Arqoite~to) 

M ~ito potJemos teorizar o talar 
dq futuro. Falar do urb~nis
mo do futuro ou proxecta-lo, 

e tamén reflexionar críticamente so
bre o urbanismo de hoxe. E se~ura
m.e~tE? está ben. Seguramente e ne- · 
cesano. _ 

· Pero pouco se ten ditg, e moito 
se debería dicer sobre o urbanismo 
e a atitude. A atitude do home, do 
grupo social, cara unha realidade na 
que vive. Atitude ante uns espácios 
públicos e colectivos. · Dito doutro 
xeito, o modo de usar o espácio. 
· Aprender a usar o espácio criati
vamente ~sixe senti-lo como algo de . 
un, ou d1to doutro xeito sentir-se 
participar na sua construción e isto 
conleva unha atitude solidária, indis
pensábel para a vida colectiva. 

E se penso que se debería talar 
disto é por~ue CJ urbanismo é tamen 
·unha_ empresa· que se ten que fac.er 
con coñciéncia solidária e colectiva. 

Esta atitude terá diferentes esca
las de manifestación: unha, mediata, 
que se manifesfa ríos usos do espá
cio público cotidiano nas nosas ci! 
dades, bairros ou aldeas, é outra 
r:náis ampla'. pero_ rion por· iso ·abs-

banisticamente talando, os nú
cleos urbanos das marxes· da ria 
de Arousa e os da Costa Norte 
de Lugo en clara influéncia do 
seu impulso turístico-industrial. 

_ que artelfarán o território en lugar 
de dividilo. As agresións ecolóxi
cas srán excepción ·nunha Galiza 
que xa terá restaurado todos os 
espácios naturais, rias, montes 
bosques e rios que agora estan 
degradados. 

Por 9utra banda é previsíbel, e 
case que ·imprescindíbel, que_ as 
cidades galegas no 2000 xa te
rán afrontado seriamente temas 
como a conxestión (tránsito, 
aparcamento, sanidade, etc.), a 
insuficiéncia de zonas verdes, a 
conservación do Património Cul
tural; en suma, a recualificación -
do mero ambiente urbano. lsto 
virá da man dé grandes actua
cións urbanísticas que terán que 
incidir especialmente nos bairros 
constru ídos na década dos se
senta. Bairros estes que, r;olas 
suas deficientes calidades cons
trutiva e ambiental, pódese ase
gurar que a finais de século !?e- · 
rán zonas arruinadas arquitectó
nica e socialmente. Serán os 
ghf!ttos do futuro. 

· O desenvolvimento das in-
- fraestruturas por parte dun Go

berno galego, cercano e atento 
aos problemas dq país permitirá, 
tras grandes esforzos económi
cos, a recuperación do equilíbrio 
perdido entre as distintas partes 
do noso país. Esta moderniza
ción dos sistemas viários, a xera
lización das dotacións. (culturais 

. educativas, asistenciais, comer~ 
ciais, etc.) e dos equipamentos 
(traídas de água, saneamento 
electricidade, telefonia, etc.) xun~ 
to cunha industrialización global 
do país (sana, intelixente, acorde 
coa realidade produtiva e ecoló
xica do país e xeradora de em
prego) permitirá rnanter a povoa
ción en todos os concellos da 
nosa terra. Povoación que é in
dispe~sábel para evitar a degra
dación por abandono de amplas 
zonas da nosa xeografia. 

O FUTURO DO NOSO 
TERRITORLO 

Na Galiza do 2000 xa se terá diri
xido e encauzado o salto á esca
la territorial do proceso urbaniza
dor. Un planeamento de ámbito 
territorial galega controlará o 
crecimento indiscriminado, de
vorador de paisaxe e emisor de 
axentes contaminantes múlti
ples, das áreas metropolitanas. 
T erase evitado definitivamente a 
urbanización de áreas de valor 
paisaxístico e ambiental que da
quela será.n parques para uso 
público como zonas de recreo e 
expansión ou, cando fose preci
so, zonas de aceso restrinxido. -

p probJema das comunica
cions terrestres terase resalto 
con vías rápidas, fluídas, axeita
das á realidade territorial. Vias 

tracta, a que resposta ás pautas de 
convi\lénc1a xerais, culturais, so
ciais, económicas. As .concretas da 
Gal iza. . 

Esta será unha atitude de globali
dade ante o espácio galega, de glo
balidade- e de complementariedade. 
Pero tamén será unha atitude de 
esixencia. Exiséncia do uso racional 
e criativo do espácio. Esixéncia por
que será defensa do que se consi
dera próprio. O 

Manolo Gallego, urbanista, foi 
xefe dos servícios provinciais 
de urbanismo da COTOP en A 
Coruña. • .Cesar Portela 
{Arquitecto) 
·A inda mais que o presente, o 

porvir do território da Galiza 
ha ser dramático senón te

ñen lugar cámbios drásticos nas 
mentes das xentes e nas estruturas 
sóció-políticas; cámbios que teñen 
!=J.Ue permitir que se recupere unha 
loxica actuante baseada no r.espeito 
e o coidado en todo aquilo que se 
refire ao cultivo e á construción do 
território. · · 

Noutras xeiras do noso debalar 
como pavo, exitiu esa lóxica basea
da nún fondo coñecimento e com
prensión do território e das leis_ que 
rexeri na vida da natureza, o que 
permitia dispor dunha visión global 
dos m~srnos para modificalos sen 
destruilos. · . 

O cámbio drástico ao que me refi
ro resulta necesário non somente 
para a conservación da paisaxe, se
nón tamén para a própna conserva
ción do meio e a supervivéncia da 
espécre; e so· se ·conseguirá a base 
de empregár rapidamente todos os 
recursos de que dispón o país: eco
nómicos, legais, e sobretodo, inte
lectuais, na concienciación da po
voatión cara: esa lóxica e ese equilí'
brio entre home e território que cada 
xeira necesita para medrar, cons
truindo e non destruindo. 

Haberia que explicar nas escalas, · 
nos centros de ensino médio e ·profi
sional, nas Universidades, nas fábri
cas, nas o.ficinas ... ,que o actual mo
delo de desemolo, de pigados ao 
crecimento,áconcentracíóne á xera-

O futuro territorial da Galiza ta
lando con optímismo diferirá 
pouco do aqui suposto. A her
danza recebida do pasado con
diciona este futuro en aspectos 
ás veces irreversíbeis. Máis ape
sar diso hai lugar para sermos 
optimistas xa que a situación ad
ministrativa do país e a progresi
va concienciación colectiva en 
temas ambientais e territoriais 
colócanos nunha situación pro
pícia para que non se sigan a 
producir os mesmos erros e abu
sos do pasado e para que podan 
·frutificar novas formas de urba
nismo máis xustas e máis axei-ta
das á nosa realidade nacional. 

- PLÁCIDO LIZANCOS 

ción de dependéncia, e o sistema 
económico capitalista que os sos
tén, provoca graves e pennanentes 
eesequilíbrios sen chegar nunca a 
constituir un verdadeiro Desenrolo, 
senón un sinxelo crecimento que ten 
levado á humanidade a unha crise 
xeralizada de caracteristicas e do 
territóriq gue esta habita, Q!Jer dicer, 
do Meio Social e do Meio Físico. 

Claro que o problema tamén re
quire a~tuar en quen ensina aos en
sinantes. 

Eu proporia: a) Esixir aos políticos 
a concíéncia de que o tempo e o es
pácío son un património que non se 
pode vender a nengun précio, xa 
que non deben ser considerados , 
como mercadurias a medir en horas 
ou metros e valorar en pesetas ou 
dólares. E se non comprenáen isto 
hai que retiralos da pol1tica. 

b) Esixir aos técnicos que as suas 
actuacións no espácio -de cara a 
resolver funcións que a sociedade 
demanda- adopten formas ambi
ciosas, pretendidamente arquitectó
nicas, a altura da importáncia e a 
trascendéncia que supón a constru
ción do entorno habitábel; e senón, 
retíralos da profesión. 

c) Chamar a atención da xente 
para levar ás suas mentes o interés 
polas formas, as cualidades, a varie
dade, a simboloxia e a linguaxe de 
que están dotados os obxectos . e 

· superobxectos espa9iais que a cot1p 
contempla e usa; estimular a neces1-
dade de achegame~to e eles, pru:a 
que os sintan e escoíten da sua J?rü.,. 
pria voz as mensaxes de naturalida
de ou humanidade que conteñen, 
conseguindo que se convirta~ eri 

. imaxes mentais, en e.lamentos s1gni
·ficantes e entrañábeis, do mesm~ 
xeito que o son as verbas que ado1-
tamos a empregar ou como o son 
os nomes ou as prÓprias imaxes dos 
seres achegados e queridos. -

Somente por este camiño, ou por 
moi semellante, poderemos é:l~seri
rolar a nosa vida nun meio terntonal 
formado por obxectos úteis, beliqos' 
e queridos; e disfrojtar con~ervan
doós con · agarimo, transformandoos 
con xeito. ou substituíndoos candp 
fose necesário; por outros de i:n~1-
rande utilidade ou maior beleza e, 
p~lo rnesmo, ai_nda máis queridos. 

Cesar Portela, urbanista, Pré
mio Nacional de Urbanismo 
polo Piar Especial para o Pazo 
de Oca e· o seu entorno. 

Ir 
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REFW:XIÓNS DIANTE D0-8 DE NOVE~BRO, "DIA MUNDIAL DO URBANISMO" 

"Médio millón de gal~os viVen en co~cellos sen planeamento-algun" 

Valenti n Soutó Garcia, Director Xeral de. Ordenación Territorial e Calidade Ambiental 

Podemos 'comezar a nosa conver- . plas, como poden ser as actuais · 
sa talando de meios humanos e . Normas Subsidiárias Provinciais. · 
económicos... . Falando en cifras -direiche que 
· Ben, os meios económicos son dos 2.811.912 habitantes da Gali-

sempre insuficientes. Agora, ainda za, 512.204 viven en conceHos sen 
apesar de ter xa comprometidas plane~mento algun. · , 
diversos investimentos pluri- Ese médio millón e pico de ga-

. anuais, non pod~mos dicer cal vai legos ocupa ademais , un ha parte · 
ser a realidade orzamental do ano moi ampla do pais ... so.n zonas de 
vindeiro xa que os orzamentos en- baixa densidade e altos valores 
cóntranse en pleno debate. ambientais, por exemplo os da 

Os meios humanos supoño que alta montaña. Son concellos con 
tamén serán insuficientes. Non escasa capacidade técnica, eco-
podéria ser paliada esta insufi- nómica ou incluso política para 
ciéncia estabelecendo convénios plantexarse calquer tipo de pla-
ces Coléxios profisionais ou coa neamento. 
Escola de Arquitectura para asi Certo. Isa terémolo en canta á 
conseguir minguar esta carestia e hora de priorizar as actuacións. Até 
ao mesmo tempo darlle saída agora vense priorizando o planea-
profisional a uns técnicos as máis mento de 3° grau, quer dicer, aquel 
das veces desempregados? ' planeamento de ámbito parcial de· 

Ternos intención de estabelecer desenvolvimento de Plans Xerais 
convénios . de ,. colaboración co de Ordenación Urbana. Agora irnos 
~EM. Ademais da laboral hai outra priorizar o planeamento de 2° grau 
vertente, a da investigación, . que que é aquel de ámbito municipal. . 
tamén temes previsto levar adiante 0 planeamento non xurde "es
mediante convénio, neste caso coa - pontaneamente" en 42 de . cada 
Universidade. Penso que é un dos 
labores máis bonitos que podemos cen concellos. A xestión dese pla-
facer desde aqui, 0 investigar so- neamento, labor este máis com-
bre novas alternativas urbanísticas plexo que o próprio planeamento, 
e ambientais. · será moito máis esporádica. 

A xestión dun planeamento pó-
O 42% dos concellos carece de dese facilitar moito cun correcto 

planeamento vixente. Este é un axeitamento da figura urbanística á 
dado estarrecedor sobretodo se 
ternos .en conta que alguns des
tes c.0ncellos son tan importantes 
como Vigo ou Santiago. Vaise re
solver esta situación algun día? 

A ordenación territorial é compe
téncia exclusiva dos concellos. 
Nós o que podemos facer, e ternos 
xa previsto cunha liña de crédito 
con este fin, é subvencionar o cus
te que supón a realización deste 
planeamentp, xa que estes custes 
ás veces resultan inabordábeis 
para alguns concellos. Por outra 
banda en casos de imobilismo mu
nicipal cu ben de taita de iniciativa 
nesta matéria ternos pensado su
brogar as competéncias munici
pais. 

Hai que facer planeamento en 
todos os concellos. Ben, pero a 
nosa capacidade económica é li
mitada e portanto ternos que ac
tuar pensando nunha priorización 
de esforzos. Estamos manexando 
a idea de redactar plans-tipo, apli
cábeis a realidades superiores á 
municipal ainda que non tan am-

"Cci orzamento gue tíñamos até agora 

realidade municipal. Un planea
mento moi pretencioso' é imposíbel · 
de · levar á. prática. Desde esta Di- , 
rección Xeral estamos por favore
cer a xestión urbanística estabele
cendo unha liña .de financiación 

· para facilitala 

"DISCIPU~A URBANÍSTICA" 

Cando vai haber disciplina urba
nística' na Galiza? Que pensan fa
cer cos expedientes de tantas e 
tantas_ infraccións que até agora 
non teñen sido. respostados? 

Ternos idea moi clara de consoli
dar a disciplina urbanística. Sere
mos moi rigorosos . neste aspecto. 
Mais é precisamente aqui onde 
máis se nota a nosa insuficiéncia 
de meios, no control. A COTOP ten 
unha estrutwa bastante feble para 
atallar a indisciplina. Nós podemos 
actuar meJlor ~vitando que se pró
duza que castigándoa. Na medida 
en que se poténcie o planeamento 
e a sua xestión penso que irnos ir . 
atallando a indisciplin~ urbanística. 
O Conselleiro- deixou moi claro na 
sua comparecéncia perante a Co
misión do Parlamento o seu com
promiso de facer un labor exem
plarizante neste aspecto. 

Man dura portanto cos infracto
res ... 

A indisciplina é unha distorsión 
da Lei. Neste caso dunha lei urba
nística. Potenciaremos os nasos 
servicios · provinciais para dedíca
los ao seguimento do planeamen-
to. · 

Ternos unha lei do solo "gale
guizada" mais nen a léi_,de Orde

. nación Territorial da Galiza nen o 
Plan Director Territorial de Coor~ 
dénación parecen sair adiante. 

- Perguhtándome por esas duas 
· .figuras urbanísticas das que .care-· 

cernos plantexas a globalización 
do plenamente. Nós ternos refle
xionado sobre este tema e o froito 
desa reflexión está ·perfeitamente 
recollido na intervención parlamen
tária do Conselleiro. Agora o pla- · 
neamento neste país está descoor
denado. Nós ternos un conceito 
instrumental di;i política territorial, 

. vémola como un veículo, non 
como un fin en si mesma. Un veí
GUlo que contribua á formación de 
culti.Jra. De cultura como constru- -
ción de país. O meio de che~ar a 
esa definición ainda non esta de
terminado. Nese seriso mostrámo
nos dispostos a abrir un debate 
sobre o modelo territorial do futuro. 

En principio a Ordenación Terri
torial pode vir da man de várias leis 
como por exemplo unha lei de 
meio ambiente, outra de protec
ción de e~pácios naturais, etc., que 
sumadas equivalgan ~ unha lei de 
Ordenación Territorial. · · ~ 

O modelo territorial actual -
que _non é un modelo·dito sexa de 
paso- permite os desequilibrios 
territoriais. Nese senso non é xus
to. En qué medida está no espirito 
da Dirección Xeral corrixir esta 
tendéncia? 

O programa completo da: CO
TOP está dirixido a iso~ Somos 
conscientes da situación ainda qtJe 

, tamen somos co.nscientes c;le que 
ternos tan só dous ános de lexisla
tura por diante, que é moi pouco 
tempo para- corrixir situacións tan 

. complexas como esta. Esta pre
mura de tempo f~rá que nos teñá
mos que quedar en actuacións 
pontua1s tendentes a compensar o 

-desequilibrio entre un· eixo macro
cefálico (Vigo-Coruña) e un territó
rio postergado. Nesa liña adiánto
che que ternos previsto un progra
ma denomina.do "Progr:ama de me
llara ambiental do entorno de nú-

non Qoderíamos nen atender as necesidades do conxunto histórico · comp<)stelano" 

cleos urbanos" feito coa idea de 
favorecer a persoalización destes 
núcleos e mellorar a sua calidade 
urbana. Actualmente estamos ·en 
fase de análise de.cales van ser es-

-tes núcleos. 

"UNHA GALIZA 
. POLI-NUCLEAR" 

Provincia única.' .. 
Non podemos manifestamos 

agora de cal vai ser o modelo terri
torial futuro. O que si ternos claro 
é a intención de inicar o debate 
neste senso. O Conselleiro fixo a 
9ferta, a tbdos os sectores sociais, 
para intervir nesta reflexión. 

Parróquia e Comarca. Bases 
dunha futura ordenación territorial 
galega? · ' -

lsto ten que estar contemplado 
dentro do debate do que antes fa
lei. Son elementos territoriais-que 
non podemos esquecer. 

F'.álase moito hoxe en dia de im
pactos ambientais. Non se nos 
escapa a ninguén que un dos 
maiores impactos ambientais que 
está a sofrer o p~ís é o abandono 
e substitución da sua 'arquitectura 
popular por modelos alleQs. Vai 
esta O.X. tomar -algun tipo de me
dida sobre este tema? 

Esta situación ten un transfondo 
cultural e social dificil de modificar 
desde a COTOP. Hai factores 
como a técnica cu mellar dito, a 
sua má utilización, a vontade do 
usuário, a formación profisional do 
arquitecto sobre os que tampouco 
podemos incidir. · 

l,:egalmente? · 
E dificil chegar a ese tipo de me

didas restritivas. Na Galiza a xente 
ainda non ten superado o conceito 
romano de propriedade, aquel que 
permitia dispar libremente do te
rreo "entre o centro da terra e as 
estrelas". Ternos ·que ir ·a poucos 
se queremos ser efectivos. Estéti
camente podemos suxerir,· incenti-

. var. Urbanisticamente seremos in
flexíbeis. 

Para- .rematar, que futuro hai 
para a nosa identidade territorial? 

Camiñamos cara unha Galiza 
poli-nuclear con moitos destes nú
cleos ben dotados e equipados. 
Será este un território ben articula
do socialmente. · · . o 

P.L. 

Miguel A. Mpntero Vaz, DirectorXeral de Patiimónio Histórico,e Documental 

Con que orzamento conta a Di
rección Xeral do Património para 
atender á conservación das 22 ci
dades declaradas na Galiza? 

Convén precisar unha cousa ao 
contestar a esta prgunta. Esta Di
rección Xeral acaba de sofrer un 
proceso de reorganización. Antes 
o organigrama desta Dirección 
constaba de duas subedireccións, 
a~ora isto ten variado. A Subdirec
ción Xeral do Património, que tiña 
ese rango anteriormente, dispuña 
dun orzamento de 561 millóns de 
pesetas. Se lle eng~dimos as parti
das correspondentes aos noves 
departamentos, arquivos e mu
seus, ros que agora ten eompe
téncias achegámonos aes 800 mi,
llóns. 

O orzamento deste ano non o 
coñecemos xa que ainda está en 
fase de debate. Contado eu espero 
que sexa superior ao do ano pasa
do non só polo. incremento anual 
senón tamén porque pretendemos 
relanzar o orzamento das Conse
llarias que estaban un pouco pos
tergadas como era o naso caso. 

Son suficientes os meios huma-
' nos desta Dirección Xeral para 
atender tan amplo Património? 
, Esta Direccion Xeral anterior
·mente como Subdirección tiña 
duas secciQns: Arquitectura e Ar
queoloxia. Agora irnos aumentar 
est~ seccións. Por outro lado po
t~n.c1aremos os servícios. provin
c1a1s de Património. Agorª están 
dotados dunhas figuras, uns arqui
tectos ~on9rários, que · traballan 

voluntariamente. A~ora irnos criar 
uns servícios próvmciais dotados 
cun arquitecto fixo, un xefe de sec- · 
ción e un xefe de negociado. A 
grosso modo, entre novas prazas 
e cubrir as xa existentes pero non 
dotadas irnos dobrar o numero de 
persoas que traballan no Patrimó
no Histórico na Galiza. -

Pensa esta O.X. abrirse a con
vénios con Cóléxios Profisionais 
ou coa Universidade para facilitar 
a incorporación de "sávia nova" 
no debate arquitectónico do 
pais? . , 

Efectivamente. E idea desta O.X. 
dedicarse á xestión deixando que 
poxecten outros. T etnos proxectos 
de Exposicións, Estudos-Piloto, 
realización .de lnventários e Catálo
gos de Enxeñeiros de Camiños asi 
como á Escala de Arquitectura. 
~esta lif.la pensamos tarnén con

vocar, na medida do pos1bel, con
, cursos de arquitectura. _ 

As Comisións Provinciais de 
Patrimonio ·contan desde Xaneiro 
deste ano cun só representante 
por parte . das Asociacións dedi-

- cadas á defen$a e conservación 
do Património. Non é . realmente 
insuficiente esa "representativid~-
de"? . 

Nas Comisións Provinciais até 
agora .ainda non están éobertas to-

. das as prazas vacantes. Fóra diso 
eu penso que tal e como están for
madas as comisións estas poden 
.traballar. De feito ternos ·a inten
ción de que xa para comezos de 
ano estexan traballando e coa sua 

plantilla ao completo. Nesta liña, 
ordenei xa aos Delegados Provin
ciais invitar a todas as asociacións 
dedicadas á defensa do património 
nos seus respectivos ámbitos a 
elexer o representant~ que a _leí lles 
concede e que hoxe por hoxe, 
agás en Li.Jgo eón Adelpha, non 
tiña sucedido en . nengunha outra 
Comisión. 

Estas comisións teñen xa cator
ce membros. Penso que amplialas 
seria quitarlles operatividade. 

VINTEDOUS PLANS ESPECIAIS 

de_ Pontevedra. . 
E viábel a reabilitáción na Gali

za? Pensemos ·en Cascos vellos 
de Comunidades moi deprimi-
das.: . . . ' 

Hai vários temas qué xustapos
tos poden colaborar neste sentidp. 
Os concellos teñen moito que fa
cer nisto sen necesidade de inves
tir moito. Pensemos simplesmente 
o qu~ poden facer ce coidad~ ~a 
· pohc1a- destes v.alores patnmo
niais. Ou tamén o que poden facer 
preocupándose un pouco por pro
mocionar os seus valores ou mes.:. 

