
-
J 

1-

>, 
a ,_ 
1-

1-

r. 
e. 
1-

s 
¡-

e . 
o 

). 

l
l-
1-
J
IS 

,_ 
)-

)

a, 
a, 
a, 

lo 
li
ar 
m 
r-

o 

o 

ti-

ar 

as 
ia 
+a-

os 
o 

ANO XI e 3 DE DECEMBRO e 
1987 

HAI 
DEZ 
.ANOS ~·»· __ , __ ._..,,,,,:~•,---~ · {: 

.:if:~~ . -~,-~':;:.:i~!~·· i i 
SUCEDEU

,.,,~;-..• : ·.::.; . ,. .. ~ .. 
:~ .... :·;, ~'.; , ,' 

,.,, 
~ ·-·~ ... ,.,,; · ' . ~ 

ALGO 
IMPORTANTE 

CADA~ MINUTos: .. 

'A _CORUÑA RESERVAS TElf. 21 32 11 

~···· .+ :· •, 

APDO. 1371 (VIGO). • ·Nº 327 
125 PTA. 

... :: .. ,:·:··: ----------------:t:\.' ··:·:-:-:-: 
-:::::\\{ ::?::b::------------------

-··-·- --------- - --------. 



2/~PIBIOll 

editorial 

INFORMAR .. PARA. CONSTRU.IR--. 
Empresa Xo.:0aJística Editora: Promocións Culturais Gal~ 
~~~llo de Adm.inistración: Pr~idente: Cesáreo Sánchez 
Iglesias ~cepres1dente: Alfonso Riva~ fraga Consellelro
Del~ado, RB!116n Femá ez Secretário: César Cunqu.eiro 
Vogais: Francisco Carbal io. Aurora Pereira Eioi Villada Ma
r~'/e~~~~· Femando Cuñarro, Xosé Mª .Dobarro é An; 

buen se propoña trazar nesta altura de 
1987 b perfil dos ·meios de comunica
ción na Galiía, terá que dar conta duntia-· 
extensa nómina de empresas de rádio
.difusión, tres · opcións de televisión que · 
cobren case por · completo ., a xeografia 
nacional e dunha ampla oferta de perió- · 
dicos que procuran pa·ra os seus p~o
ductos a venda en cidades e vilas men- · 
tres consideran marxinalmente o mundo 
das entidades, menores · dé povoaciqn. 
.Paradoxicamente o resultad.o desta 
multifacética empresa c:tue se titula de 
iñformación e ocupa unha parte impor
tante do mapa do sector de servícios, é . 
a incomunicación~ O ·feito de dispor 
hoxe dunha máis ampla posibilidad.e de 
eleición de meios informativos, 11-ori me-. 
llora os mecanismos de coñecimento da 
realidade. 

. Esta estraña coexisténcia -actual de ' 
cantldade de. com1.micación. e siléricio e. 
desinformación sobre iniciativas, móveis 
e condicionantes políticos e económi-

. cos que afectan de. fgrma fundame~tal 
.·á nosa convivéncia e o futuro colecttvo,. 
é de feito unha negación das expectati
vas que o ·receptor de información .cele-

1 cartas 

brara no final .da Ditadura. Na cojncidén- ·imaxe . que os · galegas recebemos de 
cía da aparición de A NOSA TERRA, hai nós mesmos a meio dos siste·mas de 
agora dez anos, meiós de- información comunicación é a ,dun povo desintere
.que foran protagonistas activos e .co_rn- · sado pola · sua língua e o seu pasaqo 
prometidos da ditadura, colaboraban á cultural, a dun povo escéptico, resigna-, . 
reconstrución urxente dunha eultura de- do, contento cos -referentes sociais e de · 
mocrática. Esta atitude que chega ape- ~ostumes impostas desde fóra e fór:te ... 
has até a recomposición .do panorama mente minifundista no político. · 
político _da direita, despois qas primei- A negación total dos mínimos demo
ras eleiciórn~ qutonómicas, incluía un · cráticos de comunicación albiscados na 
paso curto de cara á admisión do idio- transición, reclama hoxe, > como en 
ma, descalificado polo entramado cultu- . 1977, untia demostración impresa de 

'. ral e político da Ditadura como instru- . que é posíbel, necesária .e mesmo eco
_ mento posíbel de comunicación: O nomicamente viábel a información des
abandooo pleno daquelas mínimas con- · de o: próprio idioma e a própria realida
c.esións da estrutura Informativa da oli- de. Os leitores -e colaboradores que nos 
garquia para a reconstrución democráti- recóñeceron, criticaron e.apoiaron neste 
ca e a recuperación· cultural, é hoxe intenso ·decénio eren con nós que con- · 

· unha realidad.e de inegábel recoñeci- tra a comunicaéión como disciplina da 
mento. A liberdade · de expresión (e en- estafa, na .que as liñas de aprécio e 
tendemos tamén o emprego da língua identida,de aparecen deform_adás, existe 
como unha conqujsta da comunicación a información; que contra a prática diá
en liberdade) ten experimentado -un .re.,. ·· ria de (multar os problemas e as suas 
troceso neste décénio na Galiza. O feito . causas profundas antes que manifesta
importante de que dispoñamos final- - los, existe a información; que contra a 
mente de meios áudio-visuais de carác- . persoalización da política, as fo!mas de 
ter: público que se .expresan en galega, exercer o poder a meio do clientelismo 
non pode compensar a atitude xeral'dos e os pactos de costas á sociedad.e, 
meios de ·cara . á _ língua e a cultura. A existe tamén a comunica~ión. O 
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NECESIDADE DE ADIANTAR 
AS ELEICIONS NA: GALIZA 

que esconden, e pasª.las asi á an- meses, ao "Un, dous, :tres", na ad-
siada imortalidade dos mármores. quisición dun .bon coche). E quen 

Este caso, que é de senso co
mun, non foi considerado como tal 
na senténcia xudicial que non re
coñece o subarrendo nesta oca
sión. 

xalos até que estoupen o Comité 
Executivo e a denominada "Co-
rriente Crítica" (unha morea de bo
rralla, saída nunhas "rebaixas de 
Xaneiro"). 

Que non me diga ninguén o que . pode dispor de mellores cadros 
Moitos estarán de acordo en pór. 0 foi unha e outra vez repetidp, co · técnicos e de mande? Pode algun 

· 1 motivo da moción de censura: que . partido, ~a nacionalidade que 
calificativo de xerna ao que aca- · 0 povo xa· decidiu que sex_an os ~ _ sexa, ter figuras e~telares c. pmo o 
ban de propór uns talentos da atj- - s Alb p rt - Al - c 
tual políticá nateaª' despois do parlamentários os que escollan ao . . r. or, _ -.º omene.. muma, ~-

,., Presidente, que a eses mesmos charrQ, S~1nz.:. ~s hras que. dana 
triunfo da moción e censura: a re- parlamenta'r1·os lles cor.responde unha . equipa italiana pola f1ch_ axe 
colleita de· firmas · polos ·pavos d 1 d t 1 1 

, adian'te, co fin de adiantar as elei- promover a moción de censura; - . e ca quera _es es co OSC?S. , 

t d b gue, polo tanto, esa recolleita de : Se alg1:J!1 ainda segue incr~dulo 
cións. Ideas como es a ·e en me- firmas, con cartei·ros lanzados a pi- a.nte .a ut11idade desta recolle_1ta de recer fodas as nasas atencións. f 
Somente, d~:r cando en cando, xur- sar, as pozas das catro esquinas . · 1rmas, qu~ pense n~ que a pre~s~ 

· · , galegas é cousa d,e pouca m_onta. d_eu a ,canecer, ha1_ poucos d1as. 
den na Historia; e o_p1or e que, case Pero sexamos toxicos. Hai, nes- nela af1rm??e que os construtores 
sempFe quedan · marxinadas, sen. · 1 man a nova Xunta entre catro 
$er valorado 0 oco feíto en tama- tes momentos, algun outro cami- re9 ~ . . , 
ñas cacholas polo parto de sem_e- , ño, fóra dunhas eleicións antecipa- e -c1nc9 mil m1llons. de pesetfs, 
llantes, produtos. Se a Académia das, para que IT!..émbros da anterior. ante debedas contra idas con e es .. 
Sueca fixase a vista pa_ ra. 0 No- Xunta teñan a ·posibilidade de ocu- . polo Goberno do Sr. Albor. E Je-

rt par novam~nte os seus carg9s? gundo o q~e. eu .. mesmo · pu e~ 
roeste peninsular, é case ce o que Non vale dicer que non compre cqmprobar, existen .numer so~ es

1 nestes intres disfrutaríamos duri a sua volta que os seus postos es- . cntos (non tantos como esa c1f~a.) 
Prémio Nobel, por máis que non -tán ocupados polos que sori mere- aos q_ue o Sr. Abiar, Porto!1:1ene, 

. fose de Literatura. centes dunha marxe de confianza. Almu1na ... non deron resoluc1on a!-
Quizá todo isto soe a esaxera- · Non· todo iso é unha argumenta- , gunha, apesar dos anos tr?nscorn-

ción; pero se c~vilamós un pquco, ción' banal. Eles van aos seus cat:- dos e a pesar. do que a Le1 estabe-
poderase comprobar a magrntude ges para cumprir coas suas óbri- Ieee ao respe1to. . , 
da devandita empresa; tanto, que gas, de nengunha maneira para te- . E agora x.a .s~ e:ntendera por .que 
alguh chegará a pedif· que. esas· ducilas a simples poltronas ou fon- . e x~rnal a in1c1at1va de pesq~1sa: 
mentes· tan preclaras sexan l_ey~-. tes interminábeis de billetes verdes ~e firmas polos p~vos ad1ante. se: . 
das a básculas de alta prec1sion (capaces de .substituir, tan só nuns na a mane1ra de ~ar unh_? oporturn-
para rexistrar os preciosos quilates . · dade aos devand1tos senores, para 
=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= q~fu~oooqoode~aronde~-

cer durante o-tongo tempo do seu 
mandato. . · . O 

.Conclusión: aqui se atopa un ci-
. dadán máis que se considera de
cepcionado pala Administración de 
Xustícia que se practica neste 
páís. Outros casos máis especta
·culares que este foron areados na 
.prensa,_ A algun demandante da 
Xustícia costoulle enxuiciamento 
criticar en público senténcias .deste 
tipo. Pero eu, con ánim~ de conse
guir unha Administración da Xustí
cia ecuánime, considero que a opi
nión pública debe estar ao tanto 
deste outros casos que o único 
que consiguen é que cada vez 
haxa máis cidadáns desenganados 
coma min. O 

·e.LA. 
(Pontedeume) 

GRANADA, GRANADA 
Granada pode ser un título dun pa

. sodobre coñecido, pode ser tamé~ 
a cidade onde o re1 mouro Boabd1I 
chorou pola perda da cidade dian
te dos Reis Católicos, entregando 
asi as clíaves da cidade. Esta cida
de, terra natal dun poeta mártir q_ue 

MANUEL CASTIÑEIRA-CANOSA tivo a nonra de escreber nesta lin-
cee {A Coruña) gua· de Rosalía e Castelao; tal e o 

(;"" . 

t . 

'. 

caso que me refiro a Federico Gar-
DESENGANADQ DA cía Lorca. . 
ADMINISTRACION DE XUSTÍ- E nesta cidade é donde se va1 a 
CIA desenrolar o próximo 111 Congres~ 

da Coordenadora Estatal dos M1-
Ante a impoténcia que sofro como nusválidos Físicbs de España 
cidadán no que considero unh.a (CEMFE); e velaí o que se me ocó-
inxu~tícia, quixera facer ante a ~p1- rre contarlle aos le1tores galegas · 
nión pública unhas 9eclarac16ns de "En Marcha" a A NOSA TERRA, 
sobre 0 caso. desde o "exilio" obrigado aqui en 

. Son proprietário dun baixo que M~~i~Üe . este Congreso vai ser 
teño .arrendado como bar. Desde · polémico, ou asi parece ser, por- · 

_· hai uns anos o arrendatário permi- que as liortas entre as ~oordeí!~-
tiu, sen .a miña .aillorización, a ins- doras Provinciais, "Corriente Cnt1-
·talaCión de máquinas tragaperras ca" e Comité Executivo da CEMFE, 
·con prémios en metálico. Tal e ' sonche como ·"O -gato .que corre 
-como establece a l~i ; só as empre- diante do can". ~ 

d · t izadas poden E ·cal é o papel que ten. qu.e xo-
sas o.pera oras au or . gar a Coordenadora ~rovmc1al. ?e 
figura~ como proprietá~ia.s dbe. ditas Minusválidos ·da Coruna e Auxilia-. 
máquinas. A Le1 ~amen o nga ª Lu o? Non hai moito tempo apre-

, que a ide~tifi~a~ión das emp~esas · se~tei á.miña x~ntanza dá_Coorde
proprl~tánas f1gar~ en lug~r v1sibe! . nadara Provincial da Coruna as ne
en cada· unha das ·máquinas ª~' cesidades de criar unha ·PLAJA: 
como .o nome da persoa co perm1- .. FORfV'IA GALEGA DE MINUSVf\LI:-'. 
so de exl?lotación da m~sma. ·. DOS. Quero dicerlles ·a Domingo 

Doutrá- banda, : o Código Civil Dosil, · Manu~) de la Fuente, Ma7 · 
ben cl~ro estab·eiece que n~~ po~e _Morado,· Marisol BravQs e Estree~ 

. háber ·subarrendo sen perm1.so do ~~r~~~ªit~~€l n~7aPf~;~º~eq~e-
dono do local, . ,. · construir 0 ·movimento galego . de 

.- .: N.este cas~· f1ca claro que t~I ~u- minusyálidos. A ver se esqueC?e-
- barrando existe ao non cQJnc1d1r o mos. dunha puta vez ao . caudillo 

. nome ~o arrendatário __ co da ~m- pépiño. (''El pequeño gran hom-
. presa ' op~radora; · empresa <:fUS br,e"), que sempre. ten que s~r e~ 

Gatiza, como nazón que é, a ní
vel de disminuídos e algo máis im
portante que a montaxe estr~ur<?-1 
de CEMFE e os seus poderes fact1-
cos. De nós depende a consiga 
dun mando mellor para o minus.v~ 
lido da Nazón Galega. 

. Animo pois, e adiar:ite co proxec
to de crianza do mov1mento galego 
de minusválidos . . 

E ante as votacións do próximo 
111 Congreso, eu pídolles aos nosos 
delegados da Galiza neste Congre
so: a abstención, dado que a nós 
nunca nos pediron unha opinión do 
funcionamento da CEMFE. · 

VICENTE ABELLEIRA CAMBEIRO 
(Madrid) 

(1) -Hai que defender a España. 
-Millor sería que España nos de

fendese a nós. 
(Castelao, "Causas da vida") 

SOBRE CCOO 
· Unha nova intervención pública 
de CC.00. obriga-nos a sair ao 
paso das manifestacións feitas 
polo devandito sindicat~ en Ou
rense, ainda que consideramos 
que xa foi a INTG quen clarexou . 

· a forma en que se opuña CC.00. 
á presencia co sindica~ismo na
cionalista na Xunta Ele1toral dos 
comícios administrativos. e d~s 
diferentes eidos do func1onana-
do. . 

A descalificación que supon ° 
sindicato citado para a C}\f G 
polo suposto apoio que lle qa ,0 

P.N.G. é a mesma que tena 
CC.00. polo apoio do PCE 0~ 
do PCPE. En definitiva, en Comi
sións seguen sen inteirar-s_e de 
que un partido pode ~p~iar ª 
quen lle pete !"º sido smcl1cal e 
~ue iso non é usutruto do PCE 
ou do PSOE. . . 

Por dutra banda, os citados 
sindicalistas están e s~guen ~ 
demostrar unha ignoráncia pollti
ca superior cada vez que talan 
da administración, como se r?~ 
soubesen do proceso qu~ es ª 
sofrer o país e. se d~sconecesen 
a-história ·1rned1ata. . . nda 

Xa ~e lago, e por segu os 
vez en poucos . di~s, de~errca
mostrar o noso apo10 ao si~d do 
lismo nacionalista, e~ercitan · 
un direito que nos asiste com~ 
. artido político· éhexpresar. publr 
~amente ·o valor ·preferencial %u ) 
lle damos-aos sindicatos .de o e 

· Pé\Qa ao mesmo un. tanto· por qento quen teña as decls1óns no. que res . 
·do recadado ~n calidade de. us0 . _ -Q~lta ao minusválido.da no_sf¡ t~ra_._ -. 
. dun local que é da miña propneda- ·. . E. polo .que respe1ta

11 
ao 1 . dº~-

de. · · gr~so, co1d~ ~ue me C?r_ s~n~ .. 

diéncia galega. · - - -
Gabinete' de Prensa do P(a;~d 

. Nacionalista G~lego _ 
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;A-xunta rehúncia á. discusión política 
.da ofensiva cOntra:a-normalización 
A sua QÜstUra hiQoteca a resQosta sobre Qróxinlas imQugmcións 

' . ·~ - . . 

A renúncia da Xunta a unha 
discusión poi ítica sobre o 
alcance deste segundo 
recurso contra do proceso 
de normalización, coloca á 
Autonomía nunha situación 
de plena deb.ilidade a 
respeito de novas 
impugnacións· de 
importáncia para a 
recuperación lingüística. e 
cultural que continuarán o 
seu proceso nos meses a vir. · 
A coalición de governo da · 
Xunta ven de colocarse unha 
bomba de retardo embaixo 
do asento ao remitir o ' 
'conflito de normalización a 
cuestións exclusivamente 
acidentais, semánticas, de 
tratamento lingüístico ou de 
simples ganas de atrapallar 
da equipa política anterior. 
Despois da Lei de 
Normalización virán a Leí de 
Bases de Réxime Local e 
outras tamén impugnadas 
polo PSOE que afectan 
directa ou indirectamente á 
normal ización. 

Os termos do recurso contra a 
Orde de 31 de Agosto eran de 
sobra coñecidos pala Xunta des
de que, o 6 de Novembro, .Nova 

' Escala Galega e o PSG-EG infor
maron ao Governo da iminéncia 
do requerimento. Das duas.atitu
des principais observadas .a pa~
tir desta información no execut1-
vo de Compostela, a que máis 
inquedanza traslucía poi? des
gaste .político que po~ena pro
ducir foi a da Consellana de Edu
cación que se declarou partid~ri_a 
de intervir antes que se matenah
zara a iniciativa do Governo cen
tral. A outra entendeu mellar que. 
non compria facer nada, quer 
porque fose tarde ~e"!l.ais, qu~r 
porque esta negoc1ac1on previa 
co Governo de Madrid se había 
producir en inferioridade de to
dos xeitos. Segundo outra ver
sión, o presidente da Xunta ma
nifestaba en privado plena cc:i~ 
fianza en que non se producma 
a anunciada impugnación. 

En meios políticos de Com
postela recolleuse a conxetura 
de que o req~erimento. á Xunta 
seria o camino escolhdo polo 
Governo do Estado para argu~ 
mentar politicamen.te frente a 
Generalitat a neces1dade de . re
cortar o alcance da normaliza
ción no ensino. Críando un .pre-

. cedente frente á Xur-ita, esta a_r
. gumentación disporia dun apoio 

de valor. · 

1 A reacc1on da Xunta á intromi- · 
sión do Governo centr~I neste 
asunto estatutário non foi outra 
que a _ de tentar d~.~viar o grave 
conflito coa alegac1on de defec
tos formais. Ainda no~ pasa~ps -
cen días da toma de poses1on, 
unha Xunta chegada _éio pod~~· 
en boa parte; grácias a sua cr1t1-
ca do tratamento da normaliza
ción e a política cultura da equi- . 
pa Albor, demostra no prazo de 
breves horas cal pode ser a sua 
tónica política no eido das CO!l)-

. peténcias lingüísticas. Agás Sua-
rez Vence, que se manifestou en 
termos políticos, ne.~ando a _ po
sibilidade de neg~<?1ar. os .. i:ilc_an- · 
ces da .normalizac1on hngu1st1ca, 

. 0 resto do Governo t~a~ladol} .ª 
impugnación a un espacio xund1-
co, de letra pequena, falsamente 

* 

mal redactado e que por esa ra
zón· era recorríbel. Pablo Gonzá- _ 
lez Mariñas aseguraba que o 

. asunto_ fara tratado na ·reunión do 
Consello d~ª Xunta na que se de
cidira ·ignorar o rei:¡uerimento -do 
Govetno central e agardar a ini
ciativa do poder centráÍ. O ·tem:.. 
po a transcorrer deica o fallo .do 
Tribunal Constitucional, no caso 

_. dé que· a . impÜgnación seguise 
ese curso, _seria un tempo gaña-

- do para a aplicáción da Lei pero 
_ , perdido para a iniciativa política 

aa Xunta, que decjde aprazar o . 
seu posicionamento. ,Tanto o 
PNG como CG evitaron por. to-

. dos 0s meios ·se· distanciaren 
nesta primeira crise do PSOE. Os . 
que non .mantiveron nengun xé
nero de amb_iguidade durante os 
priméiros momentos da crise, fo-: _ 
ron membros significados do 
PSOE como o Alcalde dé A Co
ruña, que defendeu éo.n estas . 
palabras a postura do Govern?. 
central· "non se trata de pro1bir 
o -ensi~o do galega, senón . d.e 
·non abrigar a ninguén a estudar 
riunha língua que non é a sua". 
Sánchez Presedo reclamou "ri
§!Or e_menos_vitimismo" por parte_ 
dos galegas que non saben
comprender a sutileza e o siso 
profundo do governo de Felipe 
González. · 

Con relación á normalización 
lingüística neutras nacións do 
Estado, é evidente en todos e 
cada · un dos pontos do proceso 
que se tratq dunha discusión pci-
1 ítica· entre o Governo c_entral e 
as autonomías, como ilustra so
bradamente o. agrávio qompara
tivo que agora se lle acaba de fa
cer á Galiza co requerimento por 
este decreto, idéntico ao · ditado 
pola Generalitat e n<?~ impugna
do. Madrid ten rect1f1cado eses 
critérios- que a Xunta da G?-liZ'.1 
chama agora xurídicos ~:iu- tecm-:-L ____ ~_'.:__~---'-:---------::---~---=-:----:-:------:-:--"----:-~~---"---XXno;.se-:- -IL~o¡;is cos da lexislación ' lipgü ística. Un_ 
caso recente foi a do ROF; ou 
Regulamentó de Organiz~éi.ón e 
Funcionamento da _ Administra
ción Local, que aesenvolve a Leí 

formal. As rnaccións de todo o 
país non se fixeron esperar. Sin
dicatos e partidos facian un cha
mamento ao consenso de todas 
as forzas políticas da Galiza con
tra o requerimento do Governo 
central. A Mesa pola Normaliza
ción Lingüística conv<?cou unha 
manifestación para o día 13 en 
Compostela. co lema: Aprender 

en galega. non é deli~G. O .BNG 
anúncia unha campana ba1xo o 
lema Defendamos o galega. Os 
directores de Edición Xer:ais de 
Galicia e da Editorial .Galaxia 

· convocaban o mesmo'~dia de se 
coñecer a notícia do requerimer;i
to unha roda de prensa na . que · 
manifestaban a sua indignación_· 
pola actitude do centralismo . . 

Apagár o lum~-
No entanto coñecíanse estas 

· reaccións; asi como declaracións 
de poi íticos e, intelectuais, a· pos
tura dos partidos coaligados co. 
PSOE no governo da Xunta é· a 
de correr a apagar o lume: O 
PNG a meio do seu portavoz An
tónio Olives comentou que o de
creto de normalización estaba 

Co lema "Aprender en galega non é delito" 

A Mesa pola ~ormalización convoca 
·un ha manifestación. 

1 

·1 
1 

para o dia 13 en Compostela : _ .·· . · · · 
. ' . ._ ·medida o mesmo cfüe empren-

"Aprender en Gale~o non e un ca. - . . ,...¡~ _ dera contra o Governe de Al-
delito" s~rá a ~<?ns1gna central En opm~?n .. -.. :. int~grt~:I~~ trbr· a moción de censura, x~s-
da man,1festac1on c'?nvccad¡:i da ~es~, b A Xu~~~~ 0 papel , tificada entre outras razons · 
pofa Mesé[J Permanenff! pala men ° 8 en ~ de defen- pala escasa atención que lle 
NormaHzación . Lingüística . na due dlle~ c~~d¡g~raade nacio- _prestan á normalización lin-
rE'.!unión da Coordenadora .Na- n~r e ~;g~~ndo a sua vóz dian:- güística, 
cu:>nal na que se tratou c0mo _ . . , 
. -. to da arde do ·día o te desta r:iova introm1s1on, para O BNG am.inciou a imediáta 
~;~E~s~odno Gov~rno0 cdeentcr~t-: ._cp~;~~~~~¡~º~0ut~v~;~0 t~.~~ posta én marcha 9unha cam-

.Mesa f1xo, .ª. pouc h . . . tral non se alimente da debili- paña baixo o lema Defenda-
cerse a not1c1a un c amamen- . . - - f mas o Galego ao ten:p~ que 
to a sindicatos, asocia<?ión.s da~~ d~s. nasas propnas ins i- - anunciaba o seu propos1to de 
ped;;igóxi_cas. e grupos_ ~ ~nst1- tuctons · · participar_ . e_h cant~s a~~ua-
tucions relacionados co idioma Tres horas despois de se . cions· unitan~s SE¡l produc1ran 
para conforroar unha. coo!de- ·con-ecer a iniciativa do Gover.- para oporse á rnédida do Exe-

d ra de Cara a esta man1fes- d . cuti·vo esn_ año' Nov_a Escol.a na o · no centr~I, o directo~ ~e E._!- ,_, 
tación: Está prevlsto . que .~i·orns Xeri"'is de .Galtcta, Lu. is G.diega publi·cou. un - ~haf"!1a-

. 1·n1·c·1ativa CXTG - "' mento aos cidadans; e inst1tu.-apoien a . ' · IJlari·n-o, corivocou aos me1os 
SGTE LJTC'G JNTG ce 00 c'10' ns da Galiza para -que marn-/' 'C:::' - ' • " para manifestar, xunto con 
ERGA' e" 'T a Asoc1·ac1'0' n de festen con claridade 1.:mha pos-

, · iv ' - Carlos Casares, directo. ~ .da Profesores do Galega, os Co- d 'tura de -repulsa e oposición a 
mités Abertos de Facultade, O- Editoriat Galaxia, a sua in ·

1fj- esta ·e calqt.¿er_ outra .medida 
Sindicato de Estudan~es .e. ~ · nación pol9 recurso: . fv:1armo -discriminatória a respe1to dou-

c rios referiuse á incongruencia de tras comunidades do.Estado. Asóéiación · de runc~oné!_ .1 
• ser 0 partido que tom~ba a 

para a N.o~malizac_ión Lmg~u~1~s=_t1-_ __,-----:-----"'-~:--_.__-:-------~-:--_:___-:-_~-

de Bases do Réxim~ -Local. ~os 
seus artículos 200 e sucesivos, 
proibia e·xpresamente .q~e os . ~o
cumentos das admm1strac1ons 
puioesen tr.anscrebi::rse en. máis 

. idioma ca o espariol. Tanto o 
PSC como Convergénci-a- i Unió .. 
presionaron -con. ·_moita e~er.xía 
por que se, cornx1se esa _.hm1ta
ción, o que se logrou fulm1nante-
mente. · 

Non é. título substantivo 
· A·orde .da Consellaria que de~en
volve o · decreto sobre a apl1c.a
ción da Leí de Normalización é 
·semel,lante á 9e ·Cataluña, que 
non foi ·impugnada e desenvolve 
un decreto en vigor desde o 8 de . 
setembro de 1983. O Tribunal _ 
Constitucional Sf:mtenciou o 24 

·de Xuño do 86 que á língua non 
aparece cor:io ~ítulO" substanbvo 
das competenc1~s da Com.unida-· 
de Autónoma e non permite por 
esa razón ampiiar o ámbito c~m
petencial que tanto a Const1tu-, 
ción Españ>ola com~ · o Estatuto 

· de Auton·omia lle atnbuen. -

. Per~ a táctica escollida polo 
Gov.erno autónomo de remitir a -
outras calendas e a.un P.leno s~-
postamer¡te xurídic~ a_-_norf!lah-

- zación lingüí_stica, s1grn~1c~ra un 
. forte ·custe político a medio pra

zo: Oespois .da Leí _de Normaliza
ción Lingüística viran?~ recursos 
da Leí de Bases do Rex1me Local 
e·a seguir ó Regula.m~nto de De
marcación,.-que dellm1t~ quen .ten 
capaddade para autonzar. cam-· 
bios de nomes de P<;JVOac1o~es . . 
Tamérí vai ser recomda a le1 da ' 
Función Pública. D 

.(3.L.T . 
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·N~n . ha1 _ au~ot:tom1a, con· partidos centr~lístas', 
afirma Senen Bernardez. 
A reunión parecia casé un . 
b_autizo a pesar de que gran 
parte das case catrocentas. . 
persoas que asistiron ao- .. 
Congreso Extraordinario de 

.. Coalición Galega, 
celebrado os pasados 21 e 
22 de Novembro no Hotel 
Araguaney de Compostela, 
xa se viran en dous " 
congresos ~nteriores. Non 

. foi casual a disc.usión de 
estatutos nen a · 
apresentación dunha 
ponéncia política -a 
única- case fundaéional, 
claro que para algo o seu 
redactor era o recén· · 
incorporado Barreiro ·Rivas. 

· Entre os· presentes no Congre
so habia unhq alta proporción 
de mulleres, o que fai pensar, 
máis que nunha ínterpretación . 
feminista, en que moitos mili 
tantes asistian coas suas fámí
lias. Como en -ocasións anterio
res notábase a predomináncia 
de ourensáns e uh for.te com'" 
ponente rural. Nos corredores ' 

. - do congreso facíase notório un 
público galego-falante. · Se xul
gamos pala sua militáncia, 
C9alición Galega ten todo o di-

. reit.o a definirse como inter.cla- · 
sista. 

Menos de proví ncia e 
máis de natión 
Da estrutura organizativa de 
CG desaparecE:ln as províncias, 
articulación que probabelmente 
repponda máis a un afán de 
desprenderse de certos lideraz
gos que permita exercer un 
control máis centralizado do 
partido que ao interese por ser '. 
fieis á estruturación territorial 
própria da Galiza. ·. · · · 

·pero era ~emiso a usar a pala- · 
bra nación. · . 

Cer:ia de caza . con 
·Franqueira ao fondo 

... coarición Galega· que en tres 
anos celebrou tres congresos 
"toco u xa fondo" en palabra~ 
de X.L. Barreiro, e está "·nun 

· momento de relanzamento". No 
próximo · ano CG - celebrará o 
seu 111. Congreso de caracter or
dinário, até aí Barreiro falou de 

· c_tJlminar a .. "reconstrución inter
(/) na", para daquela "prep.ararse 
·~ para asum.ir tarefas de governo 
~ que podenan ser en solitário". 
-!!:· . Palas reunións ·deste partido 
~ circula un fantasma pouco ci-

secr.etário xeral · eleito, Xosé ' 
Luís Barreir:o, á .perguñtas des
te p~~iódico, "CG é un partido 
pollt1camente centrado" que 
de~de ~~ora ·~eniprega · con 

ainda que xa o vi6a utilizando". 
- -· . 

.¿ tado polo nome, p~ro sempre 
presente, unha espécie de 
mentor na sombra chamado 
Franqueira. Barreiro, bon coñe-

. maror nrt1dez o termo nación, 

Lembrem~s qúe ~o primeiro 
congreso c~lebrado ·en Vigo, 
con dous· mil P.Sistentes; CG 
adoptara o termo nac;;ionalis.mo 

·caciques de Breogán 
Postración, · marxin.ación, son xa unha característica de 
grandes e crónicos proble- · CG: o acordo froito de que 

, mas ·que a Gal iza padece... . todo .queda na ambigüidade 
son expre!?ións que os docu-- e que provoca que a política 
mentas e as palabras dos di- imediafa dé rugar a .frecuen-
rixentes ·de . CG expresan a tes,_ rupturas. 
cotio. Esta descrición de sín- ~ significativo .por outra 
tomas non se ve acompaña-· parta que nen nas ponéncias, 
da sen e.[11bargo as máis das nen nas intervenéións · do 
veces dunha análise de cau- Congreso, se fixese mención 
sas. Se hai unha.marxiriación, '. algunha aos precusores ou 
quen nos marxina? .como se ás figuras clásicas do ·nacio-
corrixe unha discriminación rialismo. Unha causa é ter 

. sen unha- análise,...de coriflito? unha visión a9füal e pragmá-
A reflexión tan 'pobre _resúl- tica da política e outra mor 
tanlle coer:entes uns obxeGti- diferente é pensar que os an-

--vos .· partidários manlfesta- te'cedentes dun partido na-
. m~nte . raquíticos e ambí- cionalista non están· nas Ir-
gues, algo -asi como exercer mandad-es da Fala; nen- no 
a autonomia, xa que a ternos. '· · Partido Galeguista da pre
.: Algo . m~is 9i$e, pero poucq _ guerra, : senón- en Coren-Ute
. oü tan cnpticamente que du- co. , -
bidarnos de que moitos dos -~- lsó sr, de congreso a con- · 
próprios militantes ch~guen a· -- .gres.o percébese unhá evolu-
comprendelo e asumilo. . ción: ' a maioria .xa ·sabe · o -

-A paz ·e o consenso no que · hino. , [J 
se celebrou este congreso -· .. ,_ M.V. 

~ - . 

. cedor das teclas a pulsar -en 
cada momento, aludiu, esta vez 
con todas as letras a ese home 
de "intLJición" que exerceu de 
"avanzadilla" e que "correu o 
risco . do paso esforzado das 
estruturas máis seguras do po
der estatal á aposta por GaU-
za". ' 

"O despertar dun país" 

Senén Bernárde~, home de 
Franqueira, deputado en Mp
drid e preside.nte eleito do par
tido felicitouse- pola "asisténcia 
que superou todas as previ
sións". Na sua alocución de 
clausura, en tono máis mitinei
ro, pero tamén menos vacio 
que o de Barreiro, afirmou que 
"cando vexan en - Madrid que 
nun congreso de portas abertas 
se refrenda unha liña política 
saberán que aqui non houbo 
unha vendetta, nen un golpe de 
estado, senón o despertar dun 
país" palabras · que foron sau
dadas con fortes aplausos. Se
nén Bernardez lembrou tamén 
unha das principais razóns de 
ser de CG: "non pode haber 
autonomia con partidos centra
listas". "Cando o ensino, a sani
dade ou Q urbanismo, dixo, de
penden xa de Galiza, non po
demos trasladar a xestión dos 

nasos intereses fóra dela" 

Clase média nacionalista 
Na liña das afirmacións anter:io 
res ~ po.néncia política aproba
d_a. srnalaba, tras as ·etapas his-

. toncas de auséncia · dunha 