Ternos 22 cidades ou conxuntos _ mo taryién dun ~eito tan simples 
declarados "Conxunto 'Histórico- c~m,o. e peatonahz?ndo unha zona 
Artístico". Todos, sen excepción " h1stom~a. Os. con~ellos poden re
teñen problemas e sofren contí- corr~r a _ mo1tos t1p~s de axuda~ 
nuas agresións. Para cando unha ded1cad~s a ~.stes !ms, xa n,on so 
política de. Reabilitación das no- . ne~ta D1r~CJC?~ Xeral, senon ~n 
sas vellas cidades? _ mo1tos M1ms!enos (MOPU, TL-!ns-

, _,., mo, etc.) e incluso en orgarnza-
Co orzamento que tiña até agora _ c.ións de ámbito superior {Comuni

esta O.X. · pódoche asegurar que dade Económica, por exemplo). 
non podenamos nen atender as A lei do Património H1storico 
necesidades do Conxunto Históri- marca unhas obrigacións moi cla
co Compostelano. Ternos que evi- ras aos concellos en canto á con
tar a degradación destes 22 ··cen- servación do seu Património Histó-

- tros Históricos. Como? Nengun ·ri~o .. ~ós desde as Comisións !e
deles conta cun Plan Especial. mtona1s podemos actuar en plan 
Esta dirección conxuntamente coa denún9ia, levando perante dos tri:.. 
COTOP pode acometer a· realiza- bunais aos agresores, ben sexa•un 
ción destes Plans Especiais. Esta particular ou mesmo un Concello. 
colaboración pode facer máis leva- Gostaríame · indicarche que des
deira para nós a carQa económica de esta O.X. estamo"s programan
que supón a realizacion destes vin- do para o ano vindeiro a realiza• 
tetantos · Plans Especiais. Pronto ción dun Curso sobre Reabilitación 
verá luz o primeiro Plan Especial de· Cidades Históricas para acercar 
nado deste tipo de colaboracións. ao naso país aos mellares profisio
Concretamente é o do Casco Vellp nais da Europa que pen~o que te:-

i\len nioito que ensinarnos. · . 
Dous casos paradigmáticos · de 

·como está o noso Património His
tórico: A muralla de Lu~o e o Cas
tro de Elvioa (A Coruña). A primei
ra leva dous anos e oito meses 
apontalada sen que ninguén lle 
faga caso (tan só o Concello, co- · 
locándollé papeleiras ·no adarve) e 
o segui:ido cunha torre de alta 
tensión desde 1962 no seu centro 
(abrigada a demoler por sentén:
cia xudicial de 1965 e ainda non 
demolida). 
Hai moitos expedentes atrasados. 
Nestes momentos as nosas dele
gacións provinciais e~tán a revisa
los ·para deseguido .seren someti
dos a informe xurídico. Supoño -
que entre eses expedientes esta
rán ·os dous que me citas. O caso 
da muralla de Lugo xa está resalto 
e pronto vai ser posta en marcha o 

1 seu plan de restauració~ ' 
Finalizando xa, que_ futuro hai 

para· o noso Património, para as 
nosas cidades Históricas? 

Un futuro esperanzador·na medi-
da en que vai ser tomado en sério. · 
Seremos efectivos e realistas. Bus
caremos axudas onde as haxa -
Consellarias, Ministérios, Comuni
dade Económica ·Europea, Unesco, .• 
etc.- para paliar a nosa limitada 
.~apacidade económica. A cidade 
de Santiago vale moito, é .un privi
léxio que poucos países do mundo 
poden igualar. Mais este priviléxio 
supón tamén unha enorme carga 
económica. · o 

P.L 
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SIDEGASA posue .a.tecDoloxia máis moderna da siderúrxia no~ 
·integral, a maior gama d~ produtos, menos perdas·e unha plant1ll~ 

-. xoven e axustada 

Xosé Aritónio. Suárez, 
portavoz do . Comité de Empresa 
"Din que a Galiza ten que modernizarse e peChan a 
siderúrxia máis moderna" - · /; -
A. consultora multinacional McKenzie informo u á CEE. e a , . 
CECA das caracterísUcas de Sidegasa: ten a tecnolox1a mais
moderna do estado e unha das máis modernas de Eur<?pa, 
dixeron. Hai vários informes, un deles ao BCI, q~e ª~!ed1t?.n 
isto. Sidegasa conta ademais coa gama de fa~ncac1on ma1s 
ampla, dentro das empresas do _ramo, quer d1c~r, as suas 
posibilidades de adaptqrse ao.Q1ercado son ma1ore~. ~o~ 
.outra parte as perdas,_ cifradas actualnJe~te ~~ 12 mil m1llon~ 
-debidas ao pago de intereses ~ a~o~1zac1ons- . . ~ 

_ quédanse moi por baixo dos 22 mil m1llons de Torras oü dos . 
-'27 mil de Nueva Montaña, as óutras empresas do gr~~o · 
CELSA. Para Xosé Antonio Suárez, portavoz do ~0!"!11te de 
Empresa e membro de CCOO, tráta~e dunha ~e.c1s,i~n 
política, "os ?.utros teñen m<;:>itos amigos no M1rnsteno de 
lndústria, apo1aos a Generah_tat, o Banco de s~.ntander e a 
nós en cámbio a Xunta non nos serve de nada . 

o que máis abraio causa .da loita O que queren. é pasar todo á em-
desta empresa é o tratarse dun- presa de Celsa, incluso ·1eyar os 
ha loita feroz polo evidente. Non meios máis modernos. Pechan-
é o primeiro caso, pero impresio- do unha empresa moderna e 
na ver a Xosé António Suárez re- competitiva reflotan outras obso-
latando. verdades como puños, letas" . · 
faceñdq a fun~i~n. ·como tar:t9s · A Xurita· incomprensíbel 
outros compane1ros de com1t~s • . · . 
de empresa, de cuase econom1s- - . o cerre ten ademais fortes impli-
ta, ad~mais de· ~raballador. . cació_ns. "Sidegasa. foi criada 

Sidega:3a ab.r!use en ~bnl do para darlle vitalidade a oütras 
79, coa mtencron de cnar unha empresas da Galiza. Q. 50 por 
gran ~rea siderú~ica na <?ali~a. · 

cento da chatarra que consumen 
Megasa e Sidegasa adquírense 
na Galiza e ademais de boa cali
dade porque é desguace. Des
m~ntelando Sidegasa nor:i ten 
senso o sector de desguace que 
se está montando en Astano. Fe
nosa, por exe'mplo, cobra 120 
millóns mensuais de luz e 20 de 
electrodos;· Caleras gaña 20 ou 
25 polo cal que proporciona, 
etc... · · 

-Pe(o se non son técnicas 
cales son as razóns do peche? 

-'-É unha decisión política ab
solutamente. Eduardo Santos, o 
presidente de Nueva Montaña 
Quijano de Santander, foi subse
cretário de ltldústria hai un par 
de anos ' e está respaldado polo 
serñor Botín, presidente <;:Jo Ban
co de Santander; concretamente 
esta Banco aportóu 6 mil millóns. 
O ~eñor Rubiralta, xerente d~ 
CELSA, · ten grandes amizades 
no Ministério de lndústria, para 
algo é viciño de Croissier. A To
r:ras respaldouna a Generalitat 
con 3.000 millóns. A empresa 
galega é unha competéncia mdi 
dura para eles, .asr recuperan 
mercado, eliminan postas e le
van á tecnoloxía". 

"O incomprensíbel, engade, é ' 
·a actitude da Xunta. Aprobáron
se me..didas na Comisión de ln
dústria e no- próprio parlamento, 
pero -ª Xunta en cámbio non fai 
nada por nós. 

Sidegasa necesita un plan d,e 
viabilidade. "Nós estamos dis
postos a reducir o que nos co
rresponda, un 1 O ou un 20 pero 
non a reducir na Galiza o 70 por 
C!3nto. Socialmente é moi grave, 
Sidegasá factura 12.000 millóns 
ao ano·, ten 520 traballadores e 
afecta a uns 3.000. indirectós, a 

- comarca quedária completamen-
te marxinada. Ago·ra estamos a 
buscar a criación dunha empresa 
mixta con capital público que 
leve adiante un plan de viabilida
de. Fariase cargo do 67 por cen
to de accións sobre· as que neste 
momento ten a opción CELSA. O 

M.V. 
No ano 81 produc·1use a pnme1ra ----

suspem¡ión de pagos. Ao.-ser un·"a premura ·q· u· e non se· 
criada sen capital social, formou- 111 - 1 ' 1 1 

• • • 

·se todo a base de empréstimos. b · ' • 
"Até o 85 traballamos de forma . ·o serva CQS empresanos 
intermitente", di Xosé A. Suárez. 
Osvaldo Suárez era o director, 
cando se retiraron os bancos el 
fíxose co 67 -por cento d.as ac
cions, as mesmas sobre as que 
agora CELSA ten a .?PCión de 
compra. "A partir dai comeza
ronse a realizar investirnentos, a 
mellorar · a calidade do produto. 
A direcdón dicia que se podia 
pasar sen facer a reconversión. -
Tecnoloxia, · persoal e pr~9~to 
estaban nas mellares cond1c1ons 
do estado e asi se lle transmitiu 
á CECA (Com1.,midade Económi
ca do Carbón e do Aceiro)" 

No 86 Sidegasa pérdeu 492 
millóns pero despois de pagar 
900 de intereses e 450 a amortí
zacións. 

O 30 de Xullo do 87 Celsa ad
quiriu Torras. "Ali estivo a nosa 
condena. Torras podia facer 
alambrón sobraba para eles Si-

. degasa, ~inda que nós estivés~
mos en condicións de producir 
tamén corrugados, alto e baix~ 
carbón, perfis, angulares e pleti
nas, gama que non posue nen
gunha outra _empresa do estado.-

O xuício' a celebrar o próximo · 
dia· 20, cando este periódico 
saia a rua, contra o dirixente da 
INTG, Xan Carballo, por vários 
incidentes relacionados con Sí- · 
degasa' e polos que o fiscal solí- · 
cita dous anos de prisión me
nor, motivou a solidariedade e 

. un comunicado de der:iúncia fir
mado polo Comité da mencio-:
nada empresa asi como polos 
:?indicatos CCOO, UGT, CNT e 

- INTG presentes no mesmo. 
Aparte das acusacións várias, 

abertas desde o mes de Agos
to, a raíz do incidente con Al

, fonso Guerra, lérribrase a de
tención de tres traballadores, 
entre eles o portavoz da Comí-

. té, Xosé Antonio Suárez que ten 
sido chamado a declarar xa en 
várias ocasións. Os tres días de 
cárcere cumpridos neste caso, 
repetíronse na detención de 
Xán Carballo durante os inci-· 
dentes -ocorridos na inaugura
ción do centro comercial Catro 

-Carriiños. 
A nota sinala que "tanto no 

· caso da detención de Carballo, 

na . que o incidente apareceu 
protagonizado por un home de_ 
paisano que resultou ser o co-:
ronel Fernando Blázquez, xefe 
de seguridad cidadán da Galiza 
e que .ese mesmo dia era desti
tuí do do seu cargo, como no da 
deteneión de Xosé António 
Suárez pola actuación do capi
tán Medrana, ao cal a própria 
compañia antidistúrbios denun
ciou publicamente póla sua ati
tude, a responsab1lidade é do 
Gobernador Civil". 

·Segundo os tráballadores 
"non é·casual que o xuício de 
Xan Carbállo teña lugar de xeito 
tan acelerado, _pretendendo asi 
amedrentar aos traballadores 
de Sidegas.a. 

lndícase tamén no comunica
do -que todo ·isto co11trasta co 
feito de que non se vexa "a un 
só patrón pasar polos tribunales 
de xustícia apesar das. muitas 
denúncias apresentadas,_ por 
expoliación, -fraude e incumpri-. 
mento manifesto da lexisla
ción". 

/ 

crónica _labor~_ 

· Sidegas.a: 
apoios que 
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non comprometen , 
XOSÉ BÁRCIA de taita ou mobilizacióh nacio-

n~. -

L· ·o Xoves· 5 reuníanse o UGT: operación de 
· · · Executivo Galega · para imaxe 
- debater, entre ·outros De pronto 0 sindicato do go-

p_ontos, o tema de Sidegasa. verno, aquel que asinou canto 
Que chegase este problema ao Pacto Sqcial e convénio l_le pe-
Consello da Xunta custou o d. t 1 " 

. seu. Tr'vo que reunirse un ha iu a ·pa rona , aparece como 
nun acto de máxia" difrazado 

Comisión dos fraballadores to de contestatárjo. Asi son hoxe 
Conselleiro de lndúStria e pos- · as causas por obra e grácia 
teriormente con G. Laxe (men- das habilidades dos meios de 
tres os traballadores permane- información ae masas e das 
cian concentrados no Obradoi- eleicións na Función Públicá, 
ro){ asi como esixir outro tanto nas que parece ter moito inte-
Beiras na C0misión de lndús- rese 0 socialismo español. 
tria, para que, por fin -se ca- Redondo abandona o seu 
dra vendo que non tiñan outra escaño no Parlamento par~ 
saída_:_ se atreveran a tratar o non "apoiar" os presupostos 

-tema que xa tora discutido do Estado apresentados polo 
previamente no Parlamento PSOE, porque apenas dan un 
Galego. · aumento do 4% aos funcioná-

A Comisión de lndústria ríos. A UGT da Galiza critica ao 
aprobara que entre as posíbeis Governo central por non cum
saídas· habia que contemplar a prir os compromisos sobre a 
criación dunha empresa mixta. reconversión do sector naval e 
Este tema que asusta a G. considera un fracaso ás ZUR. 
Laxe e causa pánico no PSOE, Un xa non sabe se na próxima 
porque obrigaria a criar un semana nos pode sair Suso 
sector público galega e a en- Mosquera recoñecendo que a 
frentarse cos intereses dos Xunta da Galiza, presidida polo 
grandes bancos e das transna- PSOE, no se está comprome
cionais; - pero que ao mesmo tendo en Sidegasa. 
tempo é a única garantia de Todo isto chéiralle a un a 
dar _un ha saída a Sidegasa, co- descarado oportunismo por 
locou por primeira vez ao mor das Eleicións Sindicais. 
PSOE -e ao resto da coali- Por que, en todo ·caso, a UGT, 
ción governante- ao deseo- que foi culpábel -por colabo
berto frente á _opinión pública ración- da perda do poder 
galega. adquisitivo nos últimos anos e 

Mentres, na praza do Obr3 - . da flexibilidade laboral, non 
400 b 11 d d pede un aumento salarial que 

doiro, uns tra ª ª ores a teña en conta este feito? Se un 
factoria agardaban unha res- -fai cantas entre o 4% ofereci
posta, o Executivo que parecía do polo governo e 

0 
5,5% que 

ter unha decisión xa á 1 do 
· d" d , · h pede a UGT, non hai diferén-

- me10- ia, tar ou vanas oras cias de critério. En ambos ca
máis en tirar un comunicado 
no que se di que -"a viabilidade sos a recuperación económica 

· b 1 e o aumento da renda segue 
de Sidegasa pasa mexcusa e - sendo absorvido fundamental- · 
mente pala visión de conxunto mente pala patronal. Voume 
do problemq no Estado espa- explicar. A perda do poder ad
ñol ( ... ) e debe abrirse ª posibi- quisitivo dos salários vai ser no 
lidade de que por parte do 
sector empresarial gale~o se 1987 do 5%, o medre do PIB 
plantexe unha saída viabel á do 4,3%, e o aumento da po
crise de Sidegasa", en poucas voación dun 0,8% aproxima
palabras, que a Xunta fuxia do .damente. En poucas palabras, 
tema e sacaba un comunicado ~n a~me:r:ito ~o 5% nos salá
no que non se comprometia a nos ~'Q~1f1cana man~er o poder 
nada que non fose un apoio en adqu1s1t1vo, pero a1nda quea 
abstracto. _ un 3,5%. (medre do P.l.B: .me-

. . , . nos aumento da povoac1on) . 
A srtuacron de S1de~~sa en- Terian que acrecentarse nun 

tra nunha etapa dec1s1va, xa 3.5% máis os salários para 
que o grupo Celsa_(~ue ten so- que 0 reparto de tarta ficase 
bre esta unh~ opc1on de co~- igual que hoxe. Ou sexa ~n 
pra)~ ~a manrfe_;:;to~ ante<? ~1- . medre do 8,5% sobre os sala
rnsteno de Industria a so.hc1tu- ríos aCtuais. Estas son as mi
de do pec:;he oa faetona de ñas contas. Total que a UGT 
Teixeiro. O t0inisté~io pod~ segue lavando a cara a costa 
logo, nun i?razo c;tun mes, ace1- dunha diferéncia de matiz que 
tar ou. ~exe1t.~r este pe9he. Ante 0 governo pode asumir en cal
esta s1tuac1on as sa1.das non . quer momento. 
son moitas. O executrvo ga)e-
go pode-presionar ao Minitério lncomprensíbel 
de lndústria_ para que rexeité o 
.peche de Sidegasa, oferecer A CXTG decidiu esta semana 
un Plan alternativo de viabilida- dar por rotos os acordos cc;>n 
de prévia · compra da factoria CCOO, despois de que es!~ ul
(mediante unha empresa mix- tima xa os rachara na prat1ca, 
t~, _ ou · -porque non?- unha tanto pola sua postura b~lixe
empresa- públic~ totalmente). rante co sindicalismo nac1ona-

. O Executivo. preferiu fuxir do lista nas Comisións de Control, 
. problema e condenar aos' tra- como polos seus acordos da 
balladores qe Sidegasa e·á co- UGT. Até aquí todo normal. 
marca de Curtis ao p~ro e ao O ·que non se entande é que 

· atraso. · lago de manter unha postura. 
Agora todo depende de que comun · CXTG e INTG mesmo 

os traballadores e os sindica- nas críticas a CCOO -segun-
d IT do parece mantiñan . reu~ións 

tos e partí os po' icos que as duas centrais-nacronahstas 
apoiaron ao colectivo sexan e mesmo foi a INTG-quen plan-

. capace~ de obri.ga!. á Xunta a , t on 
actuar dün xeito ma1s coerente . texou a pos1bel rup. ura 0 h 
coas necesidades do país.' Sen CCOO- a C)5.TG enviara un ~ 
dúbida Sidegasa ainda nos vai · carta dicindo que non ia asistir 

· á reunión do 3 Novembro e 
deparar mobiliza-cións mais dera tamén por rotos os acor-
duras e non seria e~t~año mes- dos coa In. ters_ indical. o. 

· ,/ ·mo que-haxa algunha xornada 
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O PCE reeupera o control do Metal en CCOO 

lgnácio Toxo: 'Estamos dispostos a convocar unhci folga xeral' 
Un galega, lgnácio 
· Fernández Toxo, presidente 
do Comité de Empresa de 
Bazán, é, desde o pasado 
dia 15; o novo ·secretário 
xeral da federación de Metal 
de CCOO -a rama de máis 
peso na Confederación
grácias aos resultados 
obtidos no congreso 
celebrado en Vigo. 

O recámbio no posto da secreta
ria xeral, antes dirixida por ·tgná
cio Marín, é unha consecuéncia 
a posteriori da escisión dentro 
do PCE. Agora os denominados 
carrillistas ceden o lugar aos ho
mes do PCE oficial, perdendo asi 
un dos seus principais baluartes 
dentro de CCOO, ás portas do 
vindeiro Congreso Confedera! do 
sindicato. lgnácio Toxo, votado 
agora maioritaria.mente, lembra 
que "no congreso de Santander 
tiven que defender a atitude mi
noritária". Ao seu xuício "o con
~reso desenvolveuse con norma
hdade pésie ás tensións iniciais". 

-Que supón o resultado des
te Congreso? 

_:_En primeiro lugar a reafirma
ción dunha· nova maioria, plural 
pero coesionada e na mesma 
liña da maioria da Confedera
ción. A maior parte dos delega
dos tomaron conciéncia de que 
é importante recuperar a coesión 
no funcionamento, que se perde
ra como consecuéncia do des
colgue- da anterior executiva da 
realidade do sindicato. 
· -E cales son as principais di-

• feréncias a respeito do sector 
que respalda o PTE-UC? 

-No plano organizativo nós 
entendemos que hai que reforzar 
a conexión entre as distintas fe
deracións, conservando a auto
nomía. Hai que articular a acción 
de conxunto, causa que até ago
ra non se estaba facendo. O cen
tro de debate foi a atitude de 
CCOO frente , ao goberno do 
PSOE. Non ternos por que se 
cautelosos en absoluto. A políti
ca do governo non é de esquer
das, senón neo-liberal, baixo a 
presión da gran banca e as r:nul-

Mentres CCOO trata de mantelos coa INTG 

e.xemplo, 110 tema da folga xeral 
[Hai poucos meses o seétor do 
PTE-UC, con outros .apoios, im
pediu a convocatória dunha folga 
xeral, · pedida ·polos membros 
p~rtencentes ao PCE]. Nós esta
mos dispostos, por.. exemplo, a 
convocar unha folga xeral se o 
governo intenta seguir adiante co • 
proxecto de lei de folga. 

"Galiza non tivo un 
castigo especíal, pero si 
significativo"~ · 

--Como galego ere ·que a re
conversióA afectou m.ínha pro-· , 
porción maior á Galiza que a . 
outras zonas do estado? 

'¡ 

-0$ efeitos da reconversión 
producíronse en tod~s ;:is partes, 
pero nunhas tivo e ten máis pes.o 

tinacionais. Non debemos ter qué nqutras. Galiza está a ser es
medo a que pensen que desa pecialmente castigada. En Ferrol, • 
atitude se pode beneficiar a di- por exem~lo, dos 20.000 postos 
reita. Debemos levar adiante de traballo que r:io 197 4 reunian 
unha política combativá en todas Astano e Bazán, á marxe das 
as vertentes. lsto reflexase, .por empresas auxiliares, agora só 

-.quedan 7.000. Non é que Galiza 

· teña. un castigo espécial, pero si ~ 
significativo. Os efeitos nótanse 
máis · palas escasas indústrias 
qué-hai .e, consideracións técni
cas aparte, influiú a· relación co 
.voto: na Galiia o PSOE tiña me
nos que perder. Neste sentido 
compre artellar unha política de 
solidariedade de todo o estado 
para dar ás mobilizacións o · 
maior alcance posíbel contra -a 

. política do governo. 
..;_E que pensa, · neste mo

mento, o seü sindicato· da CEE, 
cuxas directrices están detrás 
dunha gran parte da reconver-
sión? · 

·-:-Entendemos que hai que es
tar na CEE. O que sucede é que 
nos meteron nela cedendo e 
pondo en perigo importantes 
sectores da economía. Pratica
mente .fíxose unhci venda ás mul'"' 

. tinacionais. Felipe González ne
éesitou utilízalo eleitoralmente e 
por iso se levou a cabo de forma 
apresurada e sen presión. Neste 
momento compriria reconsiderar 
vários aspectos desa integra
ción. D 

M.V. 

CXTG declara rotos os acordos con CCOO .. e INTG ·· Notábel 
asisténcia ao 
plenário da -
UTEG 

Os acordes subscritos o 
pasado 23 de Febreiro entre 
CCOO, CXTG e INTG para a 

· actuación conxunta en 
terrees como a negociación 
colectiva, a defensa dos 
postes de traballo, o impulso 
do Marco Galego de 
Relacións Laborais, a 
confluéncia na loita de 
amplos sectores, etc. 
quedaron rotos en dias 
pasados ante a declaración 
da CXTG de que CCOO tiña 
roto na prática os acordes, 
non asistindo xa desta forma 
á reunión convocada ó 3 de 
Novembro. A continuación 
oferecemos a opinión dos 
tres sindicatos . . 

F. Acuña {CXTG) 
Nun comunicado dado a coñecer 
por este sindicato, asinado polo 
seu secretário coordenador Fer
nando Acuña, sinálase a valora
ción "moi positiva" que no seu 
momento fixera CXTG dos acor-

dos. Sen embargo nos últimos 
meses esta central ten coostata
do que "CCOO está boicoteando 
a preséncia de CXTG e INTG nas 
Xuntas Eleitorai~ que están a su
pervisar o proceso de eleicións 
dos funcionários". 

Por outra parte CCOO prota
gonizaria "a oposición á consoli
dación do Marco de Relacións 
L:aborais na Galiza,- pretendendo 
reproducir mimeticamente aquí 
os critérios de carácter estatal 
(español) nos órgaos institucio
nais de participación na Gal iza". 

A CXTG acusa tamén a· CCOO 
de "praticar o compadreo coa 
UGT, que desde os Pactos da 
Moncloa vense producindo nas 
ocasións e condicións en que lle 
interesa ao sindicato do PSOE, e 

· sempre a expensas de vaciar o 
contido e a capacidade reivindi
cativa ao movimento sindical or
ganizado". 

Por todas estas razóns a 
CXTG entende que "por parte de 
CCOO prodúcese a ruptura dos 
acordos subscritos o 23 de Fe
breiro", considerándose así des
vinculada de calquer compromi
so derivado de tales acordes". A 
CXTG reafirmase por último na 

necesidade da unidadé de ac
ción, esixindo a rectificación de 
CCOO na sua actuación. 