"~urQuesia 9,~lega" .ou· a pre
sencia dun galegursmo inte
'lectual ou histórico", ¡;¡. "e~istén
cia hoxe dunha ampla clase 
média liberal e progresista, so
bre a que se asenta por primei
ra vez a oportunidade de cria
ción dunha estrutura política 
capaz de servir a unha .política 
nacionalista". A estas ideas es
tarase "acercandq a · xeito de 
fervenza un amplo segmento 
da sociedade" que rechaza asi 
o "modelo periférico" imposto 
P<?lo . centralisr:io e a "depen
dencia de universos políticos 
alleos". · 

A partir da idea de "auto-go
verno", CG afirmase tamén na 
sua "decisión de que a base da 
futura governación . do Estado 
integre o poder político galega, 
artellando através do CG como 
forza nacionalista que -aspira a 
pactar con carácter prévio e es
tábel con modelos defin(dos 
con plena diferenciación- dos 
ámbitos territoriais". Trataríase 
de governar o estado "median
te a profundización no reparto 
territorial". 

O nacionalismo de CG, mos
trado no lema deste congreso 
"a nación que nos une", con
vertiríase nos dias de hoxe 
"nunha esixéncia de pura su
pervivéncia política, xa que a 
desvertebración económica e 
social , prop_ugnada, de xeito 
consciente ou inconsciente, 
desde algunhas instáncias ins
titl)cionais ou pol íticas, somen
te pode servir a quen teñén á 
Galiza e os seus intereses por 
unha pura circunstáncia dos 
seus obxectivos que tenden a 
realizarse sempre por unha re
.feréncia a un contexto estatal 
que pugna sempré e frontal
mente cunha Galiza desenrola
da" O 

M.V . 

. ,. .__-'-' _____ -,--__,, _ _:_ __________ __..,,. _______ ~ _ ___.::_,...-..--_:_-_:_ __ .~~~-----...--------------------' 

O . pa~ido, xa dicimos que 
como se da sua fundación se 
tratase, defínese como "huma
nista nos .contidos ?OCiais, libe
ral no.s seus supo~tos económi- · 
·cos.e nacionafista e prpgresista 
nos seus posicionamentos es
tratéxicos". En respostá -do se~, .. 

. Ó PSOE, culpábel dá. situación:,~ segundo o BNG 

.Allariz: o . a6tualalcalde nen ·qt.,Jer 
· nén -~ode·. 9obeÍnéÍ.F · · · < •· 

·o concello de AliíÍriz 
er:lf réntase ~o d~sgovern'o 
cun alcalde· que non quer o -
cargo, votando a favor ao 
BNG, e un PSOE que non 
quixo nen talar cos 

, . nacionalistas. Mentres tanto 
os 1 íderes dos grupos de ... · 
presión ourensá~s viaxan ,a 
terras alaricanas para que 
n~Q._ hax8; ".desviacións" .. 
A1naa .as1, dous concella1s 
do partido .do novo alcalde, 
AP, apoia,ron · ao candidato 
do BNG Anxel Quintana . 
(Quin) .. 

Xosé Luís Cid Cid, foi elelto Alcal
de de Allariz contrariamente á sua 
vontadé, (apoiou_ presi.Jmibelmen
te ao candidato do BNG), por ser 
integrante na .li~~;;i máis . '"'.ºt~da 
nas últimas ele1c1ons m~rnc1pa1s. 

O novo alcalde só obti_vo o 
apoio· de dous dos cinco cqnce
llais do seu grupo (AP). Outros 
dous edís aliancis~as votaron ao 
Ánxel Quintana, · pertencente ao 

B'ÑG, sümandose asr · aos catro lsto motivou a :i-etrrada do apoio que es~es apoiasen a un alcalde 
. €lscanos posú~dqs pola frente na_,,_, __ qos _coal_igados. . , do BNG. Ainda asi dous· aliancis-

·donalista~ CP-G e PSOE, que. con:. . / . tas rbmperon a disciplina. Fixéro-
tan con dous concellais cada un, Buscar úriha ·saída · 'no aqueles que non manteñen la-
votáronse a si mesmos. A . . . b zos laborais pu de .dependencia 

A situación . ériada pode califi- - ·si as cot:Jsa~, e ;·~ 11 ~cesa.r!0 us- coas direccións, polo que se afir-, 
carse de · auténtico· desgoverno, - ~a~ un ha sardri . 3 situ.acr?n e ª ma que o eleito alcalde foi .un de
cun alcalde que nen sequer)en o unica que par~1a ser factrbel e~a les. 
a·poio da maioria do seu grupo, e que ~ B~G ~~~pa$e ª Alcaldia Mentres tanto fontes do BNG 
unhas forzas polítiéas totalmente (na p_nmerra eicm..-ron de. alcalde xa móstranse seguras de que antes 

. divididas. . . obtrvera. 6 votos contra 5 de A~' do ano novo vai ter saída a situa-
. A esta situación, que pode c,on- p~r · aparo ~o . PSO~. e nas elei- ción caótica, afirmando estaren 

ducir ao caos municipal-, chegou- "<? 10n~ s~parabano s9 17 voto~ ~fa dipostos a negociar "ben cos 
se despois de que o anterior al- lista m~rs votada): Par.a propici~r conce·11ais, ben cos diversqs gru-
calde, Celestinq Bauzas, apre- . est~ sa1d~ os nacronalrstas puxe- pos"_ 
sentase a sua· dimisión, alegando _,. ranse ~~n-~ corit?C!0 -.~?~ PS9E, gue Se o alcalde non apresenta a 
motivos persoais. ;Ainda~ que 'ª nél) qurx~ron .seqµer· fc.udrr ª fí?-l;:ir sua demisión, q que é previsíbel, 
verdadéira razóPi pareces.era f~I-- co -BNG.. . . , o BNG apresentará unha moción 
ta de capacidade de AP para re- E.~~3: atrtud~ _levou <?queª saida de censura. 
·solver os problemas, sobretodo oo ul.timo plen?? no que estab~ O próprio Cid Cid manifesta ter 
diánte das mocións apresentadas.' present~ u~ drnxente,, do . PSc;:>E. níedo a g~)Vernar, mentres decla
polo BNG (matadeiro, cemitério, · para evitar surpresas ' 0.s. soci~- ra . que "en Allariz -respéitanse as 
centro de saúde ... ) que xa ·están. t1stas_ f©sen duramente.cnt~cado , Ideas pe.ro, por riba pelas, a xente 
.chegando a .un problema xuríd1- acusandoos de ser os ~ausantes coñece e cünfia nas persoas". 
co, rebasando o puramente admi- do desgoverno de ~ll~nz. , . _. -
nistrativo. · Non foron os soc1al1stas os un1- -. O BNG, poi a sua banc;ia, . ~ecor 

Celéstino Bauza antes de de- cos en pasarse pala vila restes . dalle ªº P~OE qu~ canta. en ~OL;IS 
mitir, substitUiris;i ~ornó primeiro dias. ·oesde a Deputación e as di- con_cellos co apoio nacro~alrsta~ 
tenente de alcalde a Leopoldo reccións do~· .partidos tamén p~r- que ben pod~na . faltarlles ~e .. se 
Pérez de QPG, grupo . que apoia- correron a .vlfa do bot para _presro- . gu1r na sua at1tude .en Allarrz . O 
ba aos aliancistas no governo. nar sobre-os conce!la1s e 1mged1r -- A.E. 

Continuan as 
conversas 
cara unha gran 

-mobilización 
PCG, BNG, LCR, MCG, 
PCLN e PG · asi como os sin
dicatos CC.00, INTG e Co~ 
misióñ Labregas están a de
bater nestes dias o borrador 
que servirá de base dun plan 

. de· medidas imediatas para 
esixir ante a Xunta de Galiza 
e como. referéncia ~amén 
para. unha campaña.de m~b!
lizacións a iniciar nas proxr
mas semanas. 

ff'6orrador analisa a situa
ción actual da Galiza, en xe
ral El por pequenos sector~~, 
asi como as alternativas ma1s 
perer.itórias. · 

Tanto ·as ·reuniáns ·como o 
programa ~eguen a~ert~~ a. 
todas aquelas organrzacrons 
e colectivos que queiran su
·marse na esixéncia de_·remé
dios á grave sitwación . que 
atravesa o -noso país. O,· 
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GALIZA POLITICA/5 
Tres, mil \/ici5os asiStirm a. un plenó onde corearon o nome de PastOr Alonso 

, PSOE, · FENOSA; aree.iras e funcionários 
centran os enfrentamentos contra o: alcalde· de Noia 
P.astor Al~nso? alcalde do Bloque Nacionalista Galego na 
vil~ de Nor~ af!rma e~tar a cumprir co prometido na campaña 
ele~tor~I: por punto -ft_na.I a u11ha corrupción de todos 
conecrda ho concello. Un PSOE· sumamente doído polos 
resultados do 1 O de Xuño e a política levada a cabo polo 
BNG (campaña contra as areeiras, críticas a Fenosa polos 
danos e os riscos padecidos durante o desbordamento da 
presa do Tambre, expedentes a funcionários incumpridores 
do seu cargo, especialmer)te o secretáro Manuel Carrasco ... ) 
xerar0n de contado unha respostá destes poderosos 
grupos, veiculada especialmente através do diário coruñés 
"La Voz de Galicia". A povoación de Noia apoia con 
claridade neste momento a Pastor Alonso. Tres mil persoas 
abarrotaron, no último pleno, o Pavillón munic-ipal coreando 
o nome do ·alcalde. Tres concelleiros de AP e un do CDS 
abandonaron o boicoteo ao BNG, formando xa maioria 

. municipal. 

funcionários er¡:Hi . un obstáculo. suas máis importantes agrupa-
Ao p_rinc!pio xa ariunciáron:. c_os cións. . 
funcionários a favor o que quei- O ex-alcalde, Xesus Díaz For-
rades, con eles en contra, nada. . nas, mantiña boas ·relacións co 
O certo é que tampouco tiñan secretário, Manuel Carrasco 
horários, habia dias que non vi- Uceda, . con quen montara,. ao 
ñan; facian menos de 30 horas á parecer, algun negócio.· A cola-
semana, non Viñan os sáb,adcis, boración de Manuel Carrasco te-
non traballaban . palas tardes e · ria servido daquela para sacar a 
aihda agora pasan 3 e. 4 horas na , Diaz Fornas dalguns apuros eco-

. cafetería" nómicos. A partir dal a amizade 
Segundo o BNG "esta situa- dé entre ambos foi·máis forte. 

c'ión. de deterioro· furJcionarial, Manuel Carrasco, desde o seu . 
· máis alá de ser erradicada pala . pasto de funcionário, ten sido 

anterior corporación, ·foi sempre acusado tamén de :pasar. 'infor-
. consentida e airida alentada, con mación a funcionários div~rsos 

elóxios aos funcionários máis .co- da vila, entre eles Pedro Sainz, 
rruptos deste concello". · membro de Coalición Progresis-=-

Pastor :Alonso indica que "ó ta Galega e secretár~o do lnstitu
secretário, Manuel Carrasco, to da 'localidade, asi como a un 
cústal1e aos viciños 500.000 pe- funcionário da Inspección Pes-
setas mensuais e 1.000.000 en queira . .. · 
meses de paga~ extraórdiná- Q actual alcalde afirma., pala 
rias". Na sua opinión, explicitada sua parí.e, que "está na man do 
no pleno do dia 27, "habia un po- xuiz o intervir as cantas corren
der nominal e un poder real: o tes e mirar de onde veñen os 
secretario señor Carrasco, de cartos a funcionários de distintas 
quen se di que lle ·deixaban os admin'istracións" · ~ ' 
·papeis firmados para que el os O interese de diários como "La 
fixese, permitindo asi un impar- Voz de Galicia" na campaña -cor:i
tante tráfico de influéncias". O tra Pastor Alonso vi ria dado tanto 
problema· funcionara! centraríase polo descontento que ten F'eno
"no secretário e én dous funcio- sa co edil nacior:ialista -a into
nários máis que te[íen responsa- cábel compañia eléctrica dura
bilidades". · mente criticada polo mesmo au-

~ A resposta aos expedentes foi rante as últimas inundacións, no 
· caso do en coro do Tambreg contundente: e(lcerros, campaña como polo feit0 de que Francis-

~ de críticas públicas, documentos co Vázq1,1ez, home moi respeita-
.Q de protesta, o primeiro deles asi- do na Voz, sexa "padriño"' do de-
.§ nado por 28 dos 32 funcionários. bilitado Díaz Fornas. Por último, 
e A dicer do alcalde "moitos deles Rosa . N"árvaez, correspor¡dente ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- < non firmarian, ·pero e~aban moi · doperiód~oenNcia,épresideri-

Pastor Alonso, e ·outros dous concellais do BNG de Noia, durante o pleno - atados polo secretário e algunha ta das Xuventudes Socialistas na 
do 27 de Novembro. outra persoa que había por Jiba loca.lidade. . . 
N · h ·1 ao secreta' rio acidental, xa men- deles"· Nos escrito...s de protesta En u' lt1'mo lugar estaría o confli-ora era e segue a ser un a vi ª Pastor Alonso foi acusado de to-
pacífica de seu. A campaña de- cionado, por baixa laboral finxi- · mar medidas arbitrárias e sen to das areeiras, do 'Cal xa infor-
satada nas últimas semanas, da· a un funcionário por ins._ultos, . d. mou, no seu dia A NOSA TERRA. 

· d am'eazas e coacións e ao secre- sentido, calific$ndoo de e~pota, 01·az -r=ornas xestionou co seu desde diversos me1os e comu- fascista e demente. O conflito ' 
nicación, contra o alcalde, sur-, tário Manuel Carrasco Uceda, encontrou a~oios exteriores á compañeiro de partido Emílio 
prendeu a próprios e estraños. por 'invasión das dependénc_ia_s vila ~no interior serian moito Pérez To..uriño, subsecretário do 
Levada adiante entre un ha enor- estando de baixa ·1aboral dom1c1- máis dificeis de conseguir~ que Ministério de Transportes, a con-
me dureza e descalificación con- liaría e por negarse a entregar a~ alcanzaron unha-dimensión moi cesión de permisos para as 
tra Pastor Alonso, non conseguiu chaves de secretária. A estes ~x- superior á léxica en calquer con- areeiras. 
frear sen embargo a prática polí- pedentes engadiríanse posterior- flito funcionara!. Pastor: un ídolo popular, 
tica desenvolvida polo BNG. mente outras faltas. A actitude de apoio a certos ameaz.ado de morte 
Para a organización nacionalista funcionários, dada polo sindicat.o 
estase asistindo, desde o mes de "Pase despois pola miña nacionalista CXTG. poderia de- En moi poucos· meses o BNG de 
Xuño en que se fixo cargo da casa" berse á preséncia entre eles dun Noia é culpábel· de enfrentarse a 
responsabilidade do governo, "a militante desta central -"Pelou- · vários dos priñcipais poderes da 
un entorpecimento da xestión Determinados funcionários ' foron ro"-, ex-militante do Blo_que. . zona. A resposta non se fixo es-
municipal por parte dun sector sempre impopulares en Noia." C?,s Cómpre ter en canta ademai~ a perar. Os intentos de descalifica-
do funcionariado" viciños acúsanos de cobrar mais cercanía das eleicións ao func10- ción e desprestíxio recairian, pa-

As últimas anomalias protago- da canta. "Era frecuente ª frase: nariado, onde compiten os diver:.. radoxicamente, sobe unha per-
nizarías, ·segundo o BNG, o pase despois pala miña casa, sos sindicatos. soa Pastor Alonso, que. s~mpre 
substituto do secretário collendo onde cobraban as taxas que non se distin@uiu pola sua ama_b~llda-
unha baixa por lumbago e com- cobraban no concello. Por unha O trasfondo dunha ·de e excelente trato-aos v1c1nos. 
probándose que nese período 1~- instáncia podían cobrar cinco- As suas simpatías na vila son no-
vaba unha vida plena de exerc1- centas pesetas hai anos. Todo o campaña de desprestíxio tórias. -o pleno do día 27, onde 
cio. Seis funcionários poríans~ mundo sabia que eran j.Jns la- 0 PSOE de Noia pasou, 

0 
1 o de se apresentou un avance da au-

de baixa simultaneamente, ba1- dróns" Xuño, de 12 a 5 concellais, ali ditoria solicitada polo concello e Xas tod '"'s elas finxidas. . "Na campaña eleitoral, declara o· ·, - n.a ·que se dan_ conta,das irregu-.. 
a f' , perdeu a 1putac1on corunesa e 

Pastor Alonso acordou abnr Pastor Alonso, xa a irmamos que viu ·como se debilitaba .. un ha das laridades habidas ate agora, fo1 tres expedentes a funcionários: iamos loitar contra isto. Alguns 

LUIS CARBALLO . 
' PUBLJCIDADE-COMUNICACION 

- - · TI 986/ 423911 423699 - Telefax : 986/ 415296 Gran Vía ,. 181 -. 36210 VIGO (Ponteve~ra) Espai'la - . · . . • . . 

presenciado por unhas tres mil -
persoas (Noia ten 15.000 habi
tantes) nu_n abarrote descoñeci
do até agora ·neste pavillón muni
cipal. Parte do público quedou 
fóra. Pastor Alonso era. r~cebido, 
á su.a entrada no recinto, como 
·un ídolo. Os viciños unánimes 
comezaron a corear "Ouernmos 
a · Pastor", nun -espectáculo inl
maxináb.el ant~s de chegar a vila . 
A outra cara da moeda supuxé- _ 
rana as ameazas telefónicas de 
marte ao alcalde, unha das cales 
pudo pres~nciar A$te · xornalista 

· ao concellal do · BNG , o poeta 
Avilés de Taramancos . e a unha 
concellala de AP que se posicio- -
nou en favor da asistencia aos 
plenos -con~ocadol? polos alcal ..: 
de. Várias ameazas de bomba no 
concello foron a despedida nese 

, dia. · 

. Proce~amento ao alcalde 
Ao -pl~no 'mencionado asistiron 
catro concellais do BNG -o · 
quinto tomará posesión nps pró
ximos días, en substitución do 
anterior, demitido, que.xa non re
side na localidade-, tres dos 
cinco con que canta AP e o úni
co pertencente ao CDS. A maio
rlá .gobernante suma así 9 con
cellais, sobre 17 con que canta 
o concello. 

A móción de censura contra 
Pastor Alonso, repetidas veces 
intentada. nestes meses, parece 
por fin imposíbel dada a incapa
cidade dos demais grupos para 
·unirse contra a lista máis votada, 
que foi ,a do BNG. 

Neste momento a maior amea
za contra Pastor Alooso ·poderiq. 
vir de mans da xustícia: é probá
bel ó seu procesamento como 
i'nstigador dos incidentes ocorri
dos nas areeiras. Para o alcalde 
trataríase dun proceso político, 
"coa intención de tumbarmé 

· dunha forma ou: doutra": Neste 
posíbel procesamento os tribu
nais terian que esquecer que 
Pastor Alonso estivo acompaña
do' nos suceso;:; polo concelleiro 
socialista; Día~ Fornas, que ·sen 
embargo non será procesado. 

Acto en apoio 
aos fúncionários _·. 

Con post~rioridade a red~cción 
desta noti,cia, o pasado d1a 29, 
unhas 600 persoas._en gran pa~
_te funcionários chegados de R1-
veira Ordes, Serra de üutes, 
Boira, O Son, Padrón, Narón, 
Santiago e A Coruña, reun~ronse 
no P9lideportivo · de No1a. ~n 
apoio do!;) exped~nt.~dos, es1xin-
do o cése das sanc1ons. _ O · 

M.V. 
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esCado crítico 

-A.foto 
XESUS VEGA · 

O · optimismo histórico' deste , cro
nista nunca chegou ao nível de 

- pensar que a Lei Anti-terrorista 
permitiria procesar a Reagan pola explí
cita apolox.ia das bandas armadas que 
tencionan derrubar o réx~me sandinista. 
Sempre tiven a fonda sospeita de que. 
semellante lei respostaba a unha filoscifia 
política segundo o cal o conceito "terro
rismo'~ ten unha única e inequívoca 
acepción. , · 

Pésie a todo, a Audiéncia Nacional ven 
de superar a miña capacidade de sur
presa. Sabian vostedes que o GAL non 
é unha · "banda terrorista"? Analisen as 
razóns dadas pola Sala do Penal da Au
diéncja ·Nacional na recente sentéricia 
contra os implicados na r:norte do cida-. 
dán ·francés Robert Caplanne. Ainda que 
lles pareza inverosímil, ali descobrira'n 
que os GAL non son "terroristas" .porque 
non teñen "o propósito moi con~reto de 
destruir o orde const1tucional mediante 
o aten,ado' á seguridade interior, á inqe
pendéncia e integridade do território na-
· cional, ao cabo, a destrucción oa orde 
constitucional". A importáncia desta tese 
xudicial é indubidábel: a car~cterización 
dunha actividade como "terrorista" non 
depende excJ.usivamente da ·utilización 
de meios violentos . . Esta é un.h.á condi
ción . necesária que só resulta suficiente
cando concorren uns determinados ob
?<eCtivos políticos. O avogado Txema 
Montero sinalaba as ·consecuéncias im
plícitas desta resolución xudicial: "cando 
un -grupo de persoas de forma estábel e · 
permanente, utiliza métodos . violentos 
para defender ou .garantir a orde estabe-

. lecida polo Estado, non iricorre no que 
. se dá en chamar terrorismo .... 

· A prevista derogación da Lei Anti::.. Te-
rrorista non é a consecuéncia duhha au-

José Amedo 

/ 

za o máximo. anterior de 1 o dias)·e a per
vivénc.ia da xurisdicción extraordinária 
que representa ··a .Audiéncia Nacional 
"revelan que a intención do governo no~ 
é rematar CUAha nefasta política lexi'slati
va, senón consolidala con fórmulas xud
dicas menos vulr.erábeis á crítica desde 
unha perspectiva constitucional". 

Es.ta crítica dos sectores progresistas 
da Administracióh de xustícia deixa eri 

· evidéncia aos partidos asinantes do cha
i:nado "acordo anti-terrorista" . Aceitar a 
derogación .da l.:,ef Anti-terrorista ,a cám
bio dunha xenérica declaración da von
tade· de "estudar as modificacións que 
sexa preciso introducir na lexislación or
dináriá pretendendo acadar o máximo 
acord9 posíbel" supón admitir que o go- . 
verno ·xoga con vantaxe. O -partido que 
se retire a partir de agora terá que expli
car por que non asume a letra despois 
·de ter aceitado a música deste pacto.-A 
posición do PCE resulta especialmente 
chamativa. Ademais de non · contar coa 
opinión dos seus sócios de IU, decide 

_compartir un acordo ·que afortala politi
camente ao ministro do Interior e que 
non é susc_rito por duas forzas políticas 
bascas que representan a meio millón <:le 
eleitores. Se non comparte as modifica: 
cións substitutivas da Lei Anti-terrorista, 
por que asinou un pacto que só compro
metia ao governo na búsqueda dun am
b ígüo "máximo acordo posíbel" para 
esas novas normas? Estamos ante unha 
desas actuacións do PCE ilustrativas da 

tocrítica gubernamental .s'obre o Céiirácter continuidade hitórica dunha liña política 
anti-democrático da .. mesma e a institu- · que xa propiciou, hai dez· anos, os' cha
cionalización do abuso de poder que ten · mados Pactos. da Moncloa. Curiosamen-
provocado a sua vixénc.ia. A introduc- te r:iaqueles pactos estaqeleciase a su-
ción de. diversas disposicións da devan- presión das léis de delitos especiais. A 

_ dita Lei· no ordenamento xurídico ordiná- história posterior encarregou-se de·m.os-
rio (Códigó F?enal, Lei de . Enxuizarhento · trar .a furicionalidade de semelJantes pro-
Criminal. .. ) ten sido calificado de :·opera- mesas. · . 
ción· de maqLiillaxe política" nunha 'das Teremos tempo para comprobar a'sig-
cdñclusión· .do J Congreso~~s.am.blea de . nificación deste "acordo anti-terrorista" 
Xentes de Direito do Estado español. de 1987. Polo de agora: só cabe afirmar 
.Para os participantes neste Congreso, o que o governo ven de gañar a partida 

. mantenimento dun período de detención ' grácias ·as facilidades oferecidas polos 
superior ás 72 horas (ainda que se redu- -- q~e qui:xeron sair na foto. O 

.. c:M:eus·amigos: · 
Pacédenos,con.tempo,osvosos 
encargo~do!:igdaleR_t;is; · ' , 
c/Vfercaremosn)i:Jllor r.!F""""" 

· e aforraremos cartiños . * 
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~ampaña contra a 
-comemoración do 
V ·centenário. 

O Colectivo Pacifista do Val Miñor, 
os Comités de Solidaridade con 
América Latina (Cosa!) e a promoto
ra galega están a levar adiante unha 
campaña c9ntra a celebrqción do 12 
de Outubro do 1992. A iniciafiva 
destas organizacións estase a pasar 
á firma un manifesto no que se de
núncia o xenocídio de 1492 "que foi 
o início da colonización e conquista 
dun continente pala forza das armas 
e o sometimento". 

Simultaneamente á denuncia, os 
organizadorers desta campaña· soli
darízanse coas comunidades indixe
nas que sobreviviron ao paso dos 
europeus e mostran -o seu apoio ás 
loitas que están a desenvolverse na 
América Latina contra do imperialis
mo. 

As adesións a esta campaña po
den dirixirse a COSAL, Policarpo 

' Sanz 22, oficina 6. O 

• Mercade gta o áue fle podadf:s ch·~Q-tri. 
: e ... con senhdíi1o .' ~.on vos tied es .so na 

pub1icídade-.· . 
CONSEtLERlA DE SANf DADE. UNTA 

·DE GAUCIA édD . 
• L~de·contíno as etiquetas dos prod_uctos 
~nvasadós e-reparade-ben que ·a ca1iqad,e 
.sex.a axeitada ó precio: 

DIREOC!ON XERAL.DE CONSUMO . . ~ 
" 
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·Carlos MeJia ·· Godoy 
De cantante comercial 
ª-Q.arlaméntário sándinista 

·1~(ai anos chegou á pénínsu~a un cantante . · 
rnca.r~guano. Alguns pensaron que era un nove Luís 
Ag~}le ... As suas c~ncións "Son tus perjúm~nes mujer" · , 
ou C~mcho Barrilete" foron un · gran éxito. · 
Ch~m?base Carlos Mejí? G?~oy..ie c.a~e ninguén · · 
sabia qu~ ~ra un revolucionario ~andinista que co seu 
facer. q_rt1st1c~ and?-ba a recadar fondos· para a · 
guernllá e a d1fund1r como embaixador a situación no 
seu paí~.Un bon dia,..,~_ ponto de triunfar a revolución, 
~esped1use nu~ _programa de TY afirmando que. se 
J~, que o seu s1t10 .e~taba en Nicarágua. Hoxe ·en ·dia 
e Deputado da Asamblea Nacional e na Asaml;>lea 
da Frerite Sandinista, o seu partido, pertencendo á 
Organización Sandinista de Traballa.dores da cultura. 
A~or0: voltou á Galiza para dar a-coñecer a nova 
N1cara.gua atrav~s da sua música. Nesta pequena·· 
entrevista, a me10 da sua personalidade, podemos 
.ver Lin pouco do que é a revolución no seu país. 

"Se estás nun campo de bata
lla e o inimigo abandona o seu · 
fusil, ou ti /lo podes quitar, bo
lle/o. e incorpora/o á loita ". Así 
explica aquelas suas cancións 
tan alonxadas da forma clási
ca dun revolucionário como 
José Afonso, Sílvio Rodríguez 
ou Pablo Milanés. Aquela mú
sica tan comercial , ainda que 
non isenta de ménsaxe, aque
la "arma inimiga", collida nas 
mans de Carlos Mejía Godoy, 
serviu para financiar a guerrilla 
sandinista. Pero el non quer 
talar disto porque "o que din 
antes da revolución nen se ... 
quer o sabe o meu pavo, só a 
organización guerilleira; non o 
fixen para que se soubese". 

Intenta fuxir da imaxe de 
heroi, de ser excepcional, en 
suma, consi~erándose "un ser 
humano". Para el a militáncia 
"é un prémio que se che dá"; 
e cita ao Che para afirmar que 
"a primeira e a mellar militán
cia e graduarse de home". 

· Considérase así ·"un cidadán 
comun que cumpre ce:> seu 
deber e que aporta á revolu-· 
ción na medida das suas po
sibilidades". 

Un cida~án que ·can a 
Uri cidadáQ que canta, pero 
tamén que participa na Asam
blea Nacional, que fai un pro
grama de rádio onde se com
para aos nicaraguanos cos 
páxaros, que particip~ nas 
brigadas artísticas ou nas .do 
seu bairro. Unha persoa que, 
como a todas dóenlle as mor.:. 
tes, sobretodo as· dos nerios 
(tantos miles de Ch_inchos Ba:. 

. rriletes), que se estan a produ
cir no seu pavo, pero que 
"chora aos mártires cun sorri
so e co optimismo enarbola
do" como fan os seus campa-

triotas pois pensan que "a 
marte en Nicarágua é unha 
pedra angular para Jevantar a 
vida". Amante, diante de todo, 
da vida, afirma, ainda asi, que 
a sua "vale rT)Oi pouco e, 
como todos en Nicarágua, 
son capaz de dala para cons
truir un futuro", mostrándose 
disposto a empuñar un arma 
contra o inimigo xa que "quen 
non o faria contra unha cobra 
que está a matar a un nena." 
"¿Deixaríaa escapar alguén?", 
pergúntase, para concluir que 
o mesmo sucede "cando as 
bestas se disfrazan de ho- ' 
mes". 

Considérase unha persoa 
moi crítica, ."polo feito de ser 
un revolucionário xa se ten 
que ser crítico" , afirmando ao 
tempo que recoñece que hai 
erres, "como coa lgrexa, cos 
Misq"-litos", aponta, pero ex- · 
pón que "tamén os dirixentes 

. se 'revolven de rábia contra os. 
erras porque alá rion só hai 
crítica, senón tam~n auto-crí-. 
"tica". 

-Pon os pés na terra cando 
afirma que "hai xente que vive · 
mal, regular e ben neste pro- · 
ceso revolucionário, como
causa da situaciófi de. guerra 
que vive o país", pero miraªº 

. futuro e olla "unha Nicaragua 
libre" pois móstrase seg~o 
de que "se rogramos deter a 
unha ditadura, deteremos ta
mén á agresión imperialista de 
EE.UU. Se logramo.s estas . 
causas tan difíceis p9r que 
non irnos lograr o resto. Agora 
estamos na segunda parte, na 
etapa da- reconstrución"; para 
a que cons.idera moi impor
tante a "axuda inter.nacional 
que está per:feitameme orga
nizada no ·naso pa_í~". D 

R.S. 

~D0/7 
1 .. ;_A nova crise dos "rnarielitos" 
1 ' .un testigo presencia1 ··1embra a . 
-rnarCha dOs ·preSós actua.lmente· 
amotinados en· Estados Ünidos . . . ' 

xold~iros, inxénuos e delincuen
te~, est~dantes _ e penados ( ... ) 
Afinal fot un Arca de Noé dramá
tica e espantosamente humana, 

. que- falto u no último círculo do 
inf_e_rno de Dante. 

' ' ' 

-' Quen .toron. os marielitos? 
Continua o EmbaiXador peruano: · 
"Dicer que tod_os ñaque! conglo
merado eran ingualmente inde- . 
sexáb~js e p'uníbeis' seria pecar 

. de falso; nor-i ; que a maior parte 
o fosen ( .... ) Por que tivo que su
ceder todo isto? Atrévome a afir
mar., enfaticamente, que a razón 
profunda foi a do irrespeito a un 
princípio-ao non terme deixado o 
Chanceler do meu p_aís que sos
_tivese- o Direito ·de Asilo, única e 
fundamentalmente porque hou
bo ·quen supuxo, erroneamente 
como quedou demostrado, que .· 

. só o facia para axudar a. Cuba. 
- Acaso o Goverrio de La Habana 

negou que houbese xente dese
XO~? de saif da Jlla? 1-iaberá ·al
guen tan obcecado como para 
aseverar- que iso non acorre nou-

Un dos presos recapturados tras do motin a!ite policias do penal de Atlanta tras países. do mondo? Cantos, 
aindá cando sexa .polo pracer da · 

O_ recente motin, nos 
cárceres estadounidenses 
de Oakdale e Atlánta, de 
presos cubanos saídos da 
illa sociGJ.lista en 1980, 
comunmente coñecidos · · 
como· ·~marielitos", é un borí 
pretesto informativo para 
lembrar aquel episódio, a -
saída de Cuba duns 12.000 
cidadáns. que acabaron por 
engrosar a inflada nómina 

,.,, de exiliados ·en Miami--e., nun_ 
sígnificativq _r-:iúmero, as· 
prisións riorte-americanas, 
onde, só nas duas citadas, 

·figuran máis de 2.500-por 
detitos comüns. Como 
testemuña de primeira . 
man, publicamos a 
continuación un éxtracto do 
relato de Ecjgardo de 
Habich, "Embajador en 
Cuba", cando era 
efectivamente ministro. 
_plenipotenciário,da · 
República de Peru na . 
Habana, e· en cüxa 
representadón diplor:nática 
deu início o que rematou por 
ser o "éxodo de 'Máriel"; que 
tivo termo na cadea para , 
tantos por fin "liberados". 

O 7 de Abril de 1-980 o Granma· 
publicaba un qrnplo comunic¡3.do 

·titulado "A respo~ta de Cuba" 
(insertado por A NOSA TERRA 
no seu momento) no que se de
clara: "O embaixador Edgardo 
de Habich, home honorábel e sé
rio, até data recente represen
tante do Peru en Cuba, tratou dé 
evitar isto [a política de prdtexer 
a quen ingresan con violéncia 
nas embaixadas]. ,A raíz· da en
trada pola. forza dun grupo de 
anti- sociais na sua. sede diplo
mática convidm:mos a ' regresar 
ás suas ·casas, e efectivamente 
regresaron . . O governo de Cu9a 
déralle. prévias e 'seguras gara~
tia~ de que non selles molestana 
para nqda. Esta atitude custoullff 
o cargo de Embaixador, despois 
.de·33 anos no servício dip,omáti
co. A Chanceleria peruana orde
oou que us delincuentes fosen 
levados de nova á Embaixada. 
Aqueles pós trouxeron estes lo
dos e. xwnto ao lodo, ~o sar;igue 
xerie.roso e limpo do so1dado cu
bano Ortiz Cabrera". 

aventura, non quererian írense 
- O "Granma" réfire · uns feitos · da sua terra cara Cuba ou a cal

iniciados o 17 de Xaneiro de , quer parte do planeta? Que. nú-
19~0. Prosegue de Habich coa mero de desempregados, de po-
sua relacróA comentário: . bres e de mendigos, non entra-

"Os acontecimentos, q suce- rian nunha- embaixada se iso lles 
sión de feitos que, ao fin e ao abre a opción a unha viaxe cara 
cabo, non son senón a História, outro Estaqo onde quizá atopen 
foron dándome a · razón, dia a un modo de subsisténcia? ( ... ) 
dia. Canto de adverso - ocorreu Que significa para Cuba Socialis-
pudo evitarse só con terme ta un millón de persoas que quei-
apoiado na miña defensa · da ran irse se sempre -lle restarían 
imunidade das Embaixadas .e o nove niillóns máis dispostos ao 

. do Direito de Asilo. Mais antepú- traballo, ao sacrificio, a dar a 
xose a presión do imperialismo e vida por ela?_ Acaso non ten ou-
a da direita e preferiuse non res- tro millón fóra e, contra todas as 
pande~ aos . ataques · na miña maquinacións · do imperialismo, 
conlra nen ·permitirme que_ p9lo non se-gue vigorosa, en . pé, ·en 
menos eu mesmo o fjxese;· acei- · .loita? Que gaRa con deixar no 
tar o meu pedido de pase á dis- seu inter~or bocas qüe non_ pro
pónib}lid~de e pórme de lado, ~ ducen e que, en cámbio, consu.: 

· .coridefiado · ao ostracismo, a men, xente désoontenta oü ina- . 
priori e se·n posibflidade -de ape- fecta? A Monseñor Tagliaferri dí-
lación. xenlle en Lima que asi como non 

pode esixirse a fodo home com9 
A marte do soldado Ortiz Ca- para que aceite ser sacerdote, 

brera, o· garda da posta frentE} á . do mesrriG xeito é inútil criar un 
Embaixada, colmou a paciéncia, revolucionário e un socialista cun 
derramou o vaso. Todo-se agio- . ser carente de· mística. E seria 
merou e desbordo u de golpe ·-o · idiota afirmar que os dez millóns 

' Governo de Cuba comezou a da llla teñen esa mística. O real-
lembrar ·e a dicer canto durante mente extraordinário é qt1e como 
a miña xestión de case tres anos moito .só unha tjécima parte non 
como Xefe de, Misión do Peru si- a posuen ( ... ) 
lenciar.a. Ao retirar a posta de. Até que ponto é culpábel Esta-
custódia, acto ló~ico porque a dos Unidos dese tipo de existén-
sua función, en realidade, non cía sabéndose que o S$u· bloque . 
era · respeitada pois acollíase e económico' dura máis de vinteun-
protexíase a quen . a burlaban, anos e inclue alimentos e medici-
"os doce" ," con .presurníbel páni- nas? Canto terá influído no áni-
_co, viran cnegar, en ·trnpeis in- mo dos débeis ou dos menqs 
canten íbeis, a eses seguidores fortes c:i confa,cto cos cubanos 
seus cuxa existéncia e factíbel da "Comunldade Exterior", que 
aparición eu, a tempo, denuncia- · consciente ou iocoscjentemente, 
ra. Estes penetraron _sen ómni-' presionaron · ou · cripron a sua 
bus para ,derrubar unha- porta, vontade de .. éxodo, o seu desexo 

-sen arriscar a sua vida nen a ·de , de -seguir ese camiño que ·a eles 
. nengun garda, posto que xa non de "gusanos" transformou[IOS en 
habia nengun, pero fixéronno en seres con pantalóns vaqueiros , 
masa. Eran dez, cincuenta, un televisores a cores e rádios por-
center:iar que trepaban, escala- táteis; enfin, nos "parentes ri-
ban, apiñábar¡se, ,nunha ·especie cos"? ~ por último, pase o que 

_ de exaltación, de febrilidade, de pase até o fin dos tempos, que é 
eufória demente · e cómico-tráxi- igual que até nunca, sempre ha-
ca. -Ás poucas ho.ras;. "os do~e" berá seres humanos que queir?n 

.primitivos, arrincoados, atnn.- marcharse.' de qilquer sítio a cal- -
cheirados no fondo dos~ seus . quer paf'!e. ( .. .) E tan .surprende~
cuartos,. reprnducír~anse en· mi- te que antes inconformes, ·amb1-
les, que se apoderan dos seus - ciosos e cegos, busquen o cám-
_antigos dominios· e os desaloxa- bio dunha llla· fermosa, pero que 

- ( ) s f' 1 o 800 esixe e é dura, por un -ChevrC::?let .- ron ... umaron, ao in, · . · , ·-
1 

• t · 
que se quedaron, orinaron, defe·- Camaro, unha cocina e ec nea, 
·ca·ron, pariron, gamitaron, devo- · un telefone de oito números e 
raron follas e pólas, .destruí ron, · un ha· diária caixiña- .de chicles? 
desolaron. E houbo de topo en- Hainos, por certo, e a· maledicén-. 
tre eles:· nenas e ancianos, de- cia .pode afirmar que son moitos, 
m-entes e cuerdos,. negros, b"ran- . :pero, e~ ver~ade estrictfi. non 
cos, rnulatos, putas e embaraza- son os mellares e son poucos. 
das, .nais e avós. aventure"iros e . - F.C. 
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Massó .. fir.lQS~::· Qnha -' 
·°' situación .. detetiorada ·· 

XOSÉ BÁRCIA . situación ·,e que saída lles .es- , .-E n poucos anos, Ma'Ssó . · pera aos fraballadoiés.? 
Hnos., unha empresa Unh·a situación difícil, que 
modelo no sector con- non pode ter como solución 

serveiro, foi escorregando. unha alternativa á desespera- ·r 
pala pendente -de difícil re'- da por parte da Dire~ción: d~ 

. 1 'JrnO-:- da perda de vendas e emprésa cando lle chegue ·a 
...... apacidade competitiva. . água ao pescozo. Un ha .situa-· 

O que pasou a esta eQJpre- ci.ón que 9ebe encararse ago-
sa de Cangas ten ímportáncia,' ra .pola Admini$tración .-:xa 
· dalgún xeito é a maior fonte que ten moito' a ver ·coas suas 
de traballo do Concello.. actuacións e os acordos coa 
Abonda con mirar a evolución CEE- antes· que . sexa dema-
do ernprego da factoría para siado tarde e unha nova fábri- · 
decatarse axiña da situaéión: ca pE}che -as · suas portas ou 

· duns 800 traballadores ·que_._ haxa un ha máis drástica redu
tiña a princípios dos 70, pa- - ción de pla.ntilla ... se é. posí~ 
sou a uns 550 a comezos dos bel? 
80, 4·27 en Xaneiro de 1986, 
396 .ao 5-2-87 e apenas 353 · T b. 11 d 

· ao 1-10-87 (destas., 170 fixas -ra a a ores· 
. e 183 fixas-distontínuas).· na estacada 

A empresa· viña garantindo - o próximo 31 de DecemprÓ · 
até o · "affaire" da colza -no r rematan as prestacións que 

. ano 82- ·os 180 días por anó · . os traballadores de Astano -re-
natural ás traballadoras fixas- c13ben por estaren acollidos 
discontínuas (que é o·mínimo · aos Fondos de Promoción de 
que .se debe traballar~ segun.- Emprego. A 1isto ternos que . 
do o Convénio Colectivo. do .sumarlle que na CorT)isión de 
sector). A partir dese mor:nen- Segwimento dos Acordos , do 

. to o grupo perd~u clientes . ~ Sector naval decidí use apro-
pedidos e non foi c~paz ;a~e bar unha proposta pola que 
agora de recuperar o espacio. non se cobririan as vacantes 
anterior no mercado. Concre:- por pre-xubilacións -qué 
tainente en 1983 apenas deu afecta a uns 1.000 traballado-
124 dias de traballo ás fixas- res de Astano. Por certo, · co 
discontínuas, pero en 1984 · voto afirmativo da UGT metal, · 
eran 87; e.n 1985, 58 dias; en . · apesar da oposición dá sec-
1986: .15· dias e nos meses ción · sindical · desfe sindicato 
que van de· 1987 levan un pro- na factoria (contradición?). ., 
médio de 57 días: E todo esto Ábrese pois unha situación 
apesar de que o número de difícil . para os. obreiros e em-
traballadoras disminuiu duran- . pregados da factoría de fene . I 
te estes últimos anos. que- están nos. Fondos, xa que 

A entrada' no Mercado Co-· pode.n atoparse 110 mes de ..... 
mun é outro dos problemas Xaneiro sen traballo e sen co-

. difíceis de superar polo S'ec- brar riengun= tipo de pr.esta-
tor e máls concretamente por .ción económica. As . Ceritrais 
Massó. Téñase en conta que Sindicais do Comité téñense · 
as conservas de Portugal e fixado . como meta das sÜqs· 
Marrocos entran. sen nengun mobilizacións conseguir unha_ 
tipo de arancel nalgunhas ~~- . re-negociación que · perm1ta 
pécies ou cun arancel mais ampliar os Fondos - -cando 
baixo, menttes que as conser: menos- 18 meses máis. Para 
vas galegas tiñan que pagar isto hai certas trabas ' legalis-
_un arancel do 25 por cento en . tas, xa. ·que .o 31 ,de Xull~ P?-. 
1986 (irase reducindo progre- sado desapareceu a_Com1s1on 
sivamente 'nos 'próxímos · 1 o encarreg~dá do t~m~: .. 
anos). Un ha situación de qes- _ __ _, --. . .. .. . _ . . . . 
vantaxe evidente. :. . .:: .. , .. : · .: Conse.gtllr.,,que .a Com1s1~n 

. Pero, voltando ;m·, tema . D~l~gfidª.:. ~~ -A~u-~to~.-§<?º!'º-

~f ~~~~~ ~rtr~~\~~~rjr~.r~:}1r,i'~6~tác~1¿e¿~~'J:1~~ta~ 
- cantidades ad~qed¡¡¡.da~ P?la . n9-qLJe pede_que s~ s;obran as 

empresa (aquelas- d1fe_r~nc1as _ .vac~nte~ q1:1~ .se_pro_Q.u~an por 
entre os 180 ·que deb1a.n tra- pre-xub1lac1ons e out~a da,s in.
ballar no· ano e os que real-. _ qu~dan~q~ do ~olect1vo .. ~ste 
mente estiveron. ocupados).. ~sena o qrnco_ -xe1to d~ _evitar o 
Esta · xa pagou as débedas desmantelamento progres~vo. 
cor:ltraidas polo- ano 1983,. da, ~ue fora ur;iha das faetonas 
Pero cabe. pergul!,tarse: ·ate . rr:i~1s . moder:na;'- n.a . constru
~ando _pqde continuar nesta c1on de grandes ba.rC!J$.- . O 
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A ~liminacióo ·da. pla111tma en: Citroen~ 
·ourer,ise .r>9de ~ s~r µ11 gas.o .táctico 
A eliminación-da plántilla· da -

~ factoría Citroeri instalada no 
polígono de San Ciprié3..n dé · 
Viñas .en- Ourense-pode ser, 
segundo denúnci.a a INTG, 

de ~plantiÚa en Vigo está-n actual
mente ~ubertas. Par.a reiniciar- o 
proceso· seria. nec;esária 'unha . 
nova oferta de cantidades da · 

un paso. táctrco de_ - .. 
imprevisibeis 

... consec~én.cjas. 

·Se ben os plans de ~mpresa 
nunca forori dados "a coñecer ªº 
completo, sábese que o Plan In
dustrial firmado en 1985 entre 
UGT, FSI ·(Sindicato amar:elo) e 
patronal sinalaba uns exceden
tes de plantilla cifrados en 1.271 
traballadores·, dos cales 1 .082 

empresa .a .caqa . tr~batlaqor pola 
. baixa. . · 

O mesmo Plan Industrial do 85 
.' resérvase nun .dos apartados a 

seguinté · posibilidade: "Citroen 
Hispánia S.A., manifesta que é 
intención da empres.a tomar to.
das as medidas que procedan, 
.incluso as de extinc'ión de con
tratos, .se ao remate do periodo 
establecido- polo Plan Industrial, 
existisen ainda excedentes nas · 
mesm.as". · 

corresponderían á factoría de . As contratas: máis 
Vigo e 189. fe de· Ourense. · 

Os plans previstos agora pare- rendábeis . 
. cen contradecir estas prévisións, 
.. cargando sobre a f.actoria de Ow 

·rense o peso fundamental dos 
excedentes. Ourensé tonta nes- . 
tes · momentos con algo máis de 
600 traballadores.· Convén sina-· 

' lar que .as, axudas da administra-
.. ci6n, otorgadas a partir da elabo

ración do Plan Industrial, corres-

Citroen que tora instalada en Ou
rense en 1979,' entre grandes 
promesas, recibiu, oito anos 
despois, a declaración de que 
non tiña futuro. Segundo os sin
dicatos UGT e INTG, Citroen Ou-

. - rense foi s~mpre un ha panta~ma· 

de~tinada a recoller importantes 
axudas · oficiais. Os .seús traba-
l los, non directamente imbrica
dos na producc'ión final do auto
movil, popen ser · r~a l izados · por 
empresas de contratas indepen
dentes de Citroen. Seria precis_p
mente para estas empresas, 
para onde a Patronal ten previsto · 
destinar a plantilla excedentária 
en Ourense. Ate o momento só 
a empresa Sommer Oliver sina
lou a posibilidade de facerse car: 
go de 150 traballadores. . 

Estas empresas . de contratas 
'son, sen embargo, ,unha fonte de 
traballo moi oscilante. Mesmo 
Gitroer poderia desprenderse . 
dos seus servícios de encontrar 
ofertas millores p~:x exemplo 
noutros paises, como xa suce
deu nalguns casos. Con esta di
námica Citroen despréndese de 
gran parte do proceso de fabri
caGjón, en base a contratas a 
provedor~s. e flexibiliza en gran 
medida a empr,esa. O 

M.V. 

pondían tanto a Vigo con:io a Ou
rense. 

o· facer cair o peso .dos, exce
dentes sobre Ourense, en contra 
-do previsto en principio no P_I., 
é considerado pola INTG como 
un pos íbe! paso táctico para 
cumplir o rJÚmero sinalado no 
P.I,., pero 1 centrándose no punto 
onde as condicións socio:-labo
rais resultarían máis doadas para 
a empresa: en Ourense Q comité 

Non só os robots t~ñen a culpa 

·está en mans do sindicato ama
relo, mentras ·que en Vigo·os sin
dicatos de clase teñen unha prn

. · séncia significativa. 
O empezar polo máis fácil, non -

" im_pediria, segundó ' fuen~es da 
INTG, qu~ máis' adiante un nú
mero importante de nqvos exce
dentes fosen establecidos para 
Vigo nun novo -Plan que se ela-
boraría a partir do 88_ . 
. As pr~visións de eliminación 

Se no ano 85 Citroen eviden
ciou unha · rerta recupera
ción económica, para 1986 os 
benefícios foron xa de 10.000 
millóns de pesetas brutos, 
calculándose xa para o pri
meiro semestre do 87 uns 
7.000 millóns. 

Por outra parte a empresa 
ven de levar a cabo unha con
tratación temporal ae máis de 
500 traballadores: No que vai 
de ano a plantilla traballou 12_ 
sábados extras. · 

Todo isto non · parece ser 
contraditório, para a empresa, 
coa continuación do proceso 
. dé eliminación de excedentes_ 

O termo "excedente" mani
féstase, máis que nunca, 
como mun eufemismo. O que 
pretende en realidade a em
presa é· desprenderse da 
plantilla fjxa. O obxectivo é 
conseguir un traballo temporal 
e intensivo de forrna xeraliza
da. 

No·n só a robotización é 
causante da eliminación de 1• 

postas de traballo_ Aí está a 
continuidade e mesmo a ex
tensión das horas extras. A 
razón é a optimizació_n dos 
benefícios, ainda a costa de 
que os traballadores cedan e!J 
direitos básicos e tradicionais. 

M.V . 

Xan Carbéillo,_ Condenado · a seis 
.meses ·e' un. dia de prisión 
O ,dirixente .. da INTG, Xan Carba
fioi- foh:;ondenado "_ <f seis t meses 

. dÉ{ prisrón me~<w e, 9incC? dr~s de 
ªrrgsto; como ·autor dun delito de 
átentado á ·autoridade e dunha 
fálfá ae lesións,,polos -feitos oco

. rridos o día 3 de SetembrQ . na 
inauguración de "Su.percó" en. A 
Co~uña, inscritos dentro da lo1ta 
que levan a c;;abo os traballado

. res de Sidegas,a._ O acusado ;e

. correrá proxiroamente a . senten-
cia. : ··· >: . .. -
· O Comité de Empr~~í3 de Si- . 

· degasa e as . centrais stndicais · 
INTG:oCC.00. UGT e CNT, ·afir
man nun comunicado que . o ve-
redicto e· ~·un_ ªteqtado ~ {;las~ manifestación de soUdarid.iide . .Con Xan Carballo _ 

. obreira galega". 'Os. col8ctivos '. R " - - tra Xa1 1 utll UdllU, t::l I 111e1 ¡l)tj de 
· · o _ey - - d ses e médio cando ha-mendonados ·' convocaron . , No' comunicado dos ·sindícatos ous me •. · b 

mesme:i ·.dia do _xuí'Cio unha mani-.. dise tamén que a senténcia fir- ~itualmente tardan anos, so re-
féstación· en favor de Xan Carba- mad~ . polo maxistrado Manuel , tC?d<? se é á hora .de defender o~ 

'-i-lo. - -- - . Nájera contén fundamentos xu- · d1re1tos dos ob~eiros cuxos pro 
· -Consideran, por oqtra parte, · · 'd · · · d d l't d ."'esos en Max1stratura acostu-

qu.ff non existe base xurídica al- . :.~~~~di·\'m~~~~s "~d~ 1 ~et~ ;;,an a alorigarse indefinidamen-

gunha pa~a este fallo xa que, ~e- contrárip ~s leis e. bon .. ~ ..,ostu .. - . -~e.Esta ~eleridade e a "e~e·mpla
gundo afirman! non . se d~m~sÓ . mes" ou "fraiisgresións- da orde . ridade desmedid.-ª da. serité!'lc;:fa'', -

Somos .con-ecl·dos . trou en nengun momentC? · tal}t ~ :..moral" candó se trataba 'dun . 
· ... t t ·t·ca1s como ' -~ leva a afirmar aos sindicatos qu.e nas dec. larac10. ns es 1 1 . .Pa.isano sen identificar. · ~, ' ., -.l. , ·· ··- · .,.., . <._ ···" - ·· - · da ·vídeo" gue.e · ··· , ·- · · · , , · · seiriscr~benoplapdeat,~y10.n.-.,: ;, .... ~'ría ·Ga _rZá'~.ínte1Ea~- ': ~1~rg~~~~~h<?fh&é/si'¿'t(iu~z ':fose'<"-,~ _;<M $e,ntén;1li,A p010;:~ct~1fl'ári0;~ za( a todos aqweleS; qu.e· a.ef~n-

. · · fdentificado como. t_al. . · , pes1e . as _. proba~. te.:;t1f1ca1s, de- den os postas de trab~llo, _ no-
pola IlO,Sa : . __ Engaden., t:iue·_. nen. -~e.quE;ir a ~- ciar? proba~o~_os f~~tos de agr;e-. meadamehte- os de ·S1d~gasa-
esp-e·c1· ali· za·C_iÓrl- . proba do vídeo-apreseritada,pola sión e. cons~df:'.ra que .Xan Carba- Son ademais aquelas pers.aas 

acusaciór. . pudó constatar que . llo non pod1a ignorar a~ qoron~I .. máis combativas as qúe se-ven 

en li b_ f OS-. Xan Carbállo"golpeasé a .alWJén. Blázquez, xa qu~.P conec~~ ~uf1- un ha e outra ~vez nos x_ulgados 
· cientémente · dowtras veces, e .como xeho 9e irnpor a '.' recon-

galeges :. . Se·g~ndo ~ps sindicat~sr n~ ainda que, nest? ocasión, v~stia versión". . . .. d· 
senténcia realízase unha 1nter- d:::- ¡:-¡abano, non é raz~n aborn;Jo. A INTG ten · denunc1~do en. 1-. 

e· portugueses~ , 
República 

' pretación que°''."terxivérsa a real!- . ainda máis cando a sua presen·- ~ versas ocasións o acoso. gu~ es
dade"', xa e¡ue, ''. iocluso os testi.- cia á hóra de impartir ordes aos . . tán a sofrer gs seus d~nx~ntés 

" vIA SACRA -- N" 3 
COMPOSTELA 

Praia ·do Libro El Salvador• 9 
Tel. 26' 63 77 , Tel. 56 58 12 
A CORUÑA SANTIAGO 

gos da acusación, testificaron to- . subordinados foi Glara. que unha e outra vez ve11en sen-
talmente · que non tiña por que ·1 ·d d do x¡Jlgados. · A.PE. 
ser coñedda polos . presentes a Surprende ~ ce en · ~ .e con · 

· · 1 81, que se .celeb_rou. ·este xu1c10 con-persoa do ·corone azque.z 
~· - ~ 
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EQ!Qa xeral na Mariña luguesa o 17 gue poder:ia coincidir 
. coa de Ferrol . _ _ · . · · . · · ·- . : . . .- · · 

Coa manifestación do ·pasado 29. · 
F~O:º!' pode e~t~ar .nunhél 0tap~ d~ 
dec1s1vá.s mob1hzacións · '. 
A defensa .da-. 
reindustrialización e o 
emprego en base a plans · 
concretos pode ter levado á 
altwra de estar este ' 
semanário xa na rua á 
convocatória en Ferro! dunha 
folga xeral na comarca. A 
folga poderia coincidir coa 
que está previsto celebrar 
na Mariña luguesa, tamén · 
por unha urxente 
reindustrialización o 
próximo 17 de De~embro. 

Perta de 30.000 persoas, se.§un
do fo_ntes da Policía Municipal, 
part1c1paron o pasado 29 de .No
vembro nunha manifestación 
"Pola reindustrialización de Fe
rro!" convocada por forzas sindi
cais e políticas da comarca. 

Á pancarta dos sindicatos 
CCOO, INTG, CXTG e USO se
guía outra na que figuraban os 
alcaldes da zona entre eles os de 
Ferro!, Neda, Fene. Mugardos, 
Narón, Ares, Pontedeume, Val
doviño, Moeche, Cerdedo e Ca
bañas. 

No escrito final lido en nome 

de todas as centrais sindicais si
nalouse a "situación catastrófica 
da com¡:trca, destacando o des
censo do número de habitantes 
a . desaparición · de empresa~ 
como Hispania, Simeón, Norco., 
lar, Nueva Cerámica·Campos, ln
sua, lnadem, Rodolfo Lama e Ri-

. vera. Seco". ' · 

Jamén se mencionou o "alar
mante número de parados que 
stJpera a cifra de 20.000" e a cri
se de empresas que ainda exis
ten como D~ogueria Central, 
Conservas El Cisne e Santa Rita. 

Os· casos de Astano e Bazán 
ocuparori igualmente parte da 
alocución, na que se acusou ao 
ministro Croissier de "mentir 
descaradamente cando di que o 
futuro de Astano como estaleito 
non é posibel, cando todos sa
bemos que está en alza a recu
peración do mercado de bu
ques". 

Críticas a PSOE, UGT e 
AP 
No remate da manifestación in
terviron tamén representantes da 
CXTG e INTG, sindicatos que en 

· días anteriores celebraron unha 
asamblea de delegados conxun-

ta cara a estabelecer a unidad~ 
. de -acción . . Na sua intervénción 
ambas. centrais é'riticarbh. as res
ponsabilidade~ de partiaos 
como AP e PSOE ou sindicatos 
coma a UGT na crise qu'e vive a 
zona palabras qlfe fo'ron ben 
acollidas pala maioria dos pre
sentes. . . 

Ambas centrais criticaron "o 
absoluto descoñecimento e des- · 
p_récio_ ~de Croissier ante a gr::ave, 
s1tuac1on da comarca". "A in
fr~estmtura da que se falou non · 
é ·o fundamental, afirmán, entre 
outras causas porque xa existe 
ou está orzamentada, o que fal
tan, e do que non se fala, son 
proxectos industriais concretos. 

Nos orzamentos do estado por 
· exemplo falouse; para a zona de 
Ferro!, de renovación de arma
mentos nas fragatas, no porta
aeronaves Príncipe de Asturias 
investimento en ..material cirúrxi~ 
co para Q novo .hospital da Mari- . 
ña, etc., pero . para o demais 
nada e Ferro! estase . quedando 
sen E;!mpresas que non sexan a 
Mariña, o Concello ou a Residén
cia. Por -outra parte -as subven
cións das que falou Croissier non 
son nada novo, as ZUR xa esta
ban capacitadas para subvencio-
- ~r até o 75 p.or cento" .. O 

Hai que· ir a Madrid! 
Os argumentos utilizados para 
demostrar que a estrutura eco
nómica galega está a ser des
mantelada, paso a paso, pero 
decididamente, polo goberno 
central, son coñecidos e asumi
dos pola maioria de partidos e 
sindicatos, (se ben, claro está, 
os estatais só o asuman de Pe-
drafita para aquí}. · 

Non é o momento de insistir 
nos datos, nas probas. Os afec
tados teñen abondo. O proble
ma capital agora é impedir que 
se admita como conclusión a 
impoténcia. Que se crea que 
toda acción vai resultar ineficaz, 
que se considere a movilización 
puro testemuño de despedida. 
lso é ao cabo o que a direita 
trasmite aquí: Pode ser contra
producente oporse ás evidén
cias da crise. Démoslle a razón, 
pero deixemos · entrever que 
foda loit<;1 é inutil que non hai re
médio. E a maneira de trunfar 
no interior. Os mesmos fins que 
en Madrid, pero con outros mé
todos. 

Obviamente -compre reco
ñecelo para buscar os r:nedios 
máis útiles- hai loitas tardías e 
unhas batallas son máis rendá
beis que outras. A6 enemigo 
obligaráselle a que escoite se-· 

. gundo o punto orí de se centre 

a qialéctica. 
E o momento de buscar os 

meios de loita máis eficaces, 
eses que a xente, intuitivamen- · 
te, recoñece como · positivos, 
como ~tiles. • . 

E Madrid ven pode ser un de
ses puntos onde a Joita pode 
dar mellares resultados. O cen
tralismo é tal, precisamente e 
entre outras cousas, por mirarse 
exclusivamente o ombligo. Sen 
descuidar isto, ali é, se cadra, 
onde hai que plantar as voces 
da protesta. 

lsto supérono ver os traballa-
~---- ------

dores de- Sagurito, cunha pro
blemática · obviamente diferente 
á_ gal~~ª· pero ) am(m de reivin-. 
d1cac1on xusta. Os resultados 
obtidos éstán á vista. 

Non deixa de ser tarnén signi
ficativo neste sentido a lei que 
pretende promulgar o concello 
madrileño restrinxin6o· as maní-

. festacións. e9 determinadas 
ruas. -

Xa se sabe, alonxar é unha 
forma de silenciar, evitando que 
as protestas molesten aos seus 
delicados ouvidos. O 

M.V. 

Exceso de horas extras. ', 

en Endesa · 
Na central térmica das Pon- do acidentes de traballo que 
tes, Endesa, q1,.1e no 1986 ob- provocan a morte dalgunha 
tivo máis de 30.000 millóns persoa praticamente todos 

' de beneficio realizaron. a "ca- os anos~ . 
lafriante cifra de 23.350 horas Indican tamén os traballa
extras entre Xaneiro e · 01.Jtu- . qores que .a situación é. •\to
-bro do presente ano", segun- · talmente repudiábel" · tendo 
do denunciou o Comité de -en conta o elevado · índice de 
Empresa. · paro que .se rexista na co- · 

O exceso de traballo é, se- .marca e o feíto de que a 
gundo o mencionado CO!llité, . compañia perteriza· ao sector 
unha das principais causas púnlico. n 

Eleiciól')S á función pública 
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SOCIIDADl/9 
Eleicións á Funeion" Pública 

CrítiCas á normativa· 
pala sua tendéncia 
á burocratización · 
~ntre o 20 de Novembro e · 
f1ns de ano celébrase·na 

podan iniciar os procedimentos 
administrativos e. exercer ac.: 

' cións pala vía xudicfal ou· admi-
nistrativa. _ · 

. denpmir:iada fL:Jnción pública 
o pnme1ro proceso eleitoral 
levado a ~abo até agora .. o . A normativa existente é consi-
proceso afecta a todos os derada polos sectores non ofi-

. ' funcionários do estado dá . ciais ·carpo coerente cun modelo 
administración autonómica de sindicalismo que se pretende 
e local (concellos· e - . ir:ipor: pasivo, individualista, diri-

- x1sta, supere?trutural e de nula 
deputacións), a·si como a actividade sindical. Os "profesio-
Corr~<?S, sanidade, ens·ino e nais" da negociación serán, se-
xust1c1a: gundo este ponto de vista, os 

. . · encarregados de plantexar na. 
qutros organismos c9~0 a poli- administración as oportunas "re

· ~1a xa celebraron_ ele1c1ons ante- clamacións", actuando. sistema
n9rmente. P<?la su~ p~e os ma- '~ ticamente á Qlarxe dos afecta
x1strados, xu1ces, f1sca1s e 'milita- dos. 
re? nn pode~ sindica'rse por leí, 
errando, 1so s1, asociaciá,ns_ profi- Polémica eleición de 
si~i:iais. ·. · . - interlocutores 

No. proceso eleitoral elexeran- O plaritexamento destas elei-
se .xuntas de pérsoal, sendo a · _ cións viuse debilitado igoalmente 
c!rcunscrición eleitorál a provín- polos critérios unilaterais do go-
c1a, e non existindo· asi unha re- verno á hora de escoller aos 
pre&ent?ción por centros., cun seu~ interlocutores. Escolla que 
organismo · intercentros como ~e f1xo de -xeito arbitrário, aten-
solicitaban diversos si~dicatos dendo a afinidade ideolóxicas 
que ' critican dest~ modo a bu ro~ teñamos erí conta que non ex is~ 
C~?tiza_ción e a falta de participa- . tia ·nengun referente eleitoral· an-
c1on directa dos trabálladores. O terior: · · 
número de representantes tamén 
é valor.ado negativamente; .asi, 
mentres nos demais sectores la
boráis eléxese un delegado por 
cada 18 traballadcrres, no· ensino 

. non universitário, por exemplo, a 
relación é un por cada 190. 

Este proceso, _postwgado. du
rante anos, chegou tanto en 
base á presión dalguns sectores 
que viñan reivindicando repetida
mente a celebración de eleicións 
como debido ªº feíto de que .¿ 
administración facíaselle cada 

· - vez máis insostíbeÍ · unha situa-As- competéncias dos · delega-
. dos e das xuntas de persqal pro- ción na que os traballadores non 
vinciais .son: reéeber informa- . funcion_ários tiñan xa eleito por 
ción, informar, vixiar o cu'mpri- tres v~ces, aos seus representan
mento ·da produtiyidade. Son tes. 
porta,nto delegados consultivos e Por último, unha previsión de -
.informativos, pero con escasa ou resultados é moi difícil de realizar 
nula capacidade executiva ou de nun proceso complexo, moi frag
iniciativa. Non serán tampouco · mentado a todos os · n íveis e do 
os ·delegados, senóJJ · as xuntas qué,. como dixemos, mm existe
de persoal, as que por d~cislón .. en reférei:ites anteriores. O 
maioritária ' dos seus memoras M.V 

E~GA- celebrou a sua 
Asamblea Nacional 

' . 

Os dias 28 e 29 de Novernbro 
a organizac1on estudiantil 
ERGA celebrou en Compds
tela a sua Asamblea Nacio
nál, que · agora é de caracter 
anual. , . 

Entre os -principais temas 
debatidos_ figuran as . deci- · 
sións de: 1 º Potenciar os CAF e o trabaflo nas asambléas, 
coa· especificación de que . é 
necesário atender todos os 

· centms universitárlOs ade
rriais do compostelano. 2º No 
ensino médio acordouse o 
potenciamento· do traballo de 
base ·n9s centros e o apoio á · 
Plataforma Aberta de Estu-

CORREOS - . 

Coruña Lugo Ourense Pontev. 

dantes. 3° Analizouse porme
riorizadamente a situación a 
si~uación da- FP que foi califi
cada de sector terceir:omun
drsta e marxinado. Por último 
a Asamblea Nacional definiu
se por seguir vinculada como 
tal orgariización estudiantil a 
frente nacionalista BNG. 

o· lema desta Asamblea foi 
"O estudiantado por unha 
Galiza liberada" e nela acor
douse tamén ·apoiar a mani
festación . convo~ada pola 
Mesa de Normalización Lin
güística para o próximo diá 
1a · o 

UNIVERSIDADE 

:.... , . J 

·-
Doceñte Administración 

e servicios 

U.S.G.T.E ' 1.136 6 ANPE 1.846 ' to ÁNPE 655 7 ANPE 3.251 . 21 UGT 7 
s -

6 4 7 
Gal iza 

' 24. .CSFI ·983(6) CC.00 4 
CC.00. 829 -s ' UTEG-INTG 1'277 7 USGT 400 

UTEG-INTG 800 4 cc.bo 856 4 UTEG-INTG 254 

ANPE 750 4 CXTG - 811 ' 4 4GT 195 

l)GT 708 4, UGT 770 4 ASIME 189 

SGTE 683 4 CSFI 637 3· CC.00. 188 

C.XTG 6~9 4 SGTE 521 3 SGTE; 180 

CSFI 376 2 CNT CXTG 127 ·. I ~> 

' 

Pilrtlc1Pa.c19n: 80-85% Uigo celebrará as eleicións o.dfa 10. ,_ -.. - ' 

4 UTEG-INTG 2.331 1~ 
3 CC.00 1.873 11 

2 UGT . 1.673 10 

2 U.S.C.T.E. 1.5·39 10 

2 cxfé> 1.597 9 

2 SGTE 1384 9 
1 CSIF 1.013 5 

ASIME 
1 

189 2 

- -

. CC.00 

l"iTG 
CSIF 
SL 
G.F.L 
CXTG' 
CNT 

3 
9 3 5 

, 2 3 
2 

22 
8 
6 
3 

ccoo 187 (4) 
·cxrn · 187(4) 
ASuUGA 186(4) 
l:JGT 145 (3) 

(Pa_rticipación 90%). 

' 

CXTG · 4 
INTG 4 
UGT 1 

. ' 

. 
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CREBAR ASllRAS · 
~~~~~~~~~~~~~7 