Amor Deus {CCOO) 

En declaracións a A NOSA TE
RRA -0 dirixente de CCOO da 
Galiza manifestou a opinión ·da 
sua central de "lamentar que á 
CXTG rachara a unidade de ác
ción con CCOO e a INTG"." 

Amor Deus indicou tamén que 
· "a ·respeito da INTG desexamos 

seguir e incluso ampliar o acordo 
para loitar en empresas que es
tán padecendo a crise". "A nosa 
idea de acordo coa INTG segue 
firme, sinalou, incluso ampliando 
á UGT, dado o acercamento de 
UGT ás posicións de clase que 
sempre defendimos CCOO e a 
INTG. O aeordo con UGT seria 
ademais até ond~ esta estivese 
disposta e isto non compremete
ria en absoluto á CCOO e á 
INTG". 

Manuel Mera {INTG) 
-

En dedaracións tamén a este 
periódico, Manuel Mera manifes-

Acusan á dirección de terlle "medo á Ratronal" 
'-· 

tou que "na prática existia un in
cumprimento grave dos acordos 
por _Qarte de CCOO tanto a res
peito da non belixe'ráncia nos or
ganismos institucionais, como 
nos acordos de CCOO coa UGT, 
cando o lóxico seria que este as
pecto se debatese antes na co
misión de seguimento formada -
polas tres centrais. Polo tanto 
habia todas as posibilidades de 
que a Comisión de seguimento 
entendera_ na reunión de 3 de 
Novembro que por parte de 
CCOO había unha ruptura dos 
acordos e considerase a sua 
auto-exclusión. Lamentabelnien
te, _ afirmou tamén M. Mera, antes 
desta data a CXTG, alegando 
que por parte de CCOO se rom..: 
per,an os acortjos, eá por con
clu rdos estes tamén coa INTG 
polo que se deduce da leitura do 
comunicado feíto público". 

"Por parte da INTG, sinalou 
por último, consideramos que .é 
incomprensíbel esta actúación 
da CXTG dadas as ooincidéncias 
que se teñen manifestado nos úl
timos meses entre ambas cen-· 
trais". · o 

M.V. 

Unhas 300 persoas reuníron
se o pasado 31 na faculdade. 
de Económicas de Compos
tela no Plenário da Unión de 
Traballadores do Ensino 
(UTEG-INTG), encontro que 
foi valorado polos asistentes 

· de éxito destacado en rela
ción a anteriores ocasións. 

Os dous temas que centra
ron o_s. debates foron a pro
blemat1ca actual do ensino: 

· análise do libro branco da re- -
forma escolar e a prepara
ción das eleicións para a ad- -
ministración públical. -

Na mesma xornada foi , re
eleito para ó secretariado na
cional o coruñés Enrique Te ... 
Jlo. Asistiron ao plenário, 
como invitados, unrepresen
tante do Sindicato Basca do 
Ensino (LAB) e do Sindicato 

.

1

. de Profesores do N9rte de 
Portl!gal. 

L_ __ · ---~ 

Suspendidos de militáncia tres mémbíos da INTG do Salnés 
A INTG do Salnés ven 
sufrindo nos últimos meses 
unha enorme conflitividade 
interna que tivo un notábel 
reflexo nos meios de 
comunicación. O 

. enfrentamento entre o sector 
apoiado polo BNG e o o 
apoiado polo MCG tivo o seu 
máximo exponente na última 
asamblea de zona. · 

Para o secretário xeral da INTG', 
Manuel Mera, "é lamentabel que · 
se utilice a violéncia contra unha 
asamblea · de zona da - INTG e 
contra o secretário de zona, ain
da que esta se cuestione e moito 

- máis . que se profiran insultos 
contra o nacionalismo" · · 
. Para o ,sector do cal ·forman 

parte os tres membros .actual
.~ente suspendidos de militan
cra, na asamblea ''os únicos de
legados que Melón [secretário de 
zona) deixou participar foron 
aque!~s que se apresentaron nas 
suas hstas" .. A tensión aumenta-

ria coas "últimas decisións de 
Melón de cambiar o congres'o á 
sé do BNG do Grave e montar 
un servíco de vixiáncia do BNG". 
Nestas circunstáncias coAside
ran "tóxico o clima de enfrenta
mento" 

Segundo Manuel Mera "o se
cretariado no seu dia tomou uns 
acordos que implicaban a entre
ga de diñeiró retido por afiliadas 
da llla de Ardusa que non foi rea
lizada, senda· esta unha premisa . 
prévia a catquer participación no 
proceso eleitoral, que era im
prescindibel para coñecer o· nú
mero · de delegados que corres-: 
pondian". O máximo dirixente da 
INTG pontualizou ademáis que 

·sobre este conftito non teñen ca
pacidade executiva nen o secre-

. tariado nen a dirección nacional 
e si a direción de zona ou en 
todo caso a comisión de' confti-
tos.' · 

_ Para Alberto de Coo, Mª. Xosé 
Fariña e. Xosé Torres, membros · 

· da direción de zona actualmente . 
suspendidos de militancia até a 
próxima asamblea de zona, na 

crise hai dous sectores "por 
unha banda a m·aioria da direc
ción de zona e moitas delegadas 
sindicais das fábricas e afiliados 
que teñen levado adiante loitas 
importantes e por outra os dóus 
liberados da INTG e o sector 
máis conservador das fábricas . 
Afiliados que miran ao sindicato 
como local duns xefes que lle 
arranxan os problemas taborais e 
que para iso 'Pagan". 

Na saa opinión X. Melón levou 
adiánte ini.ciativas "antidemocrá
ticas e sectárias" ante "a posibili- . 

· dade de perder o Congreso de 
Zona". 
- O mesmo sector critica-os in

tentos de "consolidar no Salnés 
unha INTG burocrática e conci
liadora coa patronál". 

Os representantes _da maioria 
das 130 afiliadas á INTG-da llla, 
tamén do mesmo. secfor ac_usan 

· aos demais membros do sindica
to dé "porse do lado da empresa 
e de facer isto en moitas fábricas 
da comarca"., de terlle "medo 
. aos empresários", asi como de 
"cultivar de xeito unilateral e os-

. curo o diñeiro do sindicato". 

Expulsados de CCOO no 
84 

Para o secretário de zona Xoan 
Melón, ao qµe no último cohgre-
. so nacional apoiaron 12 dos 16 
delegados elexidos trátase dun • 
conflito "que un sector trata de 
alongar indefinidamente, con 
base . a múltiples erras· supostos 
e unha ampla difusión de notas 
de prensa. Alberto de Coo xunto 
con afiliados de várias empresas 
xa foran expulsados no 84 de 
CCOO. No primeiro ano e médio 
na INTG non _houbo nengun pro
blema, pero a partir de aí empe
zaron a sacar diferéncias por to
das partes.' Actualmente as tra
balladoras da llla levan 18 meses 
sen ~ntregar as ·cuotas. Á entra
da da última asamblea chegouse 
ao colmo do. enfrentamento, in
sultáronnos, tiráronnos pedras e 
de todo e ainda din que é lóxico. 
Detrás de todo hai un intento de 
toma de poder na zona por un 

sector, o demais son disculpas 
sobre as que podemqs estar dis
cutirido toda a vida. E significati
vo que entre os insultos que nos 
lanzaban sempre aparece a pala
bra "nacionalista", nacionalistas 
á merda, n~cipnalistas tillos de0 

puta.,, nacionalistas-fascistas, 
etc ... 
· Para os suspendidos de _mili

táncia a acusación de que se tra
ta dun enfrentamentó político ou 
personal "é unha cortina de fume 
interesada que só pretende co-

. brir ·incapacidades poHticas e 
sindicais e debilidades frente á 
patronal" 
, Segundo Xoan Melón "a tácti

ca destes afiliados basease en· 
manter larvados indefinidamente 
os conflitos, ·par~ activalos cndó 
ttes ven millar. Como todos os 

· grupos de escasa implantación : 
nunca toman decisións nén res
ponsabilidades ante os traballa-

·- dores. Polo demais non hai nen
gun problema de maior ou menor 
radicalismo e haberia exemplos 
que o demostran·". ' 

M.V. 
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"Agui Gólonízannos Qorgue hai nioitós 
ciQay__Os e QoLico sentido Qatriótico" 
,--- . 

Isaac ··oíaz~ Pardo 
A palabra criatividade 
non figuraba daq~ela nos 
vocabulários de · 
empresa, como _ 
tampouco nos da arje e 
moito menos nos da, 
reconstrucción política .. 
Hai moitos anos que 
Isaac Díaz Pardo fixo 

. desta palabra a sua 
pintada particular e 

insistente: inventar e -
pro.curar plusvalias a 
partir de ideas próprias, 
a única fonté que o 
colonizador non pode 

-expropriar. Desta 
áctitude de 
Índependéncia mental 
naceron Sargadelos, a 

· editorial do Castro, o 
Semlnário de Estudos· 

A FORMULACION pa vaise poder facer o mesmo 
EMPRESARIAL nas duas direccións. Pero aqui 

· vannos colonizar · porque teñen 
Todo o pro~ecto empresarial moito: máis poder económico, e 

qu~ montaron Vostedes (Sarga- hai moitos máis cipayos aqui que 
delos, o Castro), respon_de a ali. Porque alomenos teñen un 
· unha estratéxia que vaia máis meirande se.ntido patriótico. 

_alá da puramente .económica? -
Cando plantexas publicamerr-

Responde a un plarítexamento te estes problemas es moi duro 
de facer unhas . empresas que cos respónsábeis desta situa
tentaban recuperar a memória ción de expólio e paralelamente 
histórica da Galiza, o Museu Car- sempre talas da necesidade de 
los Masid.e, Ediciós do Ca:str_o e . calar determinados ataques e 
o próprio Sargadelos están fa:- críticas. 
cendo a mesma cousa. Pero ta- · 
mén ten que estar asociado a ' Unha cousa é o que un quere 
empresas que xeren recursos e outra o que un pode. "El mun
para conseguir ese obxectivo, . do no se está quedo/ a la noche 
que son a cerámica..' sigue el día I si el yo quiero sue-

Na idea orixinal ti e Luis nadbie[l (,el yo P~~do suena me~r 
Seoane dábadeslle moita im- to avia ' que 1 un poema e 

.Nietzsche. Unha cousa é o que 
portáncia ao feito · de poder se debera facer e outr~ o que se 
montar non só empresa ·galega pode facer. Moitas causas non 
pola radicación senón poto -tipo se pod&n facer . . lsto tamén é 
de transformación qu,e facian e doutro filósofo: se un puñetazo 
pola matéria que utilizaban · non serve para derrubar a un 

· No ano 48 cando se tixo O . home só serve para lle dar máis 
. Castro aqui [estarnos talando en forza. Hai causas mal feítas pero 
Sada) era empregando as terras non podes atacalas de frente 
de Sargadelos pois era moi dificil porque se volven contra ti ... 
pensar nó . Sargadelos. Coñecia ... parece budismq 
xente do Norde de Lugo que vi- ... eu digo que hai que facer 
ñan vivir aqui, como os Vilar Pon- causas positivas para Ir limpan
te., pero non á inversa. As xentes do e poder gañar, porque facer 
d~ Lug·o, A Coruña, Vigo, ... ian a ataques e non lograr nada non 
Paris, a Buenos Aires, a Londres conduce a nengures. 
pero non ao norde de Lugo ... só 
Otero Pedrayo. E ademais os ca- Non me referia tanto aos ata-
miños eran moi difíceis e mesmo ques, senón a que plantexas 
cando nós empezamos ali -os unha análise moi clara, recente
terreos mercáramolos no 63 e as mente criticabas a existéncia de 
obras empezaron no 68- as co- indústrias de enclave, e afirma
municacións eran moi deficien- bas que reivindicacións como o 
tes. Ao pouco tempo . de estar tren de laminado de Alúmina de 
aquí 0 "Estado protector" vénde- Lugo faciase agora a destempo. 
lle as terras que nós empregaba- Polo tanto trátase non só de 
mos de Sargadelos á Rosenthal golpear senón de informar. 
ale.ma!)a. Eran. unhas épocas nas Claro pero é que a Alumina é ' 
que éfitregaba.n todo. . un disparate en si, porque é unha 

, exportación da enerxia eléctrica 
· Agora xa non entregan todo? de Galicia regalada praticar.ien-

Xa ºestá' entregado, non queda ·te. Pero criáronse ali 2.000 pos-
case nada por entregar. tos de traballo, e com.o protestas 

Aquel ' caolin era o mellar do contra iso? Pero en Alacant, 
· mundo e levárono. Hai causas onde están trefilando o µlumínio, 

que se poden diceJ e unha delas tamén hai outros miles de pastos 
é que o control da mi.naria é unha de traballo, e en Amorabieta ou
merenda de de negros: antes, tros miles. E como se resolve ese 

· durante e despois da autonomia. problema?. O de · Sidegasa é o 
Por eso ó Seminário de Estudos mesmo, non hai forma de vehder • 
Galegos non continuou coa sec- . aceiqJ, e nec~ítase un replante~ 
ción de minaria, porque era .un xamento. Penso que todo 1so va1 
negócio estabe,lecido polo fran- ter unha so1ución que .vai vir de 
. quismo. Nor:i investigaba xa o · · fóra, porque hai moitos máis pro-
Instituto Xeolóxico .Mineiro, se- blemas dos q~e se ven á vista. 
n.ón que llo daba a unha empresa No pafo parece que hai 8 mi-
in_vestigadora, que- deveaba .os Hóns _de pobres de soleninidade 
recursos -subvencionada · polo que non figuran nas estadísticas, 
Instituto-- e vendiallos a ünha e que teñen q!,Je roubar porque · 
empresa extranxeira. E isto sé- non teñen máis remédio, e desto 
guese facendo · exactamente o non se preocupa o goberno,· nen 
mesmo, aparecen uns extranxei- ~ os sindicatos nen ninguén. 
ros descobrindo zinc e·chumbo, .· Cando dis a solución vai vir 
como é posibel?, pois porque llo de fóra refíreste aos problemas 
pagaba o Estado. · da economia mundial. 

Levado un pouco ao extremo Unha das solucións .vai ·vir de 
· pódese dicer qué- a multinacio- América, onde estárí pasando 

nalización :antes tiña interme- · moitas causas importantes. Ali . 
diários e agora xa non? hai unha explotación enorme de .... 

Se Españq se integra na .Euro- 'Amériéa Latina e como desperte 

Cerámicos e outras 
·empresas. Isaac Diaz 
Pardo desconfia. 
respeitosamente das 
abstraccións políticas -
pero non ten piedade
coas solucións torpes, os 
fálsos remédios, as 
grandes trécolas dun · 
mercado goverríado pola 
publicidade: 

nalgun momento o problema que 
se ven no mundo é enorme. Non 
pode ser que os paises máis ri 
cos do mundo, que son os de 
América Latina, máis proporcio
nalmente que Norteamérica, que 
sexan debedores, é que lles es
tán roubando a traveso da infla
ción. Chega un momento en que 
todos os países do mundo están 
aforrando en dólares, que nen 
sequera son de papel senón nú
meros de canta. Apesar de todo 
Norteamérica gasta moito máis 
do que ela produce e do que 
rouba e iso está provocando 
unha crise que ten que rebentar, 
e por iso digo que as solucións 
van vir de fóra porque esa situa
ción vai repercutir en todo o 
mundo . 

... unha solución _ conflitiva, 
pois? 

Conflitiva, claro 
Paradoxicamente parece 

como se os momentos de libre
cambismo sempre lle favorece
ron máis á Galiza que a outras 
partes do Estado. Nos grandes 
momentos do liberalismo eco
nómico, Galiza deféndese moito 
mellor. Agora estamos nun mo
mento dese tipo, "abaixo barrei
ras e cada quen que venda 
como poda". Galiza ten máis 
posiblidad~s? 

Se Galiza dispuxera dos seus 
recursos si, pois que ten unha ri 
queza enorme. O que pasa é que 
se están beneficiando uns can
tos especuladores. E o problema 
do mundo é que se está tratando 
igual aos especuladores que aos 
produtores. A idea de recuperar 
Sargadelos, o que vai implícito 
na idea de lbáñez, i é asociar re
cursos para satisfacer r.ecesida
des concretas que é o contrário 
do capitalismo, que é asociar in
tereses para explotar recursos, 
necesidades e explotar a Dios 
bendito. 

, E.que fan as Administracións?, 
protexer aos especuladores. Por 
que, qué é a banca?. Nun cata
clismo desaparece a ba11ca e 
non pasa' nada, o único que se 
cría é u.n pequeno problen:ia de 
troco e de pago. Pero ao d1a se- · 
guinte tes petróleo, tes cebo!as 
e tes patacas. Pero a banca e a 
que move todo, manda por rib~ 
do goberno ... esta é a causa: ha1 . 

· unha proteqción clarísima ~? es
peculación frente á produc1on. 

Pero todas as ideas que no 
capitalismo foror:i ·contra iso de
ron nunha via morta, porqu~ o 
que aboia do capitalismo e ,ª 
idea ·de especulación. O padrs 
con Estado máis complexo ª 
histé~ria, os' EEUU, _ ve~e ag-ora 

· nunha crise tremenda pola es
pecl!l~ción. selvaxe 

Si porque. o que falábarry':s an
tes da América Latina e unha ~ 
idea brillante desde o P.ont?. de 
vista da estraté~ié¡l, "sucionamo-
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llo todo sen que se den canta", 
pero vai ter, está tendo, a sua 
contrapartida. 

Unha das ideas defendidas 
polo galeguismo é a do coope
rativismo que na América se viu 
con ilusión e parecía unha fór
mula feliz de conxugación da 
empresa con propriedade priva
da. 

Os cooperativistas de Fran
queira están contentos porque 
funcionou comercialmeote pero 
foi moi aproveitado o cooperati
vismo para moitas trangalladas. 
Hoxe o sistema capitalista está 
desfeito e vivindo dos favores do 
Estado. Está arruinado comple
tamente. 

Referiame ás cooperativas li
gadas á tradición, ao uso dos 
próprios recursos, estou pen
sando no País Basco 

Se estás a pensar nas de Mo
dragón non hai que facerse moi
tas ilusións, porque se basean na 
sociedade de consumo e depen
den do Estado e poden fracasar 
en calquer momento. 

O problema está en facer unha 
reformulación na que non se vai 
poder evitar a empresa pública 
nomeadamente na explotación 
dos gr:andes recursos. A Banca 
ten que ser estatal, pero a em
presa estatal ten que iuncionar 
ben. . 

Nese ambente de raposería e 
roubo da riqueza de Galiza, a 
·evidéncia de Sargadelos é de 
confianza na saida do país. 
Agora talas dun periodo de tem
po de esperanza e de agardar. 

O ílUe digo é o que se . dixo 
sempre .en Galiza "non ternos 
máis bois que os que ternos e te
rnos que arar con eles que non 
hai outros" ._ Hai que ir pouco a 
pouco e . haberia que plantexar 
tmha . política de información 
adecuada. 

FRENTE Á DESMEM.ORIACIÓN 
Falas. dunha espécie de. 

resplandor da verdade históri
ca. Hai uns dias afirmabas que 
Galiza no 36 perdér.ao todo. Cal 
era o proxecto do galeguismo 
naqueles anos?. . 
. Eu non quera usar o termo na

cionalismo porque usábano ·ta
mé'n Risco ou Alvaro das gasas· 
e ... 

... e tamén Castelao 
Pero non se chamaban nacio

nalistas. Castelao e Núñez Bua 
son quen levan a idea de que se 
chame "galeguista" o partido. O 
galeguismo está feito sobre os 
movimentos nacionalistas, por
que nese momento está circu
lando no mundo que, o n!3.ciona
lismo e o ,socialismo son os que 
están dando paus na Alemaña a 
todas as ideas, e usan o termo 
galeguismo para eludir ·a verba 
nacio,nalista. E durante a guerra 
nós éramos ·os roxos e os fran
quistas os "nacionalistas", e dal
gunha maneira o termo naciona
lismo implica certa confusión. 
Quen mellor solucionou o proble
ma das nacionalidades -máis 
de 160- foi a URSS e ali non 
empregan o termo nacionalismo. 
Cada un está marcado pola his
tória e eu respeito a quen hoxe 
se chaman nacionalistas. 

No 1936 .eu estaba nas Xuven
tudes Unificadas, e nós fixemos 
máis pala autonomia qae os ga
leguistas. Pois o PG era un parti..: 
do culturalista. A autonomía trou-

. xérona todo un grupo de Parti
dos, pero a idea de autonomía 
nacia de todos -eles. E non está 
ben contada a h~stória. 

No terreo próximo e indo cara 
atrás e voltando ao proceso que 
se iniciaba cando o 18 de Xullo, 
na Gaiiza estábase dando un in
tento de mudar radicalmente as 

·'cou.sas. ' 
Non só na Galiza, senón na 

Espa~a . e n~ Europa. Todos os 
movimentos ·culturais tiñan un 
compromiso social. Hoxe fálase 
das vangardas e aquelas vangar
das verdaéteiras· tiñan un com
promiso sqcial cando no século 
pasado decían "hai qu~ acabar 
coa Académia e a sociedade que 
ela representa". E a cúsp·ide das 
vangardas chega na U RSS cos 
constructivistas que di que .a arte 
.ten que ser o laboratório da vida. 

. Na Galiza está fervendo isto 
· tamén·, e Galiza reivindica tamén 
a sua memória histórica, e para 
nó~ foi moi duro todo o que so
breveu. O povo español foi o , 
.má~s heroico do mundo e é o pri
me1ro que ,se ergue e.n armas 
contra ·o .fascismo. O povo colleu 
as armas no- 36 porque es.taba 

. necesitado dunha revolución non 
por arde do goberno· da Repúbli- · 

· ca. A República era un paso para -
a re~~l~ció.n,. .. indubidabelmente. · 

lidadé para .todo o mundo, e asi\ . 
o explicaba nun traballo en A 

· NOSA TERRA, e· xa . despois no 
1963, o Cdnsello de Galicia, no 
que entraran xentes que non ti
ñan representación -algunha xa 
non tiña valor de fideicomisaria
to. -
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.c~mo quen di 

Irnos -de 
mal en . -
p~or 
MANUEL LUEIRO REY 

Ainda compren.dendo o terror 
baixo o que se vivia r:io franquis
mo, as relacións políticas coas 

- xentes. galeg~istas do interior 
foron en vários momeatos con-
flitivas · u 

E a xente tiña conciéncia diso, e 
tamén os que estaban na frente. 
E en poucas· horas estropeáron
nqs todo e aqui na Galiza, pior 
que en nengunha parte. 
. Na Ar-Xentina tratei especial

mente a Seoane, Lorenzo Varela 
e Dieste. Castelao xa morrera e 
tamén estaba nesta liña. Caste
lao non era un home de dereitas 
e non hai máis que ver com¿ 
está defendendo a Revolución, e 
está completamente convencido. 
El comprende tamén o labor cul
tural dos movimentos galeguis
tas ~ o positiyo· del. ·O galeguis
mo e un mov1mento cultural que 
está tratando de coñecer Galiza 
e Castelao está consciente diso 
e da necesidade · de coñecelo 
para facer unha revolución, que 
non é o mesmo de Otero Pedra
yo. Eles apesar diso querianse e 
comprendianse moito. 

Otero . tenme dito que non 
comprendía como Castelao "se 
complicara a vida1

', e quería ter , 
eses coñecimentos para facer 
unha revolución. 

Pero dese tempo do 36 ao 50 
terán moito ainda que contar. 
Que sucede nese periodq? 

Castelao está facendo o que 
pode na América. O labor dos 
exiliados é heroico pero non che
gan a un entendimento. Castelao 
imediatamente que ve as posibi
lidades de facer coúsas e ponse 
a organizar o Consello de Galiza 
como único ente posibel con 

, rango de fideicomiso, de osten-
tar a vontade do povo. . 
. Unha recoñecida persoa do 

galeguismo dicia, a respeito do 
meu último libro [retírese a Gali
cia Hoy], "nós quedamos un 
pouco mal no teu libro porque 

. dis que non quixemos axudar a 
· Castelao no Consello de Galicia. 
E é que non representaba a to
das as forzas do interior". lso é 
'unha equivocación porque non 
podía representar a .todas as for-

. zas do interior pois ·esas· mesmas ·
.xentes que me diGian isto cons·i
derábanse' elas Rróprias as for
zas do interior, e nós aqui tam
poüco estábamos dacordo con 
eles. E quen as· puña de acordo 
~e estab~n perseguidas?. Estes 
eran uns.señores que talaban só 
. no seu próprio no me e querían 
ter un ha representación . no Cón
sello de Galicia. E Casteláo facia 
a!gC? que debía ter visos d~ _lega-

n día dixen (Buenos_ 
. Pero cbido que iso non ten de- ~ Aires, -ano 1968, Fe-
masiada importáncia. ·castelao derác1ón de Socieda-
non estaba .... dacordo ce.as xentes des Galegas, camaradas 
do interior en canto á forma 'de exiliados · en loita permanen-
actúación, pero si en canto á vi- te) que non ía alí para talar 
sión de Galiza. El mesmo día de da nasa terta --Oaliciá- '-

.. Riscó "cando chegue onde el co- deixa!ldome levar ·polos ca:.. 
llo .e cúspolle nun olio, pégolle rreiros dos . tópicos -"terra 

· unha patada, tíroo .no chan e mimosa, que cree en.bruxas, 
lago doulle unha aperta", e creo de. xente mansa como bois 
que nen -isa merece Risco. Gas- · que segue ao ·cabaleiro da 
telao' pensa que hai que conducir sú~ burra famenta"-porque 
as causas pero hai que aprovei- se o facía botábame tora do 
tar aos homes. · meu tempo e daría orixe á 

Castelao no ano 44, nun dis- máis gránde inmoralidade da 
curso seu xa di que o Sempre en miña ·vida. E tiven que talar 
Galiza reflexa en jdeas o que o do que entón acaecía á máis 
album Nós expresara ·en debu- gránde no naso . país, que 
xos. E di con moita galanura que · era ·nen r:Dáis nen menos, 
agora que as-suas ideas prenden que o. aldraxe dos mandóns 
rio povo."os nosos amigos tratan franquistas chupando o san-
de descalificarme como político gue do pobo, enchéndose 
e están a dicer que son un artis- de cartas gañados de mala 
ta". maneíra, manten do a fame 

· Hai esa denúncia pero non (¡qué paradoxa: mantendo a 
quer dicer que vaia .romper co'n fame!) como xeito d~ que os 
eles. Pouco despoi~ vese. con . negocios porcos tiveran bo 
Otero Pedrayo, que: non com- camiñar· ~e os homes non 
prendía a Castelao en canto ás despertasen para que non 
suas posicións sobre a guerra ci- · loitaron desconfra o tempo 
vil. E é que o que pasou aqui non hasta endereitato. 
pasou_ en nengun lado, foi algo Se hoxe voltase a Buenos 
tremendo. A xente ·asilvestrouse Aires (láiome moito, mais -
a base de. talar e machacar sobre penso que non digo nada de 
anticomunismo. Ainda non se máis) tiña que deci-lo mes-
pode dicer todo .. o que pasou mo. O· mesmo coas mesmas 
por~ue desvalorizas ao home .e verbas. O" mesmo co mesmo. 
convértese ao home .nun pelele, senso. O mesmo co mesmo 
xentes que ao rnellor eres que noxo. E se houbese que si-
foron grandes persoas e conver- nalar algl!én cq dedo, tiña 
téronse en peleles palas moreas · que estar sinalando aos 
de causas que lles obrigaron a mesmos de entón, ou ós fi-
facer. Era dificilísimo convivir no llos dos mesmos de entón, .· 
frariquismo porque a xent~ .tiña . coas mesmas mañas de ga-
medo e o medo era libre. lopíns. ~ ·. 
Cando menos na Alemánia e na . ¿ Vo$tedes . reparan . nas 
ltália, cando foi derrotado o fas- cousas que están .ac~ecen-
cismo, impediuselle a quen tive- do? ... Pois se reparan, teñen · 
ran responsabilidades nel ace- que estar de aeordo co que 
der posteriormente ao·poder... digo. E entón, ou un énchese 
Pois xa ves, na Gali.za noméase de no:Xo, de carraxe, de mer-
presidente da Xunta a µn aviador _ guranza, ou fartase de rir. 
fascista. Porque Albor no' 1938, Cada día, os xornais traen 

. e isa sábese, non é algo novo noticias tan sabrosas, que o 
que eu _diga, foi aperfeiz()arse máis pitoño olla como imos 
como piloto a Alemánia no 1938. · camiñaodo. Exemplo simple: _, · 
· Pero · voltando aos exiládos,. O día oito deste mes, un 

. coas persoas que máts .convivin xornal di: . "No despa~ho de 
en América -_ foron Luis Seoane Laxe . consideran que Albor 
que era do . Partido Galegui.sta _ debe abandoar a residencia 
que podía estar nun PG comu- · de Roxos". "No palacio pre-
nista; Lórenzo Va~ela,que era co- - sidencial hai persoal contra-
munista ~con Dieste que tiña un fado". "Entre este persoal, 
coñecimento grande do márxis- hai dous cociñeiros. Todo 
mo. Cando .Seoane .chega aquí isto supón unhos .gastos de 
nos 70 e se elexe o Patronato do arredor dun míllóns de pese-
Museu Carlos Maside, á quen se tas mensual". "'Resulta para-
mete?. Seo~ne escolle a Otero, dóxico ollar ao présicJ.ente in .:. 
a Piñeiro, a Paz Andrade ... e que vestido con coche e chófer 
xente nova habia? Eses homes prestado". "O xenro de Fer-
ainda que non esteñamos dacor- nández Albor, levou as cha-
do prefiro non romper con elés ves da caixa do despacho,· e 
porque fixeron un ldbor moi im- tamén se levou o· .segredo 
portante ainda que non fose 0 sobre o paradeiro dos 
que o próprio Seoane desexaba. 16~800.000 que constituían 
·Porque o labor dos exiliados foi os presupos.tos do protoco- -
importantísimo e ainda non se lo". '~ caixa, tivo que ser · 
ten contado o sacrifíci.o voluntá- forzada polos novas inanda-
rio ao que se someteron entre- - ·farios" · (Supo(ío que. sería a 
gando a sua vida. De todo iso base de soplete, como na . 

· a'inda non se ten talado abondo. "Operación Rififí" .) "Na caixa 
E indo a outro tema. As refe- só deixaron 70.000 pesetas 

. réncias teñen que estar funcio- para paga-las facturas que 
na autualidade se están 

nando 'constantemente, e ainda amontonando rio despa- · 
que tacticamente non sexa -asi cho". "As facturas que che- · 
ternos · que seguir falando dó gan son de gastos de vi axes, 
país; da independéncia... comidas, hoteles e · agasa-

En ·.canto á independéncia de llos, entre outras miunzas". 
Galiza é moi dificil· porque oen Logo· ven 1.mha fotografía, 
hai consciéncia nen as candi- onde· se olla o palacio.presi-
cións obxectivas para. propala. O . 1 dencial entre albres, e unha 
que hai que restaurar é a idea dé . neniña, como semente. E 
Confederación -de Povos lbéri- como pé de foto, este texto: 
cos. Unificarse o máis. posíbel "A residencia presidencial 
dentro do posíbel, con Portugal, ·preocupa ao novo gober~ , 
sen beate~ias. J • O no" ... iPois sí, digo 'eu, que. 

XAN CARBALLA (pasa á páxina .23) 
GUSTAVO LUCA DE TENA 
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Criada 
unha comi·sión · 
cidadán 
en defensa 
da Ria 
de Pontévedra 

Celulosas-Elnosa 

O pasadó cirmo de INovem
bro quedou oc;msfüuída eri 
Pontevedra tmha "Gon11iSió11 
cidadá en defensa da IR:ia"". 

Os ataques á. 1d'8! si01111, se1-
gundo a comisión, cada dia 
máis intensos, a co:ritami11a
ción máis forte, a destrución 
da flora e fauna locais máis 
devastadora. Durante un co
lóquio · mantido nun dos ho
teis da cidade pontevedresa 
foi analisada esta situación 
de perigo. O arquitecto César 
Portela apresento.u o tema, 
sinalando os ponentes a dra
mática situación, tanto nos 
aspectos de contaminación 
como de destrución. Cerrou 
o acto César Mosquera invi
tando a integrar-se nesta co
misión para sair ao paso do 
pro?<ecto en curse> de planifi
cación urbana. 
_ Vários son os axentes per
turbadores da Ria de Pont.e
vedra. O primeiro as factorías 
Celulosa S.A. e Elnosa. Ta
mén afecta ao rio á empresa 
Tafisa. As· tres verten na Ria 
sen depuración correcta, rea
lizando unha operación na 
primeira fase . dé produción 
industrial, remesando a ma
téria sen elaborar a outros lu-

. gares do Estado. 
Ex.istE;! igualmente, a conta

minación orgánica dos verti
dos · non depurados de todos 
os concellos ribeiráns. E hai, 
para mais perigosidade, ·os 
· proxectos vários duplos: pa
seo marítimo de tránsito rápi
do e auto-estrada Santiago
Pontevedra que cruzaría a 
Ria perta da ponte da Barca. 

O arquitecto Portela que 
advirte nos proxectos urba
nísticos en curso certos acer
tos indubidábeis, pansa que 
tanto o paseo ' marítimo ao 
longo do río _como ó paso da 
auto-estrada tal como hoxe 
se pretende, son un· dogal 
para o desenvolvimento da 
.cidade. Ambos pode ser 
substitudos e a auto-estrada 
debería desviar-se lonxe do 
núcleo urbano. 

Un dos concorrentes ao. 
colóquio mencionado insistiu 
en que mesmo en Madrid se 
asumía que Celulosas ·· de 
Pontevedra era un dos casos 
mais graves de peri9osidade, 
que-só é;l organizacion cid~dá 
podía provo<?ar o trasladq, 
pero que era na CEE onde se 
cuestionaba gravemente· a 
aportación da Galiza en bei1s 
alimentários como compe
téncia moi alta e por iso inte-
resaba manter a tese da Gali
za como produtora de madei
ra, alno menos competitivo 
cos países da CEE Norte. O 

.O PSOE . ~uere ·"carga·rse" á? J.J.S.s.· 

En Vigo alunos de BUP 
.. fan tUmos obrigatórios de. noite 

A confusión antre as 
mobilizacións estudantís 
semella medrar de ano en 
ano,. afeito do que non 
deixan de ter culpa os meiq~ 
de comunicación e cartas 
organizacións e "líderes" de -
esc·asa implantacióon. Para 
máis "inri" están-as liortas 
entre Xuventudes Socialistas 
e PSOE. Pola sua banda a 
·Plataforma Aberta de 
Estudantes, prefire comezar 
as causas desde abaixo a 
base de coo.rdenadoras en 

- cada instituto, 
füncionamento xa 
1empregado o áno pasado e 
que dera como fro:i1to a maior 
mobilización celebrada na 

· que participaron en 
Compostela uns 8.000 
estudantes de toda Galiza; 

Na Universidade compostelán o 
problema do edificio dé Matemá
ticas (ver números anteriores de 
ANT) volta renascer cada vez 
que chove. Un edificio que cus
tou 400 mi1llóns de primeiro in
tento e outro tanto en repara
ción, continua en pésimas condi

A confusión no mundo estudia.ntil pode aclararse nas próximas semanas 

cións. Os estudantes sairon, Socialistas contra 
neetas últimas semanas, várias socialistas 

· veces á ~ua, esixindo que se re-
pare e a abertura dunha investí- No ensino . medio-reina polo mo
gación que depure responsabili- mento a confusión. A FAXEGA 

, dades. · · · · de David Balsa, membro das Xu-
Os de Bioloxia pala s-ua. parte veritúdes Socialistas, convocou 

qUéixanse de non teren clases f!té agora unha mobilización á 
Práticas, nen materral, pe'sie a que asistiron 500 estudantes e 

todas as cámaras de - tv. -dos 
tela abonado no seu momento . arredores, como sempre_.qu~e ac-
xunto coa · matrícula: tua este mozo.-

Os éstudantes composteláns As Xuventudes Socialistas en-
sinalan tamén o cámbio de atitu- cóntranse ante un problema de 
de (para pior) do reiterado que supervivéncia da-do o interese do 
"qerra as portas e chama á poli- PSOE por suprimilas. Con esta 
cía cada vez que-hai unha maní''. intencion foi criado o- grupo de 

Estudiantes Progresistas, máis 
· Na última ocasión, dez estudan- na onda oficial. 
tes que conseguiran- penetrar no 
edificio fóron agredidos por un O Sindicato de Estudantes in
bedel en preséncia do xerente, tenta implantarse na Galiza, cou:
Pancho_ Candela, que "non viu . - sa qúe o ano pasado non-logrou. 
nada". o mesmo bedel, quen xa Canta para iso ca apoio de 
tivo problemas cos-seus campa- CCOO e ao parecer tamén de 5 
ñeiros, causou no mesmo · suce- liberados traídos de fóra do país. 
so unha ferida a ün estudante A Plataforma Aberta, a única 
pola que tivo que ser atendido org~nización de carácter asam-
no Hospital Xeral. Con este moti- bleário,,, non realizou até agora · 
vo apresentou denúncia no xul- nengunha convocatória e prefe-: 
gado. O reiterado afirmou pola riu manterse aJlea á confusión. O 
'sua banda qué non había nada seu traballo estase dirixindo á 
probado. criación de Comités Abertos ou 

No exílio nordeariiericano 

Coordenadoras de Estudantes 
en cada instituto, aplicando a tá
boa reivindicativa do ano pasa
do, con certas actualizacións. Ao 
seu entender hai condicións ob
xectivas · para a mobilización, 
pero conviria empezar por abai-

. xo aclarando e unindo as diver
.sas iniciativas. 

Noctámbulos en Vigo 
En Vigo déronse desde o comen
zo de curso problemas de impor
táncia. Faltan 2.00Q prazas esco
lares. Compririan tres novas cen
tros para evitar que alunas do 
Calvário ou Meixueiro teñan que 
recebar as clases en Coia. O 
problema esta "solventándose" 
coa criación de dobres turnos: 
primeiro e segundo de BUP pa
las mañás e terceiro e COU, os 
máis problemáticos de cara á se-

· 1ectividade, polo serán, de 15,30 
a 22,30. 

Por outra parte os estudantes 
de FP do Meixoeiro queíxanse 
de non contar con profesorado 
abando e de non ter material 
para práticas, nalgunhas ramas 
como mecánica, etc. O 

M.V. 

Morreu .Otero Espasandin 
. 6 13 de Outubro pasado falle
- cia no hospital nordeamerica
no de Betsheda Xosé Roxélio 

- Espasan'din. A notícia, como 
- xa é dramática rutina cande ta-

lamos dos nasos exiliad9s po
líticos, non saeu. en nengun 
meio pe comunicación galega 
e chega a nós -un rnes despois. : 

Otero Espasandin naceu un 
9 de Decerribro do 1900 en 
Cerdedo, seguiu a carreira de 
Maxistério -e aos 20 anos, fa
cendo a mili en Marrocos, ·co
ñeceu a Rafael Dieste ao · que 
o uneu unha amistada inque
brantábel. Tomamqs todos es
tes dados biográficos da nota : 
que na· Enciclopédia Ga1ega 
elaborou ·outro seu amigo, 
Francisco Fernández del Aie-

~ go. Estudou en l\1adríd ·para 
aperf.eizoar estudos, cursando· 

-tamén-Matematicas e Filosofía 
e estivo moi ligado a Amado 
Carballo e Manuel António, en
comezando no periodo repu-

blicano _a escreber poemas xa 
en galega. " · 

Ca estalar do 18 de. Xullo in
cqrpórase á ·zona republicana 
e exílase ao final da contenda, · 
pasando un importante perio
do na Arxentina (1941 ). Ali tra-

balla ná Editorial Atlántida co
mezando a publicár numero
sos volumes de Qivul9ación 
científica e carácter didactico; 
a ese labor .. de edición acre's
centou dous· volümes de en
saios, "Nuevo tablero de 1;:i po
lítica mundial" e -"Riesgo y pro
mesa de Ja ciencia", firmado 
co seudónimo : de Norman 
Beechdale, e fixo .tamén crítica 
de arte, nomeadamente unha 
importante monografía sobre 
Manue.! Colmeíro. Pesie a que 
a sua ·.- obra en galega estivo 
adicáda en excalusiva á poesi,a 
aind.a está .iné ita a pesar de . 
ser incluida nalgun ·vol u me an
tolóxico. Finalmente, exilouse 
a EEUU onde foi profesor na 
Uijiversidade áté a sua xubila-
ción. · 

Segundo as nosas notícias 
un grupo de familiares e ami

. gas de Cerdedo proxectan a 
posibilídade de erguerlle un 
monumento na sua_vila natal. 
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Eleicións na Función 
Pública 

Escándalo 
na financiación 
pre-eleitora·1 
.a tres 
sindicatos 

Segundo un acorda asinado 
entre UGT, CGOO, CESIF e 

· o director Xeral da Función 
Pública da Xunta de Galiza 
estes tres sindicatos recebe~ 
rán unha cantidade de 15 
millóns de pesetas en calida
de de financiación "pola sua 
dedicación, traballo dos 
seus membros, etc." nas 
próximas eleicións á Función 
Pública. 

Desta maneira por · exem
plo aparece fixada a cantida
de de 50.000 pesetas por 
asisténcia de cada militante 
sindical a cada unha das oito 
reunións que celebre a Xunta 
Eleitoral Central que compo
ñen 12 persoas. 

Dase a circunstáncia sur
prendente, neste acordo fir
mado palas partes, que a 
subvención por número de 
delegados eleitos e votos re
cebidos superará escasa
mente os cinco millóns a re
partir proporcionalmente. 

Ven ser asi o caso de que 
nun sector no que até agora 
non se tiña celebrado elei
cións e polo tanto non existe 
nengun tipo de representati- . 
vidade legal, tres sindicatos, 
ca beneprácito da Xunta, re
pártense previamente á cele
bración do proceso_ eleitoral 
unha cifra veces superior á 
marcada para o reparto en 
función dos resultados fi
nais. O 

A Conselleria de 
Sanidad e 
recoñece a 
incidéncia 
excepcional de 
portadores de 
SIDA en Povisa 
A incidéncia excepcional de 
portadores asintomáticas de 
SIDA na unidade de hemo-
diálise de Povisa non está 
causada por nen9un tipo de 
contaxio hospitalario, se[iun-
do pontualizou o consel eiro 
de Sanidade da Xunta, Pablo 
Padin. "A Consellaría garanti-
za plenamente esta unidade 
de hemodiálise, na que se 
practicou de a pouco unha 
revisión das que tacemos re-
gularmente". 

·A perguntas de A NOSA 
TERRA, sobre esta concen-
~ración de portadores de VIH _ 
.(Virus de lnmuno-Deficiéncia 
Humán) na sección de Nefro- . 
loxia de Povisa, o Conselleiro 
precisou que "a incidéncia 
excepcional de portador:es 
de VI H deriva de anteceden-
tes de pólitransfusións nos 
pacientes. Compre ter canta 
de que, por padeGer algu~s 
deles hepatite, se o contru:c10,. 
tivese a sua orixe no func10-
namento da Unidade caberia 
iguaimente esperar un alto 
número de . casos desta 
doenza viral, pero non é así. 
A Consellaria está a realizar 
un pontl.fal seguimento de es-
tos . casos e .garantiza q~e as 
condicións en que funcionan 
a Unidade cumpren todos os 
requerimentos" . O 
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Porto,1 - Madrid,2 . CAMPEQATO MuNDIAL DE XADREZ 

A raiz . do· toxo verde . . Lixeira ~avantaxe 
non fOi moi mala de arrincar de KaSparov . 

- . Desde o dia 12 de Outubro celebra-se en Sevilla 
' r 

O esc:ritqr Alberto Avendaño est~yo ces .afeizoados gal~gos 
que v1axaron a Oporto a presenciar a confrontación entre a 
equipa local e o Real Madrid. 'Desde o autobús, o campo e 

a grada, Avendaño oferécenos as suas impresións dun 
espectáculo socio-futbolístico no que os galegas foron 

terceiros en discórdia. ·· 

mol, .criar dous, tres, moitos Alju
barrota. Precisaban· retomar o 
sangue irmán brasileiro, facer do 
esférico a bunda (tala dos pretos) 
tremelicante e inapreixábeL d_un
ha muller de Nordeste. Pero Bra- . 
sil só asomaba na defensa, onde 
a cor preta e a recidume dun aa
tigo escravo da Bahía daban 

· consisténcia de ferro á retaguar
da portuguesa. O resto das liñas 
do Porto non atopaban as suas 
orixes. e naufragabao nün coque
teo inútil coa Europa Coníunitária 
de Michel ou Sanchís. Fin da pri
meira parte. 

A CATRO HORAS DE 
MADR.ID 

.(España)° o. campeonato mundial de xádrez entre Garri 
· Kasparov (campeón) e Añatoli Karpov (aspirante). . 
Estamos xa na ·11 ª pf=irtida. O resultado 6 a 5 favor do 
campeón. A história, do encentro até agora escreve-se 
en base a anédotas que falan das máis' de trinta 
cadeiras que o campeón probou antes de se décidir por 
.unha que só el sabe que ten de especial; dos · 
catrocentos mfllóns de pesetas de presuposto, que a 

. todo mundo parecen muitas; das exigencias do 
aspirante a ter liña direta de teletón con Moscovo; e de 
mil etcéteras máis que non son xadrez mais fan ruído e 
venden e tan correr regueiros de tinta que deitan nos 
fól;os xornalistas sospeitosos de non saber nada de 
xadrez.~. · · 

Na ·cuarta partida Kaspani· 
repite a apertura da segunda, 
mais Kasparov rexeita a nove
na _xogada que tanto dira que 
pensar ao Kasparov e fai ou- · 
tra xogada nova: esta vez no 

• movimento 10 . . O xogo de . 
Karpov é defectuoso e Kaspa
rov logra axiña unha posición 
millar ql,le finalmente gaña. 

Na quinta gaña Karpov cun-
ha curiosa manobra na varian-
te da troca da defesa Gruen
feld (1.d4/Cf6 2.c4/g6 3.Cc~/ 

__ , 

" 

O público portugués comportá..: 
base cunha corrección exquisita: . 
Sen agresividade contra os _ 
"Adeptos Real Madrid" que puña 
unha das portas de aceso ao Es
tádio. Os ''adeptos" agresivos e 
nazistóides españois foron per
feitamente neutralizados. A vio- . 
léncia neste tipo de confronta
cións é própria dos que carecen 
de vida, de intimidada, de filoso
fiá E Portugal é un país de filó
sofos. 

Comentabamos as incidéncias 
:. do encentro duranfe o descanso. 

Qúen é que ternos en Sevilla? 
Ternos un Kasparov en liña 
ascendente, que .xa gañou en 
encentras individuais a todos 
os xogadore$ occidentais 
máis importantes (Timman, 
Andersson, Miles, Hübner, 
Short) con autoridade _que nón · 
deixa lugar a dúvidas. El mes
mo o di: só me preocupa Kar
pov!. Un Kasparov todo terreo 
que pode sair co peón de. rei 
e co de dona; qué respósta ao 
peón de reí de Karpov coa va
riante Najdorf da defesa sici
liana (1 .e4/c5 2.Cf3/d6 3.d4/ 
c:d4 4.C:d4/Cf6 · . 5.Cc3/a6); 
para o peón dona ten desde 
a sua Gruenfeld, até o gambi
to de dona (1.d4/d5), pasando 
pala- íMia de dona (1,d4/Cf6 
2.c4 e6 3.Cf3/b6). Contra o 
·seu peón de rei o Karpóv res
posta coa defesa Petrov · 
(;1.e4/e5 2.Cf3/Cf6) ou coa Es
pañola ou Rui. López (1 e4/e5 
2.Cf3/C~6 3.Bb5). Contra o 
seu peón dona Karpov xoga o 

d5 4:c:d5) manobra ria. que 
ségue teimandQ no momento 
de. escrever esta crónica en · 
que xa se xogou a :partida ,. 