CURROS· ENRIQUEZ 
A NOSA CULTURA 9 

FELIPE SENÉN 
FRANCISCO RODRÍGUEZ 
XESÚS ALONSO MONTERO 
ANDRES. MARTÍNEZ-MORÁS E SORIA 
RICARDO CARVALHO CALERO 
CARLOS CASARES, . 
XOÁN MANUEL CARREIRÁ 
Mª PILAR GARCIA NEGRO 
XOSÉ MANUEL DEL CAÑO , 
XESUS OREIRO PENSADO 
MANUEL REI ROMEU 
Mª DO_ MAR RÚA FERHADÁS -
DIONISIO GAMALLO FIERROS 

- RAFAEL CHACÓN CALVAR 
ANA MARÍA ALMEIDA MARTINS 
JOS.É VIALE MOUTINHO 

· JOAQUÍN PINTOS 

. { 

' .. 

l · 
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O s~u rásto ·Ródese Sª9Uir.só .n9 ru[~I. 

, O time> -do sete e médio: 
estafe, péro seguro 

O xogo Sete é médio que 
se pode praticar por 
tabernas do rural de toda 
Galiza é unha estafa non 
denunciada polo de agora 
que os seus 
organi~adores pratican 
con plena seguridade. O 
engano debe a sua non 
contestada seguridade á 
modéstia dos prémios 
(dous maiores de dez mil 
e un de cinco) e á 
participación, consciente 
ou non, de moitos 
hosteleiros. 

Un cartel a duas tintas anún
cia na taberna Juegue a la 
suerte-del Siete y medio sen 
especificar précio nen forma 
de xogo. O parroquiano pode 
xogar os cartóns que queira, 
indicados por unha série pero 
sen numeración, a un précio 
por envite que vai de cincuen
ta a cen pesetas. En cada car
tón ind ícase en español que 
compre rañar tres cartas co
bertas con tinta de grafito por 
ver se as figuras compoñen 
sete e média. Os prémios 
(tampouco marcados no car
tel) son dous de dez mil e un 
de cinco mil pesetas para as 
combinacións de sete e mé
dio sinaladas no anúncio. 

Tres persoas de entre trinta 

e corenta anos, que viaxan 
Galiza nun Seat 127 azul con 
matrícula de Madrid, oferece.n 
este xogo por tabernas do ru
ral. A sua proposta é a de . 
vender un paquete con mil 
cartóns pala cuantia dos pré
mios, isto é, vintecinco mil pe
setas. Como o précio de cada 
cartón é discrecional (de cin
cuenta a cen pesetas) o taber
neiro pc:ide gañar de vintecin
co a cincunta mil pesetas. 

Un ou dous dias despois de 
pechar o trato co bar ou ta
berna, un cómplice chega 
como cliente e. pede catro ou · 
cinco tarxetas. Unha delas ten 
un prémio. Ao dia seguinte, un 
segundo cómplice repite a 
operación e resulta novarnen
te premiado. Nalguns casos 
un só axente ten cobrado 
dous prémi9s nunha mesma 
tarde. Naturalm~nte , o timo 
consiste en. que os cómplices 
son portador.es dos cartóns · 
premiados que -están indica
dos cun número e unha letra 
de série para poderen ser 
identificados cos do cartel. Os 
prémios non existen na caixa 
do xogo vendida ao ho~telei
ro . Nalguns casos pode que
dar no bote o prémio de c inco 
mil pesetas. · 

O c ircuito deste timo non· se 
aparta nynca do rural. O 

G.L.T. 

SOCllDADE/11 · 
_ Enfrentamentos e en cerros como forma de opoSición-

Lu g o: ·os viciños 
• • , • .j. ,. • • • ... 

contra o vertedeiro de lixo . 
O día. 23 de Novembro a 
policia cargou contra as 
viciñbs de Teixeiro, Rubiás, 
Benade e Labio, que se 
opuñan ao comezo das . 
obras do novo vertede'iro de 
lixo que· pretende construir o 
axuntarnento en Teixeiro. 
Non ·puderon conseguir o 
seu propósito e agora 
permanecen pechados na 

. igrex? catedral á espera da. 
· resolución xudicial de 
p~ralización das obras. 
As -obras do. novo vertedeiro de 
lixo de Lugo avanzan meñtres .so 
viciños continuan coa sua oposi
ción, á hora de redactar esta eró~ 
nica, pechados na igrexa catedral 
nun. número superior ~aos cin-
cuenta. . - / -

Esta foi a nova forma de pre
sión á espera dunha resolución 
xudicial que paralize unhas obras 
en terras expropriagas polo méto
do urxente e ql:;Je ainda non foron 

·pagas, air:ida que si depositou o 
axuritamento unha fianza. 

Antes deste peche rexistáronse . 
~ contundentes cargas da policia 

c.ontr:a uns viciños · que,. de forma 
pasiva (deitándose dianté da pá 
ou subíndose ao cazo) trataban 
de oporse ao comezo das obras. 

terras perderán valor, os seus po-
. zos van ser contaminados e ade
ma.is·, tamén que os · xitano~ resi
dentes no antigo vertedeiro a 
Carque~xo ~cosque houbó aíg~~s 
problemas) se trasladen ·a viver a 
este novo emwazamento. 

. A construción do vertedeiro en 
:f eixéiro foi planificada durante a 
ca,rporación d.e Novo Freire, en 
'1982, ainda que os ¡:rctuais man
d~itários · din que é do 28 de Xuño 
de 1984. 

O Governo Municipal afirma 
ql!e o vertedeiro controlado e a 
sua u_bicación cantan con todos 
os informes favorábeis precisos. · · 
Pero en médi'o_. de todo isto os vi- . 

. ciñas esperan e reclaman o fallo · 
da Audiéncia contra o acordo fir
me de construir o vertedeiro. 

. Mentres,. o Aloalde Quiroga ma
nifesta que está seguro de que o 
fallo ser.á favorábel ao Axunta
mento, grupos como o BNG ·soli
citan a "imediata paralización das . 
obras e o estudo dunha afternati-

Foi o dia 23- de N,ovembro, e a va": . 
contundéncia policial tixo que as Esta altem('.!tiva pasaria pr:ilo 
pás escavadoras puderan c·ome- estui::io da construcción , maríco
zar a traballar ese mesmo dia. mu nada q:m- outros ·municipios, 
, A oposición ,dos viciños< ven dunha "planta de recuperación e 
dada porque afirmaban que van · reciclado do lixo ". · · d 
ser perxudicados xa que as suas . A.E . . 

. -, 

Os ·sindicatos _esixen a -readniisió_n 
d_o despedido -da CAV; · M. Quinteiro 
Traballadores da banca 'cie 
diferentes entidades de Vigo 
estárr a presionar á Caixa de· 
Aforras de Vigo para que 
readmita a Miguel Quinteiro, 
sindicalista despedido, 
acusado de verter su postas·~ 
irregularidades que 
implicaban a entidade. 

- As denúncias sindicais céntranse 
- nas supostas irregularidades en 

operacións de crédito das que se 
terian beneficiado .determinados 
construtores da localidade. Ade
mais figuran acusacións contra· 
algun alto funcionário da GAV, en 
sintonia coas denúncias xa far- . 
muladas pala via xudicial. 

A CAV nega -as imputacións 
dos sindicat0s, ca!ificándoas de 
falsas e inxuriosas, mentres se 
nega a readmitir a Miguel Quin
teiro. 

Até o d1a tres de Decembro cum
priu seis meses de suspensión 

. de emprego e soldo, por unha 
"falta de lealdade á empresa", 
debido- á denúncia de irregulari- · 
dades apresentada polo sindica
to CXTG, ao que pertence o tra
ballador . 

. Odia 3 quedou·dE1spedido.de
finitivamente baixo a acusación 
de realizar trabalios alleos á eriti-

1dade cando se_ encontraba de 
baixa, para- o cal .a empresa lle 
fixo 'un seg-uimento particular- e 
exawstivo. - _ 

Miguel Quiriteiro, oficial primei
ro da CA.V, é, ademais de dele~ 
gadu sindfcal, membro do Con
sello de Administración da Caixa 
en representación dos tr:aballa
dores, arrastan.do desde . hai 
anos sucesivas sancións e en
frentamen.tos coa e~presa. . 

As denúncias feitas pola 
CXTG 

O veterano sindicalista, pola 
sua parte, considérase obxecto 
dunha persecución por exei·cer 
as suas .actividades -sinr · .:ais. 

_ ·Agustín Malvido, én riome da 
CXTG, denunciou diante do Xul
gado o 26 de Maio de 1986 di
versas supostas irregularidé!des

1
•· 

·entre elas ·a existéncia "dunha 
cantidade ·considerábel de diñei
ro -que d.ita entidade destina a in
centivar ao personal, n.egándose 
a dirección a especificar os crité
rios de reparto" ; afirmando qúe 
"exemplo do. anterior constitúe o 
roµbci de trinta · millóns de pese- -
tas do despacho do·Sr. Félix Ca~ 
lles, ·e o ·curioso arregro a que· se -

. chegou cunha compafoa de se
guros':; que nas. Asambleas da 
Caixa négaselle a votais o · uso 
da palabra cando o solicit'an, 
"aprobándose acordos que nen 
sequera foron tratados nos ple
nos"; que o · Fondo de Falidos 
"non é sometido á aprobación do 
Gonsello; "que . ~xiste_ situacións 
mdi irregulares en. determinados 
empréstimos'', citando os casos. 
de De'sidério Pernas, Xosé Arca, 

, Arbone? e deter.'minadas empre
sas, perguntándose en que co_n
dicións están os créditos conce
·didos; que "existe· coacción á 
hora_ de seleccionar o pers0al " , 

· · ... entre OLitras acusacións non -
tomadas en consideración . · Q· 

A.E. 
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UNHA EDITQRIAL JN DEPENDF: N1l 

. . . 



· 12/SOCIEDADI. 
A NOSA TEltRA 

N". .328 - _3 DE DECEMBRO 1987 

As cooQerativas decic:Jen unirse e as centrais leiteiras e os sinc:jicatos chegan a un acordo de préciós 

Alcanzados importantes acordos para· bus.car ~aidas ao agro 

. ~ . , r 

·." 

Mlt>JISTÉRIO DE .AG~ICÚLTUBA PÉSCA E ~t1~ENT¡CJÓN . 

ENTIDADE ESTATA~ .'?El .. SEGUROS .AGRÁ~lbS 
- 't; · ~~-·~ _. . .. 

·AGRICULTOR, 
'GADEIRO: 
estamos contigo. 
Colaborando moi de perto para que obteñas o fruto 
que o teu esforzo merece .. 

Apoiándote economicamente e . 
axudándote para que a tua cabana de godo vac_uno este 
asegurado contra posíbeis enfermidades ou ac1dentes 
que atranquen a produ_ción . 

Para iso ENESA, Entidade Estatal de Seguros Agrários, 
subvencion..a a suscripción do Seguro 
1 ntegrol do godo Vacuno. 

Estamos contigo, porque a tua colleita é o teu cqpital 

PRODUCIÓN PORCENTAXE DATA FINALIZACION 
ASEGURÁBEL SUBVENCIÓN DE SUSCRIPCIÓN 

Seguro Integ ral de 
Godo Vacuno . 70% 30 · Xuño · 88 

\ . 
INFORM~CION . 

Soli.c1ta a documentación e infó~mnle nos Direción_s ... 
Terr¡tor:iais do Mirm~ério .de .Agr1~ultu ro, Pese.o e Al1mpntac1on, 
Direcións Provincio1s dC? M1n1ster10. de Agricu.ltura, esca . 
e Alimentación; Com~.n1dodes. ~uto~omas, Cam~ras. 
Agrarias· Organizac1ons Prof1s1ona1s.; Cooperot1vasd 

·Ásociació'n de Produtores Agrá~i.C?s; Ent1~ad1 esdAsEgt~da doras 
.Axentes de Seguros, Agrupac1or:i Espan? a _e n 1 ~ .es 
'Asegurodóros e na Entidade Es_tatal de Seguros Agrarios . 

,. 

·enesa 
COLlEITA S-EGURA 

·' 
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14/10 A"OSA.TEBBA - .... .,,..,.... . 
A REFERÉNCIA 
NECESÁRIA . ~. 

ALFONSO EYRÉ LÓPEZ moda, das ilusións da ti:ansidón 
·na que sucumbiron moitos cole-

o renacimento de A NOSA TE- .gas. Os .distintds cámbios ocorri- · 
RRA, hai dez· anos, no11 foi algo dos no entramado político, no ·re-
circunstancial. A toma de con- . queriron un cámbío de liña edito-
ciéncia e a ürxéncia de ter unha - : ria!. o que demostra que as suas 

O HOSO s.o<:.H4H: 
lX?lOT AR f.a,U t)(POllTJ.• 

o OUASTll.l 00 '1-ll'! 
(O V{aQUl'?-0 1)( Hln·O!l . 

o.~ G...,.,-. 
Ml(..ttlt.CG\JA .t.~DA 

"' Á °*""'"" " .......... _ . 
¡. Ul'lll.SfO¡.,t ( .. fOllO CKVOl-U 

A "M.A't.t.Polt.t. ()( ATOCH.4-· 

Hl.f'l'l( 
' ()¡ <iditt ... ~ ~ .. ~,;,,.......,. · 

A llOSA. DllllA 
~ -:-N" 328-' - 3 DE DECEMBRO 1987 

información própria e as circuns~ · bases eran sólidas. . 
. táncias dun avance nas loitas po- Esa fideli<fade editorial dun - PERSPE.CTI\!AS p1 A D ¡\ OUTROS DEZ 

púlares propiciaron a reaparición n:ieio imbricado totamente na so~ · · · /"\I\t\ · 
durr nieio tradkionalrr:iente. ligado ciedade, participando . inevi}abel- . , ' 
aó galeguismo máis liberador. , mente nas suas próprias contradi- CESÁREO SÁNCHEZ IGLÉSIAS esforzo foron dobres. situación na que nos é posível consi-

Dez anos despois 0 panorama · cións, fixo qué as diferentes to- Este .periódico que" tedes nas derar o retomar a periodicidade se-
dos meios de comunicación gale- mas dé postura en moment~s de- . o dia doLis de: oécembro do ano inans, amigas e amigos leitores, hai mana!, periodicidade que é á sua 
gos seg1.:1e ·a ser 0 mesmo que terminados realizada por diferen- ~ 19..77 foi apiesentado o número cero dez anos que saiu á luz e neste tem- vez condición imprescindível para o 
existia daquela: a auséncia de tes grupos, puderan interferir" e · de A NOSA TERRA, nel esta edito- po demostrouse que ademais de co- pleno desenvolvimento de todas as 
COfT!promiso total co. pafs e coas até distorsionar, dalgimha maríei- - rial que recolfo case- na Sl.:la totalida- ller para a sua cabeceira un nome posibilidades .do semanário·, e con 
clases maioritárias, apresentación · ra, a sua ·própria iQ.entidade. de, anunciaba o fermoso e difícil do· glorioso pola sua histófia, c911iamos isto o éxito da sua promoción e difu-
dunha · imaxe• totalmente defor- Erros que hai ·que asumir, pero .~ camiño eleitcJ para o pmxecto xor- µnha opción de facer prensa galega sión . 
macla dá realidade social e nacio

7
, que non deben.voltar a repetirse. ·· nalísti'co que hoxe ,celebramos no· en. galego. As suas dificultades de- A data aproximada que nos fixa-

nal, supedifación ás _ font~s infor- Porque A NOSA TERRA 5em- seu décimo aniversaho. Asi dizia: móstrano os inumerábeis procesa- mos é para comezos do mes de Abril 
mativas exteriores e a unha infor- pre tivo ur:iha ideoloxia confesa- .mentos do naso actual director. E do próximo ano, quer dizer, daqui a 
mación ·oficial (allea sempre)... da. Un ideáno· que o convertia e · · · Nasce un periódico · galego: A escolliamos tamén movemós no seo catro meses máis ou menos. 
Todo 0 cal noh deixa de. ser sig- converte . nún ·periódico "de ten- NOSA TERRA periódico galego das clases máis populares, co que Agardamos dos leitores colabora-
nificativo p'é:ilitié:amentec-se ternos ·déncia, pero nuncª nun medio · presenta hoxe 0 seu número·o como supón -de falta de apoios ·económi- dores, subscritores, e accionistas un 

d rt.d t t '·mostra do que virá ser semanalmen- t f. · · f 1 ·d , · · . ~. n. conta,.que ne.steprazo de. tem- . e pa 1 o, como an as veces - cos a9 proxec o q e o 1xeran v1a- es orzo po a ev1 enc1a que e a nasa 
f d. d rt t ·d ·te, éoa· intención de levar adiante uA b ¡ 1·d d 1 1 1 · , '""po·-sé-esfabeleceu -ún:. réxíme dé ,, con un )n o_ 9 pa e · co o o- e . rea 1 a e socia e cu tura na nac1on , 

democrácia formal e"se nos· ou- n'ós quixergry alcuinar, aqueles traballo que responda ao direHo' de En dez anos o camiño efe.ctiva- na que a publicación dun meio de 
torg, otI a· autonomi·a (ai'nd:a que que pres.umen _de no. n te_-r ideolo- .-· información.r rigor, simpatia e posi- · · f f, 1 comunicación das características de 

, d l t , cións .críticas dos feitos que se rela- mente non oi aci como tampouco AJrOSA TERRA , h 
. hai:que rese.ñar c.o.mo _feito meri~ -. xia, -=-mais i. eo nxia qu~ ª es a- o foi o camiño dos colectivos que. ~ supon un a entre- , · b 1 ·d d · ". - ciona·n co. naso povo. A NOSA T~-tório . a posta en marcha , da e ec1 a- ou· e s.er.meios neu- .!- orgaizando ás clases populares, do- ga xenerosa. 
R'TI ,G.). itI:os" , ~o~ que se_ ámpára· a bur- . ,· RRA ao definirse como un periódico Pasados os tempos nos que a su -

.. 1 v d · ¡· - . ¡· t f · t , h taran á nosa nación d.e partidos, sin-
. A n" osa p' ro'pYia un··1·c·1·dade_, 0,. 9,U. eiia para seguir ,~co seu .d'omí- e ma naciona is a, ai, amen un ª d 1 pervivéncia do periódico era o pri" ~· '-€leición comprometida c.oa"ma_ioria, icatos, agrupacións cu turais e aso- . bl d d d' t d 

· 'proxect9 infm:mativo posta ao .. rno. , , ciacións veciñais, concellos naciona- meiro pro ema e ca ª 1ª e 0 os 
servício da nación e das suas cla-· · Nestes 10 anos demostrouse COi'lS. clases popula~es . listas e en definitiva de que a nosa os esforzos estaban polarizados en 
ses pqpulares, tan al~nxádo , des- que' A NOSA TERRA foi .a:sumi- - E· pr~se·g~ia : -~Non. irnos fa:lar pos na.ción dese Uf) paso de xigante na conseguila, hoxe que os cimentos 
gráciadamente, da.s outra·s em- · da, non só:por Unh~ parte inipor-.: . ~ . obstác.ulos qu~ tanto a nível econó- sua normalización política, cultural e <leste proxecto colectivo que é A 
pr~sas .. informativas, levounos ' a . tante -da ·SOCiédade, ainda que mico como burocraticó pqqa atopar social .. E foi tan difícil que o semaná- NOSA TERRA son o suficientemen-
'que, moit~s veces;· fósemos con- _ ·. no'ñ po'f.un p)JbliGo rnaioritário (o · A NOSATERAA, algúns déles ainda rfo tivo que· coller periodicídade bi- te firmes, a mellor maneira de ase-
siderados ·c9mo a1go T)lan<inal, ao que Seria totalmen,te incor:igruen- . pOf r~s.olver: :·Q~e UU. pr<¡>xecto d~s~ semanal .. gurar a permanéncia .deste semaná-
tomar Como mode1ó ú.fl. sistema · ·te ,· d·9da ·a.,_ adüaJ·. configuFación . _ xe' nero. v._aia .. adiante ·no noso pa1.s :- N d - · ria é un feito decisivo no proceso de . . 1 - ., n.d . f .. d esta an aina . aconteceron cou- . normalización do noso idioma e da 
infonuativo impostp_, e · non : a · · política e soda!)., pero s¡-a car1zou .-- -sempre ,depe .erá, .ao _in;· o apoio . sas .que felizmente deron como re- ·' 
própria. reahelad.e .. ·socjal ·galega '. ()os 'séctores ·máis ,dir'rámi'cos·e in- . e-. el)¡tusl_a?mo 'de quen 9 .,cgnsid_ei:.e sultado osaneamento da infraestruc- · vida política e social da Galiza . 

. . U.nha~ s·.o· .. cie.d. adÉd qúe eles . son.·· :.:f'q'·ueans, · cnnverténdose .. nu_ n -necesárj9, .conscientes .. dé_ que ter , d d't Non quixera. finalizar estas· reíle-. '" ' " 1 b ' , , r- - - . tura ec<;'.lnomi~a a e.mpresa e 1 dra. . ~ións ~speranzadas sen lembrar a to-. 
. .. . .. aHeós conscientemen'te e na ·que · ' "meio 'refe·reríte·: para o ga eguis- ·· 1:m · ahn:ensa.propria e a 1.rT'QéU a nosa ~ O segredo. f91 ven simples. Que to-. .. dos , amigas e, amigos que déchedes 

· ·nós ,'estafDOS h;.Derso~. A_ mé;lrxina,: :-. _ mo:~e rri_esm9-p~ra s~ctores exte~ identidade -, ·naéionál. · M.G>v.enos · o .dps e. _ca9a _un dos mem bros de_s_te a este periódico a flor do voso esfor-
lidade, , ;:.a cir,cunsér1cion aos ín·.: ' ria.res cu ·~enfreñtados ~ a -el. . ·o, . c~nv~nc;;i·m~nto ·.de. ~ qufi.· · inform~r, .. wlectiv°: .que estam~s . na re~~won . zo, a .todos os qué estivéchedes na 

.~- tereses· dun~0; mirioria-:- en todó ·· ..... ·naso ~~nc;p-de- c,plab~radore,s as1 ho~?. .. . .de?~e posie;ióos aqértamen._,te e mpntaxe, fléi. ~c;l~m1s~t:awon , no__ i:eda~ción, na administración ou no 
- caso:. seria a' sua: ··ainda' que esta _<f ·(;lembsrr.áf)j n6imerQ· a h\Jmero, . ~ g~9legas-_ é . enfrentar ._ ynJ:ra D.ec~sida.- ' C?mello d~ admm1strac1on e os ac- consello, a tanto,s e tantos eolabora-

... " - cá.[_actertística de ' únicq~:._conói-$f¡:~í?~C;i:igoalménte o manHest<;in.., as . , -~-: de._.:- ,. . ., ~- .,:: . , .. '.- · .·,:. · "-. . _ cm'.l~~ta~ :, fQ<em9~ . o .~osq t:aballo .. _, .cfores.,. ? todos ós _q'-:1~ cando lle era 
-··;. ~ ~i~n.e gic nos?, prqprio . produto.~~ -.q;~~~!ifstas pop~lares:· estabel~c.en : : ~~- Este '-éditorial ·Segue . a ser total- c,on ilL1s.1on :-~ _as1 ,, fro1to, dun_ pro,c~- . negc{da a ·existénciá··.a est.e periódico 

· · . · Ne$ta ' .situ(;lcion · anqrmal. (mg't:.:::·"f;tk~.s~:" unhac · "'.erdad.eira comunica-. . ·'mente .. actual e rnntén o· que foi e so de ~eno~ac1?~ ~:cnoloxica. (a . ~!ti- . fixéchédes chegar a _todos os currun-
·~ .r , ~': . p_aJ~ -r:i:eñ, nqJ'!TI(lÍiz_q_d9~ , .. ~e.c~sít~:~f;;;'.~,M~b.rtd~ as clas~s normalfl!ent~ · será,...a nosa norrrla de wnduta n.os -~ .. rna fo_1. _ é)-..él?8~ 1~.1 ~1,°D du~ha equi~a · ch os da nosq nacip'rl a qova 'cie que 

· se unha certa c;:ontrqd1c1on mfor:: /:.:,. p_astvas, mform9tivamente falan- contidoq. AnunciabaAamén que, _no pe . fotocoi:npqs1C1on .co.n. . filmado'..ª os galégos. tétnos ·que ~dnstruir o 
mati\¡'a para ser efectivo. Lev~ ~:~-'? dp~ áquelas que· elaborando unha econ<?mico, 0 camiño e-ra longo e . l~s.er e ord~n~~ores asociado~~ pos1- noso futuro. A todos vós.; qµe déste-
esta esixéncia de adecuación á.»· -. expepéhcia social n60·:están lexi- difícil, pólo seti compromiso coas b1htou a· cnac_1on_ dunha ·secc1on , co- des .o voso esforzo ilusionado, co 
un cei:to _alonxai:nento du~ pr~- ·: · _" tí~ad9s ,?u eqúi~~q~s . ~áfa _su~i- · _clase$ populares, , e que só se n:a.nte-. mema! ~i;l ,ed1to.:1al pa~~ tr~b~llos de naso rernñecim~rifo ,un abrazo fra-
xecío 1peal, yero que se,. s1t~ana ·~. ~J.:.IS~a~ _ 1~f~rn:~c1.oo, ; octlp~n a . ria ,en pé. co apoio¡e, o e~tusrasmo .: rnmpos1c1on .e 11:npr~s1on as1 com.o temo. . 

. , ". nunha . soc1edade. hoxe meal ~, mmona. dp ·~~p.a~10 . . :· " . . · cj~ . quen 0_ considerase necesário. a feliz apollida que tiveron as nosas · Onte receberiios todos a hotícia 
. (normalizada e~ todos os 1~eus ~s.· ·: E~ta e~penen~1a, .v1v1da e. com~ ·\,: · :·'. ~ c6nsden:l:~ ·de ílue) ei -·~nha pr~risa puplicacións especiais, froito dun de que 0 noso idiüma·vai ser perse-

pectos) e. cun SIS.tema so_c1al e m- partid_a ªº . lon.g9. de dez anos . . . prÓpria ·era á'fifffi ¡:fr.~a nosa- 'identida- pJ~n. ,de fraballo ·qu_e ' cont~mpla a guido ainda máis do que xa o ~· E 
formativo _totalment_e vertebra_do _ perm1tenos afirm?cr gue: aque,! , . . . de nacional. . ed1~'.~n de mo.nqgraf1c?s persoa1s ou dígovos que esta empresa de comu-
moi alonxado desta rra que e~ta·~ proxectq_,, aque1? (azon de ser · - .temat1cos que complem~~ten, a pu- nicación ten- ainda máis razón de .ser. 
mos operando. _ . 5~guen- sen90 tan v,áhdos coma · · · ". -De2 anbs' despóis,. ~qa·e r:i.as nasas . blicació,n_ se, m. a~al e ac?la~ as plu- E chamo por todos vósi os q_ ,ue p_en- . 

N lo ..J tr · d l t o sat1sfa v·idas foran unha presa de area ·na ¡ d estes qnos 1:.1emos ouse aque a, e an.necesano · - mas ma1s uc1 as e sens1ve1s. sacies; que somo~ un ha nac1?~ ' por-
que A, NOSA TERRA respondía cer ·a nece~i~ade_ ineludíb~ .que rnan do . ter:!lpo, fóronno ndunha na- As! p: ois, am. p.liada ª. ,Plántilla de_ .que aqui te.des ~n Jug, ar. P,orque eroº 
a unhas necesidades

1 
nue non ten o povo de con_tqr cunha mfor- ción sen estado. Dez anós· !2 ir con-- t d d ·d esta o futu 
'\1 • · · - t · traballadores na redacc1on montaxe o os e ca a un e vos 

eran fróito dt;.nha· época, dunha mación de seu. . O tracórrente e ir, pasenmamen e, d . . . . . ' . . . h desta pátria O 
avanzando polo · que o camiño e o e na a ministraci~n . estamos n.un a , , . · · 

. -...· 
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Dez anos é te~po 'suficie~te pára voltar a mirada atrás. Especiaim~·n
te se nese p.enpdo nasc~~o~ t~ntas causas, estabilizáron~e outras, e 
pode q~e aq~elas, as mais importantes, se-gan esencialmente igual. · 

Ma~ non adianten:ws a~on~ecimen_fos. Os convidados a· este inquéri
t? d c~n algunhas ausencias se!11pre inevitábeis-. respostan; cada 
un ?~s e a sua espec1ahdade, a pergunta: Qué mudou nestes dez . 
anos. _ · · · .. 

QUE MUDOU NESTES DEZ 'ANOS? 
ECONOMIA 

XAVIER VENCE 
A nível internacional danse unha sé
rie de cámb1os que marcan tamén a 
própria evolución da economia ga-
lega: . 

1 º) Nestes anos clase unha penetra
ción da crise en todos e cada un dos 
aspectos da vida económica. Déi
xanse ver progresiva mente as rup
tm~as a respeito da fase anterior: a) 
plasmase cada vez máis claramente 

. a ruptura do modo de acumulación 
aceléranse os cámbios na estrutur~ · 
produtiva coa introdución de novas 
tecnoloxias automáticas e informáti
cas, cámbios profundos na organiza
ción da produción, etc .. , E pois 
unha década de rupturas do modelo 
tecnolóx.ico que afecta á dinámica 
das forzas produtivas, e isto tanto 
nos paises capitalistas como nos so
cialistas. b) E tamén unha época de 
cámbios importantes na economia 
mundial e na división internacional 
do traballo: unha perda progresiva 
da hexemonia USA e ascenso do 
Xapón e República Federal Alema
na, acompañados pala expansión 
rápida de certos pequenos países do 
SuJeste asiático. Isto conxugado coa 
desindustrialización xeralizada do 
resto do Terceiro mundo. c) A políti
ca de crédito internacional praticada 
polos países desenvolvidos a respei
to do T erceiro Mundo nos anos 70 
deixou paso á situación de endebe
damento galloupante, estrangula
mento das economias latinoamerica
na e africanas. d) E nestes anos can
do se produce a derrota e abandono 
do keynesianismo socialdemócrata e 
o trunfo das ideolox.ias neo-liberais 
e antisociais abandeiradas polo that
cherismo e o reaganomics que hoxe 
son incluso asumidas pola socialde
mocrácia pesie á sua inconsisténcia 
e a ameazante recesión. 

Esta é a época, polo tanto, da 
apoloxia das multinacionais e da de
rrota do movimento obreiro interna
cional. 

2.- ECONOMIA GALEGA 
Na economia galega esta época está 
fundamentalmente caracterizada 
pala desindustrialización acelerada: 
unha continuada e intensa reconver
sión e desmantelamento da incipien
te indústria. Cómpre insistir no f eito 
de q_ue esa destrución de indústria 
nasce tanto no ámbito privado como 
no público, airtda que neste último 
caso fose máis escandaloso por afec
tar a empresas de sectores clave e 
por obedecer a directrices do poder 
estatal. Pero é o capital privado o 
que desmantela o sector do metal, 
da constrúción, da madeira, do co
mér:cio,etc:.. :ou simplesmente pre
carízase ·na · economía submersa 
com-o é o caso da confección. Estes 
anos pu~eron de rnanifesto que aqui 

-o capital é incapaz .de se dotar .dun
ha · estratéxia inovadora, é incapaz 
1de funcionar sen benPfÍClOS especu
lativos de negócios fácéis, prot'2xi
dos e subsidiados. 

Nestes anos evidenciouse, polo 
tanto-o fracaso do capitalísmo como 
mod¿ de desenvolver este país. Isto, 
unido ao corte da emigra<!ión, tradu
ciuse desde o ano 1977, nun .as-

censo desbocado do paro, da po
brezé;l , da caiía dos salários _reais e 
mesmo o freazo do proceso de ur
banización. 

Pésie a ser uti período de derrotas . 
continuadas da clase obreira ,. mes- ' 
·mo m~rma numérica, desarticula-. -
ción e demisión como consecuéncia 
do_ dito .anteriormente, entroques 
c01do que se conseguiu consolidar 
unha clase obreira organizada con 
proxectos políticos e sindicais pró
prios que é a base· dunha estratéxia 
alternativa de desenvolvimento eco
nómico. 

Por sup9sto non podo rematar 
este resumo apresurado sen referir
me a un feito importante desta déca
da: a nosa absorción pola CEE, cuxo 
grave impacto na nasa economia a 
curto prazo non debe desviamos a 
atención do aspecto fundamental : a 
sumisión institucionalizada a unha 
estratéxia económica, política e mili-
tar das poténcias europeas. · 

Xavier Vence é eco,nomista e pro
fesor na Faculdade de Económi
cas de Compostela 

CULTURA 

m~strar patentes de forzado gale
gu1smo e para tirar en canto se con
vertía, pola sua própria natureza en 
sinal de contradición para un partido 
que está moi lonxe de· asumir ideo
lóxica e politicamente, un ideário de 
liberdade _e moito menos un proxec
to nacionalista no que a cultura e a 
língua son as células qásicas·· para a 
sua conformación. Alguns, airiscan
do m9ito no persoal, asumimos no 
ano 84 e durante 13 meses, un reto: 

INSTITlJCIONAL 

LUIS ÁL V AREZ 
PO.USA 

-, o entrar nese espácio institucional 
da autonomía para· demostrar que, 
c;on critérios abertos, con realismo e 
con imaxinación, é posíbel avantar · 
-no proce:;o de normalización cultu
ral contra da qu~ hai máis inimigos 

No desequilíbrio do poder político 
no que hai que siti1ar unha das cau- -
sas da anormalidade .cultural na que 
nos atopamos na Galiza . Todo se 
está a producir en disfunción, en re
lación cos obxectivcis de revitaliza-

. ción nunha comunidade que debe
ria encarar con valentia e en positivo 
a dialéctica entre a tradición pola 
que é un povo e µnha nación dife
renciada , e a modemidade a partir 
da que entrará nos espácios das no
vas culturas. Careceron os políticos 
da sensibilidade necesária para en
tender este reto, quedaron nas co'ci-
ñas, entre a.s cacerolas, perfilando 
en plan doméstico o discurso políti
co. Esqueceron asi que o protago
nismo debería ser património da so
cied?lde . Pensaronse o embigo de 
todo e cqnfundiron no seu próprio 
proveito cultura con propaganda. 
Desde a ignoráncia interesada e pro
dutiva dalguns póñase o nome re
presentativo de Vázquez Portome
ñe, e desde a ilustración-máis obso
leta e non menos . produtiva outros, 
tal é o caso de Alexandrino Femán
dez Barreiro . .O priineiro síntoma de 
insensibilidade ficou de manifesto 
nos sucesivos orzamentos. Nunca a · 
cultura, que foi consellaria ou dei
xou de selo segundo as necesidades 
npméricas á hora de repartir preben
das, chegou a ter recursos institucio-. 
nais ·como para · axudar a coller o 
tren das· novas tendéncias criativas e 
moito menos para . asentar o patri-

.. móni.o' co que tradicionalmente · nos 
viñemos sjgnificando. Duran-te a pre
autonomia, etapa sen mei9s econó- · 

.micos, non entraron os conselleiros 
de turno, no traballo imprescind(bel 
de configurar unha proposta de ne
cesidades, de urxéncias e de alterna
tivas. Os govemos a'utonómi<;:os de 
Femández Albor, fixeron da cultura 
un 'trapo para usar en . caso de ae-

,-ca nunca, como se demostrou hai 
uns 'clias ao tentar desde Madrid evi
tar algo tan evidente para a supervi
véncia da nasa língua como ~ a sua 
utilización no ensino. Reforzando iñ
fraestruturas, facilitando outras acor-
des cos novas tempos e as novas 
tecnoloxias, e tamén espácios nos 
que os cri~dores galegas pudesen 
comunicar en liberdade as suas po
tencialidades criativas avaliadas en . 
vangardas expresivas, provocámos . 
unha corrente de entusiasmo xerali
zado que mesmo abriu experiéncias 
culturais que nunca chegaran até en
tón á Galiza. Era demasiado perigo
so. O poder non o resistiu e fúmo-

. nos. Quedaba aí, boca arriba, a con
. tradición que supón o tratamento 
político cultural por xente que non 
ere nese próprio proxecto cultural. 