ALBERTO AVENDAÑO 

O carallo é se palmamos. Pero 
que dis! Non vai quedar títere! 
Coño Moncho! n tamén vas 
p'ali? Hala Madri! Vou. E ian su
bindo ao omnibus bufandas, go
rras, banderins e unha bandeira. 
Todo branco e con escudos e 
anagramas. 

¡Los carnés, idme dando los 
carnés! Dicia a muller da porta. 
Os carnés?, que carnés?! per
guntaba e perguntouse un mozo 
con graos na cara e camisa de 
leñador canadiense. Un persona
xe tal que-recén tirado do filme 
"Sete noivas para sete irmáns" 
pero que, no canto de se pór a 
danzar entre os toros das árbo
res deitadas a golpe de macha
da, ficaba ali abriado, estantío, 
pampo perante a demanda da 
sua carta de identidade. Nunca 
pensara que tiña que pasar unha 
fronteira. El ia ver un partido, non 
ao estranxeiro. Nascera en Pete
los, vivia en Petelos, traballara en 
Madrid na construción, engrosa
ba -sen o saber- as estadísti
cas da inmigración, eufemismo 
sociolóxicQ para designar aos 
emigrantes sen pasaporte. Com
prendeu antón que Portugal é o 
estranxeiro. 

Viaxábamos nun autobus con 
seis persoas castellano-talantes, 
catro por educación (xóvenes) e 
duas por nacionalidade. Os cin
cuenta restantes eran persoas de 
expresión, mentalidade e mala
hóstica meridianamente galegas, 
sexo masculino. 

Pasada a fronteira, tal escadra 
de nativos pegou fronte e nariz 
contra os vidros do omnibus e 
dedicáronse, nesta primeira par
te da viaxe, a mandar os comen
tários sobre Portugal · máis re
tranqueiros e despiadados que 
eu ouvira na miña vida. · Acenan
do, asubiando, aturuxando, mos
trando bufandas do Real Madrid 
aqu.eles galegos ·eran saudades 
desde as beiras .das ruas por ra
parigos que viraban o polegar 
contra o chan ou coa man repre
sentaban un par de cornos que 
non trupaban. Pasaba o tempo e 
ao naso pé pasaba tamén aquel 
t-Jorte.,portugués no qué os via
xeiros se resistían a se· recoñe
cer. Todo era demasiado próxi-

. mo e demasiado seu. Tiña razón 
o mozo coa camisa ·de leñador 
canadiense: estábamos na casa. 
Ur:iha r~ón para .o desprécio. 

. Mir~ p ah! berrou alguén dende 
atras. Un povoado índio! Excl~-

mou. Eu tamén mirei: había feira 
en Caminha. Pasaba parte da 
Galiza en imaxes diante dos ga
legas, entre a gargallada e o olvi
do. 

O SELTA O PRIMEIRO 

O estádio Das Antas estaba cheo 
a rebordar. Os Ultra ... Sur, ese 
grupo de ideoloxia e maneiras 
fascistas, ocupaban parte- das 
bancadas do Fondo Norte. Perta 
deles, unha bandeira galega dei
xábase ver con timidez e un be
rro de ¡Hala Porto! con acento 
galega sur:xiu e esmor~ceu, 
apoucado. A miña beira un mozo 
levaba unha gorra do Celta, unha 
bufanda do Madrid e abalaba 
inumerábeis banderins da equipa 
española na man esquerda. Coa 
direita fumaba. Ao longo do en
contro inteireime que seguía ao 
Madrid de sempre, que o vira co 
lnter na anterior tempada, que 
tora a Munich, que estivera en 
Valéncia, que era mecánico. 

O Porto tiña que marcar un gol 
e impedir que lle marcasen para 
superar a eliminatória. O Madrid 
tiña que conter, nor:-i arriscar, 
aproveitar a mínima se se lle 
apresentaba e deixar que o Porto 
fixese o gasto. E iso foi o que 
aconteceu no primeiro tempo. 

Xoga ben o Porto. ¡Que bonito! 
Sonche unha equipa moi séria. 
Dixen, exclamei e apontei. ¿E 
lago ti de onde es? Perguntoume 
o mozo da gorra do ·Celta. Eu 
son de Vigo. ¡Ah, isa tamén cho 
digo, eh! O Selta é o. primeiro, 
pero logo o Madrid, pero o Sel
ta ... ¡As causas como son! ¡Pero 
ten que gañar o Madrid, home! · 

. Dixo o mozo cos ollas ben aber-
tos. · 

O Porto estaba a xogar con rit-· 
mo de samba cautelosa, tímida, 
europeizada. O Madrid retardaba 
o seu xogo futboleando a mé
dias, sabedores de que o Atlánti
co non podía bañar a ·Meseta. 
Pero o dianteiro qrxelino da equi
pa portuguesa provoca, tatogra
fia e revela unha falta para que o 
árbitro . pite sen dúbidas. Lanza 
Sousa. A bola voa inalcanzábel. 

. O Atlántico acababa de mollar 
Madrid, entrara por Princesa, 
alagara a Praza de España e su¡ 
bira, trio e soñador, Gran Via arri
ba. Agora o Real Madrid estába 
abrigado a marcar, pero seguia 
tecendo un fútbol tardón, prepo
tente e inútil. Agora a· Porto de
bia consolidar o resultado: en
cber de birimbaos o céspede · 

· óusei afirmar que se gañaba o 
Porto estaba ben para os · gale
gas porque -expliquei- "todo 
queda na casa". ¡Pero_ que dis! 
Fun interrompido por un mozo 
duns trinta ános e cerrado acen
to do Norte da Galiza. ¡Mira! -
ameazoume cun dédcr- Eu son 
de Montarte. ¡E a miri que!, pen
sei eu -mentras puña cara de es.
tar realmente interesado no seu 
lugar de nascemento. ¡Mira!, ~e
-petiume como se pensase que 
eu traballaba para a ONCE. Eu -
·continuou- son de Montarte -
repetiu. Eu colla o coche en 
Montarte e en catro horas estou 

-en Madrid. E non dixo máis -
nada. Debia eu entendeJ que o 
seu nacionalismo respondia á . 
fórmula: 

ser-español ::::::: velocidade . ? · 
tempo 

Non me atrevin a pérguntar o · 
tempo que lle levara a aquel 
mozo chegar ao Estádio Das An
tas, pero a crispación do seu 
rosto denotaba non só certa eu
fória deportiva, senón sobretodo -

- unha necesidade imperiosa de 
ser oµtro. Non o de Montarte, se
nón o de Montarte que en catro 
horas chega á Po·rta do Sol da 
capital: 

Na segunda parte a equipa 
portuguesa deu a impresión de 
que a única consign_a concebida. 
nos vestuários tai "seguida asi". 
Má causa se o combinado con
trário regresa ao campo con al
gunha surpresa á que lle 'hai que 
responder. A surpresa, claro, tai 
Llorente: catto xogadas, catro 
cinturas de defensores portugue
ses rotas e dous goles. As pon
tas desasistidas, o médio campo , 
lusitano non peneiraba· ben e a 
defensa encontrouse co xogo ra
toeir:o do sobriño de Gento dan
do un, dous, tres pases da marte 
consecutivos. Habia que reac
cionar, pero despois do segundo 
gol Portugal xa non reacciona, 
sofia. Olla para a liña americana 
do horizonte e saña paciente con 
tempos mellares. 

Era a madrugada do xoves 5 
de Novembro. O. toxo verde tora 
esmagado pala bota castellana, 
a sua raíz extirpada con facilida
de. Os drqgóes azuis taran abá-

. fados polos fidalgos da Meseta. 
Era noite pecha. Os galegas re
gresaban cara . a Tui rufos, con
tentos, encantados. Fixeran. .sua, 
outravolta, ünha vitória allea. O 

· gambito de dona; a -defesa 
Ninzoíndia· (1.d4/Cf6 2.c4/e6 
3.C~/Bb4); ou ben a defesa 
índia de dona. · 

O desenrolo das 
partidas · 
O guión ·da película que _íamos 
ver parecía escrito, · e asi o 
confirmava a primeira partida 
de Sevilla (brancas . Karpov, 
corno en todas as impares): 
unha defesa Gruenfeld coa . 
mesma variante xogada en 
Londres na partida tres e en 
Lenh"lgrado na trece. Resulta
do empate: Kasparov apre
sentou .unha novidade na 10° . 
Xogada, porén Karpov tivo 
oportunidade de ataque, mais 
no momento decisivo -xoga
da 14- escolleu un camiño 
tranquilo. 

Na segunda partida xurdíu 
o bombazo: Kasparov chegou 
como sempre algo cedo, o ár- · 
bitro botou o seu relóxio a an;.. 
dar, sentou, non moveu, fitou 
para o públi.co e para o tabu
leiro; c;:oncentración, agardou · 

· polo Karpov. Que· estava a pa
sar? Entroü o aspirante, sau
do e troca de -penetrantes 
aliadas, sentan, 1.c4, tita o 
público, flashens dos fotográ- -
fas, apertura ingle8a que el 
nunca xogara, o Karpov lívido, 
rebúmbio na sá de prensa, fe
licidade na cara do campeón. 
Lago de seis minutos respos
ta o aspirante. Xogan a-mes
m_a pqrtida que X.a xogara Kar
pov contra Korchnoi no cam
peonato do mundo de·. 1981. 
O campeón .arreda-se de 
aquela partida na xogada 7ª. 
Na nqvena o aspirante fai 
unha novidade teorica, unha · 

· xogada completamente nova, 
o campeón medita a resposta . 
despois dunha hora e vinte 
minutbs; afina! vitória de Kar
pov. Un trunfo sociolóxico.· 

Na terceira partida repite-se 
a variante da primeira, mais 
Kasparov millo(a ,a sua aper
tura e igual: novo _empate. 

duodécima. · . 
Na sexta outra volta apertu

ra Inglesa con variación de 
Karpov xa na segunda xog'a
da, millar . posición para Kas
parov, mais empate. 

, Na sétima repiten-se as de
zaseis primeiras xogadas da 
quinta, e neste . ponto diverxe 
Kasparov. Muito sofreménto 
para -u campeón que logca o 
empate con calidade de me- 1 

nos (-torre contra bispo) no prí- · 
meiro aprazamento deste en-. 
contro. 

Na oitava desafortunada 
apertura de Karpov que o dei
xa toda a partida inferior. 
Adia-se a partic;la e mrconti
nuación dá-se ·un bonito re
mate do ca!11peón qae iguala 
o marcador. 

Na novena a mesma aper-
. 'tura que na 5ª e 7ª con varia

ción de Kasparov na xogada 
14: novo empate ~ terceiro 
adiamento consecutivo. 

Na décima o campeón en
saia o peón de rei. A resposta 
a esperada: a pefesá Caro-

. Kann, que o Karpov v.oltou a 
incluir no seu repertório na fi
nal do torneio de ca11didatos 
que xogou· ·o ano pasado en 
-Linares contra .de Andrei So
kolov. f.e4 recebida con bater 
de palmas na sá de prensa. · 
1 ... c6, sólida C-K e finalmente 
empate en· só 20 xogadas: fa:-

. diga lago de tres longas parti
das seguidas. . 

Na undécima a Gruenfeld e 
a sua famosa manobra pala 
que Karpov fica con activo 
xogo de p~zas. Nova varia
ción do campeón, troca das 
donas, vantaxe clara para 
Karpov, xogada 34, 15 minu
tos de tempo para o cam
peón, -35 para o aspirante, 
brutal erro do mesmo, o cam
peón non acredita, regalo de 
calidade, aprazamento deses
perado, vitória de Kasparov 
que toma dianteira no marca
dor: 6-'5. 

Na duó_décima saida lngle
-sa de Kasparov e paso ao
gambito de dona de Karpov. 
Rápido empate. Un Kasparov 
conservador? • 

Asi están as causas: vanta
xe do éanípeón no marcador, 
Karpov desbotando a apertu
ra Inglesa, Kasparov teimando 
na Gruenfeld. Doce partidas 
por diante. O 

X. LARROSA VILA 
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· A ROSA TBBllA 
Nº· 327 - 19 DE NOYf:MBRO 1987. 

Empece xa a tirar xugo. da sua futura vivenda. deClaración. da renta. E todo sen pagar nada, 
. _ A Ca~a of erécelle a posibilidad~ d~ obfér unha · ahonda con aforrar agora para comprar ou 

. _ rentabilidade do_ 25°/o * polo é;lÍOITO que destine . . construir despois. 

. á sua nova viyenda. . f . . -

Abra unha ContaVivenda na Caixa.; Por-ela ·ob- ·se quere gañar ~ais, non invista noutra cou-
. tén "un interés do "8°/o mas, por riba, pode ·des- - sa: invista nesta casa. Estamos a financiar 
. grav~r entre un 15°/o.e ün 17°/o na sua próximé:! 20.000 vivendas. 

* Rentabilidade máXima ano 1987. Á rentabilidade de anualidades futuras dependerá da desgravación fiscal vixente. 

Solicite ínfonnacíón ~n ca/quera das nosas 141 f!licínas 
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Réc~biu - o-prémio_de novela corta "De Cat!o a ·~ catro" O, diaporama -Eaixo a. Lua 
do Obradoiro 'de Criación _ 
. AudioVisual premiado 

·Xósé. Cid ·cabido ,·. 

"O compromiso do escritor .está na capaeidade de absofber·e· 
en Granollers regresar ao_ que está arredor'' · -

A primeira edici@n do 
certame de No vela Corta 
"De Catro a Catro" tivo o 
seu gañador nun autor 
vigués, Xosé Cid Cabido, 

Como escritor é fillo dunha épo
ca e entrecrúzanse na sua vida a 
militáncia política, a cadea e 
quizais un certo desencanto? 
A cadea en si mesmo non pero si 
o que supuña aquilo de desastre 
organizativo a respeito do que ba
bia detrás. Provocou que nunha' 
primeira fase eu estivese bastante 
recollido en min mesmo e desa si
tuáción sain escrebendo cousas. A 
cadea influe para que un, á hora 
de escreber, teña unha peculiari
dade especial, cando menos no 
que ali escrebeu. 

Daquela experiéncia tira un 
aspecto positivo no terreo da 
criación? 

E noutras cousas, no trato da 
xente, coñeces unha dimensión 
das relacións coa persoas diferen
te da habitual na rua e que non se 
volta reproducir xa fóra . Hai cou
sas positiva dentro do que é a re
presión especffica dun cárcere. 

Desde o 83 abandona a mili
táncia política, e deduciase por 
outras declaracións a meios de 
comunicación un certo "desen
canto'. 

Abandonamos Galicia Ceibe no 
83 porque cohsideramos que era 
un proxecto de organización sen 
posibilidades. Non gosto da pala
bra "desencanto" porque parece 
unha cura para aquelas persoas 
que tiñan expectativas maiores de 
cousas como a chegada do PSOE 
ao poder e as frustracións que xe
rou; dise esa frase d "e que este é 
un fenómeno típico" e non me 
gosta. E se fose un desencanto en 
calquer caso viña de algo anterior 
e non estaba baseado en expectati
vas faJSas, pois en certo' sector da 
esquerda non acreditabamos en , 
que a chegada do PSOE fose traer 
nengunha fomia de poder boa nen 
para Galiza nen para a nosa clase. 

- O que si é certo é que fun vendo, 
ao longo de case quince anos, 
toda unha curva de subida de or
ganizacións de masas parecia ter
forz~ para poder influir no gober
no que viñera despois e o que su
cedeu. foi que eles tomaron e-te-

- ñen a inciciativa totalmente en to
dos os sensos, e os· sectores da es
que'rda nacionalista ficamos bas
tante marxinados, tanto nas insti
tucións como desfortalecidos· na· 
rua e na realidade. Sobretodo ven
do · que a orixe foi en casos unha 
má asiÍnilación, · entre nós, das 

_ .. ofensivas que h!>Ubo d.esde 'o po- -

coa sua obra "Fouman". 
Ligado desde hai máis 
dunha década ao naciona 

- lismo de esquerdas., Cid 
Cabido ten publicado un 

der. E non todo foi un desbara
xuste, porque hai unha importante 
forza sindical por máis que me pa
rece innecesário que existan duas 
centrais nacionalistas. 

No seu caso de criador parece 
evidente preguntarlle polo com
promiso , 

Un ten unha espécie de filtro 
sobre o seu arredor, e recolle e 
solta o que 11~ interesa. Hai quen 
pode estar en Suláfrica e ser un 
criador alleo a un conflito social 
que ferve a unhas temperaturas in
soportábeis e un pode estar no 
país máis avanzado e ser especial
mente crítico e prócurar as par_!es 
do entorno que non son satisfa€tó
rias. O comprómiso tradúcese 

1 

nesa capcidade de absorber e re
gresar ao que está arredor. Aqui 
tendo unha visión ahondo ampla 
é inevitábel. 

Unha realidade conflitiva non 
está influindo tamén nos temas 
a .considerar, nas formas a em
pregar, ... ? 

A literatura_ ten unhas caracte
rísticas moi especiais, que pode 
recoller parte da realidade e ao 
tempo engadirse a ela. Sempre se 
pode ver de duas maneiras distin
tas. Se estás metido na água·e non 
te mollas é porque non queres es
pecialmente, e se te comportas na
turalmente tense que notar o meio 
no que estás. , 

U nha cuestión que puxo en 
evidéncia a concesión dos últi
_mos prémios literários e a exis
téncia polarizada pero coido que 
non conflitiva dun núcleo d·e es
critores. de Vigo ao pé do que xa 
existe en 'A Coruña. Entend,e 
que haxa -'características homo
xéneas pola própria configura- -
ción de Vigo como núcleo urba
no _especialmente agresivo é en 
crise? 

Pode parecer unha alusión moi 
parcial: nunha , tradición imediata 
deuse unha importáncia grande ao 

, .compoñente rural e ciunpesiño · 
que existe e debe ,ser c0nsiderada, 
pero demasiaqo preponderante so
bre a realidade urbana: e a· existén
cia da clase _obre ir~ e o que xira 
arredor disto do ponto ae' vjsta so
cial e cultur-al. · Tamén hai unha 
te_ndéncia a pre.ferir a. poesía, que 

-sempre ten máis de somnoléncia 
que unha prosa dura e directa en-
-frentada á realidade, é bon que se 
compense esa certa ~aida cara ao 

~f -anterior volume de relatos, · 
en edición de autor, e col). 
"Fouman" 'acede por 
prime ira -vez . ao inundo · 
editorial normaliza.do. 

O Obradoiro. de Criación Audiovi
sual ..coa montaxe "Baifo a lua" 
obteu o único prérajo concedido 
na IV Mostra <;le l 'Audiovisual a -

_ _ Catalunya" específicamente adica
da ao diaporama e á multiimaxe. 
Na concesión do prémio o xuri es-: 
tima os parámetros referidos á 
imaxe; a criatividade e o"show". 

Par~ os seus -autores "Baixo a 
Lua" é fundamentalmente un 
"exercício dentró· da técnica ·espe
cífica, unha espécie de recreo au
diovisual de imaxes cotiáns" e na 

-visión que se tivo na Casa de Cul- ·, 
- tu~a foi o que se puidp apreciar: 
un repaso ao que se pode cheg'ar 
cunha ~equipa técnica reducida -
SÓ dous proxectores- pero relati-

-- vamente sofisticad_a en presta
cións; "esteticamente fermoso - e -
agradábel formalmente" en-verbas 
de Miguel Bo11zada. · - · 

-O Obradoiro de Criación Au- · 
diovisu:il naceu no 1982 e desde· 
entón ten proquéido perto dunha 
dúcia de obras diferentes en dia~ 
poraína e ttmltivisión. -Entre os 
primeiros obras sobre Luis Amado 
Carballo,'Leir~ Pulpeiro e uñida..: _ 
des didácticas como "O mar", 
"Un día no· mar", "Piscicultura de 
água dóce" e "O hosco de 'frasmi-

rá$"; en multivisión - proxección 
simultánea e con Íinaxes· compos- -
tas de vários prox.ectores-- "O an- · 
troido de Laza", "Blanco-Amor" 
e "Poética", unha montaxe reali
zada sobre _poemas de 10 autores 
gal egos . Actualmente está sobre· a 
mesa de montaxe o proxecto roáis 
ambicioso do Obradoiro de Cria
ción -Audiovisual: unha montaxe 
en duas-partes sobre Castelao e si
multaneamente duas obras sobre 
topofilniia e "Cousas" de Caste- -
lao. · 

Teftentamén. producido monta:.. 
xes para diversas institucións, ·no
meadamente para o Concello de 
Vigo e manteñen un convénio coa 
Caixa de Ourense _que ten cónse
guidó_ levar a todos os colé:xios 
públicos da província, durante . -
dous anos consecutivos, diferen
tes audivisuais. Migel Bouzada _ 
comentaba ao respeito que, sen 
seren partidários das subvención 
como mecánica de funcionamen
to, ·"si' é preciso tomar en conside
ración a e:xisténcia de máis meios 
de cemunicaión, pola vía da ima
xe, que o vídeo e o cine,_ e deben 
ser considerados á hora da contra- ' 

. tación ou da plallificación cultu-
ral". . D 

- x.c. 
. ¡ 

rural e o poético co urbano e pro
saico. Iso non quer dicer -por
que Román R~a - e Forcadela son 
poetas- que non se manteña- a· 
tendéncia poética· e xa teña entra-

. do definitivamente o urbano no- -
meadamente na riovela. ' -

E que pénsas desa xerarquia 
de novela longa -:-- co~grada 
no "Blanco Áiñor'' como prémio -
literário-- e curta? 

Xosé Ramón Pena 
gañou o Xe~ais · 
O Premio Merlin foi para Paiipira Boullosa 

Non me parece moi axeitada, 
tendo en conta que hoxendia a 
clasificación dos produtos literá
-rios está nun momento .en que é . 
dificultosa e serán ainda máis dt
fusos, e penso que é-algo que in~e- -
resa á criación literária, sobretodo 
porque .hoxe xa se fan cousas que , 
non entran nas dasificacións habi
tuais. A min non me provoca pro
blemas á hora de escreber nen me 
mediatiza. Supoño que ven dado 
máis por razóns económicas e edi
toriais. 

Canto te·mpo tardará en-refle
xarse na literatura a dureza da 
crise actual na Galiza e cantos 
temas están ficando atrás? 

Eu non son partidário da litera
tura documentada, e penso que se 
debe criar coa menor premedita
ción posibel ... 

Non ten que haber plantexa- O·pasado 7 de Novembro, e 
mento prévio? - no transcurso dunha cea -

Premeditación na elaboración celebrada nos SalÓns do . 
da matériá. Outra cousa é que un Parador de Baiona, 
ivestigue, experimente sobre tra- celebrouse 0 acto de 
tamentos concretos . da -matépa, · · 
pero elborar dunha maneira tan -dilucidación e entrega dos 
conseiente e premeditada. O que prémios de novela-, e· de -1 

non proceda do circular entre a· narración infantil, que 
xente e vivir e observar, paréceme anualmente concede . 
un produto sospeitoso. Edicións Xerais ... Xosé 

Iso non é primar a fo_rma por R·amo"' n Pe-na e Palmrr· a 
- riba do contido? -

. Non, penso que a matéria está Gonzále? Boullosa foron as 
feíta e se un quere·recebela ,faino. persoas galardonadas-. 
Están todos os sentidos de percep- · :. · · · 
ción, de elaboración mental, a ca- Chega xa -á • sua carta edición o 
pacidade de asociación na~memó- Prémio Xerais de novela, despois 

- ria,.-.. esas funcionan sós e se es de se cónvertir no galardón máis 
especialmente observador ti podes ·rodeado de·· expectación, nomea-· 
orgaqizar esa matéria_ que 'está aí. <lamente pola sua -elevada dota- -
Outra cousa é o que dis de moitos ción ecpnómica (1 .000.000 de pe-
temas que están quedando atrás e setas) e a garantía da sua imediata 
de obsesións que -permanecen publicación. Precisamente o éxiio 
como pode ser a guerra, pero para da primeira novela galárdQnad~ ~ 

. min observar o que sucede-na rua -----. Críme en Compostela de Carlos 
_ e as relacións entre as persóas é G. Reigosa- foi a lanzadeira dun 

máis que-· suficiente._ Penso que o . prémio que ímediatamente au
prese.nte é o que máis precisa ser .., mentou a sua dotación económica, 
tratado. . - D seudo Lois Xosé Pereira con "As 

XAN .CA~BAL~ ho~as de .~~ón" o gañador _da se-

gunda edición e "O ano do come
ta" de Bemárdez Villar a obra 
premia~ o pasado ano. Xosé Ra-
. món Pena,_ con -"Para despois do 
adeus" levou q- gato á água neste -
1987 ,_ sendo tamén recomendadas 
para a sua publicación polo xuri 
calificador obras de Manuel Gue
de e Manuel Riveiro Loureiro. 