A etapa dun socialista do PSOE á 
frente da Consellaria de Cultura aca-

. ba de se estrear. No ano 1984 dixera 
Alfredo Conde, en .grandes titulares 
de periódico, que os da· Dirección 
Xeral de Cultura, estabamos a facer · 
unha política irresponsábel e citaba 
a idea de criar unha_editora nacional 
galega e !amén un arquivo gal.ego 
da .imaxe. T emia que lle quitás.emos 
iniciativas ao 3~ctor · privado. Conde 

·ven de anunciar a liberalización dez 
profesores para se converter en es
critores-funcionários. 'Irnos · ver que 
dá de si. O ' 

. Luis Álvarez Pausa é xornalista e· 
estivo ~frente da Dirección Xeral 
de Cultura nun.,periodo de 1 ~ me
ses, durante o anci 1984-85 . -~ 

MEIO AMBIENTE 

CARLOS -VALES 
Primeiro f acendo un ha valoración 
global 'd~ situación dó meio ambien
te nestes dez anos, ten que s~r nega- · 

tiva. En flUé sensos? . ' 
Non ·se trata de fa¿er unha visión 

-negativista pero non se pode discutir 
qu,~ as causas están moito piór e 0 
ma1s preocupante é que algun dos 
aspectos piares é que en moitos éa
sos é _irreversíbel o dano, estou a 
pensa~ por e~emplo nos espácios 
natura1s -matinemos o que sute ~ 
deu nas -Duna? de Corrubedo, que 
se. cnaran despois dun proceso de 
miles de anos; oú nos Aneares a des
tru~ión avantou a unha velocidade 
terríbel ; o deterioro urbanístico; a· 
d~gradación das paisaxes,.-.. - E po
d1amos enumerar máis e máis situa
cións que prolongan nestes tempos: 
a contaminación de cidad~s . a Celu
losa de Pontevedra, o -estado das 
rias galegas, a utilización dos recur
sos do país e os impaé:tos-ambientais 
que ten xa de princípio -penso nos 
embalses- todo confirma qµe se 
pretende continuar coa mesma lóxi
ca de funcionameilto que se tiña até 

_ hoxe. · . 

Por outra banda, que"n tiñan a ·res
ponsabilida_de de velar pala situa
ción ecolóxica da Galiza, Parlamen
to e Xunta, déronlle a benzón a ese 
tipo. de indústria de enclave, apesar 
dos posicionamentos que -se teñen 
dado a respeito ·dese papel que lle 
toca xegar á Galiza, non ten influídó 
na mµdanza das atitudes. 

_ Há'i dados palpexábeis ademáis 
-de que non vaia haber un cámbio 

· de rumo e ·pódese . completar esta 
opinión con algunhas outras cousas. -
Estarian os incéndios forestais, o 
problema máis acuciante, do ponto 
de vista ecolóxico que ten o país, e 
que non se resolveu . Se algun é ter
mómetro da situación, amén dos xa 
falados, sería este . · 

Galiza leva ardendo desde antes 
deste dez anos que se tQman como 
referéncia, e sintomaticamente non 
se 1en solucionado ne posto fií\ á si
tuación. Isto enlaza con outro matiz: 
nalguns casos, a priori e xene-rica
mente, un podia pensar que podia 
haber vontade de solucionar ós pro
blemas (incéndios, contaminación 
núcleos' urbanos, ... ), pala~ implica
cións imediatas que ten, e están a 
revelar a incapacidade política e de . 
motivación que imposibilitan a solu
ción definitiva. Evidenciouse a unha 
certa altura que. á hora de repartir 
mel9s económicos para combater o 

car as. espécies do manto forestal e 
non se fai así, ap~sar de recoñecerse 
que deb~ ser asi técnica e científica
mente . 

Na cuéstiÓn do saneamento das 
cida~es a mesma ~uestión , hai pro- ' 
nu~c1amentos políticos en período 
ele1toral _ pero postérgase anos e 
a~_?s _a solución_real das graves defi
c¡encias · que existen, despois duns 
anps ~e _ tremendo crecimento dos 
núcleC?s urbanos. · · 

. Adem_ais d? pan_o:ama xeral nega
tivo ten habido vitorias na defensa 
meio-ambiental, na Galiza . A máis 
si!1alada é a do detimento dos verti
dos radioactivos, apesar dun dano 
previsíbel a. longo prazo. E un. resul
tado importante porque en certos 
sectores hai unha posición derrotista 
~ este é ~n síntoma de que se poden 
facer causas e lograr vitórias. T amén 
se debe sinalar unha maior sensibili
zación sobre os probiemas meio
ª'.11bientais que hai dez anos, sen dú
b1da algunha , e maior sensibilidade 
para porlle -freo. Por outra parte é 

. unba sensibilidade máis baixa da 
. precisa, e que chegara o momento 
en que cando se fai unha promesa 
eleitoral -..'..penso na promesa do sa~ 
neamentG integral de A Coru-ña 
prometido hai cafro anos e amd~ . 
sen facerse nada- feña custes elei
torais a quen promete e non ·cum
pre. E asi para todo tipo de prome
sas que se fan -desde o poder políti
co~ que logo non se cumpren. O 

Carlos Vales é biólogo e membro 
d~ directiva de ADEGA (As0cia
c1on para a_ Defensa Ecolóxica da 
Gal iza) _ 

MEIOS 

DE COMlJNICACION 

XOSÉ ·LÓPEZ -
A década dos oitent?i pasara á histó
ria- dos meios de comunicación es
e.rita da Galiza como a da reconver
sión tecnolóxica. Ainda que non to
dos os xomais comezaron ao mes
mo tempo o cámbio do chumbo 
polo offset nen o da máquina de es-

. Jume nos concellos seguíronse inte
reses caciquís; que houbo uoha polí"" 
tlca forestal desastrosa e impresentá
bel, e·niso coinciden todos os secto-

. res in:iplicados que falán de diversifi- · 

. creber ' pola terminal de ordenador. · 
a piques de rematar o 1987 só un 
diário segue co sistema primitivo 9a 
linotípia. Se ben é certo que as mu
danzas chegaron con certo retraso, 
comparando con outras comunida
des do-Estado, na actualidade a in
fraestrutura técnica é relativamente 
boa, proba cliso é que semanários e 
outras pu~licacións e·mpezaron este 
proceso. E certo ·que os cámbios 
amezán con forzar outras_ inova
cións, pero hoxe aparece como un 
reto manterse ao dia para realizar 
adquisicións periódicas no eido da 
informática. 

carios Vales 

· O veríixinoso progrso informático 
fai que no mercado se oferezan no

/ vos aparellos que . están a incorporar 
· ·as novas empresas de comunicación 

:..que fan constantes esforzos por 
manterse ao .dia para competir nun 
mercado como galega cada dia máis 
competitivo. 

Pé'ro na década dos oitenta' houbo 
outro dado importante: a incorpora

(pasa_ á páxina seguinte) 



NA ARTE RETOMOUSE 
A VANGARDIZACIÓN, 
CRIÁRONSE NOVAS 
LINGUAXES E 
CONECTOUSE CO 
·MOMENTO 
INTERNACIONAL 

Houso UN 
.INCREMENTO 
IMPORTANTE NA 
PRODUCIÓN DE LIBRO 

· GALEGO, PERO 
INSUFICIENTE PARA 

. ·uNHA POBOACIÓN 
CULTURALMENTE 
NORMAL 

DESDE UN.PONTO DE 
VISTA OBXECTIVO A 
SITUACIÓN DIGLÓSICA 
NON.VARIOU 
CUALITATIVAMENTE 

NA ESCRITA ATÓPASE-. 
CERTA ABÚLIA, CERTA 
CANSEIRA ... FALTA 
ALEGRIA _PERO SEN 
DESESPERACIÓN 

Xavier Seoane 

cióh da xente moza ás redaé:cións.; 
Este feito veu parella a aquel outro 
e é causante de que houbese mobili
dade na profisión, axudada pola 
apari~-ión de novas meios, sobreto- · 
do dos públicos da Comunidade· au
tónoma. Asi cons~guluse unha infor
mación máis elaborada, me\lor apre
sentada, en definitiva un produto de 
meirande calidade, Contado ainda 
quedan im.portantes retos no que 
está a traballar: un xomal xa apro
bou a criación do Consello de Re
dacción e outros xa están nesta via. 
Hai un .escasó emprego do galega· e" 

· fican por superar outros aspectos 
(especialización, investigación , me
llara de-calidade que leva asociada 
unha maior incorporación de novos 
profisi'onais abs meios.De todas 'as 
maneiras unha análise comparativa, 
sobretodo con diários doutras comu
nidades, ·é tan boa ou mellar e igual 
nb caso do único semanário que se 
elabora ·actualmente no -país. O 

Xosé López é xornalista, perten- · 
.ceu áa redacción de ANT e ac-

1 tualme~te desenvolve o seu labor 
profisiorial en "La Voz de Galicia" 

ARTE 

XAVIER 
SEOANE 
O. mundo das arte·s plásticas na Gali- · 
za sofreu un duro golpe , se do noso 
século falamos, coa guerra civil que 
enviou a J1?0itos importantes criado
res ao exílio, 90 ostracismo ou ás cu
·netas. T ardaria a nosa arte, despols 
desa xerazón do movimento '.' reno~ 
vador" dos chama.dos "os novos" en 
recupérar un pulso xerazonal tan · 
forte a l}Ível criativd. este é ·o aspec
to máis positivo e esperanzador da 
nosa . arte nos , últirribs dez anos: a 
eclosión criativa.· Nestes anos, ao la
bor das vellas ou consagradas x.era
zóns, hai que sumar o importante · 
impulso renovador, dinarnizador e 
rupturi~ta da qµe _ podemos chamar, 
de · xeito provisório, - x-erazón da 
Atlántica ou dos 80. 

Ret0mase a vangardización ,'crian
s~ novas lingu13x~s, conéctase co 
momento internacional, repénsase a 
tradición, volve 'situarse á Galiza nup 
plano. de interese, non só peninsula'r 
s~nón, nalguns casos, ii:itemacional. 

Aparecen xóvenes e fortes persona-
. lidades, sobretodo na pintur_a e na 
escultura, hai un maior, ainda que . 
polo de agora ainda escaso, interese 
pola gravura e as técnicas de estam
pación. O desen.o recebe interese, 
sobretodo o gráfico. Realízanse 
grandes ryiostras colectiyas e indivi
duais non só na Galiza canto no res
to do Estado e Portugal. 

Mais o gran salto no aspecto da 
criación e da difusión ainda, pen~o, 
está · por darse. No mundo da cria
ción porque o" nível, a medida que 
a nov.a xerazón vai rnadureé:endo en 
experléncia vital, técnica e expresi
v,a, vai subindo progr~sivamente a 

· sua calidade .. No aspcto da dif~sión Pero non só foi a política represi-
porque, de cara -á Galiza, seguimos va do Govemo. Frente a ela .fundá-
andando moi mal de infraestrutura ~o.nse institUcións, houbo .mobiliz-a-
·que o que fan Xunta, Deputacións ~ cións e _dunha · rhaneira especial hai 
Concellos é ainda moi pouco ou que sinalar a criación da Mesa pola 
nalgun caso nada. E de cara afora Normalización Lingüística que rñáis 
ainda falta a grande mostra selectiva unha vez está levando unha . Íoita 
de ar:te. galega actual para-levar rota= para que non · se confunda e para 
~ivamente polo ·estado e para dar o que non se abotargue a nosa socie-
gFan salto europeu e americano. dade ·con cantinelas bilingüistas,·que 

O nen sequer son tales, con direitos in-
. . ~tras chatas son a_ falla de publi- dividuais, coas presuntas \ínguas 
c~c1ons , de . r~vistas -agora polo maternas, con gh_ettos ou outros me-
v1sto vai sair unha , pero parece ser canismos. 
qu~ será · en castellano, diglósia 
pura-, monogiafias, maior presén- Polo tanto, do ponto d~ vista lin-
ci~ da c.rítica de arte en xomais e pu- güístico, estamos nunha situación 
bicacións, libros, ... E notábel a esca- crítica, pero apesar cliso é unha si-
sez de galerías e de mercado galerís- tuación esperanzada. Como ·di un 
tico que produce, unido ao pouco s~ñor m_oi colonizado que ·anda por. 
apoio institu~ional, a emigración a1 , .realmente a economia é ·o que 
con~tante dos nosos criadores e as canta e desde esa perspectiva é cer-
nulas ou escasa vendas, 'que pravo- ' to que ao galego non lle poda ir moi 
ca que o mellor da nasa arte vaia ben, porque é_ imposíbel qu~ lle 11aia 
para fóra . Nótase a falta dun grande ben no contexto da comunidade 
debate cultural teórico, a escasez-de económica europea e da OTAN. 
becas, o desdén ou descoñecimcnto 
da clase intelectual galega cara a Pero si·. é certe q~e a pesar-- de tódo 
cu,estión artística, a falta de meiran- tense reducido bastante o auto-ódio 
de organización colectiva dos cria- na nosa sociedade, aumentou certa 
d<;>res plásticos, a caréncia de obra- , conciéncia compensatória ideal á 
doiros de pintur-a, de gravad9, o respeito de que somos galegas e de 
nulo tratamento que se dá ás artes que deberíamos falar galego, mes-
plásticas na 1VG ou na escala... D mo tamén se está espallando unha 

Xavier Seoane. Escritor e crítico 
de arte 

LINGUA 

FRANCISCO -· 
RO-DRÍGUEZ 

espécie de conciéncia de ideoloxia 
bilingüista que a pouco que nós loi
temos ha desembocar forzosamente 
nunha filosofia normalizadora que 
xa teñen uns sectores importantes 
da nosa sociedade segundo os pró
pri.os inguéritos oficiais. 

Polo demais hai que recoñecer 
que a política represiva, consciente 
-ou inconsciente, nos meios de co
municación, nos tribunais de xustícia 
e ainda en insti.tucións educativas 
como a · Universidade teñen máis 
ben ·a.umentado que dis~inuído . 

Pero ainda así o galego aí está, vivo, 
c~ando conflitos e polo tanto con 
futuro. E é claro que o galego gañou 
unha bátalla que foi definitiva na 
transición política: a batalla política 
do idioma. O -idio"ma é hoxe un 
arma simbólica que todos os grupos 
políticos, por rnoi anti-galegas que 
sexan, vense abrigados a empregar 
no Parlamento autonómico ou nas 
contendas eleitorais. Portante, des
de un ponto de vista obxectivo, na 
actual situación presuntamente de
mocrática, a situación diglósica do 
galego non ten variaao cualitativa
mente, pero-si podemos dicer que 
verdadeiramente a loita continua. O 

Francisco Rodríguez. Sociolin
güista, autor de Conflito Lingüís
tico e ideo/oxia 

MERCADO EDITORIAL 

Sténven'son, . Jack Lo~don, etc. 
. Créa~se nestes anos premios impor
tantes para promove-la creación lite
rária en Ga\icia, tanto por parte das 
empresas editoriais -Xerais e 
S.M.- como por parte das distintas 
Admin_istracións Públicas; pero con 
todo s libros galegas editados vence
!lados a un premio non chegan a dez 
por ano . 

Óe, 102 títulos publicados en gale
ga no ano 1977, pasouse no último 

· ~no de 1986 a 309. Este importante 
mcr~mento na producción 8alega 
queda afogado pola superproduc
ción de libros casteláns que no mes
mo ano 1986 superou os 32.000 fí- · 
tulos. Os 11enos escolarizados en Jin ~ 
gua galega durante oito anos de 
EX~ e tres máis de BUP, hoxe se
guen tendo para escoller un libro .de 
lectura cen títulos en castelán. e un 
en _galega. 

A marxe do mundo escolar tamén 
houbo un pequeno incremento na 
producción do libro galego; pero 
cunha temática tan limitada e, con 
frecuencia con tal alto precio de 
venda, que non suscitou a demanda 
necesaria na poboación galega. Se
gundo as estadísticas do Ministerio 
de Cultura en 1978 podían ler gale
ga só un 20,7% dos galegas maio
res de seis anos, e en 1986 esta por
centaxe subí u a un 70% . A mitade 
dos galegas acadaron a súa capaci
dade lectora na súa propria lingua 
neste decenio que hoxe celebramos 
desde A NOSA TERRA. A práctica 
lectora, sen embargo, segue senda 
tan escasa que de non existi-la de
manda escolar, as editoriais máis im
portantes de Galicia non poderian 
subsistir. 

Nós próximos dez anos, antes de 
entrar no século vinte, haberá que 
encontrar outro atontecemento que 
leve a lectura do libro galega ós ni
veis que hoxe ten o libro castelán. 
Este acontecemertto non pode ser 
outro que unha masiva oferta de li
bros moi económicos e dos máis va
riados temas multiplicando por dez 
o número de títulos galegas que 
hoxe aparecen no mercado. E men
tres isto non o poida facer, ou non 
queira facelo, a iniciativa privada, 
terá que ser obriga da Administra
ción Pública, do mesmo xeito que a 
televisión en galego tivo que ser 
asumida pola administración galega 
e constitúe un dos poucos servicios 
que presta a autonomía á conciéncia 
colectiva de Galicia. O 

Xulián Maure, antigo director de 
Edicións Xerais, desenvolveu du
rante alguns meses o cargo de 
Director Xeral do Libro da Xunta 
de Galicia 

ClJL TURA DE BASE 

Desde o 1978, venturoso ano no 
que nasceu o único semanário que 
existe en gal ego, A_ NOSA Tf:RRA, · 
asistimos ªº máis denodado esfor
zospor afirmar que xa non hai confli
to lingüístico no país . Pero a realida
de encarrégase de demostrar o con-

. trário dunha maneira teimuda. Asi , 
no ambiente constitucional, decorre
rorr os conflitos de Dices-Rois, de 
Foxo ou de Fontes-Bahíña, entre 
moitos outros. Aprobouse unha lei 
'de normalización lingüística que, 
frente ao que 'predican. sempiternos 
manipuladores e ocultadores da ver-

XULIÁN MAURE ANTON CRUZ 

. dade, non foi obra eje todos os gru
pos políticos entón presentes no 
Rarla.mento autonómico nen avalia
da por todos; unha lei que, desde 
logo, non foi aprobada polo .Bloque 
Nacionalista Galega que si tiña a sua 
altematjva precisa apresentada nesa 
institución -,precis9mente- _o diá que 

- os seus deputados foron expulsados 
do Parlamento autonómico por non 
acatar · a filosofia constitucional. 

- Unha lei inutil porque, cando me
nos, non se aplica e po\o tanto está 
a amasar a sua inser\!ibilidade. De
senvolveuse despois de moito tem
po con algunha orde como a que 
agora e ·aqui está provocando a 
reacción represiva do Gobemo, e 
resultá que · non seguia a· ·filosofía 
constitucional nen a .da lei normali
zadora. 

Nestes dez últimos ·anos a produc
ción do libro galega tivo un incre-, 
mento importante; pero totalmente 
insuficiente para unha poboación 
lectora que se estime culturalmente 
normal. • 1 

· ·O feito , case con categoría de 
acontecemento, . que ináis influíu 
neste importante cambio foi a incor
por9ción da lingua galega ó sistema 
de ensinanza en 1979. Medio millón 
de 9lumnos serán a partir de agora 
os mellores clientes das edit9riais ga
legas. Neste decenio apareceron no- · 
vas empresas adicadas ó libro de 
.texto en lingua galega e ós comple-· 
mentarios libros de lectura de uso 

-escolar. Os "clásicos" galegas, desde 
Resalía a Cunqueiro e Neira Vilas, 
van ser reeditados e, distribuids por 
tódalas casas galegas onde haxa un 
nena escolarizado . Pronto aparecen, 
ainda qUe moi lentamente , algun!;ias 
traduccións dos clásicos da· literatura 
xuvenil universal: .Jules Veme, R.L. 

Antón Cruz 
No totante ·ao movimenfo,asocia-' 

tivo hai dez ·ános, cando. apareceu A 
NOSA TERRA até hoxe, houbo ob~ 
xectivamente ' cámbiOs, pois . dez 
anos non pasan en balde. Repasan
do as notltias daqueles a~os com- . 

. ' 



próbase como se estaba ainda ·pele: 
xando· pola legalización das as6cia
cións culturais (AACC::), ou as cam
pañas por uns meios de comunica
ción, galegos, oy o labor de divulgar · 
aspectos básicos da nosa identidade 
nacional. (idioma, ÍFldustrialización, 
situación económica ... ) e porfanto 
desen,volvíase daquela un labor mGi 
educativo e ideolóxico no social. Ta-

... . mén o entorno, nq qt.ie ,nos movía
mos entón habia unha meirande 
sensibilidade· social e anha maior 
mobilizaciÓn, que nesta altura poda 
recuperarse non tefl a mesma cuali
ficación. Outro aspecto resaltábel 
era, naquela época, a grande partici
pación dos intelectuais e artistas 
xunto 'co asociacionismo cultural de 
base a~ pé da grande atención que 
lle prestaban os meios de comunica
ción, que hoxe, sen ser un abando- · 
no absoluto, é moitb menor,· quizá 
porque existen outro tipo de plata
formas profisionais, de escritores, ar
tistas plásticos, teatro, cine, que Hes 
pennite moverse con máis autono
mía a respeito do asociacionismo de 
base. Este seria un aspecto positivo, 
de normalización do país, pero qui
zá un certo corpmativismo axexante. 

En canto ao papel social que de
sempeñaban as asociacións culturais 
- nun momento en que as organiza
cións políticas non existian legal
mente- tiñan un papel de cobertu
ra social e física <lesas opcións políti
cas e ideolóxicas. 
Hoxe nótanse várias cousas dife

renciadas. Dunha banda hai · unha 
maior inibición social: están entran
do a galloupe hábitos de consumo 
cultural, sobretodo nas grandes cida
des e tamén en vilas, e unha grande 
desmobilización xeral a respeito do 
movimento asociativo, o que é con
traditório co número de asociacións 
que se criaron desde o 77 até aqui 
-hoxe fálase de máis de 400, pero 
o número pode estar perto do do
bre- pero acorre que teñen unha 
vida moi efímera e houbo asocia
cións con grande tradición de anos 
pasados que despois esmo~eceron 
(por, exemplo Abrente, cun gran pa
pel na recuperación do teatro gale
go) e outras esmorecen porque as 
institucións non prestaron especiªl 
interese por garantir o mantimento 
dese movimento asociativo e nós 
como MCC debíamos esforzamos 
en mudar certos hábitos de traballo 
social e cultural lastrados desde hai 
dez anos e que non considero váli
dos non na orientación ideolóxica 
como nos meios · técnicos aos que 
hai que recorrer. Para que unha aso
ciación cultural teña virtualidade no 
país á par de manter o facha da rei
vindicación ideolóxica sobre o tema 
da língua, sobre o tema de criar con
ciéncia nacional, debe prestar serví
cios, ten que criar produtos culturais, 
criar obradoiros-escolas, se se quer 
contrarrestar a dinámica do consu
mo cultural. 

Antón Cruz, é un dos dir~ct!vos 
da Federación de Asoc1ac1óns 
Culturais da Galiza 

MUSICA O - o ' 

XOAN -M. 
CARREIRA·· 
Vou responder separando os cirico _ 
eidos da actividade musical · 

1.-Criación. · 
Ainda que nos últimos tempos ve

ñen soando voces ,optimistas sobre 
·a situación da criación musical na 
Galiza coido que o nível xeral é f'.l<?i 
baixo ainda considerando o bal}{O 
nív~l· '.do e11tomo peninsular.. A faifa 
de doi;:énc;ia, bibliotecas"" salas de · 

. música e de concertos impede o co
ñecimento da realidade musical ~~ 
Ocidente ·desde .o$ anos· 60 e a so 
vinculación de .Galiza con esa reali-

. dade .a representa a· r~greso á }~.rra 
de Carlos López G11rc1a s-en dub1da 

illado. Na adualidade existe eón- da, linguaxe, déronse~ influéncias· da 
ciéncia d_esta história; 'con capítulos poesla cultural e eese culturalismo 
_de importánciq. universalr ainda qld'e ·qué eJ,>tá moi de moda e dun herme
permanecen moitos currunchos· .tismo . que . n<?_n significa profundida-
inexplorados. As producións máis · de. _ , · , , 
importantes foton uri libro, "A músi- · No ·eido da narrativa penso que 
ca medieval. en, Galici~' de "López. sairon unha série · de novelas boas·. 

. c_a!o e a edición das ' cancións de Unha caracterí5tíca desta nova na-
Marcial del f\dalid feita por Margari- rrati,v~ é que lle pasou un pouco ao 
ta· Soto. Tense avanz'ado moito na reves do qu_e 11~ sucedeu á poesia. 
·catalogación de arguivos musitais e Da que~ expe,rimentqlismo da nova 
nalgun a~pecto parcial como biogra-· novela francesa, dun "Arrabaldo do 
fias .ou periodos concretos . . Non se norde" de Ferrin, a todo aquel mbvi
diou o Centro de Documentación :"mento de "A orella no buraco" e 
Musical da Galiza e os traballos pu- . "Lonxe de · n(>s e -dentro"' deuse ún 
blicados non atopan repércu~ión na pa·so .roáis cara ª incorporación dun
terra. No eido da músicoloxia o pa- _ · ha temática ·urbana da Gali,za, que 
norama · é moito máis pobre se ben fo¡ o cotrário do que pasou n~ poe-
cabe subliñar a publicación dq Ca_n- sia. _ 
·cioneiro de Schubart-Santamarina; No teatro, apesar' da enormé aféi-

0 único cuxas obras am<?stran un pa- tra~áll? un pouc?. anacrónic~ pero zón .que hai e do esplénc:lido plantel 
ralelismo estético coa música euro- de md1sct.J,tíbel utihdade. . de actóres con que se cónta, penso 
pea <;fos últimos an'os. A difusión da , . · 5.-Promoción cultural . que hai -un abuso total e absoluto da 
música galega actual é moi pobre -·· A _de~cie~te estrutura org~n~ativ~ tradución. O autor galego teaval 

. nos circ.uitos peninsulares e cáseque da. vida f!lUS1c-al galega en~ou en en- . non está ·en absoluto nen sequ~r 
nula no resto do mundo apesares dé se e non nasceron alternativas. Men- usado, non xa promocionado: Paré-
certos currículos vitae moi dados ao tres a iniciativa privada, Filarmóni~ cerne Jnteresante nese senso dicer 
triunfalismo. A constitución da So-· cas, xuventudes musicais, etc .. retro- que , todos · os grupos que hai ·pola 
ciedade Galega de Compositores ~e~ian as institución?~ que negan ou Galiza adianté s'on bohs· ou cando 
abre unha porta-á esperanza. .hm1tan as subvenc1ons tampo,~co mel')os dignos, tanto· actores 1comÓ 
2. - Educación Musical. son capaces de xerar unha pGhijca na po·sfo. en cena. · 

Nos últimos anos Galizá ten fü:ado coerente de promoción_ cultur.al nen- Unha cousa que baixou e· case de-
retrasáda no eido da educación mu- no eido de organización de concer-. · sapareceu foi o ensaio. Houbo. uns 
sical profisional do resto de España tos,. n~n na prote~ción .de intérpre- ensaístas hai uns anos, alguns desa-
e corre gravísimo risco de perder · !e?,. c~adores ou i_n~esti§_adores. As -parecidos e outros calaron -penso 
irremediabelmente o tren da refor- 1mc1ativas fonograficas fracasaron, en Celestino Femá~dez de la Vega 
ma do ensino musiéal. Mentres rias sendo de lembrar Ruada, as iniciati- · 
outras autonomías criábanse conser- · vas editorias limítanse ~ Fundación 
vatórios públicos a meirande- parte , ·_Barrié ou á Deputa~ió.~ da Coruña, 
estatais na Galiza a Xunta deixaba ambas e duas especializadas na Mu-
a iniciatlva en mans privadas e sen sicolo~? polo. que a cri~ción, a di-
supervisar' a xestión nen o cumpri- vulgac10.n. ?u a ped~go~~ no~ .ª~º-. 
mento da Lei. A denominación de pan pos1b1hda.des editonais. A m1c1a-
"Superior" ou de "profisional" aos tiva pr'ivad~ .é ~áseque nula e ap~ar 
conservatórios da, Galiza é absurda de que Gahza e unha das comun1da-

. porque careéen das ensinanzas que d~ con máis ten~as de m_úsica non 
caracterizan aos centros superiores - extst~ un mer~ado de parti:turas nen_ 

ou en Rof Carballo. O ensaism0, 
fora dalgun~as: coµsas pequenas, 
penso que está rnoi desatendido.-

En canto á crítica' sigo pensando 
que non hai crítica solyente, e olini~ 
co. que Se fai e promoción de libros 
polos amigos do autór, e un_ dos ele
r:nentos da cqtica a subliñar é'que se 
mede a crítica qa literatura galega . 
desde parámetros .alleos á Gal iza e . 

·que non cbnceb~n · un ha · obra de 
criación galega-como produto dun . 

· país e dunha situación determinada, 
senón- que · é todo moi abstracto, os 
críticos están p¡esumindo moito de 
"o~xectividade" e todo o que teña 
un comprd~iso fondo con algo, sen 
mái~, car:régano. E iso paréceme 
exercer un lélbor de inquisición m~is 
que de crítica. Outro elemento que 
boto de falta é a auséncia da contex
tualización das obras, e o crítico 

. ponse nunha atitude superior, de sá
bio, que condescende olimpiéameh
te en ocuparse da obra facéndolle 
un fraco favor ao po~ie escritor. 

Dame a impresión finalmente de 
que hai unha certa abúlia,. unha cer
ta · canseira, un certo desinterese, ·e · 

_ todo marcha cunha espéci"e de inér- _ 
cia sen entusiasmo, sen alegria pero · 
tamén sen desesperación. . q 

-. Manuel Maria, escritor 

ou profisionais. E isto é certo ainda de libro ~us1cal po~o que cor:n~re 
no único centro público que é _o mu- , me~calos for~ ~~ GalIZa, o·que Um1ta. 
nicipal de Vigo. Nos debates recen- moito a~ P?s1bi!Jdades d~ estud~~te, 
tes da TVG sobre a ·cue5tión reve- ou do áfeIZoado. No_ Disco claS1co 
louse 0 absoluto . descoñecimento débese destacar o labor da tendª CG-

das complexas ·cuestións político-ad- fuñe?a "_Nabuco". decídete 
- minisírativas da carreira musical e da En resume o balanza <lestes dez 

criación de centros, -por parte -da- _anos é neg~ti~o .e a p.e~spectiva _ten 
queles aos que se lle dá direito a pe,. ser pes1m1sta. Qwza o as~ec~o 
ppinar. Esta]se a cpnfundir os mén~ mais gra~e s.ex~ ,º da consecuenc1~ . 
tos interpretativos ou didácticos epa .-da perda de 1lus1on daqueles q.ue hai 
c-apacidade xestora, no máis anacró- dez .~nos_ com,e~amos a transitar ~s . 
nico dos corporativismos. A presén- c~mos d~ mUSic;:~ (para os que res1-. 
~ia galega nos congresos e xuntan- dir ~a q?1rz~ equ~vale ao paro o~ a 
zas dos últimos anos sobre educa- dedicac1on p_ro~~1onal extra-musical 
ción musical limitouse sempre a pro- ~u po~;o gratificante), e ~ ddeso-
fisionais na emigración ou en repr- nentac:1~n para os que estan ag~a 
sentación <!e organismos non gale- na andama. · D 
gos, nen a Xunta nen os profisionais 
exercentes na Galiza parecen pen
dentes da cuestión. O nível didáctico 
é, xeralmente, moi baixo e metodo
loxicamente anticuado; os titulados, 
.p9lo xeral, carecen da competéncia 
profisional para un mercado de tra-

Xoan : M. Carr~irá. musicÓlogo e 
crítico musical 

ESCRITA -- 0 _ -

ballo no que a oferta supera ampla- MANUEL MARIA 
, mente á demanda ao revés que nou- l · 
tros eidos. 

3. -Interpretación 
Sendo as orquestras as protago

nistas deste eido, a situación é deso
ladora en comparanza coa tendéncia 
estatal. As discusións sobre a . Or
questra da Galiza teñen revelado, •' 
máis unha vez, que moita xente con
funde o domínio dunha habilidade 
musical coa capacidade de xestión. · 
No caso da única orquestra profisio
nal, a municipal da Coruña, a in- .. 
competéncia do concellal de cultura 
que lle deu _p_ulo, levouna a un .cale
xón sen saída, como non se ene un · 
patronato Concello-Xunta-Ministé-
.rio, como no .caso da Qrquestra d'? 
¿\stúries. Os gr1:-1pos ?e ,cáf!lara, esca
sos, significan u_n d1leta~~smo plau- , 
síbel :pero sen repercus1onD labor Manuel -Maria .. 
dos escasos concertistas non ten re-· 
!ación coa realidade social do país Pensó' q~e sobretodo desde 6 1975 
limitándose á sua carreira persoal. houbo unha mudanza-t-otal en todas 
-4.:.lnvestigación . . as formas culturais· galegas. As carac-
Neste eido, grácias a persoa~1d_ade . terísticas fundamentais estarian máis 

do . profe sor Lópe;z Calo, . extstiron visíbeis na poesia: en xeral .é 1.mha 
avances que permttiron cheg~rse a~ poesia descomprometida tot~lment~ 
nível médio -do Estado. GalIZa, hai coa vida. real e comprometida coa 
dez anos carecia de história musical, vida dos ·libros. Outra -cousa que . 
apesar do grande e5forzo de Filguei- nq,to é que nos poetas das ~!timas 
ra Valverde que semell~ba un' tanto d~caq~s deuse un empobrec1mento 
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non péché. k>s teus 
ollos. Para sempre 
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· ' "galeguista puro". Dez anos · abrigado a talar" de "torquémadas 
e fogueiras", nesta insensata · 
caréncia de concórdia lingÜistica: . 
Activista político,. dirixente 
estudiantil,. xurista episódico, 

Era aquela a primeira entrevj~ta despois .a pureza dest~ galeguista 
que facia A NOSA TER~, no · · levouno ao isolacionismo. Don 
nún:iero cero qU:e hoxe . . Ricardo. foi segregado da cultura 
comemoramo~, definiríase como - oficial. O profesor vese agora 

CARVALHO ·cALERo: ···· 
• p • .. ' • 

A VOZ E :A PALABRA 
··.ACEITAR QUE OS QUE 
··VIVEN NA.OUTRA 

BANDA bo MIÑO SON 
MÁIS ESTRANXEIROS 

. QUE os DE M'ADRID 

- rARÉCEME·UNHA 
'POSTURA NON 
GALEGUISTA 

CALQUERA QUE 
CONSPIRE PARA 
ENALTECER O IDIOMA 
DEBE SER OUVIDO,. 
RESPEITADO E AQUI 
ESTAMOS A PIQUES DE 
. SER QUEIMADOS NA 
FOGUEIRA. 

Ao ·_cAso F1~Gu~If{A 
PÓDESE OPÓR O 
CQMPORTAMENTO DE 

- • - ·,_ • ,t 

BóVEDA 

Nos ANOS ·DA . 