Prémio Merlin 
O nível acadado na literatura in
fantil parece satisfacer en xeral as 

1 ápectativas postas neste prémio 
específicamente criado. Se _ xa o -
ano pasado a competéncia fora 
grande - Ursula -Heinze fói a ga
ñadora--, na segunda edición vol
tou a reiterarse a igualdade, sendo 
Pafmira González Boullosa, direc
tora dun centro de ensino _ en ' 
Vigo,, a gañadora coa obra "A 
princesa _e o enigma de Kian". Si
nalar que, cando menos ~curioso · 
c?ñecelo? segundo puidemos sa-

- her .das once obras que teñen che-
- gado ás votacións finais en ambas 

e duas r,dicións, nove foron escri
•tas por mulJeres. Tempo haberá 

-de falar cos gañ~dores e no próx,i .. -
mo Decembro de ler: as obras. D . 

x.c. 

.. 



·-

" 

<:" 

Con este. letreiro · á v-ista . 
entramos no local de. 
ensaio que o "Colectivo 
Paseniño" ten no bairro 
de_ Lavadores, no rural 
vigués, a poucos metros . 
da voráXine urbana. No 

· méqio de fotos e posters , 
alusivos á-formación 
GOmeza unha conversa · 
que, co paso do tempo, 
enriquecéria a visión <leste 
mundo tan amplo da 
música popular, 
representado nesta 
ocasión polos irmáns 
Antón e Xan ·López _ 
.(gaitas), que xunto a 
Francisco Estévez. 
"Chuco" (tamboril) e 
Gonzalo Caride (Bombo) 
forman o Grupo 
Tradicional <leste 
Colectivo. Todo comezóu 
cando alguén fixo unhas · 
alusións nada gratific~tes 

-ao nacionalismo que neste 
País parece ignorar o 
fenomeno folclórico; -
entón o magnetófono 
encetou a rexistar: 

Paseniño.~ "Moitos estanse a 
inteirar hoxe en- día dós distintos 
estilos de música que hai. Atopa_s . 
perguntas tan surprendentes como 
que se actualmente se compón para 
gaita. .. eu penso que esta é unha 
faceta máis da nosa cultura que de
bemos coñecer, como os pintores, 
poetas, etc. 

A.N.T.- E non existirá un di
vórcio entre o persoal inte,resado 
no folclore, en moitos casos asimi-· 

- lados á cultura imperante, que non 
é consciente <lesa reivindicación en 
certo modo política que reclama

. des? Pensade nesa identificación 
e.o "Traje Regional Típico", na 
herdahza da Sección. Feminina ... 

P.- Hai de todo ... distínguese 
facilmente entre quen ten e non 'ten 
c'onciéncia da función · que está á . 

· desenrolar. Nos grupos de baile si 
se dá a cotio ese feito de reducir 
todo á simples fachada. 

Está aparecendo . moita xente 

me ir G ... o 
CULTURAL 

Un estraño grupo que aposta pola música en vivo 
.. . ~ . 

Atenc1on: 
'Paseniño', iesetva folclórica 

nova que rompe cos esquemas an:: 
tigos. Moitos gaiteiros participan 
nas disputas, que se un toca mellor 
que o outro ... todo iso yeuse acres
centado cos concursos de gaitas 
que non_ son nada positivos. 

Iso débese tamén á mentalidade 
-da xente; se· falas con-componente 
de grupos como Os Campaneiros 
ou Os Monefos e observas a reali
dade actual notas o cámbio:- hoxe 
nótase máis colaboración entre os 
grupos, transmítense máis os coñe
cimentos entre nós e anteriorinente 
non era. así ,, calábase máis o que 
se sabia .. ·. pero era debic;lo a que o 
próprio sistema social funcionaba 
desa forma; púñaóse entón camba
delas entre elas para destacar roáis 
e cousas polo e~tilo. 

F:es.tivais e concursos 
Atitudes <leste tipo ainda persisten; 
os concursos non desapareceron de 

todo. De todas forinas a xente que 
entende isto da gaita como un re
lanza,mento cultural organiza certa
mes como o do,Porriño, -como "As 
Xornadas _de Pontevedra" , ou o 
"Festival Folclórico de Inverno" de 
Vigo; actos nos que o cómpañeris
mo é un dos protagonistas. 
· Antes unha peza era ouro, _sacá
base o dia da estreia. 

No Concurso ·de Ponteareas por 
exemplo o ambiente era de total ri- · 
validade; escondian o repertório 
por medo a que 110 copiasen. 

Nos Certames e Mostras cando 
roáis aprendes ~ -9ando conversas . 
cos outrps gaiteiros ,comentando as 
actuacións. 

Muitos comezamos a tocar por 
simples gosto, sen ter nengun tipo 
de. conciéncia .- Co paso do tempo 
vas tomándoo máis en sério. 

Se cadrá . é unha escola de con
ciéncia nacionalista; porque te afe
rras á tua cultura na base. lslo nun-

ha situación calquera non teria a 
transcendéncia que ten no noso 
caso , onde dado o momento polo 
9ue pasa ? noso povo , serve para 
rr descobnndo aspectos da realida
de social que doutra forma tarda
rias en dar con eles. 

A.N.T.- E esa camaradería da 
que falades existiria de mediar en
tre· vós un mercado como o que se 
dá nos vosos compañeiros na músi
ca "folk"? · 

P.- A situación económica 
pode facer variar as cousas . Ao 
mellor preeisamente por non preo
cuparnos cliso disfroitamos dunha 
situación privilexiada: o interese 
non é material, é cultural. 

Actualmente o que nós facemos 
non lle interesa a ninguén, somente 
aos . que · estamos metidos no seu 
cerne. Non creas que haxa moita 
xente que teña discos de gaita na 
sua casa . 

A.N.T.- E ese desinterese 

·EdiciOnsXerais, outono, .novo$ libros. 
NOVELA ENSAIO LITERARIO LITERA TURA INF_ANTIL E XUVENIL 

Antonio R. Baixeras Nico.le Dulin Un novo deseño e a incorpor~ción de autores 

O réi dos arneneiros El Granito _y las Luces. 
contemporáneos, configuran a nova etapa da Colección 

Relaciones entre las 
Xabarín, e.ando pasimo-lo númerÓ 25 _ · 

P(:)ESíA literaturas gallega y francesa 
XABARíN. AOEMAIS, . en la época moderna 

UN CLÁSICO: / 

X. Antón L. Dobao ltalo Calvino 

Des.de o teito da. noite 
XERAIS Cario Collodi UNIVERSITARIA Marrnvaldo 

TEATRO . qprianoJiménei e outros 
. Carlos G. Reigosa 

As aventuras de Pinocchio, . 
en tra~ucción de 

Cario Goldoni As voces de mármore. Irmán Reí Artur Antón Santamarina 

-Autismo e psicoses 
EO ·PREMIO A. pousadeira · infai1tís en Galicia. W: Femández Hór~z 

' . . ~MERLÍN" 1986 
LINGUA X. Pardellas/E . . Pol~n~o O bosque animado 

U rsuia Heinze · ./ 

X.R. Pena/M. Rosales A acuicultura máriña J c)naihan· Swift 
·en G$1licia As viaxes de Gulliver 

· A casa abando'nada 
1'1-anual de Galego Urxente 
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pode ser debido a que esta corrente 
musical non evoluiú ao -ritmo. que . 
outros estilos, ao menos aparente- . 
mente? 
P.~ Evolución si que hai . Tal

' vez a '.gaita quedara estancada no 
ano 1936 cando pasou o que pa
sou ... Haberla que estudalo. 

O gaiteiro era un personaxe moi 
valorado na Galiza a princípios de 
séculó; parece ser que este rol foi 
esmorecendo e.ando apareceron as 
bandas de música. 

O problema tamén é de grab~- · 
cións discográficas, que ' adoecen 
de meios técnicos adecuados; é di- . 
fí~il lograr un resultado_ digno. En 
directo é mellor tocar sen amplifi
cación 1 porque se non pódese es
coitar un son descompensado: 
Moita gaita e pouca percusión, _ao 
revés, ou cousas P<?lo estilo. 

A proba de que a gaita evoluiu 
é que hoxe en día fanse composi
cións para o instrumento con moita 
calidade. Os grÜpos procuran afi
nar e mellorar; pero isto, ainda 
sendo mino.ritário, dase con máis 
frecuénda na xente de idade que 
na mocidade. 

Se falas cun vello nalgunha -al
dea despois de tocar, <laste conta 
de que o bon home entende e dis
tingue unha muiñeira dunha jota. 

A.N. T.- O solfeo é útil para 
tocar o que tocades? 

P.- Si , nós estudámolo; é me
llar sabefo que ignoralo, axúdache 
a descobrir novos aspectos. 

Ao non coñecer música estás 
máis restrinxido; iso si , a naturali
dade, o enxebrismo dunha gaita 
non o ens'ina nengunha nota de sol
feo . 

A.N.T.- E non pensades que 
a música popular en certo modo é 
unha especie de f alácia. ? Non será 
que un autor, cando compón algo 
que acaba sendo asumido como 
próprio por un sector da sociedade , 
pasa ás veces ao anonimato en aras 
dunha suposta autoría colectiva? 

P.- Máis ben cabe pensar que 
poderla ser ao revés . O compositor 
ás veces baséase no popular; deco
te dá a sensación de que todo está 
xa inventado. _ 

En moitos autores clásicos nóta
&-e a influéncia popular . 

Depende do sítio onde vivas. O 
meio xeográfico tamén condiciona; 
notas por exemplo que a xente da 
montaña ten unha forma de cantar 
máis cadenciosa que a da ribeira, 
que ven sendo moito mais leda. 

"Facemos o que 
podemos'' 
A.N.T.- Pero non perdamos o 
Norte: a música é universal ; de feí
to vós tendes viaxado fóra da Gali
za , e iso interésavo , supoño . 

Nós somos un caso atfpi,co no 
sentido de que pasamos de nós 
mesmos; non nos preocupa ser co
ñecidos. Lévanno liando para 
sair por aí e pouco a pouco tenta
mos de aperfeizoarnos. 

Esta atitude tennos custado crí
ticas de pasotas, tranquilos, gai
teiros de taberna , caralláns, ... e 
non ter_nos nada diso; o único que 
pretendernos é facer cultura viva; 
disfroitamos asi e hai xente que 
recorda o grupo polos bons mo-

_, mentos que-compartiu con nós. 
O mesmo tocamos nun magos

to, na festa de San Xoán, no 
·"Muiño" en Redondela, q1c1e no 
Coliseu de Lisboa na homenaxe a 
José Afonso: tacemos o que pode
mos. 

·Non queremos que a cultura 
sexa unha peza de museu. 

Cando irnos a _Portugal notamos 
un público do máis repeituoso; o 
silenzo que ' apercebemos aló im
puña_ até o ponto de port~ nervoso 
cando tocabas. 

A.N.T.- Mália o encanto da · 
espontaneidade, non sodes chaba-

. canos. · 
· P.- Iso é o que confunde moi

ta xente; o feito de. que sexamos 
populares non impede que tente-
mos facelo dignamente. _ 

A.N.T.- Pqr certo, véndovos 
(pasa á páxina 23) 

XAN MANOEL ESTéVEZ 
Foto:_ ANTÓ~ GUISANDE 
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·[andando a· t.erra 

Eficaces 
remédios 
contra certas 
doenzas 
Non sabemos o que cavilarían e 
dirían os nosos pais e os sete pa
rentes cregos dos que algún día 
disfrutou a familia <leste servidor, 
se poideran ollar e escoitar a pro
paganda que fai a te]evisión -nós 
na intimidade chamámoslle tele
veo, tradución ao castrapo de tele
vexo, arrepiante invención nosa 
que se nos ocorreu aló po1o ano 
sesenta-- dese invento chamado 
preservativo. O vocablo preserva- . 
tivo, noutro tempo tan xenérico, 
converteuse en algo cun sentido 
mui concreto e específico. Toda 
esta propaganda, ao ben visto, dé
beselle ao sida, verdadeiro terror 
nos días de oxe. O sidE ocupa o 
lugar que, neutros tempos, ocupa
ron as pe tes e o gálico, nas suas 
di ver as manife tacións. Cando 
nós éramos infantes chamarlle a 
alguén galico o era o má imo. 
No día que corren a palabra 
caeu en desuso: é unha mágoa 
porque e trata dun vocablo ben 
sonoro e espresivo. Todo morre. 

O preservativo, egun nos ense
ñaron o nosos vello cregos, can
do fbamos confesamos, era algo 
pecadento e mesmo demoníaco. 
Algo arrepiante que contraviña tó
dalas Jeis divinas e humanas. Na 
actualidade nada ten importancia, 
debido principalmente á desvalo
rización e ao descreto no que caeu 
o sagrado, aínda que non tanto 
como semella pois a xente, se ben 
é verdade que vai deixando de 

-M. HOR~~s v1tiNovA \ 

\ -

BoE-N01 NGNA, ·TEN 
.E PARA A S .. EMAw\ XA 

NºS VEMº..S OAQ\IEL.A .' 

acreditar nos anxos, comenza a 
acreditar nos ovnis. Nós non irnos 
entrar en moralidás máis ou me
nos pasadas ou sen pasar. Unica
mente irnos salientar que, prás 
doenzas mal chamadas venéreas 
-Venus é algo mui fermoso e 
trascendente- había uns reme
dios mui eficaces, de comprobada 
virtude tanto médica como teolo
gal. Sinalaremos tres <lestes reme
dios xa que un artigo de xornal 
non dá máis de si. 

Servidor ten un amigo habitante 
da Galicia do Sul --ese invento 
da Galicia Norde ~ da Galicia Sul 
é o grande descobremento dos 
cronistas deportivos de Paco Váz
quez e do Real Club Celta de Ma
nuel Soto-- cuio amigo, nos seus 
anos de mocedade, se iba de..peri
cas -hábito nel mui arraigado 
como é natural- seguidamente 
facía, sen fallar nunca e aínda que 
non lle tocara, o seu turno de ado
rador noiturno. Santo remedio. 
Non houbo mal que o entrara. 

Según nos noticiou o noso vello 
amigo Paco Suárez, no seu Al~z 
natal, vivía, antes da guerra yivil, 
un individuo mui traballador, mui 
fomíal e mui competente nos seus 
tratos. Ademáis de sacristán e de 
·escultor nos seus intres de lecer 
era un acreditado industrial pana
deiro. Tódolos sábados de noso 
señor facía unha empanadísima 
que era cousa de adernirar. Pro
veí do con tal empanada viaxaba a 
Ourense. Nada máis che~ar per
soábase, sen perder un intre, na 
catedral. Se non había sorte de 
atopala aberta rezáballe, con enor
me devoción, tres oraciós ao San
to Cristo. Cumplida a sua devo
ción voaba pra unha casa de peri
cas na que, como decían os anter
gos, facía o seu lecer ou a sua fo
lía. Despois na leda compaña da 
ama, da encargada e das pupilas, 
papaba a sua empanada que ben 
merecida a tiñan. E eiquí _paz e 
no ceio groria. Gracias a Deus 

nunca apañou nengunha cousa 
ruín. Quen queira ter más noticias 
deste persoaxe pode ler o relato <;te 
Marcial Suárez, Un home que sa
bía de cáseque todo, pertencente 
ao seu libro O acomodador e ou
tras narracións. · 

Por remate contaremos o caso 
dun fidalgo do Saviñao," que oxe 
xa non é deste mundo, o cal, se
gún as língoas marmuladoras, era 
un [lendón con maíscula. Nen tan 
sequer o santo matrimonio lle apa
gou os ardores da carne pecadeQ
ta. Nunha ocasión un seu compa- . 
dre chamouno á orde e díxolle 
que se _retirara da vida que facía 
pois podíalle pegar á sua lexítima 
algunha doenza apañada fora do 
leito matrimonial. O fidalgo res
postoulle, mui dono ·de sí e cheo 
~e razón, ·que el dispuña dun re
medio eficaz ao que non -hafüa 
doenza capaz de resistir. Despóis 
de cada ocupación estraconxugal 
de~fa, con toda a fe do mundo, a 
seguinte xaculatoria: ¡Sagrado 
Corazón de Jesús: en Vos confío. 
E dáballe resultado. 

Nos tres casos que rematamos 
de contar resulta demostrado que 
vixilias de adoración noituma, es
taciós e xaculatorias son as armas 
eficacísimas pra atacar e espantar 
virus, gonococos e outras ni.leas 
das doenzas das partes pudentas, 
ocultas ou vergoñentas. Nós non 
estamos no caso. Pro si estivéra
mos confiaríamos máis nos vellos 
rnétodo·s xa comprobados qtle nos 
preservativos anunciados polo te~ . 
Ieveo, ao fin e ao remate invento 
estranxeiro. O que acontece é que 
a xente cada vez vai esquecendo 
máis e máis a esperencia e o saber 
dos vellos e deixase guiar cega
mente pola propaganda televisiva. 
Un non se ésplica como se· pode 
usar preservativo. Podemos contar 
un caso dun galego universitario 
que o puxo no nariz. Supoñemos 
que por culpa do· costipaclo. En 
fín: así anda ·o mundo. O 

Frei Frutos 
San.Miguel 
Salvado 
(fui, l llYil/1811 
A Guarda, 17 /IV/1894) 

Organista, irrnán. de Freí :Rosendo 
Salvado (ver A.N.T. nº 256. 25/ 

· X/84). O dia 7 de Decembro de 
1821 é admitido como neno de 
coro na catedral de• Tui, sendo o. 
mestre o gran Manuel Rábago 
(ver A.N.T. nº 321); o 25 de Ou
tubro de 1822 · dáselle licéncia 
para estudar.órgao e o 29 de.Abril 
de -I 825 despídese do Cabido para 
ir corno ~'monje organista',' a San 
Martiño Pinario, no mosfuiro 
cornpostelán .toma os hábitos o 11 
de Maio e ordénase no · 1835. 
Logo da ex-claustraci9n, nese
rnesmo ano é .nomeado capelán de 

Lanzós: unha 
lembranza 
irmartdiña 
Ao escoitar o nome de Lánzós ven 
ao noso maxin toda a rnemória 
das loitas irmandiñas~ .alá polas te
rras norteñas do Fen:ol e . Pon~e
deume, corporizadas na perso~ de 
Afonso Lanzós; un dos caudillos 
daquela insurrección popular. 

Ben ·seguro. que o noso herói 
Afonso de Lanzós levaba o . seu 
sobrenome debido a ter sido. el ou 
a sua ascendéncia dalgun dos lu- . 
gares que levan tal nome na nosa 
terra ou ben do Lanzós de V aldo
viño ou señor da Lourenzá 1de · 
Mondoñedo. , - ' 
· Tamén terá a ver, o nome de 
Lanzós, co da . famosa praia de 
Lanzada na costa litoral do Grove, 
cuxo significado foi analisado. 
neutro número de ANT .nesta sec-
. ción de Os No mes dos Lugares, 
chegando daquela a unha conclu
sión que hoxe corrixiríamos. 

~11tl 9 
X. M. CARREIRA 

altar na igrexa m.adrileña de S. 
Isidro e o 6 de Agosto de 1841 
tenta voltar a Tui como músico de 

· capela. No 1854 é norneado cape
-láii da raíña Isabel 11 permanecen
do . no Palácio Real até a fuga da 

. raíña a Fráncia. 
No 1868 viaxa a· Austrália onde 

se atopa eri· New Norcia co seu ir- · 
mán Rosendo; quen o nomea prior 
d6 mosteiro en 1870. Cando en 
1879 enferma da vista, regresa ao 
Estado español retirándose a A · 
Guarda. Coido qu~ as tres pezas. 
de piano dó seu irmán pertence
rian á sua colección, chegando ao . 
Seminário posteriormente. Com
pria investígar 'á "Vigilia dé Di- -
funtos" (n°19/11 de Tui) que 
consta cómo "regalo de P. Salva
do" pois pódese tratar dunha com
posición éle calquera .dos dous ir-

-· máns, e que t~ria chegado da man , 
de Frutos. · O 

. Bibliografia: Carreira, Xoan M. ,"The Sal
vado' s piano pieces. Australia ca. 1847" En . _ 
Mss. Trillo, Joam e Vi/lanueva, Carlos: "La 
música en la catedral de Tui" Pi. Coruña, 
1987. Z,aragoza Pascual, Ernesto: "Musicos 
benedictinos españoles". En "Revista de 

· Musicología" Vol. V, ' l. Madrid, 1982. -

CESAR VARELA 

DiXemos, daquela, que Lanza- · 
da, procedería da terra lamaguenta 
e pantanosa (lamizada) que· existe 
naqueles areaes. 
. A nosa idea hoxe, ~o reparar 
en· nemes corno a Pena da Lanza 
no Íncio, e mesmo o castelo de 
Lancia nas terra astur-leonesas 
que tanto tivo a ~er coas incur
síóns · rnouras sobre o Norte, asi 
oomo Castrolanzán ou Lanzahita en 
A vila, que se pode soletrar coa 
nosa Pedrafita de Lugo, 'dannos a
chave ·para pensar que tanto en 
Lanzós como na Lanzada nos ato
parnos cun derivado de unha pe
dJ:.a "fan" ou pedra "taxe" através 
de "lantiolos" e "lantiata:'. Sern-

. pre a palabra aparece asociada a 
fortificación ern.piricoutadas . en . . 
avesadas paraxes. · 

AqtieceríaHe ben o nome ás 
poutas rochosas e cons cabaleiros ' 
que ainda hoxe se ollan fur~das en 
enónnes furñas polo br.avo mar da 
Lanzada. -

Este nome seria -o da paraxe 
que .contornea o lugar onde hoxe 
está a ermida da Virxe, · que neu
tro~ tempos foi fortaleza, derroca..: 
da polos irmandiños, e · despois 
por extensión non é difícil de ma
xinar que daría o norr1e a toda a 
cuncha da praiá O 

XORDANIA-EXIPTO Novembro· Consúltanos polos teus próprios pro-

VIAXES DO 
OUTONO 

28 dias recorrendo Amman, Petrq., Aga- A MÁXIA DO HOG,GAR xectos de viaxe e billetes económicos . . , 
ba, Sinai, Suez, Luxar, Aswo.n e O Cai- u· I d rt ,. d INDIA CENTRAL E NEPAL 
ro. Vó e recorrido en autocaravana ndmes pLo od eRse _o mt~1Ts extensot o Un mes recorrend0 Delhi Ra1·hastan 

d. · d 1·t p . .- · . mn o en an - overa e amanrasse. . ' , 
. acon 1c1ona ª· . co~ . i _eras. recio: . Précio: 114.000 Pta. Datas: 1 ao 30 dé Agta, ~enarés, Katrr).andu e P?cara., ~ó, -

175.000 Pta. Datas.2 ao 29 de Decem O t b 2 d N . b . 1 d D recomdo en auto bus e -hote1s Precm· 
bro u u ro; e ovem ro ao e . e- 8 000 P D · 3 · 3· O. d N . - . cembro 1 5. ta. atas. ao e o-
MARROC~S - . . · . - E TREKKINGS POR: vembru . 
Unhé;l rota. ~e 20 d1as polo Rif, as C1da- . PATAGÓNIA ARXENTINA . . N - Madrid-Nepal por tren do 1 -
des lmpenatS', . o Atlas e as kasbahs e os , ' en º.. _ , . · .-
oasis do sul, nun autobus acondiciona- vembro. ACONCAGUA! en Decem- de marzo aq 20 de Abnl 

~~:J~~~~~;6r·~~º2~~~ ~':!~=~~:i 20 bro. a· ~os· u· . z. 
ALXERIA: DUAS ROTAS Jf ll . 
O GRANDE ERG OCCIDENTAL 
Unha fofa de 18 dias en autocaravana 
todo-terreno por esta zona do Sahara 
até Ghardaia : Précio: 78-.000 Pta. Da
tas: 5 aq_ 22 de Outubro; 1 ao 18 de 

CLUB DE VIAJEROS 
Ronda de Sañt Pere, 11. 6º 3a. · 08010-~arcelona · Tlf_: .302 5081 

· Ledesmo, 7. lº izqda ·.48001-Bilbao · Tlfs.: 424 42 65-424 22 15 
Rodriquez San Pedro, 2.0f. 1202·~8015-Madrid·Tlfs.: 44511 45 
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Un noVo 
narrador 

· H~ pouco saiu do prelo unha no
vela dun novo narmdor, tr~ta-se 
de O reí dos ameneiros, de Antó
.nio Rodríguez Baixeras<I)_. É a 
presente unha noverá de conside
rável extensión 'O que trai consigo 
que muitos dos logros do novelis-
ta sexan apagados por · certos ma
les (males que non son proprieda
de exclusiva <leste .narrador, senón 
que están a inzar -{fe riláis- a 
narrativa galega actual, sobretodo 
dos máis no vos, e dalgun non tan 
novo). A novela desenvolve-se na 
segunda década do presente sécu
lo., no Norte lugués. O narrador 
situa aos seus personaxes no meio 
das luitas agrária~ ·que entón se le
vaban a cabo, e fai-no .coa menta
lidade- própria da sua profisión 
(historiador). O centro da acción " 
é unha família fidalga, a nai - · 
dona Clara- e máis o : seu filio 
-Gonzalo--; a partir destes dous 
moven-:se a maioria dos persona
xes que vemos aparecer: Rosa, 
Raquel , Pulpeiro, Telmo, etcéte
ra, poi.s por personaxes non nos 
podemos queixar: un pensa que 
demasiados, e por iso, en certos 
momentos, aparecen demasiado 

.desdebuxados. 