GU~RRA~OUBO 

CONDUTAS MOJ. · 
CURIOSAS 'Mor. 
. -. ' 

.ESTRANAS 

': 

NON SE PODE 
___ ·Af!RMARQUE d. 
. -~ ANÚAi~uz·t · · · 

·:CASTELLANO E O 
PORTUGUÉS NON É; 
GALEGO 

Parece que na sua mocidade . o 
Seminário de · Estudos Galegos se
ria clave no ·proceso de ac;eleración 
·da ideoloxia nacionalista. Vosetede 
suma-se enseguida · ao $eminário, 
cal era a importáhcia . real nesta 
perspectiva do semihário? · 

A LIBERDADE DONOSO PAÍS EN,. 
SENTIDO INVERSO Á 
MODERNIDDE'.- DOS ESTATUTOS 

Vosteéle foi con Luis .Tobio redáctor 
do primeiro ·ant~proxecto .de EstatU
to de· Autonomía. Gostaba que ·se 
refira a e\ e no .posíbel . fixera un 

A ACADÉMIA ERA UNHA 
INSTITUCIÓJ'J FOSILIZADA . 

· exercício de Direito comparado rela-
. - donando co que fo¡ plebiscitado no 

ano 36 e 'co actual. Extraordinárfa, foi' extraordinária. · · 
A institución ~eu remozar a loita .por 
unha auténtica ·cultura galega que 
non estaba ainda repres~ntada por 

. outros organismos ~orno a própna · 
Académia, da que se tiña· ·a idea de 
ser unha instituctón fosilizáda . Nós 
mirábamos á Académia como unha 
entidade na que se 'ce.lebraban cer
tas liturxias de tipo -cultural ou pa-· 
triótico que· non tiña a e'ficácia rrece-.. 
sária. Queríamos ·para o Seminário 
que. fos~ iso, un · seminário no que 
se in.vestiga, fonnando xente, se
mentando. 

Que o motivou á militánda ·no 
gaJeguismo. Era aquel un tempo de 
eufória colectiva entre os· sectores 
~ais preparados? · 

· Evidentemente, . quen tivese dese
xo. de superación no· campo científi
co QU na da criación literária. atopá
base 'imerso no-campo do galeguis
mo que xa tiña prestíxio. Ainda que · 
os avances práticos do uso social da. 
língua eran máis modestos .que hoxe 
mesmo. O Seminário por exemplo 
era moi respeitado; un aluno desta-

¿- cado tiña o seu lugar próprio de tra-
/ bailo e de convivéncia no Seminá

rio. De maneira q·ue como eü xa tiña 
licio e . criado .en gal ego tiña o meu_ 
lugar natural. 

A HOMOSEXUAUDADE DE 
.BLANCÓ AMOR 

-Hai unha pergunta que non ~ 
persoal, non -va.i ,dirlXida· exdusiva
mente· a · voStede,. mais .ben á sua 
xeración, aos{séus ·compañeiros._de . 

· militáilda; fai referéncia á,marxina-' 
· ción que -·sofreu -. Eduardo · Blanco 
A.inor pofa sua recoñeclda homose..: 
xualidade .entre os que serian seu~ 

-aliados natura.is .. ; · . . · · 
.. , ·A que ·anos'se está a refenr? > 

Aos antetioJes: ·e . p9sterjor~s á" 
·guei:ra. . 

-Ben, nos anteriores ·el residía en 

o. que cara~teriz~u a' aquel proxecto, 
.~o que ·se atribue ·a Bóveda un prota~ 
gonismo qüe non tivo, foi o feito de 
ter sido redactado xustamente a se
·guir á proclamación da República, ~a 
·que agardamas que negaria todo· o 
anterior. S_e -a monarquia fora muda
da pala repúbJica, o centralismo seria 
modificado polo federalismo , iso es~ 
taba no prográma das · forzas que 
combatiamos ao réxime anterior. A 

"· Buenos Ai.res, eu ñon o .c:oñecía, .'. 
nen ~u pala mina xuv,entud.eJiña ·ca-_ 
pacidade de. criar· Opinión . . Ner; se·
quer era eu sabedor _de tal condi
ción, Só .sabia que Edµardo era un 
escritor galega, con. ainda m-oi pou-

-ca obra. Cando pulicou · Poe_ma en 
catro .tempos fíxenlle uhha · re.seña 
en Nós deste Jiby0 ao q~_e califiqu~i 

. como o mellor libro de poesia ·deste 
tempo. Nordoi -fratado P9X min dun
ha maneira severa, canc;lo .se mani
festou como prm¡ista, consegt..iindó 
unha obra - rn~is.' irr1pmtante ·que a de . 
poeta, · tamén ine· ocupei dos seus " 
escritos sen me· incorporar ao grupo, 
.de persoas ,que falagaron. a Blánc9 ' 

. Amor, .provocados pola vqi?a.~e . 
· má1s ·OU meBos mfanti.l do propno 
, Eduardo. Se anal,isamos . a cálidade 
.,. da obra de Bl9nco. Amqr,, ~ frans·cen
.. ·cléncia pai:q· a ríosa_ literatu'ra, tere-· 
, ·mas. que distinguir a fariña do farelo ,. 
non ·tod0 :é fariña en Blanco At'0or. 

' Polo ·.dertlais éi publicou un texto.na 
Arxentina·sobr.e un libro rneu que foi" 
o artigo máis favorábel· á miña poe
sia naque! tempo, porta.nto. non tiñ-a 
motivos d.e animadversación contra. 
el. 

ensinante. criador lite~ário'. 
investigador. As promocións dé . 
.universitários formados baixo o 
seu critério científico saben ·que 
o qLI:e el ten entregado a este · · · 

República pois teri.a que ser federal 
pero si foi un hovo caso de incumpri
mento de promesas eleitorais, feitas 
sen vontade de cu~prir cando· che
gue o momento. Neste contexto. To
bio e máis eu pr9clamamos nese Es
tatuto a República Federal e declara
mos no primelro artigo que· Galiza 

·· era un estado ceibe ou libre. non re
cordo o ténnino exacto. dentro da 

. República Federal española. 
_ No Estatuto aprobado eu apenas 
participei , estaba traballando en Fe
rro! e só fun ernendante. De todos 
xeitos hai que escalonar: as posibilida
des de desénvolvimento da liberdade 
do noso país nestes tres estatutos en 
sentido inverso á sua modemidade. 

p6vo. xa ninguén mais nolo tir~ . 
Entretañto serva a sua voz e a 
·palabra. como expresión da 
tremenda· honestidade · 

' intelectual. 

estatuto do ' 36 que admitia a agrega
ción. a unha comunidade autónoma 
de territórios limítrofes se fóse ese ~ 
desexq dos seus habitantes. causa 
que hoxe non é posíbel: isto é só un 
exemplo. O Estatuto pleb1scitado no 
ano 36 era á sua vez máis restritivo 
no relativo ao direito de autodetermi
nación. ou do nacionalismo en xeral. 
que o qüe redactamos T obío e máis 
eu . 

ERA MÁIS LIBERAL PAZ 
ANDRADE QUE BÓVEDA 

Procure facer un retrato memoristi
co 'de Castel a o e Bóveda ... 

O de hoxe coa impesición do siste
ma provincial -que só ·pode. alterarse 
cunha lei é muito máis restritivo para 
o posicionamento nacionalista que o 

"Feliz aquel que muere sin haber 
COl)Ocido el límite de su grandeza" 
dixo Azaña como se fixese unha pre
monición. Ben . se hoxe puxese en 
revisión eses recordos teria que rec
tificar algunhas consideracións de 
mocidade. como é lóxieo. Mentres 

- non está feíta a obra non pode ser 
xulgada en definitiva. Bóveda e Cas
telao era figuras queridísimas na 
época, Castelao como mestre de to
dos nós. Bóveda como un de nós. 
Alexandre ·movíase nun carñpo ben 
diferente do perfil mítico que des
pois se lle atribuiu. era a eficácia ad
ministrativa, organizativa. un home 
de enonne sinceridade que en rigor 
poderia ser adscrito entre os conser
vadores . Todas aquelas teoría que 
circularon colocan-do a Paz Andrade 
entre os_ conservadores e a Bóveda 
entre os progresistas non teñen máis 
fundamento que o influxo dos dra
máticos acontecimentos posteriores. 
Era moito máis liberal Valentin que 
Bóveda; non é esa a palabra. pois 
liberais eran tbdos. Lembro un mitin 
de Otero Pedrayo no que dixo que 
un galeguista podía ser católico. pra
ticante e agnóstico o que non podía 
era non ser ,liberal. Desde o ponto 
de -vista relixioso. Bóveda poderia 
ser considerado como un home de 
direitas morreu no catolicismo. cun
ha enorme dignidade. 

O certo é que todos estaban liga
d ísimos aos mozos daquel tempo. 
quíxenos moito e relacioneime in
tensamente con eles. Castelao era 
un orador, político de primeira orde. 
valorabamos todas as suas facetas , 
non lle disminuíamos a sua capaci· 
dade. como pintor, como artista . Bó· 
veda revelouse como eficacísimo 
orador nos últimos anos, antes non 
estivera virado a esas funcióris: per
feitamente recordo a Bóveda dicer 
que estaba disposto a dar mitins en 
vilas pequenas .OU parróquias O {jUe 
demostra que antes non era esa 
un ha das suas f.uncións" ·Por riba e~a 
fornecedor para nós das causas tan
xíbeis, dos dados económicos, e 
causas asi, xa que ou~ros dirixentes 
eran de formación humanista ou lite-
·rári.a, ' t •D~ , t 1 

H~i unha parte da sua biografia 
que ·é parcialmente descoñecida: é 
aquela que se refire ·ao seu compor
tamento en cante se produce a su- . 

· blevación fascista. · · 
Ben eu ~staba en Madrid facendo 

· w~has ' oposicións e alístome ; no 
.exército particf po m~ derénsa ?e M.~ 
drid · e dalí' leváronme a rVal~ncia 

. p~~a facefrne ofidal , pa~o lag.o a·f~r
. ·mar pa.rte 'do Exército de .Anda}uc.1a, 

' ' de'sde Madrid pala rádin. fal~base ·d.o 
-~ fin da G.uerra que se ~staba pact~~
~ dó. Carído quedaron ·rotas asp?s1b1-
E Hdades d~ ·paz álguns chef es fo'.on
~ se, 'un poder insurxeRte de ant1gOS 

.~ · pres?s f.ascistqs ftx~ronse cargo .da 



cidade e comezáron o acosamento, 
os encarceramentos. Logo duns 
anos óe cárcere , ante a imposibilida
de de manter tan elev9da povoación 
penal fornas saindo alguns e puden 
retomar ao meu país, en liberdade 
condicional. 

Vosté non estaba máis compro
metido que outros compañeiros que 
non tiveron problemas graves co 
fascismo, o certo foi que alguns 
como vosté se mantiveroñ nas suas 
posicións mentres que outros trai
cionaron. Houbo moitos c_omporta
mentos miserábeis ... 

Efectivamente houbo diferentes 
comportamentos. Contado non 
debe facerse análise dos comporta
mentos sen ter en conta a grave 
ameaza que pendia sobre nós polas 
nosas anteriores actividades cultu
rais, políticas ... 

Penso que de ter ficado no lado 
imediatamente ocupado a miña sor
te teria sido diferente, non creo que 
pudese ter evitado unha sorte ainda 
mais adversa. A verdade é que fo¡ 
desigual a fortuna de cada un . Pere
ceron persoas que "teoricamente 
estaban mehos comprometidas que 
eu mesmo, outros encontraron a sal
vación na frente ao alistarse ao exér
cito de Franco-. Houbo efectivamen
te condutas moi curiosas, moi estra- · 

, ñas. 
Como o comportamento de Ris" 

co ou de Filgueira Valverde .. ~ 
Son comportamentos de com

prensión d.oada, outra causa é que 
nos atrevamos a emitir un xuizo de 
valor sobre eles. A conduta de Risco 
non foi o resultado dun medo insu
perábel, non! Risco era un . home 
que estaba sempre fungando, mo
véndose nervoso, no que tiñan-que 
producirse unha .reacción psicofísi
cas moi acusadas ante o perigo? ante_ 
as amenazas. Ideolóxicamente era 

· un home que chego~ a -ser hostil ao 
desenvolvimento da liberdadé no 
que supón de axita€ión exterior e 
orde. Se Risco fose un· home mais· 
templado ou valeroso non lle teria 
terror á revolución social sobre a ' 
¡;idesión a un ideal galeguista'. Só 
episódicamente foi Risco o. chefe 
teórico .do nacionalismo galega, in
teresouse_ polo ·nacionalismo COIT)O 

noutro momento o fixo pota relixióri _ 
oriental e causas así. No fundo sen
tíase home conservador, inserto 
nunha tradición relixiosa, p.ouco 
compa.tíbel con movimentos a rion · 
digamos revolucionáfios no social . 

senón con movimentos ~aicos de li
berdade política. 

O _caso de Filgueira paréceme que 
é análogo, home de educación moi 
conservadora ,ao que se lle- pode_ 
opor a conduta de Bóveda. Non hai 

· que esquecer que con Risco xa se 
apartaran do Partidd Galeguista, 
cando a decisiva incorpQración na _ 
Frente Popular, espantados do con
tacto con·determinQ.das forzase per
soas. 

LOGO ESTRAGARIANSE OS 
VÍNCULOS AMISTOSOS 

·oon Ricardo, como foron as suas 
relacións con persoas claves na 
postguerra como Ramón Piñeiro? 

Piñeiro e os demais galeguistas 
superviveotes puxéronse en contac
to comigo cando saín do cárcere, 
pero pola miña persoal situación 
non podía ser utilizado imeaiata
mente como cargo político na re
construción do galeguismo. Os que 
desempeñaron un papel fundamen
tal ·na restauración galeguista foron 
aqueles que por ter servido no exér- · 
cito de Franco estaban considerados 
entre os menos desafectos ao réxi
me. Restabelecin relacións ·con gran
des amigos como Del Riego ou Ote
ro Pedrayo, pedírónme axuda can
do era precisa ~ posíbel en ·proxec
tos como La Noche ou Grial;1poste
riores acontecimentos estragaron 
moitos daqueles v_ínculos que nos 
uniron. 

Valentin Paz Andrade, a quen se 
ten referido anteriormente, declara
ba nunha entrevista que publicou A · 
NOSA TERRA hai uns meses, que 
el tiña cartas de Castelao contra Pi
ñeiro nas que o censura polo que 
está a facer co Partido Galeguista 
no interior. Neste sentido parece 
existir un pacto de silénciÓ entre a's. 
persoa$ que estiveton implicadas. 

' nos acontecimentos da postguerra 
no -relativo a Jiquidación do Partido 
Galeguista. · 

'\.............. 
-~ 

Án~el lglésias 

güísticos na península: oriéntal; cen- · 
. tral e ocidental-con matizacións -na 
realización das diferentes Iiormas
e na programación dunh·a política 
cultural que se baseie nestes princi-
pios cíentificos. Toda a xeración Nós 
está afincada na realidade . dunha 
uriidade galego-portugÚesa que non 
se pode fragmentar: No momento 
no que a p~rsecución de todo ideal 

·nacional do naso país é ínoi intensa 
_non é momento de-que as distintas 
interpretaci.óns q·ue dentro do gale
guismo podan darse sobre q ·proble-

tuído en Buenos Aires; mer¡tres que 
as persoas que dispuñan de liberda
de de acción para <?rganizar no país 
os esforzos pnlíticos, ou sócio-cul.tu- / 
rais, entendían que caducaran ·esas 
teorías, sen concederlle á dírección 
no exterior o papel de caudillismo. , 
A base de todo isto era máis ben se 
habia que pensar na restauración da 
República derrubada pola insurec
ción político~i:nilitar de 1936 ~pen
samento de Castelao, se non estou 
enganado- ou se había que pactar 
cos monárquicos-liberais. · Valentin 
decidiu estar sílencioso até os seus 
últimos días, eles saberán porque, 
eu fiquei á manee. Eri calqúer caso 
seria bon que saísen á' luz os docu-

- _ ma da política .lingüística se marrifes
ten, mermando forza á conxun·ción 
do ideal do naciorialísmo galega. 
Despregar a bandeira teria sido in
sensato naqueles momentos, fíxose 
cando" foi oportuno, a Jeoria na que 
estamcs é antiga entre nós. Un na
eionalista n9n pode ser m.áis que 
reintegracionista poqué ·a nación ga
lega desde un -ponto de vista cultural 

. mentas que ap9rten luz a estes pro
blemas, non convén falsificar a his
tória, n_en emitir xuizos morais sobre 
as persoas, mas é necesário saber
mos como se comportaron as forzas· 
políticas e .as personalidades que ti
ñan incidéncia no tempo do que fa- _ 
lamas. -

·ten uns límites flexíbeis, os que !m
pón a existéncia dunha série de co
i:nunidades ás que foi transplantada 

, a ñosa língua ~ .que deron matices 
Contaríanos como Ramón Píñeiro 

se xuntaba_ en Lugo con outros ve
llos galeguistas sen nengun tipo de 
medidas de seguridade, de- como 
non pode facerse asi a "Jaita clan
destina, pero" é que Piñeiro tivo a 
rara habilidade de enganarse case 
sempre, estaba convencidísimo ·de 
que ós fascistas aiemans gañaban a 

. Segunda Guerra mundial~ que-ha
bia que prepararse contra tal .even
fualidade disparatada" . . Continua -a 
falamos dos seus tempos f. frente do 
Coléxio Fipgoy, en Lur::.;, no que 
desenvolveu unha J· \ente labor ·de 
formación pedagc'- ·a, nomeada
mente na literatura f! na5 artes dra
máticas. para chegar ºde · ~,.etoinado ·· 
á sua Unlversidade. 

--- No fin dos seus cursos tiniversitá
rios prodúcese o que para ínoitos 
seria unha grande supresa. Vosté _ 
renúncia a unha boa parte das suas 
investigacióñs, . · aban~ona .a .. s~a 
"Gramática Elemental" de éxito, e . 
debruzase na defensa do reintegra
cioni~mo lingüístico do que· thega
ria a ser abandeirado ... 

. determinados a esa língua. ' 
, Estase .a referir á extranxeria dos 
da outra banda do. Miño e á' extran
xeiria dos de Madrid? 

Claramente. Aceitar que non hai 
máis Galiza que a provincia\ imposta 
desde Madrid _e que os que viven na 

. outra beira do rio.Miño son máis ex
tranxeiros que os próprios madrile
ños paréceme unha postura non ga
leguista. Castelao expresa claramen
te que desexa que o ·galego conflua 
co portugués para termos 1:mha lín
gua· de difusión internacional. Non 
pode desmembrárse ao galega do 
seu sis.tema lingüístico.- estamos no 
mesmo-caso do Valenciano e o cata-

1 lán. Aqui aconteceu que determina
das persoas pensaron que o idioma 
representaba· a forzas políticas de' es- · 
querda e opuxeron un valadar con
servador para que os outro~ . non 
chegaran ao mando.- xurde · asi un 

Esas.notícias teñen chegado a min 
moi . sesgadas pola miña liberdade . 
condicionada. A dirección do. movi-- UN NArJONALISTA NON PODE 
mento" no interior facia análisés moi '>-' 

neo-rexionalismo.' A miña postura 
manténº qüe o galega é simplesmen
te unha realización dun sistema .que 
:é o Galaico~portugués. que hoxe ten 
otitras realizacións noutros · pontos 
do mundo. Non se pode afirm~r que 
o andaluz é castellano e o portu
;;..;::. :-..::-. ~- :;.::L: J~- Cl<lro, acorre 

/ SER MAIS QUE . 
diferentes das que facia a dirección- · REil\ffEGRACIONIST A 
no exterior. O que se me dixo entón 
é 'que Castelao queria que se rnanti
vese a prática política sobre a base 
do mantimento da constitucionalida
cie da República, recoñecendo que 
a dirección do movim-ento corres
pondía ao Consello aá Galiza consti-

Non .. non, de maneira ningunha. 
, Eu noñ renúncio a nada. Toda a tra

dición galeguista, desde. os primeiros 
tempos .. _baséase nunha información 

-ciéntífica procedente do ·romanismo 
segundo o ~al hai tres . sistemas· !in- . 

' que mentres o território andaluz ·está 
. dentro do ewañol e hai teme>r a que 
unha rélación máis estreita· entra a 
Galiza que está no Estado español e 
a que está no Estado portugués en-

2<.~ndre uns lazos poÚticos contra os 
- qué están pondo trancas. De calquer 

xeito xa Castelao prevfo· a u.nidáde 
xe~-política _dos pavos ibéricos que 
tera necesanamente que-formularse 

. Tl]ediante unha federación: neste 
sentidó o prexuízo. anti-portugués é 
un disparate próprio dos q ue non 
son nacionalistas. Nós non podemos 
loifár en inferioridade de condicións. _ 
precisarnos de chegármos ás 'línguas 
que nos son próprias para non per
dermos 'a batalla. Ninguén fala de di
solvemos en Portugal. nen de per
der a nasa · particular ma.neira de fa-
lar. · 

Nunha entrevista que publicou A 
NOSA TER~ co actual Consellei
ro de Cultura maniféstaba que bai
xo nengunha posibilidade se ía sub
vencionar nada que non empregase 
a normativa- oficial, tampouco ad
mitía a hipótese de acadarmos 
unha normativa de . co~cordia: 

Xa lin esa ~nt;·evista . Mira.· ao 
Conselleiro hai que. dicirlle que os 
diñeiros non son do estado. da con
sellaria; son dos cidadáns. a min nin~ 
guén me lib2rou de pagar os impos
tos. portante tamén é meu ese diñei
ro . O ce,rto é que a discrepancia plu
ral coa normativa oficial é moi ·am
pla . e iso que ~stá apoiada polo apa
rello coercitivo do Estado. 
· A administración poderá manferse 
allea á míña obra por ser escrita eA 
norma diferente á que-ela promove. 
pero hon por iso vai -mudar o meu 
critéÍ"io. O ·ambiente que 9lgunhas 
poucas persoas están viciando coa 
sua prática é o mesmo no que se 

- queimaban aos cfücrepantes no sé
culo ctezaseis. por herexes. · Que o 
noso povo teña que soportar isto ... _ 

Ísto .quer dicer estes novos 'tor
quemad'as? 

Nengun país .con verdadeira con
ciéncia de si mesmo toleraría esas 
práticas. A criación literáiia debe ser 
absolutamente libre; no ensino exis-
te a lei que abriga ao emprego da 
normativa -oficial que na prática de
mostrou ser Lnviábél por non asumi
da. entón 'o que hai que facer é· mu
dar a fei o demais será totalitarismo. \ 
Eu sei que se dan casos como este 
que pode ser o voso preCisamente. 
unha revista acóllese a _unha disposi
ción ofid'al ,que concede unha sub
vención aos meios en galega e' díse_- . 
!les "non se yos dá porque aí publica 
Carballo Calero que escrebe en por
tt¡tgués". isto é incivil. debe modifi-

. carse xa. Isto é asi pola vontade dun 
reducido· grupQ de persoa? que me
r~cen ser modificadas do aparello 
do estado. A liberdade de expresión · 
'Qebe ser total.. a ortografia" entra no 
apartado de estilo do esc_ritor. Cal
quera que conspire ·para enaltecer · 
ªº noso idioma debe ser ouvido. 
respeitado e aquí estamos a pique .· 
de ser queimados na fogueira. Xa 
digo, unha normativa de coñcórdia· · 
para o ensinp e liberdade na ctia
c1ón, literári-a.-Que o país reaccione 
contra éstes resíduos de totalitarismo 
e que 0esaparezan os torquemadas . 

Se tivese que facer un resumo 
conciso do obxectivo do seu traba
llo, que diría? 

Que estamos por modificar a coe
xis(encia desigual do galega e do es
Qañol na sociedade galega, a r~ali
dade é que o galego non está nas 
mesmas condicións de cdmpetitivi-· 
da de que o castellano;· algunha· ex . 
autoridade do ·govemo galego de
clarou qu~ no -seu fogar empregaba 
galega e castellano oo cincuenta por 
cento. iso é unha causa ridícula, a 
d1glósia desemboca. no aniquilamen
to da língua menos poderosamente 
desenvoha .. A co-oficialidade do ga
lega é un sarc;asmo. algojrreal.tomo 
a liberdade que os ·burguese~ dician 
dos primeiros obreiros da revolución
industrial; claro. fr.ente :á liberd.ade 
de · esixir, a liberdade de negar. O 
galega precisa afortalam~nto, reco
ñecimento internacional, primar ao 

· galega ffente ao castellano, pensar . · 
que o galega fálase en Coirnbra e 
n·o R\o M Janeiro. O 

ANTÓNIO MASCA TO 
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As causas comenzan -a 

cambear. A xestión dos ·. 

asuntos públicos transfór- -/ 

mase en ·resultados, eD f ei~ 

· tos que tan mellara-la cali

dade de vida dos galegas. 

Novas formas de fa ce- las 

causas. Tempos . de efica- . 
cia, de progreso e de . be-

. nestaL Agora si., é tempo de .. 

/ . 

Galicia. · 

UNTt QEGALOAI 



supuña considerar a información realidade do país a mero da . de cen anos, 'abriron as p~rtas 
desd~ o interés nacioñal galega, · información directa,_da dun novo tempo da -información 

· histqrico de rig-or e . 

a contrafi.o do oficialismo e da investigación e interpretación, . n_a Galiza, ·con -prestlpostos que 
.A NOSA TERRA aparecía ~n interpretación da nasa realidade que lle pon nome a tealidades : hoxe empezan a ser moeda 

. 1977 como unha .anomalia con esquerryas alleos. Margarit·a _ · próprias. Os acerto.s <leste corrente na información pero 

profisionalidade. Daquela história 
"violenta por dentro e belixerante 
cara fóra.", fala nesta·entrevista 
Margarita Ledo Andión, directora 
do semanário de~de 1977 até 
finais de 1980. 

periodística, · polo seu carácter Ledo Andión . levo u adran te este prQXecto, nova xeira do título A que esixiÍ'on da equipa · de ~ 
-crítico e pala novidade que · c9mpromiso dé obxectivar a Nasa Terra que hoxe data perta Margarita 'Ledo un esforw 

MARGARITA·lEDO .ANDIÓN 
primeira directOra de A NOSA TERRA . 

,"A Nosa Terra, asua implantaCión e a·sua resisténcia·no mercado. 
demostraíl que respoStaba .a Unha necesidade obxectiva-" 
Cal foi a razón do .nome da cabe
ceira? 
-Para tirar o primeiro proxecto edi
torial xomalístico de liña nacionalista 

. , que ía saír na posguerra, ·pareceu
nos axeitado partir dun model,o pre-

. existente, aquel das primeiras déca
das do século XX até a guerra civil. . 
Aí tiñamos un produto que vivira 20 
anos -do 16 ao . 36-:- e qu~ polo 

. tanto tiña a suficiente história para . 
exemplificar todo un proceso e que 

__ cumpría para nós unha dobre fun
ción: por unha banda. recuperar a 
nosa memória a nível de meios de 
com.unicación en galego e. de liña 
nacionalista e. logo, pagar as débe
das que nos ía facer esta prensa his- · 

. tórica galega no noso próprio pro
xecto nos 70. E falo de débedas por
que eu, aoJ ar:ialisar o primeiro A 
Nasa . Terra, fixeime naquelas sec
cións e naque] tipo de tratamentos
que podían seren actualizados e re- · 
tomados para o novo meio. Tais 
eran o Cadro Branco/Cadro Negro 
ou algunhas seccións tipo A Tei:r.a 

- Asoballada -=-l1:1gar de participación · 
directa. do leitor- e que na ANT his
tórica se apresentaba baixo unha rú-

• brica que sé identificaba como Que,i
xas dos Pobos -sección· de denún- · 
cia ou de expresión persoal de cal
quer leitor nun meio de comunica
ción de masas. Certo é que se trata
ba dun nome de pouco impacto c.o
mercial, publicístico; pero isto sol
ventábase tamén con que nós selec- _ 
ciónabamos o _segmento de público 
que tiña un coñecimento e uns vín- . 
culos afectivo-ideolóxicos con ese 
nome e que, polo tanto, se rion fun
cionaba a nív.el xeral de mercado si 
funcionaría a riível do público áo 
que no~ dirixiamos'. Esta era razón 
suficiente para manter esa cabeceira. 

PRESÉNCIA DA CULTURA 9RAL 
.;_A. partir daquí, en ~ que crit~rios 
xomalísticos se basea a equipa que 
inícia o proxecto? . · 

Partíamos dunha situación dos 
meios de comunicación na Galiza 

· gue se caracte~za~a polo ~~c~rso a 
fontes instituc1ona1s e ofic1a1s, co -
abandono de práticas xornalísticas 
imprescindíbeis nun feito complexo 
como é a información. Refírome ás 
práticas de información directa, ·de 
contraste de diversas fontes e de di- . _ 

. versifica.ción· no tratamento . da lin
guaxe. Asi que criámos a.s no~as pr~~ 
prias fontes de información a marxe 

· das institucionats e mesmo das orga- · 
nizacións informativas tipo Axéncia 
Efe da que nuncia botamos man. Es
tabelecemos a nosa propria rede de 
colaboracións con correspóndentes 
e con toda esa novidade que che 
lanzan os espontáneo$, nun país 

· u10 .. .11;. u 1,,1.< ..... 1u ü1a.• \...,,, ....... -. .. 1.11\..SC::r'l -_ 

- te. (E ademais, CO!flO_ Reagan npn 
· g0sta da oralidade, este é .o m?men
to de reivindicala, máis unha vei). 
PlantJámonos un campo de ne.ce
sidades a cobrir e qu~ tamén definia
mos, isto· é, tratar aqueles temas que· 
non aparecian nos meios e que te-

, ñen nomes na Galiza: Autopista, Fe
nosa, Banca, conflitos e~ empre- . 
sas ... 

Unha conta pendente coa prensa 
que $e edita-en· Galicia é a de" pre
sionar e comba.ter os seus critéribs 
de valoración das cousas qu~. ade-

mais de depender do que se.- sinale 
coma importante desde os Meios de 
~omunicaciól) foráneos, · amasan un . 
sobexo de oficialismo, localismo e 
persoeirismo interesado' que acocha , 

. en ocasións, un xogo especulativo 
sen recato, por. conse·guer editar o 
Boletín Oficial da Xunta -polo que 
sup9n · fínancieiramente- mi isolar · 
tan radicalmente feítos puntuais e 
proceso~ xerais que convirtan cada 
situación en caótica, como o recén 
recambio de persoal nas Institucións 

·autonómicas. Nen Gal iza -é un cai- . 
xón de xastre, _nen os galegas somos 

. unha tribu, ·nen. o nos6 catastrofi.s
mo-desartellamento é frremediabel 
nen a: espec::taGularidade sanguiño- . 
lenta que se nos apón é singular. 
Pero se esa é a imaxe que perfilan 
de nó~ rematará por formar parte do 
nosd imaxinário éolect-ivo·. Por- iso 

metemos con . temas normalmente 
·\,moi folclorizados. como son atjueles 
da asistenza psiquiátrica. Pero · isto 
todo' coa' mira posta e_n e\iitar o cas

.tastrofismo como critério de valora
dón dos feítos ria prensa e que na 

. · Qaliza; ademai.s, expórtase m·oito 
cara os meios foráneos. Nós iamos 
evitar esa imaxe dramatizada e de 
·puñalada que ten calquer país e so
bretodo en sit:Liacións de violéncia 
latente como é o caso da sociedade 
galega. lamas intentar pr~sentar os 
feftos contextualizados no seu. pro
.ceso,· non isolados, e sempre cunha 
vía de saída, de explicación de que 
·os procesos seguen ,para adiante e 
de que foito nengun acab'a no mo
m~nto ·álxido no que se manifesta de 
xeito dramátiéo . 

SUBSCRICIÓN POPULAR 
quereríamos d?r de nós a _imaxe que ;-Como influiron as próprias li-
queremos. E descubriríamos, como· mitacións económicas _coas que foi 
me dixera un dia Piaz Pardo, que un criada a· empresa. 
pavo que fixo · 0 Pórtico da Gloria: - Para este tipo de prodt.it.os á 
non é- un povo atrasado, é un povo · · marxe da estruturación comercial -
p~strado. Ou:algo así. habitual dos média, as tórmulas ·que 
-Per~ as páxinas do periódico- se árticulabah no momento son ago-

tamé~ se .abriron a temas conside- ra m~smo· case un arquetipo. Trat~-
rados marxinais, porque pertencen base de xuntar un grupo de áccio: 
ou representan a _grupos sociais de- nistas que formalmente rexistasen 
terminados e que a níve) mo!al se , - t,l'nha cabeceira e o mesmo p~oduto 
achaban neutralizados. Asi lembro como empresa periodística porque o 
que apareceu a primeira entrevista_ esixía a lei .. A partir daí, abrir unha 
baixo o título Eu son homosexual, subscrición popular de contribucións 
que era un testemuño directo dun económicas que no caso de ANT 
representant~ ~h,m grupo gai... ·eran de cinco mil pesetas: Entón, 1 

-En ·efeito, nesta liña" tamén' nos cun p0meiro grupo de dez accioríis-
abrímos a cuestións de interés social tas e cbn ceo mil pesetas criouse a 
igualm~nte ocultadas e-que se esta- _ ernpiesa Promocións. Culturais Gale-
ban a debatér' no momento,. como o gas S.A. Outro capítulo importante 
aborto o cámbi'o nas relaéións ínter- foi .a subscrición directa co leitor que 
persoals, divórcio, etc. Chegámos -a che adianta_ os cartas e confía en ti 

antes de que existas e que ·no tempo 
dun ario ou ano e médio alcanzou o 

-número de catro mil.. que era o' 50 
% prafü:amente do que se ~olocab¡:i 
a nível de edición. Había un capítu
lo moi irregular que era a publicida
de, como sempre neste tipo · de 
meios . Ha)Jia problemas fortes ~oa 
distríbución eco cobro·das distribui
doras e r¡ue se foi solventando a ní
vel de traballo cunha aportación de 
voluntarismo moi forte. cun empre
go do ,tempo persoal moi radical. 

-O proxecto nasce evidente
mente ligado ao que daquela era o 
proxecto político do nacionalismo 
popular. Era iso un condicionamen
to ideolóxico? 

-Non. Isa foi o que definiu o 
produto naque! momento xa que 
nasce como tal a nível de plantexa
mento teórico dos que se denomi
nan dirixidos a un bloca social de 
consenso. Quer dicer, que cantas 
cun sector da sociedade que se 
id~ntifica coas propostas editoriais e 
aos que ademais lles vas .fornecer da 
posibilidade de estaren informados 
con outros critérios. Neste sentido, o 
que se podía pensar que sería un 
condicionante ldeolóxico non · só 
non-o é, senón que axuda a definir 
o que é un modelo para un meio de 
comunicación. - ~ 

-Antes falaba vostede das sec
dÓns dos leitores, seguJndo..-0 es
quema do primeiro ANT, da apertu
ra de canles de expresión para es
te~ · no meio. Cal foi a resposta do 
leitor di ante do produto? 