A novela está narrada ben en · 
terceira persoa, a maioria .das ve-

-ces, ben en primeira-monólogos 
de Rosa, fiJla de Pulpeiro; que é 
un comerciante retirado metido de 
cheo nas luitas agrárias- e de ou
tros personaxes: Román. Digamos 
que os monólogos pecan, ás ve
ces, de certa poetieidade, contodo _ 
están ben logrados, sobretodo o 
de Román, precisamente un . mo
nólogo, un capítulo (12) que so.: 
bra -ao noso parecer- comple
tamente da narración pois non é 
máis que unha engádega que nada 
ten a ver co miolo da noveia. Nos 
capítulos ·en terceira persoa sobra 
unha certa ' pres~ncia do narrador 
que muitas veces non ven a conto 
e que ouµas bota guiños folleti
nescos -quer dicer, de foUetin, 
próprios dos narradores de folle- -
tí ns--:- ao leitor, por exemplo na 
páxipa 117 cando despois de falar 
de certas cousas 'di: " ... deixemos 
is'o", como se o leitor ou o narra
dor estivesen presentes. Ou as dis
quis.icións. do narrador sobre o 

mito e parábola na páx. 105, e ou-· 
tras máis .qu'e non ven a coµto re
señar. Tamén hai que anotar no 
negativo unha certa 1 morosidade 
tanto na acción como nas descri
cións ,. onde o narrador se recria de 
má~s; ou certós guiños culturalis
tas que sobran: "no recanto, como 
a do poeta, víase un harpa" .. Maís 
talvez non . sexan estes os máis 
graves erros nos que incorreu- o 
narrador, m~is graves considera
mos a pouca definición de muitos 
dos personaxes, pois se ben dona 
Clara e máis o seu filio Gonzalo, 
os señores, están ben definidos e 
. traballados polo · narrador (e o 
mesmo se pode dicer de Rosa, 
menos do seu pai, Pulpeiro, que é 
un elemento importante na narra
ción), outros que aparecen e que 
poden ser deton;iñtes de accións_e 
situacións: Raquel e o seu pai, 
Telmo, etc. aparecen demasiado 
desdebuxados, como -agarrados 
polos pelos. E ·hai outros p~rsona
xes que non sabemos ben o que 
fan na novela, quer dicer, por qµe · 
aparecen: o santo que aparece no . 
capítulq oito (capítulo que ben se 
pudo aforrar o narrador, pois para 
nada val na novela, só como sim
ples escapismo), ou o mesm~ con
de Flores, por non falar de situa
cións que se ben poden remitir a 
un momento determinado da no
:vela, a sua importáncia na acción 
é cáseque nula: a aventura no ce
mitério de' Pulpeiró, ou a apari
ción do cartaxeneiro e ás suas fal
catrüadas. 

Mais ·non todo son pegas· ou re
paros ápresente novela. Hai ac·er- · 
tos máis que notáveis: un b~n · 
tempo narrativo, unha boa e'strutu
ra de novela, un excelente mane-

xo dos diálogos (que adoitan .ser 
o grande fallo das novelas gale
gas), unha ·boa criación lingüística-· 
(a pesar de erros), unha boa carac
terización dos perfonaxes (cando 
o autor se recria neles), un coñeci
mento do entorno no que. se mo
ven os personaxes da· narración, 
.enfin, 1.mha reflexión do que debe 
ser unha novela. Polo demais as 
técnicas verbais tamén son domi
nadas polo narrador~ Todo isto 

. quer dicer, antes de nada, que QOS 
encontramos perante lin autor con 
cualidades; que non ºconseguise -a . 
sua novela, iso é outra coúsa da 
que se fal~á máis adiante. 

Podia-se falar do léxico usado · 
(sempre criativo, nada r~iterati
vo);· de certas construcións e de 

' certas expresións que considera
mos incorrectas, taméh se podia 
falar de certas inc.ongruéncias, 
pero venta-se nelas a mari dos fa
mosos correctpres, pois un autor 
que coida expresións e formas 

. verbais, difícilmente cai no erro 
de pór unh"-s veces "máis que" ·e 
outras "máis ca". Por non dicer o 
usa da palavra fato (fato ·de nu
bens, de mulleres, de labregos, 
etc.) ou de "Laboura", ou a se
guinte frase que un non acaba de 
entender ben: "Gonzalo acaba de 

· aturar o cabalo e subir ne!" (á cur
siva é miña, xgg). ·Polo dernais a 
língua usada por Rodríguez Bai

. xeras é coidada, culta, rigorosa e 
pulida. 

- Estamos, <licia-se .• pe!"ante un 
autor con cualidades que non aca-· 
dou a novela que -pensamos
pode dar. E non o coµseguiu por
qu~ non soubo separar o grao de 
palla, non soubo o autor xerarqui
zar. os elementos narrativos (ape
sar de estrufurar con sebedoria as 
parles). Soubo, iso· si, arredárse· 
da novela de tese .-que se presta
ba: caída dunha clase social, subí~ 
da doutra, etcétera. Non ecapou 
de certos culturali~mo~· ,que. lixan 
a novela, mais contpdo estamos 

-perante un narrador . que na · saa 
primeira entrega si que soubo fu-

~
1 xir dos recordos personais, da es

téril novela de situación e só caiu 
nun dos errgs da liter~tura con
temporánea que inzan a nosa na

, · rrativa e ·nosa poesía oeste último 
tércio do século: miséria, soleda
de, exceso, como diagnosticara no 
seu dia Jean Paulhan da literatura 
francesa á alba da líberación. O 

. (1) Edicións Xerais de Galicia. Vigo, 1987 
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.- Escritos de
Mons .· 
Arauxo -. 
sobre GhliZa 
De·entrada, o libro de Mns. Araú
xo ten a sigularidade de ser un dos 
escasisimos .escritos da hierarquía 
eclesiástica da lglexa-Galega que 
aborda, de forma sintética, a pro
blemática e a pastoral evanxélica 
<leste· país. Haberia que remontar
se á ldade Antiga e a Média para 
buscar-lle paralelos. Na mesma 
liña escreberon Martiño Dumiense 
e os secre:tarios de Diegó Xeimí
rez. 

A obra é unha anfoloxia dos es
critos de.Mns. Araúxo desde 1970 
a· 1985. O corpus literário de D. 
Miguel A. Araúxo podia retro
traer-se a moitbs anos antes, aos 
escritos da sua etapa de Reitor e 
profesor do Seminário de Ouren
se. Cinxe-se, en cámbio, aos anos 

.do episcopado mindoniense, 
1970-1985. que corresponden aos 
anos da sua maturidade 50 a 65. 
~º eixo das reflexións deste tipo 
centra-se na inculturaci6n da fé. 
Tema fundamental nas preocupa
cións da Igrexa desde os anos_ 20 
e que polarizou moitos debates do 
Vaticano 11. Tema, polo demais, 
substancial na Galiza .onde a lgre
xa exerceu diferentes · formas de 
diálogo co povo, ás .veces diálogo 
horizontal, outras, as máis, de do
mínio vertical. O leitor que dese
xe observar as páxinas de síntese 
desta obra, pode ler "Actualidade 
do _N adal para Galicia", páx. 77 a 
93. 

Nesa dirección Araúxo sinte-se 

Mns. Araúxo 
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. interrogado _pola _teoloxia da po
breza. Dedica-lle así vários en
saios á lgrexa dos pobres. Esta 
preocupaéión retoma de novo ás 
p_áxinas que ·o autor escrebe na · · 
prensa; asi o 9-IX-1987: . . 

· "Pacerse habitable e acolle
dora para os pobres ·significa 
pola parte da Igrexa aprecia-

. los valores persoais e de erase 
que posúen os pobres e esti
ma-ló moito que valen os va
lores das súas culturas inxus
tamente marxinadas no con
certo do mundo". 

Este artigo de Araúxo acerca-o 
. ao fondo da teoloxia da liberación 
pola que monstra simpatía e áni
mo de comprensión que até agora 
non parece teña acadado suficien
te asimilación. Arredor des tes fo
cos de análise os escritos do hispo 

· Araúxo agrupan-se en tres sec
cións: problemas da Galiza, per: 
sonaxes e conflitos. Abre a pro
blemática a carta pastoral sobre fé 
cristiá e a cuestión da língua 
(1975). Documento re-editado por 
Sept e que deu pé a certo debate 
tanto intra-eclesial como social . O 
libro recolle algunhas críticas e 
cartas de apoio nesta ocasión ao 
bispo de Mondoñedo. Nesta sec
ción aparecen tratados os proble-· 

' mas da emigración, paro, econo
mía agrária e pesqueira da Galiza. 
Recolle-se tamén un ensaio sobre 
a lgrexa na Galiza desde 1936 até 
1980. Ensaio ho que aparecen as 
máximas concesións de Araúxo ás 
esquerdas civis. Foi un texto lido 
aos emigrantes gaiegos en Buenos 
Aires. Mns. Araúxo califica con 

. rigor a falta de toleráncia da Igre
xa galega durante o franquismo e 
enxuícia con benevoléncia os mo-

, virnentos dos Colóquios Cristiáns 
e a revista "Encmcillada" sostida 
por persoas do máis galeguizado 
tanto cregos como leigos . Araúxo 
lamenta que moitos deste sector 
non participasen no Concílio Pas
toral da Galiza, concilio ao que 
atribue unha boa xestión na asimi
lación do Vaticano Il. 

As outras duas seccións da obra 
son de menor relevo, pero serven 
para entrarmos na biografía do au
tor que se fonnou na galeguidade 
á beira dos mestres ourensáns 
Cuevillas , Otero Pedraio, etc. A 
atitude de Araúxo é de suma be
nevoléncia para estes mestres e de 
admiración profunda. 

A terceira parte dos "Escritos" 
tratan de xustificar a conduta pas
toral do bispo nos conflitos tanto 
da sua ordenación episcopal, 
como das folgas do 72 e da morte 
de Mancho Reboiras en cuxas 

· ocasións foi rexistada a Domus da 
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Igrexa d~» Fe!fol pola policia ~e~p~
ñola. A maior .parte· das pax,mas 
corresponde~ á folga do 72 coas 
martes de Amador e Daniel. · No 
texto produce-se a homilía dó de-· 
ro ferrolano aprobada polo bispo 
e as listas dos obreiros represalia
.dos. En suma, unha longa memó
ria de tan importante aconteci
mento na lgrexa e máis ainda na 
história do movimento obreiro ga
lega. 

Con esta obra terá-se que coQtar 
para a historiografía da Igrexa ga
lega. Os documentos transmitidos 
e a pastoral of~recida por Mns. 
Araúxo son un exponente da asi
milación do Vaticano Il por un 
sector desta lgrexa. Este bispo 
contará tamén pola sua obra ante
rior. no seminário de Ervedelo e na 
actual como ensaísta de teoloxia 
na dinamización da comunidade 
· cristiá, acción que prosegue . c_o 
seu 'labor na prensa e coa part1c1-
pacién en cursos nos centros-de 
Teoloxia. Non esquezamos, sen 
embargo, que é rninoritária a aten
ción que se lle presta. Que a gran 
maioria dos católicos segue insta
lada nun tradicionalismo relixioso 
opaco e outra minoría sectária la
boura ardidamente cara un reac
cionarismo perigoso tanto máis 
canto se viste co traxe da moder
nidade. O 

Escritos cristiáns sobre _problemas, 
¡>ersonaxes e conflitos de Galicia. Ed . 
Do Castro, A Coruña, 1987. Páx. 
409. 

FRANCISCO CARBALLO 

Literatura 
infantil 
francesa 
Unha famosa série de literatura in
fantil francesa cheganos traducida 
ao portugués polas Ecfü;óes Asa. 
Tuqui é un conxunto de libros nos 
que se combina o texto manuscri
to coa ilustración de grande for
mato, dirixidos a crianzas até os 
seis anos. En cada volume, o pro- . 
tagonista, conxuga acción diverti
da con ensinamentos diversos . 

Neste caso "Tuqui Jardineiro", 
cos seus amigos caracois páxa
ros, un coello, unha toupeira, e un 
porco-espiño mostran aos leitores 
miúdos corno cuidar da horta e d_o 
xardin, como non debe er estra
gado o campo ou as fleres. Didac-

) I RTANTE 

tismo divertido. · 
Na série manuais <Je .Via Láctea 

· publícanse uns "Exercídos de lín
gua" que cobren, en parte, a defi-
. ciente documentación auxj}iar dun 
ensinant~ de língua galega. No re- · 
lativo á morfoloxía e léxico incide· 
fundamentalmente este traballo de 

-Vitória Ogando e Anxo González 
Guerra, exercícios práticos que ' 
cóntemplan os que cada .profesor 
ten xerado nas suas aulas, libro de 
consulta para quen procure un 
aperfeizoamento do idioma. Xero
glíficos, cruce de palabras, sop~s 
de letras, palabras sen acentos, 
frases ás que completarlle preposi
cións . .. 

Descobrir na crianza o que de
sexa , ler · frente á · imposición do 
que o adulto considera que de.be 
ler, darlle aos infantes aquelas 
obras das que gastan é o critério 
editorial de Asa, a editora portu
guesa especializada na literatura 
infantil e xuvenil. No volume en 
capa dura"A roda que saiu_dos ei
xos", unha roda fuxe e vai correr 
mundo, descobrir os encantos da · 
gaita sonora, apaña o comboio ~n 
compañia dunhas moscas despis
tadas e móvese entre a floresta 
cunha corza." Fermosas ilustra
cións de Luísa Brandáo sobre un 
texto de Arsénio Mota. 

A actividade teatral como uten
sílio do ensinante ten no volume 
que agora edita-Via Láctea un tex
to apropriado. "Teatro nas aulas", 
da série Materiais que prepara a 
Asociación de Profesores de Lín
gua e Literatura ven facer escolma 
dos textos teatrais que foron pu
blicados nos Cademos da Escola 
Dramática Galega, con posibilida-. 
de de representación nQ ámbito 
docente. Obras como "Farsa das ·. 
zocas" de Carbalho Calero, ''Tres 

Jack Nicholson nas "Bruxas de Eastwick", por G. Vilas _ 
crimes (!n busca dunhas labaza- au~OT. C_omo OUtros . compatri?t~, 
das" de Martínez Pereiro ou a ver- Mil_l~r e ficha_q.o P<?l?_s es~d1os 
sión qÚe fixo Francisco Pill~db de · ll?1~pcanos e ten aqm_ a sua d1spo-, 
''Petición de man" de Chék.hov, s1cmn abondosos me1os _c.,os que, 
con notas e comentários que faci..: _ polo menos nesta ocas10n, non 
liten 0 labor de criar gosto nos a~ada o fresco h~or_ que caracte-
alunos pola arte dramática. O nzab8: as sua prunerras _entregas 

autral1anas. 
A.M. 

cine 

As bruxas ~~ 
· de -Eastwick. · .. 
_O australiaQO George Miller é xa 
un nome coñecido pola _ sua série 
"Mad-Max", un conxunto de ' fil
mes que, ademais de nunha hábil 
combinación de heteroxéneos in
gredentes, ·cifra ci seu éxito co
mercial . na considerábel concisión 
de intelixéncia narrativa do seu 

I". 

-"As bruxas . . . " plantéxase ,como 
miha comédia que traslada -a unha 
anodina vila de New England, e 
na actualidade, as relacións entre 
tres insastisfdtas mulleres e un 
diaño convocado involuntaria
mente por elas, tan xeneroso 
como irascíbel. Tal ' demo non é 
•cutio que : Jack Nicholson, que 
ante semellante ocasión brindada 
polo guión non dubida en dar un : 
completo curso do igualmente du
bidoso arte da contorsión, asi fa
cial como corporal. Superándose 
a si mesmó, Nicholson entrégase 
a toda coste de mordeduras de lírr
gua, chasquidos da mesma, x~stos 
surtidos e até bramidos vários. Os 
incondiciónais do actoli poden so
lazarse a go~to, mentres os que 

() s "-··· 

~~t21 
pensamos que o histrión ~n cues
tión estropea ·case _calquer filme 
no que cai, refrendamos a idea. · 

. ... . ... . 

A película: ten uri comenzo vi
goroso, no que nos é presentado 
con precisíón e bon senso . do hu- _ 
mor o ambiente da conservadora 
vila e as protagonistas insertaS 
nel. Mais esta prime ira Lmpresión 
vaise logo · esvaindo, ao incidii a 
história en sucesivos baches, que 
sen chegar a ser graves si qan lu
gar -a que o filme _teña unha comi- . 
Cidade·-interrnitente e que ao rema- · 
te o sorriso quede tan só esboza-

. do. - - ' 
Cando o denio irrumpe na vida 

das . tres mozas' . "falta aderezar 
máis sabrosarriente a história da 
sua relación con e las, que se des- · 
liza por cauces bastante previsí
beis . Nesta parte intermédia da se- · 
<lución das tres donas polo pícaro 
diaño, concluirnos que o paraíso 
oferecido por. este apenas (serví
cios sexuais aparte) se reduce ás 
vantaxes da ingravidez, aplicada 
ás pelotas de tenis e . aos carpos 
das interesadas, que ·non· aos seus 
ven tres:- Asimesmo, non se apro
veitan no que se podía as posterio
res vacilacións sentimentais do 
demo, inda que se comprende que 
bastante ocupado estaría_ Nichol
son coa súa ximnásia facial como 
para tentar darlle unha certa pro
fundización psicolóxica ao seu pa
peL 

. Algo que tarnpouco beneficia 
_ moito á fita é a sua identificación 
xenérica, pois optando cíaramente 
pola comédia, afina! parece non 
querer renunciar ás sempre vanta
xosas bazas de truculéncia e o 
·efeito especial. A po$treira trans
figuración de J ack (para ~ que é 
necesaria un .boneco, pois as suas 
faculdades histriónicas non che
gan a. poder simular o efeito. do 
derretido) non cadra co estilo pre
cedente, inda que por si só poda 
resultar simpática. ' 

bstas incon_gruéncias e aquelas 
caréncias fan que a fita d~ Miller 
fique a_médio camiño. Sen embar- . 
go, a eficiénci_a do director . non . 
desaparece, as a~trices son tamén 
eficaces, e o filme non iñcorre en 
nengun momento realmente desa:- -
fortunado, co que, inda, que non 
resulte redonda, faise visíbel. O 

As Bruxas de Eastwick. T.0. The witches · 
of Eastwick Director: George MiUer 
Guión: M. Cristoffer sobre a novela de 
John Updike Música: John Wtlliams Int.: 

· Jacl( Nicbolson, Cher, Susan Sarandon, Mi
chelle Pfeiffer, Verónica Cartwriht . . USA. 
1987 

G. VIL.AS 



Un ano máis -Ourense' é 
centro da fotografi9 da 
Galiza. Un encentro 
multidisplinar que implica 
a toda a cidade, e ás suas 
institucións públicas e 
privadas. Case unha 
decena de exposicións 
simultáneas, audivisuais, 
cvrsos e conferénciá~. 

XOAQUIN LORENZO FERNÁNDEZ "XOCAS" 

.. 
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1 expOsicións 
FREIXANES 

Ate o 2- de Deeembro en Galeria 
Gru~orzán (Orzán 139 A Coruña) 

MANTECON 

Ate o 5 c;le Decembro en Galeria 
Trinta (Rua Nova 30 - Compostela) 

SEN DON 

Fotografías. Ate o ~8 de Novembro 

publicación& 

· CADERNOS DE 
/ PSICOLOXIA 

Chega ao seu número 3 unha 
publícación do Coléxio Oficial 
de Psicólogos da Galiza. Ca
dernos de Psicoloxia é unha re
vista concebida con critério- . 
monotemático, nesta ocasión 
dediqada aos se¡yícios sociais, 
en numero anteriores abordán
dose a saúde mental, psicolo
xia e deporte e ps1coloxia · e 
educación. No contidos desta 
entrega destacan traballos 
como "Reflexións sobre a reali
dade das drogo-dependen
cias" , "Psicoloxia e servicios , 
sociais", "A prostitución como 
l?roblema de saúde pública" 
'Apuntes para psicólogos que 
traballan ou queren lraballar 
nos servicios publicas ... ", entre 
outros de interese profisional. 

Os cadernos estan preciosa
mente editados, cun boM trata
mento gráfico e poden com
prarse nas sete c1dades gale
gas ao prezo de 400 pesetas 
ou pedir ao Coléxio de Psicólo
gos, na Praza do Toural 9,2° 
esq. en Santiago. Para o núme-

Paseniño: reserva 
folklórica 
(ven da páxina 18) 

tocar, dame a sensación de que 
a percusión, tan relegada de 
sempre a un papel de mero 
acompañamento, no voso ~rupo 
ten unha importáncia própna. 

P.- Si, isto fómolo valorando 
co paso do tempo; cando des
cobres que o resultado global da 
intepretación falla por mor dun 
desacople coa percusión. 

.A.N.T.- A nivel popular .ig
noranse os pequenos segredos 
que ten este aspecto da instru
mentación; no noso caso, a gai
ta, ao estar limitada en canto a 
matices, necesita da percusión 
para ese mester. 

P.- Tamén alternamos o uso 
dos distintos instrumentos entre 
nós. 

Pensamos que o mesmo bom
bo por exemplo pode dar moito 
xogo en mans dun bon instru
mentista como é o Zalo dentro 
do grupo. 

110 colectivo é algo 
experimental" 

A.N.T.- E'o apelativo de "Co
¡ectivo" de onde ven? 

.. PRECrSASE 
AXENTE COMERCIAL 

. PARA RELACIÓNS 
PUBLICAS, pUBLJCIDADE E 
PROMOCION DE VENDAS 

OS INTERESADOS PODERÁN 
SOLICITAR MÁIS 

INFORMACIÓN CHAMANDO 
AO TELÉFONO (986) 

43 36 24 

en Galerías Sargadelos de Barce
lona (Provern;:a 27 4 · . 

.AS GALERIAS.DA MARIÑA 

As galerias da Máriña. A Coruña 
~ 869-1884. Exposición o ·tema do 
hbro de Xose Luis Martínez Suáréz 
do mesmo título. Kiosko Alfónso 
de A Coruña. Organiza o Coléxio 
Oficial ae Arquitectos. Novembro. 

ro catro avanzan o tema de es
tudo, Psicoloxia e muller. no 
seguinte será a Psicoloxia do . · 
Trabal/o e as organizacións. 

P.- Ten a sua história. No 
ano 1983 fusionáronse por unha 
banda "Amieiros do Lagares" e 
pala outra "Lumieira", todos dis
cípulos de Enrique Otero. Enga
díronse despois vários alunas do 
conservatório e alguns máis: for
mouse unha banda. 

Foi un intercámbio moi frutífe
ro: -nós aprendimos no mundo 
do clásico de Fori (vio1in) e do 
Xanciño (Quitarra) do Jazz. 

Para nos o Colectivo é algo 
experimental, que segue vixente 
mediante encontros esporádi
cos. Ternos de todo un pouco: 
unha debuxante, Lola; un taller 
de instr_umentos que .leva Zalo; 
un presidente, Suso Alvarez; un 
fotógrafo, Antón ... 

O nome veu porque nós, efec
tivamente, imos paseniñamente, 
sen presas. 

Tamén ternos colaborado con 
Emílio Cao, co grupo de títeres 
"Faba na Ola" ... 

A.N.T.- E non vos plantexás
tedes grabar algun día? 

P.- E que facer un disco con
levaria moito traballo; non o vas 
facer en calquer condición. -

Estamos agardando a que se 
normalice o "compact-disc" 
porque o plástico non nos con~ 
~nea o 

XAN MANOEL ESTÉVEZ 

AXINDA 
_j lib __ ros __ -_ ___.1 \ ac~os 

O CATECISMO 
DO LABREGO 

'No ano de 1"876 aparece o Í•parra'" 
fo". número 1 -tlo_ qu~ ia ser a-pri
me1ra-publicación periódica escrita 
íntegramente en galega: '"O Tío 
Marcos da Portera", precedente 
non só na prensa galega tamén de · 
publ!ea~ióri humorística _que · teria 
contn:iu1dade · pasado un século · 
coa saída de Can sen Dono. O Tío 
Marcos tivo un desenvolvir:nento 
de grande éxito, carregando pan
cadas . sobre o caciquismo, alen
tando \Jfl agr!lrismq incipiente. Ao · 
c~o vm~ se 1mped1da a sua conti
nu1dade por mor de trancas legais . 
xulgamentos, sancións economi~ 
cas · que provocaron a desapari-

, ~ión definitiva no ano 1189. Valen
t1n Lamas Carvaxal teria coa edi
ción e colaboracións en O Tío Mar
cos momentos · de popularidade 
extensa, anteriormente tiña sido 
director-proprietário dun xornal 
"~I Heraldo Galfego", no" que co~ 
mezqu cpmo simples colaborador. 

Fo1 no_ Tio Marcos onde apare
ceu por entregas o que ia ser a
obra mais popular ·do fin de século 
pasado, "O Catecismo do Labre
go'.', en moitos fogares do noso 
p~1s conservouse a obra en edi
c1on completa durante a primeira 
metade do sécülo actual nas nu
merosas re-edicións -~ue conver
ten a esta obra nun feíto cultural 
de especial interese. Parece evi
dente que o autor ·do Catecismo 
terá sido o próprio Lamas, quen 
toma o nome dunha personaxe 
real do Padre Sarmiento. ·O Tío 
Marcos, un labrego dotado de
con~i~ncia social á ·procura de 
xust1c1a para os da sua condición. 
Dunha inxenuidade intencionada 
o . protagonista faise popular nas 
fe1ras e tabernas onde o xornal era 
vef'!dido. Sen refinamentos, o Ca
t~c1sryio repasa todas as desgrá
c1as as gue son sometidos os la
bre.9os; 'A .condanadísima .trinidá 
quen é? -E o mesmo Alcalde o 
mesmo. Secreté.río i o ll'(esmo Ca
cique, tres persoas distintas e 
un ha sola calamidá verdadeira". 

A obra parece agora na máis 
nova editora galega, Vía Láctea na 
sua colección de clásicos. Org_ani
za a edición a Asociación · de "Pro
fesores de Líng_ua ~ Literatura Ga
lega que apresentan un interesante 
~uplemento. de traballo, anexo do 
libro. Respe1touse en grande medí- · 
da o texto tomado como base o 
último editado en vida de Valentin · 
~mas, completando a obra con 
_mtr9dución, -comentários e· notas 
ma1s un vocabulário auxiliar para 
os e~tud.é!-ntes aos que se dirixe a 
pubhcac1on. Destaca o feíto de 
manter o critério da normativa de 
concór~ia gye p~OP9!1 ~ Mesa pola _ 
Normahzac1on Ungwst1ca frente á 
ofici~I. . _ A.M. 

A onde irnos ir -
(ven da páxina 13) 
ten grandes preocupación~ o novo 
Goberno! ... 

¿A onde . irnos por estes carrei
ros? .... ¿Ha1 alguén que o saiba? ... 

Se Y<?ltase a Buenos Aires, tiña 
que d1cirlle o mesmo que lle dixen 
no ano 1968, a todos os meus ca~ 
~aradas exiliados e dem'áis xenti-
na nosa que por ali camiña. · 

E cando alguén, da Xunta ou 
pola X!:Jnta, V!'li~ a Buenos Aires, -
que tena a d1rndade de dicirlle a 
verdade, e non pense que os vai 
enganar con pandeiradas e alalás 

¿A onde irnos, compañeiros' 
_con esta xentiña? ... ci 

TEMPORADA TEATRAL DA 
~ALA DE TEATRO ·LUIS 

SEOANE 

Elaborada en .colaboración coa 
Con~ellaria ~e Cultura e Benestar 
Social atraves da Dirección Xeral 
de Cultura dentro da Campaña c;te 
-circuitos Teatrais 1987-88 na que 
esta Sala-está incluída' como sala 
concertada, a ·programación OU
TONO 87, desenroíara-se de acor
·do <?<? 1seguinte programa de ac
t,uac1ons: 

Novembro: 
· 2.1-22 Teatro XalQarate, de As 
t>ontes, apresenta 'O _ !¡-lome de 
Sodoma" de F,ernahdo Arrabal. 

28:29 Teatro do-Atlántico, de A 
Coruna, co espectáculo "A maravi
llosa história de Marly" "de Carlos 
Queiroz. . 

Decembro: ~ . . 
_ 5-6 Uvegá teatro, de Composte

la, apresenta "Cochos", sobre un 
texto de Roberto V. Bolaño. . 

' 12-13 Pr0duccións do Noroeste 
~e Gb!Jlpostela., _que apresenta 
Medea de Eunp1des en versión 

de Eduardo Al9nso e Manuel Gue
de. 

19-20 .Escola Dramática Galega 
de A Coruña, con "Nosferatu" .ae 

· Manuel Lourenzo. 
· Como en Temporadas anterio
res, as funciór.is serán··os sábados 
(que pasan a denominar-se saba
~os teatrais) e Domingos en ·horá-
rio de 20,30 horas. . 

O r~t~~so ,na ab~rtura da presen
te ed1~1~n e debido ás obras de 
acond1c1qnament~ que actualmen
te se estan a realizar nos locais do 
Teatro Luís Seoane. . 

t'fOMENAXE 
A OSCAR LOPES 

No próximo 21 de 'Novembro vai 
realizar-se unha homenaxe nacio
~~I -ª~ profesor Osear _Lepes, unha 
1rnc1at1va dos seus compañeiros de 
aulas· das que agora ben de xubi
lar-se. Personahaades das letras 

. portuguesas, das ciéncias, da vida· 
política e social están asinando un 
manifesto no qu~ se recoñece que 
o homenaxeado "fez da sua vida 
e~ todas as multifacéticas expres
soes, um combate apaixonado 
pela concretizagáo das melhores 
esperangas da h~manidade. Um 
c~mbate no que Ose.ar" Lepes foi 
siempre fiel a si próprio, ao camin
ho que tra9ou, sem um desvio 
nesse longo curso, apesar das difi
culdades que teve de enfrentar". 

O profesor áscar Lepes é mem
bro do comité central do Partido 
Comunista Portugués, eminente fi
lólogo, estudoso da literatura de · 
expresión portuguesa. A homena
xe solidária _á que -Se teñen suma
do .e~tre outras personalidades. 
Eugenio de Andrade, Cardoso Pi
res, José Saramago, tobo Antu
nes, Ramos Rosa, Egito Gón9al
ves, Viale. Mo~tinho, Gorn~alo 
Nuno. ... ainda incidirá no merce
mento da homenaxe á un "lutador 
firme1 determinado,~ fiel · ás sblas ~ 
convicgoe~ e .empenhamento par
tidário, e simultaneamente como · 
um homen sempre aberto ao diá=- · 
logo". As adesións .. dirixidas á 
Casa de Cultura do Profesor; na 
rua do Heroísmo da cidade de 
Porto están a chegar de diversas 
partes do mundo e tamén da Gali
za . 

-~~t-23 

. Co almorzo 9e solidarieda"de o 
s~b~do · 21, nas instalacións do 
Paleto d~ Cristal, Porto, ao que 
van. ;;eg~1,r-se actos literários eco
murncac1ons, ce.meza .unha série 
de homenaxes de recoñecimento 
a unha das máis importantes figu
ras d~ vida pú_blica portuguesa. o 

11 XORNADAS GALEGAS 
DE COMUNICACION 

A rádio e a Televisión e o seu futu
~o. Santiago 26, 27 e 28 de No
vembro. No salón de .actos do e·ai
fício Administrativo de San Gaeta
no. 

PRÓGRAMÁCION DO 
ATENEO FERROLAN 

Xoves 19 ás 20 h. no Auditório 
Teatro Arca "RIP si los dejan". 

Venres 20 ás 20 h. no Ateneo ' 
Conferéncia "Do amor'' por Carlos 
Gurméndez. 

Sábado 21 .ás 12 h. no Ateneo · 
Cine Infantil. Enfenno a la fuerza · 

Sábado 21 ás 20 ti. no Ateneo 
Cine · Paseo· sobre el amor y la 
muerte. JoHn Huston. 

Domingo 22 ás 12 h. no Cantón 
saida carreira urbana. 

Martes 24 ás 20 h. no Ateneo 
Presentación do libro de Bernardo 
Máiz. Galicia na república e baixo 
o franquismo 1930-1977 

Xoves 26 ás 20 h. no Auditór:io 
Teatro Medusa · In mullieríbus de 
Dorotea Barcena. , 

Venres 27 ás 20 h. no Ateneo 
S_Qbre o suicidio por Rafael Palá
c1os. 

Sábado 28 ás 12 h. no Ateneo 
Cine Infantil Casaca de .oro 

Sábado 28 ás 20 h. no Ateneo 
Cine ~I diablo en el cuerpo. Marco 
Belch10. 

Domingo· 29 ás 11 h. no Cantón 
Saída marcha ciclista. 

Domingo 29 ás 20 h. no Audito-
. rio Concerto Rock. · 

DECEMBRO 
Xoves ás 20 h. no Auditório 

Teatro Producións Meclea, . ver- ' 
siór. d~ E. Alohso. 

CICLO SOBRE ALBANIA 

Xoves 19. 
Co_nf~r~~~ia. "España-Albánia 

n? H1sto~1a . por Ramón Sánchez, 
V1cepres1dente da Asociación Es
paña-Albánia. 

Ve1=1res 20. 
Conferéncia. "Língua e Literatu

ra Albanesa". por Ramón Sánchez 
e .Xosé ~t,.tis Esparcia, especialista 
en poes1a albanesa. 

Martes 24. 
Proxeccrón en vídeo dos docu

mentais: Albánia (en- castelán) e 
Terr~ f~rtil (en _castelán) 

Mercores 25-. 
Proxección en vídeo do filme· 

"Chuvias de Outono" Subitulada 
en castelán). · - · 

Xoves 26. · 
.. · Proxección en vídeo do fiime: 
As rapazas dos lazos benne

llos". subtitulada én castefán 
~ Venres 27. -

Clausura. do ciclo cunha mesa 
redonda co título "Cultura e com
Pf9miso político" coa participa
c1on de personalidada. do mundo 
da política e da cultura. 
O~nizan: Asociación Amistad 

Espana-Albánia e Ateneo de A 
Coruña. - · 

somos coñecidos 
na -Galiza ini~ira, 
pola nos.a 
especialización 
en libros 

· galega~ 
e portugueses 

Repirblica 
Praza d9 Liqro El Salvador, 9 
· Tel. 26 63 77 Tel. 56 58 12 · 
. A CORUÑA SANT~AGO 

.. 
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[Ic1eas 
Ante· o tratado cos -EEUU 

Desnuclearizar. Gal iza 
MANUEL DIOSIXAQUIN RUBIDO 

O perigo nudear existe. Calcula-se 
que actualmente hai no mundo 
máis de 50.000 bombas nucleares. 

A poténcia total do arsenal mundial de ar
mas nucleares (15:000 megatóns) equivale 
aproximadamente a máis dun millón de 
bombas como ·a de Hiroxima. Son cada 
vez máis os estados que pos4en arma
mento nuclear. , 

Apesar dos posíbeis ·e positivos acor-. 
·dos entre as grandes poténcias~ as armas 
. que permanecen seguen a constituir · un 
série perigo para a sobrevivéncia da espé._ 
cie humana. A redución dos misis de· al

, canee médio, que coAtempla a opcjón su-
per .. cero, supón só o 4% das armas nu
cleares que hai despregaoas en Europa. 
· Existe, iso si, un consenso, na' com_uni'

dáde científica internacional, sobre as te
rríbeis consecuéncias dunha guerra nu
clear. Unha guerra na que se utilizara en
tre un tércio e a métade do arsenal estra-

. téxico mundial traería a morte aproxima- : 
damente de 1..000 millóns de persoas, e, 
outro tanto, sofrerian lesións de gravida
de.. Pero, ademais produeiria efeitos ca
tastróficos sobre o meio ambiente, orixi
nando o chamado "inverno nuclear", que 
far.ia inabitábel o planeta terra. 

A desenfreada carreira de armamentos 
significa que no ano 1990 se gastaran no 
mundo, segundo cálculos da ONU, un bi
llón de dólares. Mentres, con só a quinta 
parte das sumas dedicadas anualmente a 
gastos militares, poderia-se· erradicar .. a .. 
fame en todo . o mundo para o ano 2000, 
segundo a UNESCO. 

9 s~~uinte texto serve de base~ Coordenadora Nacional de 
Organrzac1ons pala Paz (CNOP) e a Coordenadora Galega pola Paz (CGP), 
para apresentar unha iniciativa parlamentária, ·coa vontade de que fose 
asumida polo PSG-EG e BNG, para a sua defensa no Parlamento da 

· · Galiza. ·· 

Base da OTAN en Imite 

estados, se armacene..n ou transporten no cións de apoio e au~orizacións de uso), no 
seu ámbito xeográfico. De feito, o Estado artigo 4.2 di: "O armacenamento e instala
español pertence, actualmente, a ur:iha · ción ea t-erritorio español d~ armas nu-

. Alianza 'Militar, a OTAN., que, se ben cpmo cleares ou non convencionais ou dos seus 
tal non posue armas n1:1cleares, algun~ ._ componentes quedará supeditado ao 
dos seus estados m·embros si posl,len dito · acordo do Governo español". No apéndi
armamento. . ce A, de normas reguladoras das escalas 

viaron mutuamente o embaixador ameri
cano. e o Ministro de Asuntos Exteriores 
daquela Terence 'Todman e Pérez-Llorcá 
respeitivamen~e. nas que este . ultfmo "in
forma" que "é política do Governo· espa
ñol que non sobre-voen avións con arma
mento e .material nuclear", ao que Mr. 
Todman resposta moi diplomaticamente 
"qüe os EE.UU. toman nota da declara-· 
ción ·política". . 

Por iso entendemos que- o Tratado cos 
EE.UU. é unha porta aberta á nucleariza
ción da Galiza. 

Ademais, o devandito Tratado permite . 
a utiliz~ción do território galega como 
base de comunicacións (Bares) para de
fender intereses que non son os nasos. 
Os 21 soldados americanos ali estaciona
dos realizan misiós militares que nos im
plican eh guerras alleas (como a de Líbia
EE.UU.) e nos converten en obxectivo nu
clear · de calquer país enemistado cos 
americanos. 

Consideramos, portante, que a presén
cia desa bese militaré un atentado á so
berania nacional da Galiza. 

Entendemos que iniciativas como a to
mada polo Parlamento de Groenlándia, 
declarando á llla, zona desnuclearizada, 

>~ tanto en tempo de paz como de guerra, 
ca son posíbeis e positivas. 

·<t Consideramos, que posturas como a do 
·E Governo de Nova Zelándia, de non permi
~ tir visitas de barcos de propulsión nuclear 
0 ou que transporten armas nucleares, son 
-~ un bon exemplo de medidas contra o ar
~ mamento nuclear. 

Por todo o antedito, propomos que -o 
Parlamento da Galiza declare; 
~territorio galega, as su.as costas e o 

espácio aéreo, como non nuclear. 
· ~ naso ámbito xeográfico como inuti

lizábel pára atacar a outros pavos. 
-"visita non grata" a toda forza militar 

dun estado que posu~ armas nucleares. 

O perigo existe, pero nós podem9s ca- · 
miñar cara o desarme e á neutralidade. Na 
medida en que estexamos menos implica
dos na política dos blocos militares; esta
remos pondo o noso grao de area para 
que disminua a tensión internacional, e o 
peri!;JO dun conflito nuclear. non só dismi
nuira, senón que tamén nos afectará me-
nos directamente. . 

A asinación do T~N.P. por parte do Esta
do español non impede nen dificulta que 
as armas nucleares, propriedade doutros 

Ademais, actualmente, está en vi,gor o 
"Tratado de Amizade, Defensa e Coopera
ción entre o Estado español e os EE.UU."· 
No convénio Coniplementário 2 (instala- . 

d9s buques dos EE.UU. nos portas do Es
tado español, no apartado 10.3 di: "Os ' 
bt,Jques das Forzas dos EE.UU., ( ... ), esta-

. rán isentos de inspeccións, ( ... ). Só existen 
-unhas notas, ~on vencellantes, que se en-

· -alleas aos intereses do noso povo as 
funcións militares que se realizan desde a 
Base de Comunicacións de Estaca de Ba
res. 

"persoas non gratas" aos 21 soldados 

Campamen~ civil 

Grandes· arlllacéns 
GUSTAVO LUCA DE TENA 'A diferéncia entre banqueiros e se

nadores é que no mundo dos pri
meiros pódese dar o caso · de 

que falen idiomas e lle luza algo máis o 
pelo elitista da cultur~, como aqueles 
míticos Fugger que inventaron as gaze 

. tas. As veces os dous rios confluen e 
· sai un senador . presidente dun· banco 

por méritos de família, como o republi
cano Rockefeller. Este banqueiro tiña 
moita queréncia por México, dinque 
cantaba as de Negrete ná intimidade. 
lan boa man. tiña para a latinidade e o 
español que foi várias veces embaixa
dor ex1raordinário no arrabaldo do Sul. . 
En Arxentina quedou memória daquel 
terno príncipe de gales que lle escaralla
ron a tomatazos e máis da sua famo~a . 
senténcia: "Moito protestar, -pero estes 
tomates que me tirandes tamén foron 
comprados nos grandes armacens 
Sears&Roebuck". O consumo é tan acé
falo e desideoloxizado que comparando 
frescura e pr;écio todos nos fornecemos · 
na firma familiar de Rockeffeller, incluso · 
para a prática manual do anti-imperialis
mo. O senador ten a seguri9ade de que 
un me·rcado pechado, un escaparate· 
valeiro, valen máis que unha sementeira 
de palabras, e máis se: ~on palabras de
licadas, de aprendizaxe preguizosa, 
como sacrificio, solidariedade, escola e, 

· futuro. 
Esta foi a táctica dos bancos do am_p 

-dos tomates en Chile: facer porque fal
taran-da mesa produtos básicos e o.u-

tros non . tan básicos pero que son fun-:. . 
daméntais para . compor a figura dun 
desclasado e convertilo en aliado ob
xectivo da reacción. Esta é a téceita en 
Mozambique, axudada polos millóns dé 
dólares que os banqueiros. levantan dan 
fondp particular de solidariedade con 
Jonas Sawimbi·, para comprar a fame 
dos que xa non aturan máis fame nen 
teñen corazón ·para vér aos seus fillos 
morrer de fame. Esta foi a táctica en Ni
caragua, axudada desde hai seis anos 
coas armas e a sabotaxes contra os la-

bregas e as cooperativas. Seis anos de 
fracasos, dos amos dos grandes arma
.cens que non conseguiron, nen nos pi
cos. da cris~. manifestantes como para 
facer unha equipa de futbol. Cómo seria 
S9moza e que prestíxio non terá a Lisa 
sa~rificada policia, esa que se vai á gue
rra para poder volver a iQterrogar hábil
mente, que nen cos supermercados pe
chados 'quere o povo ouvir talar deles. 

I • 

Algo fundamental está a fallar no impé
rio da compravenqa. . _ , - · , D 

americanos estaci_onados en Bares. D 

-~lver ao rego 

N on foi tanto o amolamento pade
cido polos que saíamos polo 
Oporto como a envexa que sacu
diu os miolos da afeizón barcelo

. nista por aqui afincada cando á 
meia-noite do pasado Mércores 4 de No
vembro os ceus dalgunhas vílas dda Ga
liza (vgr. , Viveiro) se iluminaron con fo
guetes. Non se celebraba a posta en 
marcha dos acordos de Esquipulas 11 ; 
nen sequer o. españolismo festexaba a 
sinatura habia horas do "pacto de estado 
contra el terrorismo": o Real Madrid me
téralle un par deles ao Of?.orto, e por iso, 
como diria Bauza Brey, 'lume na noite". 
Alguns xa dormíamos e fumos violenta
mente despertados a petardos. Hai que 
foderse. Desvelados entón, reflexiona
mos socíoloxicamente sobre aquela xor
nada: tres partidos de fútbol televisados 
nunha só tarde, á marxe dos amplos re
sumes dos mesmos e doutros máis ofe
recidos nos ·últimos espácios informati
vos do dia. Contra Franco xogábamos 
menos e mellar. Neste anormal país vi
ven individuos capaces de recitar de me-

. mória as clasificacións das tres divisións 
da liga do Estado cos respectivos pontos 
acadados por cada equipo até a data 
pero que non saben como se chama o 
novo Conselleiro de lndústria. Eu tam: 

. · pouco. Só sei que "raja" o castellano de 
moito caráfie. . 

Pero un non se molestaría en desen
fundar a Paper Mate para rubricar es!a 
nota até aqui denúncia obviegades as 
que xa estamos afeitos. Ficaríamos cala
dos e impotentes máis unha vez se a 
vendetta azulgrana non se producira d~ 
xeito tan indigno e vergoñante: os afe1-
zoados do Ban;:a na Galiza atronaron o 

. país- a horas intempestivas a b~se de 
bombas de palenque cano este ganou ao 
noso Celta ao domingo ~eguii:ite. ~u polo 
menos vou falar co edil ·nac1onahsta no 

1 · Concello onde ainda resido para qµe 
propoña ao Pleno un castigo exemP.!ar a 
tan alienados gamberros. Forza Celtma. 
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