Hab.ía - tres seccións estruturadas: 
Da Terra Asoballada, onde o leitor 
podia escreber e contar as causas 
que lle preocupan como persoa ou 

ft¡_, pesCada, ·. a prensa e a desertización 
ALBERTO AVENDAÑO 

"Na miña npinión a prensa na Ga
liza nunca partiu dos seus próprios 
critérios. Nen da sociedade en 
que se move, nen do tipo de pú
blico ao que se diriXe. Neste senti
do cábelle o calificativo de provin
cianismo máis - absoluto. E ·que 
isto, ademais, estao r~dicalizando 
porque a nível formal xoga coa 

cadéncia provocada nun país xa nalístiéos prox1mos a esres ptante-
formalmente ·institucionalizado e o xamentos, coñece vostede á parte 
papel -tremendo p~pe!- que os <leste no que pode ler esta c;róni-
meios de comunicación están a ca? Dígame que val nascer outro 

_' xogar neste sentido. Semella que e comezarei a pensar que Espe-
o graTJ interese dos media co.mo ranza é algo máis ca un nome de 
forma de organización social que muller. 
son, e como poténcia i:lfluínte, é Se alguns dos nasos intc!ectuais 

· ir colando ·nas · conciéncias que pensan que un meio de liña edito-
.. todo .o galego qw ~.;, deveña da!- rial nacionalista· non pode ser un 

gunha J1!aneira - >n inecesário -e medio que informe e que ·dinami-
-sometido unicarr11, nte ao reducto ce, é porque pad.ecen un bloqueo 
afectivo: que non lles deixa pasar este tipo 

yo le soy rnuy . ge llego y me de consideración e eles mesmo 
.. gusta y · quiero mucho . ésto, · . recortan ás suas posibilidades de 
-pero me cuesta _trabajo hablar- - -aceder á información. Por outra 

1como integrante dun grupo social. 
Logo estaba outia sección que deu 
moi bon resultado. aquela dos 
Anúncios de balde -unha sección 
_de servícios. Estaban as Cartas como 
sección habitual.-E realmente o que 

. se compraba é que a xente gosta 
moito de escreber. Tíñamos tamén 
contribucións espontáneas en deter
minadas data-símbolo: As letras ga
legas ou as páxinas para nenos cara 
o remare do ano. onde os cativos 
enviaban as suas notícias. 

PRODUTO DE PRENSA MÚLTIPLE 

-Iniciaron tamén vostedes a saída 
á luz de temas do que fora a intra
história galega, quizá unha das re
portaxes- raíña ' foi aquela do Pilo
to .. . 

- Penso que. dalgun xe1to. multi 
plicando todas as posibilidades con
segu ímos facer ·un produto de pren
sa múltiple. atendendo a determina
dos níveis de linguaxe e a determi
nados sectores de público. Incluindo 

-a imaxe como elemento informativo 
importante. causa que na prensa ga
lega non existía. Penso que conse
guímos un producto ben definido 
como modelo. Moi ben identificado 
a nível gráfico -talvez foi o primei
ro produto que sai cun proxecto de 
diagramación específico. que fixo 
~epe Barro-, cunha valorización da 
información através de critérios gale
gas e un mero militantemente uni
lingüísta. que era unha das batallas 
que seguen en pé pero que naque! 
momento era central. 

-O critério para a eleición da 
cabeceira estivo moi determinado 
polas circunstáncias de referéncia 
histórica por vostede xa expr,esa-

desertización. Pasan a seren notas 
dun concerto de rock e "reina
por-un-dia' das Axéncias de Pren
sa. lsto pasa un pouco con nós. 
Quedarán reclutas en que se man
teña o conílito e se mateñan a 
conciéncia de e'xplotáción. como 
o sector naval , porque é claro -
mentres non !les fagan soltar ama
rras cos baixos do navio cheos de 
furados. E o resto. por exe.rnplo o 
agro _- no caso do leite , poñamos 
por caso-: o que teñen. qu~ facer 
é deixarse morrer como as vacas 
índias en plan de contemplación 
do que pasa por diante . 

Por outra banda. asistimos na 

· institucionalizf!ción da galeguiáa
de a . nível . de autonomia, p~lo . 
que xa ten· coberta aí a patente de 
corso; e a nível real .o seu esforzo 
vai encamiñado a con.verter' en 
inecesário todo o que signifique · 
reivindicaéión da personalidade · 
po1íti~a da Galiza, que implica a 
cuestión da soberania -aí. non 

. queren entrar- .e todos aqueles 
elementos que ~ nível directo e a 

1 

nível simbólico xogan máis f~~e. 
'• Estou . a pensar no · idioma.: cacla 
1 - vez redúcese máis O' galega no~ 

lo. parte ·é evidente que moitos ·deles 
EStamos, entón, nunha volta á nor,i nos len. Que non s¡xa a nós. 

tribalizaci_ón, ao intento nunca poi~. a quen pasen cantas. . 
ben · mesurado _ de tentar conver- En todo caso. un dos· proble-
tembs en completamente inecesá- mas contemporáneos a nível de 
rios. Nesté . sentido, calquer pro- refacións no mundo é o intento 
xécto de prensa que saia na Gali- dos· dominantes de que os domi.~ 
za, que se situe no s~u próprio - nadas pasen a un sector de exter-
contexto -cousa i:noi importante rní.110,. q üL ·._...:;cin· desapi.l k (,·· .J..: 

, .prensa a unha eclosión de cabe-· 
cejras: pero o que é curioso ~ que . 
se.' cámbia a propriedade dos . 
meios nalgun caso: xa non perten
cen a proprietários galegos. O pe
riódico máis forte esta vinculado 
completamente a teses neoliberais 
e torpemente ~osmopolizantes . . ' 

Nun rnund9 en que a competí-meios. Tómase rnoi pouco en sé
rio a articu1ación dun galego pe- · 
riodístico ou a garantir que o gale
ga que se fala polos meios áudio
visuais sexa galega e . non cunha 
fonética da Estepa:". 

Desta longa conversa con Mar
garita Ledo poderíase desprender 
a crónica de queh percebe o de• 
sinterese, a · abúlia .alevosa, a de-

· f ·' ontextualiza .Mentres ós poaas. explotar e ex-
rara a m pr:maci.on: e . d.-." tors1'onar. como aos mineiros de ~a-, que trahalle. 'con fontes 1-. 
·,.ersificadas, que se responsqbilice Suláfricá, pois moi ben, Aótase 
e preocupe polos tratamentos da que son explotados. P_9aense . ar-
informadón e que considere que tellar campañas de protesta e pa-
o idioma da , Galiza é o galega, sar a seren carne de Axénda. 
significará un grande avance e Pero cando xa non teñen recursos 
unha importante oposición a este -nen lles serven para nada, coma 
intento de nos converteren inece- os Etíopes, pois vanse morrendo 
sários. Pero, cantos proxedos xor- de fame a medjda que aumente a 

.. vida de e a performance no senti
do de eficáda é o que mola, aca
bas pensando que hai que ir a ou
fras instáncias para que os prohle
mas se soluci'Onen. Os·problemas 
segu_en sen solucic;:marse .~ as ou
tras instancias son rexidas por ros
tas semellantes: é a pescada. que 
se roe a cola. ' . o 
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: das; ·pero, cal,_ seria a .~ma postura 
. hoxe, dez anos -despois, a este res-

peito? · 
--~Coido que as réalizacións teñen 

un tempo histórico concreto e que 
nós saíamos para tirar un produto 
novo, pero que se ia basear no gue 
fara a prensa do nacionalismo e daí. 
que nos apoiásemos naquela cabe
ceira. O nome é' representativo, ta
mén, dunha primeira fase legal ónde 
compria estabelecer qué nos vence
llaba co noso pasado, e hoxe sería 
inutil reincidir nunha ·escolla <leste 
tipo cuberta, xa, pola cabeceira A 
NOSA TERRA, se nos plantexara
mos outros productos de prensa do 
nacionalismo que, compre lembralo', 
non son entre sí competitivos senón 
multiplicadores,_ampliadores, do co
ñecimento sobre o noso entorno, os 
conflitos ne! e no mundo, as diversas 
interpretacións das causas, a defen
sa de intereses encontrados ou en li
tíxio. Eu defendo, sempre, a necesi
dade de articular novos medios -
por iso fixen Escrita - unha publica
ción da acción cultural- ou participo 
en Festa da Palabra Silenciada - de 
.mulleres- e no mensa\ Adiante -sin
dical-. Penso, asemade, que non 
está esgotado o campo de interven
ción na información do cotián, de 
cada día, e plantéxo¡:i dacordo cos 
estándares de tratamentos, ordena=
ción e sistemas de producción que 
na actualidade están no mercado 
pero, sempre, a partir de que se asu
ma o que isto implica nas próprias 

, responsabilidades -;-é inc.omodida- · polo menos se xere ·o· deb~ e xur- te-renciase da manipulación coscente 'gi'ácia; . sÓ ~stá representada ·~por""· · ~ 
des- .Profisionais. . da o ·conflito e voltemos cre,r na loita p_ero nos seus efeitos é susti.tutória. este periódico; e máis cando á sua 

A'NOSA TERRA, a si.ta implanta- de clases como · tal e nd enfrenta- própria inércia fles leva.a se adscre- . 
~ión entre un público .fidel, e á 5ua mgnto id_eolÓxico. Entón ,. cláro,·a es- Distorsións que non teñen orixe na beren_ aos meios · do esiablishme~t 
resisténda no .mercado, dep:¡ostra, querda OU' XUStifica ·á SUa diferéncia, censura~directa . OU en pres,ións.J.oca- sen nengun tipo de reparo? 
en calqueira caso que· como in· e' · r · o seu direito. a se expresar ~como: tal · liza beis: sénón_ na mecánica' de· ~rga- · - · 

' 1 1ª i- ·, . · · n.ización do traballo de recolla de in- - Isto responde a· un tip·o de vício va · respostaba a un ha · necesidade . e rr1ostrando a · sua · i'dentificación de f . , d . d f 
obxectiva de procl)rarmos modelos . esquerda ou, p· ara 'Cair nas redes do ~:mac1on ~ e tratamento e .valora, X.a interioriza o que· orma parte 

c1on da mesma No uso do d dese natural que che ensinan os do-
galegos para . a ínformación. Aí si natural, faise o Robinsón na sua illa. . · . · 1 io.m.a. · min~ntes · ~ at~ave's· q·o que se ~heg"" · · te d - . ·: . - · . · · . ...- por .-exemplo.. pasous~ . dun , Ja1ss~r- . ., 
que era consc1en. e ·que; ou se . -C l , . , d "d f. . d f . . 1 a· c·rer· naqui'lo do qi:·e · xa na1·-de se · d d · d b - · a: e a situac10n . o 1 ioma nos a1re - eixar ácer- ao cóntro es- "' 

· partía a contemporanei a e a sn- - · . . t . 1 1 - 1 Q·tre".e a falar -nen-sequer os pro'_ 
1 d b · · meios· no momento en que sar este nto tempera -para re ega o. nova- -
uta no que· e e ser a criación cul- d 1 b d. · ·h d I' d · pn .. os patro'ns de prensa-·. 1·so da 

1 d d · - ¡ perló ico e,ca é o cárñ io e atitu- mente. ao g etfo e mgua . e uso 
tura enten i a nun senso ampo, tá- b d , 1 d 1 b d d obxecti·v1'dade 1·nformati"a. E termi·-d f de, se hou er, que voste e aprecia persoa , e · co a ora ores, ou as .v 

mén .como criación e in omiación, no decurso destes dez anos? seccións de 'Culturá' e retirarlle a · nas pensando que o únicÓ periódico 
ou estabamos outravolta facendo f d l' 1• , o_bxectivo é o·pen .. ódico de empresa, chover sobre mallado. N · . NT · orza e mgua naciona - até · ins·-

~ .º momento ~n que s~1 A ., , ta4rar como rutina a.- 'involuntáría' sen ver que tipo de :empresas són e 

TENDÉNCÍA OU PARTIDO 

~A esquerda segue a di.scutir as 
vantaxes dunha prensa de tendén- . 
da ·antes que de partido, mentres a 
direita oculta sistematicamente a 
sua adscrición ideolóxica ... 
· -A direita ,ocúltase. -e cando fa- · 

!amos de direita falamos de bL.irgue
sia en xeral- no seu mesmo intento 
'de converter todo o que ela fai en' 
universal. Esta é unha constante. E 
polo tanto se o que ti fas vai ser o 
natural e o universal , para que nece: 
sitas xustificalo? Pola contra, os opo
ñentes e a alteniabva de substitución 
a este cri.téri.o é precisamente marcar 
as suas diferéncias e responsabilizar
se pólo que ·se fai a nível concreto, 
na acción e nas propostas. Son os 
opoñentes quen necesitan plantexar 
as cousas abertamente, para que 

a fmais dos 70, . ha1 unha s~tuac1on po_r ·parte dos profisionais .. que nen que tipo de intereses· hai aL Pero é 
~a _prensa galega ·chea de ruido~ , ~e se custionan que están a vulnerar os . que cando ANT saiu no 77. xa saía 
m~~rt_e~~s que .s~ reflexpn na propna t~us dereit-0s personais ·e políticos coa.pauliña de que íamos manipular 
uhhzac1on ido idioma. E_ un mamen- can'dóche fan unha entrevista en ga- todo o que tocásemos. E. efectiva-
t~ .en que o galega 9parece ~e ma- lego que sae publicada eA español.· mente. manipulamos. pero_ ofere-
neira d.~scoordena~a en case ·-tod~s tal e como me aconteceu .' este verán cendo . outro,-tipo de resultado e non 
as secc1ons dos me1Qs: Pero a med1- do 87 en Faro de .Vigo estabamos éngaAandó :a ninguén. 
da que se estabiliza e controla a si-. . ' . Entre outras cousa~. porque . non 
1uación e que a prensa ten xa tempo CRER NA OBXECTMDADE . ocultábamos que selecionábamos 
para plantexarse o seu novo p-apel · aqueles temas que coincidían · coa 
como prensa burguesa liberal : isto -Obsérvase unha atitude,_por sec- nosa liña editorial e que lles dqba-
todo recórtase. Redúcese o galega tares da '~ingelligentsia" ao uso do mos un tratamento en función de · 
a secéións de c;ultt.ira ·e de expresión país, de · rexeitamento a respeito determim1das álte.mativas políticas 
persoal, e aniquílase o galego ·das. deste periódko. As razóns', por ou- . de fondo, que s.e ba~eaban ná bus-
seccións informativas, qúer dicer, tia banda fortemente ideoloxizadas, . cari da transformaeión do país e de . 
das seccións de expresión colectiva. baséanse en que se ' trata dunha que fose a própria colectividade . 
Isto cada vez se radicáliza máis até o prensa ~.e organización, manipula- quen ·decidise o seu futuro. Ese é un 
ponto que aparecen instrucións ·con- · dora e yo-no-soy-nacionalista. tipo de direito que ninguén nos 
cretas para que . incluso en suple- ¿Co~o xulga vostede este tipo · de pode negar. P<;lsaron os anos e ago-
rñentos culturais como os de La voz reaccións que Hes fai a estes secto- ra asistimos a un certo recue nos 
de Galicia non aparezan textos en res utilizar toda a sua artillaria pe- prantexamentos. A xente xa non ten 
galego, a non ser en.datas simbóli- · sada contra unha prensa autóctona · ganas de pensar no tipo de informa
cas. Esta 'distorsión involuntaria' di- . que ademais, n~ Galiza. por des- ción da que gasta .. A xente. lé ca·da 

o 

i A PRENSA QUE.-SE 
~ ~~~~~~-=,_.-~~~~~ 

~ EDITA NA GALIZA _É 

MIMÉTICA, , 

vez máis os xornais. nos bares, co al
morzo, e só os -titulares. Entón estas 
yellas histórias de que se outras pro
postas teñen direit_o a se ex.presar ou 
non, naide ·vai defender que non 
sexa léxítimo. Outra cousa é que por 
determiñadas c[Jestións que se asi
milan e que non son doadas de ra
ciónalizar, sexa ainda difícil pensar 
que manipula _máis a esqu~rpa que OFICIAUST A, " a direita. · 

· LOCALISTA E . 
PERSO.EIRISTA, AMÉN 
DE CULTIVAR UN 
XOGO ESPECULATNO 

SEN RECAT°' 

Nq USO DO IDIOMA 

EAS~O!JS~ QD~/P~IXf\R 
p -·FAC.ER" A UN CONTROL 

ESTRICTO 

. EXISTE UN VICIO 
' .... 

INTERIOR.IZADO,.· QUE , 
ENSINANüS 

• l.. 

DOM~NANTES, QUE É Q. 

:DE CRER NA · · 
-OBXECTIVIDADE --, 

}NFORMATIVA -

HAI ERROS QUE SE 
. DEBEN ASUMIR E NON 

·1'E~ETIR 

-Sentiuse vostedé algunha vez 
.. manipulada no pasado como direc
tora deste periódico? Que é o que 
non . r~petiria da sua traxectória 
neste proxecto · periodístico que 
agora cúrripre dez anos e que vos
tede iniciou? 

· -'Ás veces cianse situacións, in ter-
. n·as que deforman completamente o 

que é un produto tan compl~xo 
como o informativo . Neste sen~do 
eu non repeti-ria a .. miña história i:ia 
ANT en moitos aspectos. Explíca
me; en determinado momento, por 

- unha situación interna moi comple
xa. -supoño que por ·falta de_ con-

, fianza no que eu pudese d~fend_er-
, incluiuse a"figura, , n_on ·asi declara-' 
da,-_do que po9e ~e,r u.n}_irec:tor =~~- · 
cutivo que é o que decide. por nba 
do"..diredpr forrrial qúe é o q1,1e apa-=. 
rece·firmanao , airida .que .deswñeza 
·a existéncia de Jextos .·que_ se lle 
ocultan . . E é neste próprio meio 
onde se debe aclarar que, por exem-
plo, informacións que saíron sobr~ 
a detención de. m_ilitantes de orgam; 
zación Galiza Ce,ibe no verán do 80, 
que aparecian -calific9dos como 
axentes de Rosón, foron textos dos 
que eu non puden sequer sa.ber .º 
seu éoritido Hteral a.té qua. o_s vm pu-

. blicados. Pois ben, pasado o te'mpo , 
eu uninme á campañéi; qe amnistía 
por estes militantes,_ incluso- .m~ 
idenhfiquei coas :¡u9s, proposta~poh-_ 
ticas e colaborei no seu penodico . ~ 
Espiral . cándo., contraditoriárn~nte, 
figuraba como a directora que lles 

, chamara "axentes de Rosón". Co!do 
qúe istG sori. erres que ~e _deb~n. ~s~

. mir.e ·non nmetir. Eµ tiven que chm1-
.tir 'como diredora. Logo xerouse un 

. proceso que acabou é?Q Q.quela fase_ 
de ANT e pasado un tempo,-en p~r
te pola própria n_e~~si~ade 'do meit?, 
chégase a e_sta fase actua_[, ayartir 

-~. de que. ten a suq s.ede en \'.igo, e 
que é unha fase que xa i:ion- _ten ª . 
ver. con aqueles meses .de ~a~ipula
ción interna e si· coa conce1cion dun 
· meio de comunicación 'flexíbel ; Aon "" 
ríxido, e en vencello co que poda. 
ser. un prócesq· s_ocial xeral: D 

· 'ALBER'(O 'AVENDAÑO 



'A 
·1MAXE 
. INSTANTÁNEA 
o·E 

.\ 

DEZ 
·ANOS 

, . 

Se as portadas son. a fiestra pola. que se ve \un 
peri?dico_, ollando as de A NOSA TERRA tamen 
se pode ollar, através delas, o que foi o país nesta 
última década. 

lJnha ollada retrosp~cti~a que se volta actuali
dade, pois moitos dos temas. ainda .están, por
desgrácia, quentes e sen resolver :__ problemas . 

. ~en Citroen, desmantelamento da comarca de Fe
rrol, Mariña luguesa, Ascon, Astan o, furtivos ,no· 
marisqueo .. : . . 

Pode . visionarse o princípio da autonomía, o 
· seu desenrolo e os distintos cámbios que houbo 
, no govemo autonomo. As acometidas contra o 
noso idioma, ·os problemas sociais que. aqueixan 
a parte do lioso p·ovo ,algunhas veces estudados 
en números especiais. . · 
· Tamén saen ao. exterior, por ese tra~áluz espe

cial, asuntos túrb!os e a c~rrupción do sistema 
que, doutra maneira, ficarian acochados (prosti
tución de menores, desfalco na Caixa Rural, ti- · 
Ínos, tortura, piá administración ,nos concellos, 
favoritismos, prevaricación.s,_ negócios suxos e· ilí
citos .... ), asi .como a própria história, negada e 
transfigurada, que lle furtaban ao povo (O Pilqfo, . 
os foxidos, ·o atentado contra Franco, a guerrilla 
galega, ... ). . ' . 
· Estás -raiolas informativas deixan tamén cons
táncia de que non todo é mansedume e resigna
ción. Aparecen así as diversas loitas· populares 
(pala normalización do idioma, folgas- xerais, 
contra a reconversión, tractoradas, ... ) fiº p_é de 
aldraxes como o episódio da traída dos restos. de 

.. Castelao, ou a expulsi.ón dos parlamentários na
cionalistas da cámara autónoma. 

Ao seu carón, case sen continuación no tempo, 
pero si no espácio, poden apreciarse datas signi
fiativas, como son o Dia da Pátria (no que se vis
lumbra o devir do nac~onalismo) ou o Dia délS 
Letras Galegas. . · 

Tamén ap~rece no retrovisor; facéndose· actua
lidade, a própria história xomalística: a fotografia _ ,; 
como valor de seu, a priineira .vez que nunha por• 
tada dun xornal ou revista ·do Estado aparecía_ 

· un home espido (e que foi o prirneiro proceso xu- · 
dicial que tivemos que soportar-; o número 161. 
•que supuxo todo un recor~ _(proceso por catro ar- . 
tigos-; os distintos cán:ibios de impresión ·e téc
nicos, o traslado da redación ... en suma, a través · 

· d~s portadas d~stes dez anos, a história faise ins~ 
tantánea, porque o xomalismo é iso: história ao 
instante e as portadas a maheira ·de atrapala. D 
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Xosé Manuel Beiras non .. é só yn 
político con evidentes dotes de 
liderazgo, senón que está 
considerado como unha das 
mentes máis lúcidas do país e u.n 
dos mellares analistas de toda a 
península. As premisas expostas 
.nun dos libros básicos editados 
na nasa nación: "O Atraso 
Económico de Galicia'' non ·SÓ 
seguer<sendo válidas, senón que, · 
na sua maioría, foron 

. confirmadas e revalidadas nos 
últimos dez anos. Nesta 
entrevista desbroza a actuai 
situación galega, mediatizada 
fortemente pola en·trada na CEE, 
aponta ·saídas. á crfse e analisa a 
situación política coa sua visión 
de intelectual-político que 
gastaría de ser artista. 

XOSÉ MANUEL BEIRAS 
' . .... . . 

· "A realidade social ·galega camiña cara adiante irreversibelmente" 

-Até que ponto son válidas hoxe 
as premisas no "Atraso Económico 
de Galicia"? 

-Todo libro de análises dunha 
realidade social cor:icreta padece o 
paso do tempo e por conseguinte 
envellece. Se o atraso nón envelle
cese significaría que a realidade so-
. cial galega estaba . imóbil,· e non é 
asi. Afortunadamente, incluso, pó
dese dicer que a dinámica interna da 
realidade social galega l~.a. unha di- · 
rección de mutación cara adiante, 
sobretodo e'n profunaidade; ha,i un
has correntes de fondo moi impor
tantes e, secadra, en l:>oa medida 
irreversíbeis a non ser que aqui vol
va a sobreviver un ha catástrofe do 
tipo do 36 e seguintes. Orabén, o 
que é o esquema, a interpretación e 
os fenómenos cardinajs que definen 
tanto, o artellamento interno da eco
nomía galega como a sua inserción 
dentro da_ economía capitalista e nos 
níveis de dimensións supra-galegas, 

· estatal, e a do conxunto do capitalis
mo, espedalmente o conxunto eu
ropeu que agora ten máis relevancia · 
para nós, eses fenómenos seguen a 
ser valedeiros para min. 

Quer dicer, se Galiza é periféria, 
ten estrutura do T erceiro Mundó por 
dentro, ten unha inserción periférica 
terc.eiro-mundista no conglomerado 
capitalista, segue a ser subdesenrola
da ... pois todo iso resulta valedeiro 
hox-e. Nesa medida é válida a inter
pretacióon do atrasó. 

Compre ter en conta contodo 
que, por unha banda, eu publiquei 
bastantes cousas con posterioridade 
ao atráso, sexan tr~ballos de carácter 
fragmentário, pero referidos a alguns 
dos fenómenos cardinais que carac
terizan : ?l nosa realidade social, ou 
sexa incluso un conxunto de ensaios 
como os que forma o contido de 
"Por unha Galiza Liberada", que, · 
ainda con seren moi diversos, teñen 
unha concatenación entre eles. Nes
tas publicacióons desenvolvin dunha 

forma moito máis explícita, tocantes . m~is, se agravaron os problemas. O _ Comun. 
aci método empregado, un plantexa- que non obsta para que ehtroques [so seria posíbel sempre que se 
mento marxista, por razóns históri- haxa no plano do que é a dinámica- desen unhas mínimas condicións, 
cas, que xa-.non. tiña que ter en conta social unha série de correntes de fundamentalmente que a dinámica 
que existía unha censura, e por ou- fondo que resultan moito máis alen- de rnobilización, toma de conciéncia 
tra banda, tamén fixen explícita re- - tadoras e que_ demostraron que eta e combate das camadas sociais máis 
núncia. a algunhas categorías que sociedade evolue rapidamente cara agredidas vaia para adiante. En se-

. empregaba no atraso; poñamos por adiante-: Aí esta o desenvolvimento -gundo lugar, que dentro das pró
caso a versión de Robert Laffont de moi rápido do movimento o9reirp; · prias 'instáncias políticas, comezando 
colonialismo interior, e que . súbsti: a asunción por ese movimento polas partidárias, se asuman as teses 
tuin f¡~H;:endo máis- fincapé na teoría obreiro e as organizacións sindicais políticas correctas, o que supón, ne
de artellamento dos modos de pro- máis · activas e · máis determinantes cesariamente que, por unha banda 
.<lución ou das formulacións máis ex- no proceso de pósicionamentos de sexan forzas políticas estritamente 
plicitarhente m¡:irxistas ·do próprio clase e n·acionálistas (o que consti- galegas e, por outra banda, que se-

. colonialismo -interno, de Har.old tue, incluso, un rasgo diferenciador xan fundamentalmente do que po-
Wolpe. - do movimenfo obreiro g¡:ilego a res- deríamos chamar espectro de es-

.~ c~rto é que.,,_o tempo xa lle peito do desenrolo doutras nacións querda.Jncluso de todo iso, o movi-
deu a razón nalgunhas cous~s. . sen Estado como.Euskadi e Cataluri- mento social e as organizacións polí-

-Coido que si. Cando <licia. ago- ya) e o próprio movimento labrego ticas, nas instáncias político-adminis
ra que, para ben ou para. m~l, se que empeza a rexurdir dunha ma- trativasf hoxe existentes para levalas 
acelerou a dinámica, quer dicer _que . neira. que pode resultar moi potente . ao límite da sua posibilidade de fun
hai . fenómenos . negativos · que se e ·contribuir a convertir a alianza en- cionamento e, en definitiva provocar 

.agravaron. ' Por exemplo, a integra.: tre proletariado asalariado'e campe- ·a sua substitución por auténticas ins
ción do Estado espaifol na Comuni- siñádo nun feito en vez dun deside- • titucións de ·auto-gobemo, quer di-
dade Económica Europea, produciu ratum. cer, do exercício-da soberania nacio
unha agravación dos mecanismos de -Nos seus . plantexamentqs dalle ha!. Pero mentres que non se obte
expoliación do excedente ecoñómi- moita importancia á entrada na . ña isto último serán moito máis po

·co galego e, incluso, desestruración · CEE. Hai saída, .. a prazo curto, sen · tentes e perxudiciais para nós os re:-
e desmantelamento do -seu aparello . conseguir a auto-determinación? sortes que supón a CEE e a nosa si-

,produtiv9; por exemplo a .constr.u- -Non. No que son as cuestións tuación de sometimento a eles. 
. ción Naval, a siderúrxia, a agresiór:i <;le. orde cardinal todo pasa pola ob- . -Pero, de non amortiguar 0 mo

a unha especialidade prodµtiva das .tendón efectiva, na práticq., da.sobe- vimento social éses mecanismos da 
- m~is importantes·na economía cam- ranía nacional, con contidos ideoló- · CEE, 0 povo galego, como tal, non 

peSiña, como é o caso do sector va- · xicos e programáticos baseados nos pode quedar desartellado ;;i médio 
cuno, fundamentalmente o leite, a .iriteres~s .das camadas populares: o praio? 
crise do sector pesqueiro.. . e . que . proletariado propriamente <lito, o 
nese senso, polo lanto estamos a vi-' . campesiñado . e, parte da chamada -=-É posíbel, de feíto na conxuntu
ver unha .. fase de paroxismo na ac- pequena.burguesiª ou empresariado _ . ra histórica actu~l clase unha agudi-
tuación dos mecanismos de expolia- autóctono de pequena dimensión. zación das contradicións, da contra- · 
ción e destrudón interna qtJe xa Nese senso todo_pasa pola obten- dición Galiza-Estadó, económia ga
existian, ·porque son ~consubstanciais ción o- exercício d~ Soberanía Na- lega-conglomerado capitalista, so
á índole colonial, ~ de insercción cional. O que pasa é que dentr:o da bretodo CEE, e esa agudización das 
périf érica, pero co.a inserción na própria CEE, ·en _ tanto non se poda contradicións . t~mén . · teri aspectos 
CEE (un ámbito moito máis ·grande eludir a situación de sometimento ás positivos no senso de que tamén 
e· curís centros de poder moitísimo instáncias da CEE, si que caberia abre horizontes de posibilidades gun 
máis poderosos\ máis potentes que pór en marcha. amortiguadores ou desenrolo felii, digámolo entre- as-
-os ' existentes no .ámbito e·strito do mecanismos de contrapeso; ou sexa, pas. No senso de que a agudización 
Estado español) e que, nese senso, procesos ou fenómenos que rnn'tra- das agrésións que padecen as cama
·por conseguinte, non só se demos- rrestasen a agresión que sigr:iifica das pópulares está dando lugar a 
trou que eu acertaba no diagnóstico -para a· Galiza o.:.funcionamento dos unha re-activación da · capacidade de 
e nas previsións, senón que, ade- mecanismos ·do próprio _. fytercado combate como tais camadas. Iso é 

positivo. Ademais, incluso, comezan 
a- ser agredidos sector-es sociais de 
ideoloxia conservadora por razóns 
socio-políticas, por exemplo empre
sariado que teña o seu centro de in
tereses económicos na própria Gali
za, e por conseguinte sofra asa con
secuéncias negativas da hexemonia 
crecente do gran capital, e que, iso, 
polo tanto, tamén contribua a dina
mizar. Orabén, se isto non se produ
ce cun degrau suficiente, cunha po
téncia dinámica abondo, entón esta
mos máis ameazados que nunca de 
desaparición como povo, por esba
rrullamento das bases económicas 
da nosa própria existéncia como co
lectividade. 

-Hai uns anos apresentábase ao 
campo galego como un imenso po
tencial, agora parece que hai unha 
certa unanimidade, até en partidos 
nacionalistas, de q.ue está condena
do. 

-Non considero que estexa con
denado. Está condenado pala CEE, 
pola política do Estado español, 
pero por si mesmo non está conde
nado en aqsoluto, nen creo que se
xan v.aledeiras as teses que, efectiva
mente, cada vez teñen máis difusión 
en certos ámbitos de esquerda, po
ñamos por caso en Esquerda Gale
ga, de que Galíza hoxe é un país 
moito máis industrial que agrário. 
Desde o ponto de vista da participa
ción no produto social bruto, no _ 
produto i¡iteriot bruto, é certo, pero 
desde o ponto de vista de forza de 
traballo, do continxente de povoa
ción e camadas sociais implicadas 
nunhas e noutras actividades produ
tiv&s, industriais e agrárias, segue a 
ser falso ·hox~ por hoxe. 

Pero o que me , interesa que que
de claro é que · eu son optimista en 

· que o potencial agrario, o potencial 
pesqueiro, o potencial enerxético, 
forestal, mineiro, o potencial de re
cursos capaces Rara servir de bases 
para un desenvolvimef!tQ endóxeno . 
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· ' · e auto-centrado 1da economia galega 
segue ·a estqr. aí. Outra cousa .é qué 
a dinámica da política económica se 
traduza ep expoliación ou que ~exan 
am~lados por ésa política econó!lli-
ca. . 

A partida ,vaise xogar~ na correla
ción .de forzas entre a dinámica rei
vindicativa e de toma de conciéncia, 
de elevación do degraµ da concién
cia nacional e social deste conxunto 
de cam~das e de cada unhá delas, e 
a forza dos mecanismos que seguen . 
a expoliamos, que radican agora xa 
non só no Estado español de xeito 
imediato, senón fundamentalm~nte 
na Comunidadé Económica Euro
pea. 

-Dicia qué hai que porlle unha 
medida correctora á situación · pro
ducida polo impacto· do Mercado~ 
Común. O BNG apresentou a Léi · 
de Bases . . T eñen algunha relac~ón 
coas "Bases Constitucionais" feítas 
polo Consello de Forzas Políticas 
Galegas? • .... 
· ._As Bases Constitucionais . eran 

un ante-proxecto que explicitaba as 
condicións vistas pala plataforma 
das forzas políticas nacionalistas e 
das suas organizacións de masas 
como a ANPG, para un pacto confe~ 
deral, para unha nova conformación 
do Estado. Era un plantexamento 
estritamente político. · 

O Proxecto de Lei de Bases de 
Medidas Urxentes é unha versión en 
forma xurídica do proxecto de lei de 
bases para un programa de mínimos 
de govemo; polo tanto, de actua
cións urxentes por parte dun execu
tivo galego e dentro do marco literal 
do Estatuto de Autonomia e a Cons
titución vixentes. Se desbordar _ese 
marco e demostrando que, ainda 
dentro dese marco se houb_ese von
tade política, poderíanse- pór en 
marcha unha série de medidas de 
política económica, de -política so-. 
cial e mesmo cultural que por unha 
banda fixe~en de represa frente a 
todo isto que se ven enriba e que 
ao mesmo tempo puxesen en mar
cha a capacidade dedesenvolvimen
to potenCial, non só económico se
nón sócio-cultural e sócio-político, 
que contén este país. 

Por oµtra banda poñen en evi
déncia cales eran os limites dese 
marco constitucional hoxe vixente, e 
abrigaba ás demais forzas políticas a 
posicionárense <liante do problema 

de ·xeit<? que, du unha_pe duas, asti- . · · En terceiro lugar era únha orde ·de . tipo-_de actividade· conxuntúral e tác- · 
mian .o Proxecto ·de Lei de Bases~ · Cl;lestións relativas á. actuación políti- . tica que se oriente na mesma direc- AS PRÓP.RIAS · 
qu quedaban en eviqéncia por fa-· · ca nas institucións hoxe existentes. ción que ~ses obxectivos estratéxi-. 
cerse patente que nen sequer e-sta- O~ útilizalas moito máis a fondo, de cos, entón sj que ·hai direitizacióri, se CON. TRADIC~ 10; NS 
ban di~postos a lle dar desenvolvic , rescilver a indecisión en que nos de- iso se Rroducise. Pero hoxe íso é 
mento aos cemtidos literais do marco · bq.tíamos de se estar nelas ou non unha hipótese, 11.on unha realidade · -
constitucional e superestrutural hÓxe · estar, e de estar n_elas) incluso, cos no BNG. Eu son do~ máis preocupa- · . ESNAQLJIZARON AP E 
vixente. O que quedou ~n evidéncia dous pés dentro .ou s:un ·pé· dentro e dos porque esa direitización non se 
foi isto último. outro fóra. ,Optouse por estar· nelas , produza. fü~cordo que ás poucas se- ESTÁN FACENDQ Q 

Isto non significa que fose un p~o-'" ws dous pés dentro pero non dei- manas ~e· celebrarse· a Asamblea do 
xecto de baseg, para o desenvolví- - xprnos deglutir e asimilar por esa en- Carballiño,- .e logo, dunha manei'ra MESMO CO PSOE--
mento da economía galega nas con...- . granaxe senón de utilizar esas plata- máis .insistente, a raíz das eleicións r' · ; 

dicións que nós pensamos qllle esi- formas ~orno outra frente efe comba- municipais, teño manifestado a coin- . s-E E·SQU'ERDA . 
xe, como dixen antes, o exercício da · · te. Iso deu lugar a que se tomase. pañeirós do BNG que a min ci que 
soberanía nacional, e, por conse- unha iniciativa lexislativa como a Lei me preocl.).pa é a prática política e G · 
guinte, unha superestrutura política de 'Bases, nunha circunstáncia moi . non os plantexamentos; -son de es~ ALEGA. SEGUE ASI 
distinta; polo tanto, poderes de Esta-' específica: por unha banda ·a situa- querda e penso. que o que define a 

·do para Galiza, sen prexuício dunha ción.límite no sódo-poJítico e sócio-· ·unha organizacióñ é a prática' políti- · VAJ. ALO' NXAN; DOSE .DO 
fórmula de confederación, de novo económico (neste OutonG estamos a · ca e non propripmente os enuncia- · 
artellamento a nível do E~tado espa- · .vela patentemente) e por .outra ban- dos ·que se fagan, porqué pode fa- .. NACIONAL. ISMO'.·E A. 
ñol. · . . . _ 1da a conx-1.,mturq_ política da ' crise c;la . cerse moito iqeoloxismo de esquer-
. . -Esta formulación que ·fuco 0 direita política na Galiza; <lo seu .es- da nos textos ·e cair nq in<;>perancia , 
BNG parece que foi un paso adian- gazamento', da crise da formación política de:es_q_uerdas. SUA CQNTRADICIQN-
te dentro da política que viña de- que governaba, da moción de cen- · -Dentro das institucións vostéde --
senrolando. A estratéxia do BNG sura e da conseguinte in.vestidura al- é parÍamentário autonómiéo do VAI FACER QUE ENTRE 
está xa perfeitamente definida? .Fa- temativa dunna opción pólítica coa BNG, caracterizándose, ~ e~tre ou- · · - · , 
tase de que na m Asamblea no Car- que nós non ,estábamos de acordo · tras cousas, polo uso do -humor. EN CR. ISE ANTE'S DO 
balliño, houbo un cámbio, algurts pero <liante da cal tíñamos que posi- Por ·que? Non ere en Fonsecá. hai · . . .. 
din que o BNG se direitizou... cinarnos 'claramente. - pouco nível? 

-Non creo que se direitizase . .Os En canto á direitización, o proble- -Utilizo o humor, m.oitas v,eces, 
acordes que se tomaron no· Carballi- ma dunha organización de esquer~ como mecanismo de defensa. E be.n · 
ño eran de tres ordes. Primeiro no das que se atopa nunha- área de - ·sabido que na idiosincrásia· das ca- .· 
tocante á sua própria dinamización combate instituciona~ e outra ·da po- madas populares galegas ·o humor 
interna: para dinamizalo, para po- lítica social, a política através das di- fo¡ un mecanismo de defensá e dei-
tencialo, para ampliar a sua capaci- ferentes facianas da Frente, (obreiro, . · xouno ben patel'}te· a xeración Nós. 
dade loxística, por exemplo co plan- lahrego, cultura, ensino, movimento Pero sobretodo utilizo o humor 
texamento das comisións de apoio e cidadán, ecoloxismo ... ) é algo que como unha forma de sátrizar. De 
seguimento; porque o BNG, entre vai de seu, é unha liña constante do pór en evidéncia unha série qe cou-
outras causas desde que nasceu até Bloqµ~, non é algo que houbese sas que~ aderriais, se fqse dicilas ali 
hoxe tivo que estar constantemente - que potenciar, perO'nas institucións, médiañte exabruptos, rapidamente, _ 
acudindo a todas as frentes onde unha vez que se decide e¡itrár nelas dada a .imaxe deform,ada que existía 
xurdian problemas, onde se provo- _a ·fondo , ainda que sexa cunha liña · do BNG, dirían qué xa están os pro-
caban incéndios, -por así dicilo. lso de combate, sempre se corre o·risco fet~s do nofJ. .. No intre que utilizo a 
detraía capacidade de traballo políti- de entrar nunha dinámica de asimi- sátira e o hurnor satírico para expre-
co para programar actividade a mé- lació_n palas institucións. Iso é o que sar iso, cala moito máis e ·e!úde por 
dio prazo e para tomar iniciativas hai que evitar; se iso se fai, non ten , completo calquer outra. descali~~a-
políticas. Eran unhas respostas esixi- por que haber nengun perigo_ de di- · ·ción. Até o ponto de que eu no par-: 
das pala situación e que concentra- reitizadón; pot,éncias outro pólo de lamento· galego sigo: a liña que · o 
ban os esforzos sobretodo en mobili- actuación que nunba relación dia- BNG .define; unha liña moi radical, 

· zacións e actividad_es políticas de de- léctica coa ac.tuación na base da· so- _ esp·ecialmente se ternos en canta o 
fensa frente a todo o que se n-os viña · ciedade pode potenciar no seu 'con- esp_ectro das forzas que hai no parla
enriba. · xunto o nacionalismo popular e, por . · mento; en cárnbio podemos chegar 

Na segunda orde de cuestións es- . conseguinte, o proceso de autode- a situacións que consintan, como a 
taban as relacións políticas con ou- tei:minación do povo galego que nós min hp.i ROuco, escreber un -artigo ti~ 
tras organizacións, ond~ o que se ternos que conducir e dfrixir política- tulado "Ós pr:.ofetas do non"., onde 
fixo no plano táctico foi definir- no- mente. Orabén,_ se nós caímos na me permito devolverlles a- pelota: os 
vas liñas de' actuación política que trampa de, por meternos máis a fon- . profetas do non son os demais.-
significaban ter moita máis iniciativa do nas institucións, sexan munici- De:todas as maneiras se se pr~sta 
política, recuperar 1,mha iniciativa país, sexan no parlamenpño, ou se- tanta atención ao . meu humor, é · 
política que ti.véramos, (o.nacional.is: _ xan as que sexan, nos metemos na · porque _non existe humor a1Y,porqu~ - · 
mo frentista e popular) e, por conse-' dinámica de integración e, polo tan-. son o único case que. o fago, ainda · 
guirite, forzarás outras organizacións to de asimilación e de paulatina re-· . que paree~ que __ estoi:l c~an~o certa 
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o·BNG NON XlROU 
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GALIZA TtN SAIDA 
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políticas a posicionamentos explíci- núncia na prática. polític~ aos nosos escola. Pero o importante e que a 
tos <liante das nosas iniciativas. plantexamentos estrat_éxitos e ao · -~ ápaxina seguinte! ·. DINÁMICA 

i -'MOBILJZADORA; }OMA 
DE CONCIÉNCIA E. -~:
COMBATE DAS r 

. CAMADAS POPULARES. 
·MÁIS AGREIJIDAS. VAIA 
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.·~ (ven da páxina anterior) 

,liña que segue o BNG- dentro do
par'larnento non resulta asimilábél 
pala institución. O debate do pro
xecto de Le! de Bases foi a demos
tración máis contundente de que 

_ nós non estamos asimilados polo 
parlamento e que son as forzas polí- , 
ticas qúe se declaran autonomistas e 
qu~ din que con este estatuto se po
den facer moitas causas, ¡:is que non 
~on capaces de asumir a.lgo que 
efectivamente permitiria pór andar. 
non digo a solución dos problemas, 
son incapaces de asumilas. 
. O par.lamento .é , ademais, unha 

institúción que á parte das eivas cdñ-
. xénitas de non ter soberania política · 
(senón competéncias delegadas. ou
torgadas polo Estado) ·está chegando 

-:Que fái falta log~ para dar ese nalismo de esquerda. Que sexa .non 
salto? · . . o motor que mova. que o ·está a fa-

:-Necesítase ún co.nxunto· de fac- c·er .desde sernp,re .. (por isa digo' que 
tares que resulta bastante complexo ~ - nós govemamos. n.o sens'o de levar 
e ,ao quer !10S estarna~ aproxim¡;m-.. _o gov: rnalle da .. nau.-o .leme . Rº'.que 
do. penso eu. En primeiro lugar fai . so;nos os qu~ 1rnpnm1_mos a d1rec 
falta que. efectivameAte. a socieda- c1on do proceso) seno_n que: ade
de galega. as cam¡;:idas populares, te- · _ mais. goveme no próprio senso da 
ñan unha capacidade de presión palabra. Qv~r d1cer. que .polo me~ 
efectiva. de. modificar .a correlación · nos. sexa a forza detenl'.'ltnante en 

. de forzas ·tocantes ao estado. ás ra- ca!qt..1er s'ülución d~ govemo que. se 
zóns .de estado . . e aos poderes so- ( qu~ira facer na Galiza. · ~ 
ciais que .actuan através directamen.- -Como ve o feito de que forzas 

- te do Estado. En· segunqo lugar fai que se dedaran naéion_é;ilista non 
::-falta que as contradicións entre as participen na Frente? 

· esixéncia:s yolític.as da _Gafiza ~ a ~Esa .co'ntradición · vai~e resolver 
preponderancia .. q~~ amd?.· ex1ste na ·medida en· que 0 BNG non co-
hox.e .. das orgamzac.1 ons poltt1cas es- meta er.ros. Na medida .en que 0 
tata1s. sexan de d1r~1.tas como CP se, Bloqüe teña cada vez máis capaci--
xan de pseudo-e_sque:das como o dade ·.de in)ciativa política e. por 
P.S~E. que . as suas p~op_nas contra- conseguinte. ·· de' abrigar. ás cierna.is 
dte1ons ch egue~ a esgazalas . . fórzas a posicionarse. tamén , terá . 

De fe it6 o proceso comezou ?<ª en que ~faéa ntarse a' prátléa pólítica 
· CP. e a aparición de Co'alidón Gal e- eféctiva "de qrganización·s cham·adas . 
ga na reformulación actual. ainda naC'ionaltstas «:ornó Esquerd·a Gale-

. que non ?exa un fenómeno de nq.- . ga. Eu non descalifico a Esquerda 
cionalismo prophamente dita. é un Galéga .' a priori. O que nego é que 
fenómeno positivo ' n,,a medida· en existan duas estratéxias definidas 
que esgaza esa direita·. e cria un ins- que estexan 'Confrontadas: a estrat@~ 
tru~ento político coca]· uns sectores · xia do BN.G e a estratéxia de EG. 
conservadores. pero con intereses Eu non coñezo a .e·stratéxiá de EG. 
centrados na Galiza.. pretenden ne- No último .congreso. sendÓ un parti-
gociar. freflte· aos dem~is. polo tanto do - p6lítico_ PSG-EG; . nada ·m~nos 
xa non nes poden ·pasar a ·apisona- que : is9. pois tivo que aparcar a po-

. dora por aí. Pero agora está empe-- · . néncia--i.dgolóxica sobre o socialismo 
zando·a sair á superfície -a crise den- , e a· ponéncia sindical. Unha forza 

a unha situáción de esperpento ab
soluto porque, en primeiro lugar: o 
espectro das forzas que o ·eompoñe'n 
impede que exercite sequer as s.uas 
próprias competéncias sobre proble
mas relevantes. En segundo ·Jugar, 
porque.cando as exercita quedan .en· 
letra morta xa imediatamente. pois. 
se son de control sobre o executivo . 
este fa¡ caso omiso . na maio.r parte 
das veces: acaba de acorrer eón Si- · 
degasa. Isto dá lugar ·a que o ¡)arla-· · 
mento sexa cada vez máis esperpén
tico e máis desastroso. O que acorre 
é . que penSO;- mesmamente po]a 
nosa préséncia rio parlamento '(non 
digo só por esta preséncia), a xente 
cando ve que o Parlamento non é 
eficaz, . ~n · vez de chegar á conclu
sión de que . aqui calquer forma de 
auto-governo, como a aufo.nomia, é 
superflua e algo .do que se pode ' 
prescindir, a conclusión á que chega 
é a qúe o que fai faifa é que ·exista 
un parlamento qu,e teña soberania e 
onde as iñstitucións teñen capacida
de de · resolver os problemas. Non 
chega a ~ente. por conseguinte. á 
conclusión de que este parlamento 

· non funciona, podemos pasar ·de 
au1o-govemo e valeria un Estado 
como o que' houbo sempre hisfori
camente sobre Galiza, senón que o 
·que fai falta é que este parlamento 
funcione , teña contido de sober.ania 
e capacidade de decisión políticé;l. e 
outro tanto de govemo que poda ser 
inv.~stidq por ese parlament~ . . 

tro do próprio PSOE. Eu dixen hai política que. ademais non é unha 
m~is de sei;S meses ql!e o dia que se frente. senón un partido. é absoluta- ' 
decantase ~ crise de AP na Galiza. mente ·incríbel que non poda definir 
empezaria a sa·ltar_a crise do PSOE. . ·no congreso unha ponéncia sobre o 
Non fun profeta. pórque non · son socialismo ·e .outra tocante ao sindi
profe.ta, pero -o certo é que os lios · ·cálismo--de clase. Por conseguint.e 
-dentro do PSQE son gordísimos. . dificil mente se pode falar de que 
moito máis-que os que os meios de existe unha estraté.xia. De feito EG 
comunicación deixan _traslucir. Por ,ten sido até hoxe u.nha vida política . 

· conseguinte esa é outra condición · centrada paso a paso na conxuntura 
que se. está camiño de producir. · específica de cada momento. e nor-

En terceiro lugar, en .correlación malmente da con~untura eleitoral. e 
con· isto, a rotura do bipartidismb, toda a sua actividaqe política vai por 
que non .é · só un feito positivo per ese vie~ro. Eu o que non .fago e des-
se, pala dinámica -parlamentária ou · .calificalos. sirripiesmente considero 
causas polo estilo. senón porque o que se nós ternos á iniciativa política 
bipartidismo é . 'exacerbantemente -suficiente para plásmar a nosa .coe
desaxustado e· contraditório coa es- réncia prog.rafnática e non só ideoló-

·trutura interna da sociedade galega. . xic~. irnos obrigar a· Esquerda Gale
. Finalmente fai falt~ que. con todo ga a decantarse e a definirse; se non 
isto. o liderazgo político do país co- .o fai non terá eutra· posibilidade de· 
rresponda ·definiti~amente ao nacio- vida política 1qÚe a vida ·parasitária a 

. respeito do PSOE. O mao-é .que. a 
· min : dame . ·a impresión'. EG. o que 
propón é-chegar ás eleióóns do · 89 
sendo unhá alternativa ao PSOE. 
pero sabendo que non vaJ a despra- ·· 
zar ao PSOE. máis si obrigalG en 
todo caso. eles pr~tenden · a .que 
canten con ~les para unha hipbtéti . 
ca coa!' ión de governo . Se EG. v¿ii 
por ·aí vai alonxala do nacionalismo 
porque tactkamente .está xngando a 
asociarse cunha foma españolista. Aí 
hai unha grave tontradición que vai · 
facer crise daqui ás eleicións_ do 89 .. 
.e. que EG terá que posicionarse . A 
única maneirá de que isto non oco- . 

1 rre~e asi .. seria que o BNG comeiese. 
erras. propiciar o de.ix]lr.lle via libre 
a un ha áltemativa como EG para · fa 
cer este xogo que. a mil! paréceme 
moi equívoco. moi contraditório in
ternamente e que debe conducir. en 
definitiva. a unha decaAtación. Se é . 

·que verdadeirameñte é nacionalista. 
-..cara o campo do nacionalismo. Nes
te país segue -' habendo un Rubicón 
entre as f orzqs españolas e as f orzas 
autóctonas e esta contradición esta
se ·agudizando porque cada vez nes
te proceso poHtico priva máis a con
traaicióri Galiza-Estado que direita-
·esquerda . _ 

-Pero tamén hai xente fóra da 
frente · que di situarsé pola esquer
da. e até xermolos de loita arma
da ... -

-A min que · se situe xente á es
querda do BNG. que se situe organi
zadamenle . que, tire do proceso de 
autodeterminación. a min non me 

· parece mal. paréceme ben . Eu son 
de esquerda~ e por 1so non me mo
. lesta que haxa-outros máis á esquer.__ 
da que eu. O importante é que se
xan de esquerda na prática e en tirar 
para diante do práceso_ non que 
sexa aventureirismo ou puro ideolo
xismo ou pura fantasia . Aí está o 
problema . Por que?. Pois porque se 
fai aventura dana o proceso no seu 
conxunto. Se fai mero .ideoloxismo 
esterílizase póliticamente. e se · fai 
goch.ismo. xa sabemos ao que con
tribuiu sempre o gochismo nos pro: 
cesas revolucionários sérios: véxase 
senón o que pasou coa extrema por
tuguesa·no govemos 'de Vasrn Gon
c;alves. 

I , 

· -Hai xé~te que· tenta pólo a vos-
. tede , como. unha tara avis"deritro do Í 

BNG. Encóntrase perfeitarhente en-
· cai~ado?. -

-Se non me sent1se perf e1tamen
te enca1xado non me teria integrado 
xa no B_N(; en 1982. No BNG que . 
eLJ me encaixei. e-orno tanta ou·tra 
xent¡; que fora "·auto-excluída ná 
ANPG. n.a xente do PSG: etc. : como 
roda ~ta xente. sentinme pert'eita
mente encaixado no BNG porque 
era. un novo proxecto .. E non ' un 
novo proxecto nas cuestións esen
ciais. senón na formulación. na .me- . 
rodoloxía . na forma .de organizarse 
.e lago no método operativo a seguir · 
no traballo político O encher de 
·conrido o BNG levou. secadra. máis 
tempo do que teria levado se non. 
tivésem_os que es1ar. como dixen an
tes. de apaga-lumes. que era en- case · 
todos 'os pontos do país. 

-Coa sua capacidade de lideraz- 
go. non se lle pasóu ou pensa neste 
momento constituir un partido. ain
da qu~ sexa dentro do BNG. 

- Non. incluso eu fun dos que hai 
ano e pico. cando empezou a facer
se patente o problema da forma en 
que actuaba o PCLN. recén consti
tuido en partido dentro do BNG e a 
sua confrontación coa UPG. os co
lectivos de independentes pe'ISaron 
seriam nte en organizárense ao xe1-
to dunha organización partidána_ 
ainda que sen o contido programati
co e as bases ideolóxicas homoxé
neas dun partid Eu fun d0s que 
me opuxen a que 1 to se f1xese. mes
mamente porque nós tiñamos moi 
claro que o B G era unha frente . 
non de partidos. e se nós facíamos 
iso podíamo conmbuir. mália nós · 
mesmos. e involuntanamente. a si
tuar ao Bloque como unl:ia Frente 
de partidos e non como unha frente 
asambleána que é o que é. con par-

- t1dos dentro. De xe1to que nunca ti 
ven esa pretensión: é máis. cando 
xurdiu esa idea. que tiña m01tas ra
zóns de ser. fun dos que apostaron 

. para non chegar a iso. O que non 
significa que se se deseñ circunstán
cias que me abrigasen a optar por
que se levasen adiante. isto ocorrese 
a~i : que se COí]Stituíse dentro do 
B G outro partido. Pero nunca por 
razóns de liderazgo. a min góstame 
moi pouco. Custoume _moi caro ser 
líder apesar miña no PSG_ pagueino 
caro con catro anos de inferno e iso 
non é un bocado de bon gasto para 

· ninguén . · 

-Vostede, ademais de politico .. é 
un intelectual Como ve o papel dos 
intelectuais hoxe? Non arred<tn 
m_oito {jo compromiso polítice? 
- - Ese é un fenómeno que e tá no 

contexto do que está ocorrenclo no 
Ocidente europeu .. para _situarnos 
xeográfica e polit1camente. ond 
existe un desarme ideolóxico da s
querda frente a un con tanre rearme 
da d1re1ta . Naturalmente que frente 

' a este rearme da direit a esquerda 
se desarma de maneira cuase siste
mática: algo terán a ver con iso os 
intelectuáis: será porqtJe os intelec
ruais da esquerda non cumpren o 
seu· papel como tal e. polo tanto, si 
que estou de acordo co diagnóstico 
de que é bastante !amentábel o .. pa-

. norama xeral dos chamados intelec
tuais dá esquerda. 
· Por · outra. banda eu queria dicer

ch.e que eu non son intelectual pro
priamente . senón unhá persoa que. 
sinte curiosidade por moitas causas. 
curiosidade -intelectual e .de sensibili
dade . . unha persoa que ten unha 
cosmovisión determinada. que lle 
gosta reflexionar e expor as reíle- · 

· · ·xións que fai ... . se todo isto é ser .in
telectual. se.cadra son intelectual. 
pero. de todos os xeitos son prin:a
riamente un rnmbaten_te do nac10-

, nalismo. porque me cadrou na~ce~ 
e vivir !'!este país e· por cqnsegumte 
ser minimamente co'erente coa si~ua~ 
ción .miña dentro dunba realidade 
obxectiva'. De non ser 'asi sería máis 
artista por libre e na casá. O 
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·Pala.Robre imaxé gue omréceu-
o seu ROrtavoz, António Carro nun debate 

O PSOE cesou 
á directora do· Contrafío· 
A pobre imaxe que ofereceu 
o portavoz do PSOE, , · 
Antonio Carro; no debate· 
que co lema Cara .unha 

· Galiza Nova emitiu ó 
programa. Contrafío, o 
pasado martes día 24 na 
Televisión Gale9a, motivou 

. a airada reaccion dos 
socialistas no Governo 
Autónomo que esixiron o 
cese da directora Amélia 
Garcia. O redactor-xefe de 
Radio Popular de Vigo e 
director do programa diário 
da mesma emisora Jaque a 
la Actualidad, Xosé María 
Palmeiro, aceptou relevará 
xornalista cesada sen dar 
nen9ún xénero de . 
exphcacións aos seguidores, 

, do programa. 

. O programa Contrafío cumprira 
seis emisións o pasado dia 24 
con este debate no que Carro 
Fernández foi enérxicamenfe in
terpelado polos representantes 
do PSG-EG e BNG a respeito da 
reconversión industrial, as reper
cusións para Galiza dos progra
mas económicos do Governo 
central e a crise da comarca de 
Ferrol. Na véspera deste progra
ma, os socialistas presionaran 
ate última hora por evitar a parti
cipación doutros invitados e lo
orar o boicot da emisión. 
~ O director do 1VG Xerardo Ro

. dríguez anunciou na tarde do pa
sado dia 27 de Novembro a 

Amélia García· qüe teria qué re
nunciar a dirixir o · programa 
_como consecuéncia das pre
sións que nese sentido estaba,a 
exercer sobre el o PSOE. Previa
mente, ~odríguez .impuxo a 
Amélia Garcia ~ condición de in- -
tervir directamente na eleición 
dos temas a tratar e dos asisten~ 
tes a cada d~bate, ao tempo que 
desbotaba o programa previsto 
para o martes dia 1 de Decem
bro sobre o tema A Normaliza
ción Linguística, para o que esta
ban invitados Martinez Randulfe,· 
deputado do PSG-EG, un repre
sentante da Mesa pola Normali
zación e dos qepartamentos de 
N_ormalización da Xunta, de Eus
kadi e Cataluña. lnvitouse tamén 
9 un representante do PSOE. Np 

- canto deste programa, despois -
de ser ampliamente contestado 
o cese de Amélia Garcia, o xor
nalista Xosé María Palmeiro 
apresentouse ante os tele-es
pectadores o martes 2 de De
cembro como novo director ·de 
Contrafio sen facer alusión nen
gunha ao - conflicto. "Trátase 
dunha nova etápa da miña grata 
e gratificante relación coa lVG", 
explicou ante o público o pre
sentador de recámbio. 

A asamblea: de traballadores 
da Rádio autonómica denunciou 
a existéncia de "presións poi íti-. 
cas sobre Amélia García, nun 
claro atentado contra a liberdade ~ 
de expresión". Tanto o BNG 
como o PSG-EG apresentaron 
senllas perguntas parlamentárias 
sobre este cámbio. Xosé Manuel 

{pasa á páxina 23-) 

·CUSA (1) 

Cheg.ou Fidet e ... 
contihuou a diverSión 

Comezamos aquí unha 
série de relatos, escritos 
por Alfonso ·Eyré, director 
deste semanário, sobre · 
Cuba, despois ,da sua 

·recente visita á pátria de , 
· José Martí. Estas ' 
impresións, cer:tamente .. 

persoais, tratan de dar a 
· coñecer a imaxe· dLin país 

aoque, ·a·cotio, se nos · 
. presen~a totalmente 

deformado, de inscrebese. 
na x~ira de relatos que 
comezaran con· estados 

como os da ROA ou 
Hungría. · 

Eran as catro men.9s cinco de 
mericer e non raiolaban ainda 
as primeiras luces, porque en 
Cuba o sol chega de súpeto . 
(como se tivese presa por bi
car tan fermosas terras) é vaise 
de pronto (xa que doutro xeito 
seria imposíbel a despédida}, -~ 
a festa continuaba nos Xardins 
do ·Hotel Nacional como .clau
sura do ~e:>ngreso Mundial de 
Estudiantes~ Unha conga -
imensa rodeaba a piscina e 
bailaba por todo o xardin; nela 
danzaban persoas de máis de 
130 países: loiras, negras, mo
renas, mi.Jlaté\_S, chinas, índias, 
árabes_: Eran as catro menos 
_cinc<;> da madrugada e chegou_ 
Fidel. · 
· Avisoume Panchito, un diri
xente das Xuventudes Comu
nistas de Cuba. Sacm,míe. da 
cadea-:baile, colleume por un · 

. '· 
brazo e díxome: "Está aí Fidel, 
veno saudar'~. Olleino con cara 

. de asombro, perq. xa correndo 
para o hall do 'hotel. Como pu
den acerqueime até o Coman-

. dante que xa estaba rodeádo 
de múltipl~s persoas. ·Había 
quen o-vitoreaba pero el prq
testaba· con cachondeó: ·"Cá
llense, por favor que __ no me de
jan disfrutar", dixo mentres bí-

- caba a unha moza e admitía as 
críticas que esta Íle facia en re
lación á Historia de Cuba que 
daban l'IOS centros de· ensino. 
Logo, sorrindo, e mirando para . 
a xolda, diría: "voulles ter qu~ 
facer a todos a proba do Sida':. 
Despois de cQmpartir un ar:ia
co con todos, e saudar á-dele
gada dos estudantes ianquis, 
marcharíase outravolta sen im
portunar a festa. 

Porque Cuba é,- sempre, 
unha imensa festa. Unha visita 
a estas illas botaralle a calque
ra por terra o famoso tópico de 
que ·"as xentes dos países so
ciálistas son tristes". 
. Pero 'o pavo de Cuba· (que 
leva dentro o cante e o canten
.to) vai moito máis .alá. A sua 
alegria sentida e expresada 
·dunha forma ' liberadora, como 
corresponde a unha sodedade 

. ·que xa. derrubou múltiples ata
duras, úneselle unha comuni
caciqn espontánea (froito sen -
dúbida do cruxol de étnias no 
que se f ormou a súa nadón) e 
unha amabilidade, que fai . 
como nunca verdade aquilo de 
que "ninguén se sente forastei
ro". 

MARTES· 8" ·DE DECEM.BRO ·oE -1987" 

MOSTRAS E EXPOSICIONS 

1 Estampas de llia Bechokv, humorista 
búlgaro de grande prestíxio internacional 

1 La Codorniz a revista que marcou ünha \ 
época de humor. Exposición dos 
exemplares máis significativos da 
devandita revista. 

IMostras dos t,aballos.apresentados ao 
concurso ~'O humor na escola" 

1 Mostras dos traballos. apresentados ao 
concurso "Curwca do humor!' 

ACTOS 

1 As 17 h. inauguración da~ Xomadas e 
apresentacióri da mostra de Ui~ Bechokv 
a caigo de Xaquin Mann. Agresentaclón 
dos1vídeo_s "Sácalle:0s olios" e "Te~ceiras 
Xomadas do ~Humor" (1VF)_ 

1 As 18 h. 'a:present~ción da· ·publicación 
.Prémios Curuxa 85-86 (Libro no que se 
recolleñ os traballos gañadores nas duas 

· edlcions anteriores _da· Curuxa): 
- -Apresentaciáó.on do libro a, cargo de 

Antón Cortizos, Femando Alvarez e 
António Orozco" 

1 Ás 19 h. conferéncia sobre "La _ 
Codorniz e o humor no Estad0 español a . 
cargo de Víctor Vcidorrey (redactor xefe · 
de La Codorniz, humorista e realizador'de 
telévisión) -

1Ás20 h. entrega dos prémios de.Humor 
na Escala e Curxu9. Entregaráselle a 

;-Cun.ixa de Rorirq ao Sr: Aguirre 
Gon.zález, Presidente de Agroman.SA . 
en · recoñecimento dos 29 anos do 
concurso Paleta Ag!omán de _Humor 

_SOCllDADl/29 · 

Á comunicación cos cuba- . 
n?s entáblase de forma espon
tanea, sen·.rec·eos1 .r:eticéncias 
_ou dobraxes. Comunícanse 
porque , ~eí\ten esa necesida
de, e ma1s-se es galega, ou es
pañol, ou se es un español ga
lega ou un galego español, 
que as causas na maioria non 
estan moi claras . . Cando un 
afirma que...:non é español se
nón galego, exclaman un "Ah, 
sí, claro, todós los -españple.s 
son gallegos". 

Pero a simpatia cubana que 
· recebes por galquer lado que 
vas, non se traduce nunca en 
sumisión, en vasallaxe á hora 
de ser atendido nos estableci
mentos públicos. "Unha sorri
sa no · centro", · con un "sí, mi 
amor" que ben pqderia funci9-
nar corno slogan turístico, non 
quer dicer pleitesía: O cubano, · 
sacudido o xugo do capitalis
mo e a molida ianqui, non se 
sente escravo do traballo . lsto 
fai ; que, xunto con outros fac
tores entre os que destaca o 
clima e a mesma conformación 

. como povo, que o seu ritmo de 
-~raballo _ ~exa diferente (oeorre 
en todos os paises cálidos) o 
que leva, falsamente, a que se 
utiliceo outros tópicos como a 
desgana · ou ·o abandono pala 
falta ·de incenHvos que com-

. ·porta' un sistema socialista. 
Nestas e neutras falsedades 
incórrese sempre cando se 
analisan comportamentos ou 
situacións partindo de realida..: 

; (pasa á páxina Z3) 
AL~ONSO EYRÉ 



J IV Xomádas . sobre língua 
e ·administraci.ón 
Desde. o dia 1 de Decembro 
véñense en Compostelá as IV . 
Xornadas sobre Língua ~ Ad
ministración que convoca -.ª 
AS'ociación de Funcionários 
para a Normalización L!ng~í~
tica da Galiza, co patrocinio 
da Dirección X'eral de Política 
Lingüística da Xunta. · 

No programa destas· xorna
das-está prevista a participa
ción do Xefe do Servicio de 
Euskaldunización do· Instituto . 
Basca da Administración Pú- · 
blica, asi como dos seus .ho-

. mólogbs de Valéncia ~ Cq.ta
lüña, que trataran de Escalas 
e Institutos de Administración. 
Na parte adicada ás Políticas 

Lingüísticas_'.· nas ' Comunida-
.des Autónomas; intervirán o 
xefe dos Servícios Xurfd'icos 
da Dirección Xeral de Política · 
Lingüística do Governo -Bas-

. ca, María del Carmen Gar
mendía, o profesor de Socio
loxía· de Valéncia Rafael Nin
yoles e o director de Poiítica · 
Lingüística da Xunta, A~olfo 
de Abel Vilela. O experto. en . 
temas de direitos lingüísticos 
Jordi Martí falará ·nesta xo.rna- · 
'da de Instrumentación Xurídi
ca das Políticas Lingüísticas.-

No dia da clausura, será 
.apresenJado un panel de ex
periéncias sobre a política lin
güística nos concellos. .o 

1 VolVeuse pór a Primeira: 
pedra do monu.mento ·· 
antiforaL de Sobredo 

·,. 

\. 

A 'loita arJtiforal · ·galega, ag:ora 
que está a dar ainda as úlhma&
pancadas,, volverá ter monumen
to en Sobredo, parr.óquia .de Gui-

. llarei. 
· O sábado dia 28 recolocouse 

· a primejra pedra qeste símbo19, 
·dinamitado en 1936, coa asistén
cia ·de , supervivintes do movi
mer:ito agrário galego de antes 
do levantamento fascista, asi 

·como de familiares, paréntes e 
·achegados. das tres vítimas que 
foran asasinadas en 1922.-

·A i·niciativa de recuperar . este 
monumento, inaugµrado -1 O anos 

despois daqueles sangrentos e 
valerosos SLJCes0s, partiu dun 
grupo de. viciños, · asociacions 

. culturais e · comunidades de 
· montes , conseguindo a axuda 
· dos concellos de Tui, Salceda e 

Porriño. 

Xosé Abalde Alonso, en .riome 
· da tomisión xestora, .pronuncio u 

unhas palabras para .' recordar 
aos labregos que se uniran para 
loitar contra o sistema de foros e 
o caciquismo, -o que viña ser o 
mesmo que a loita . polo desen-

. volvimento da Gafiza. O 

Aberto até as 9 da noite - ~p~rcamento gratis Por compras superiores· a_ 2.000 ~s. 

. . . A.NOSATE:ali. 
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como quen· di 

Carta 
1'aberta .ao 
m~u :amig9 
Isaac · Díaz .. 
Pardo 
MANUEL LUEIRO REY 

Q uerido Isaac: Déronme 
ledicia moitas· cousas 
das que dis na entre

vista de A NOSATERRA, aín 
da que, (e nesto lembro o 
que me dicía de ti o noso Lo
renzao Varela) por tempera
mento, . non soltas de todo ·ª 
túa carraxe, por medo, ce
cáis, a ferir cqa verdade crúa. 
Mais para quen te coñece, 
sabe. que no teu · sentimento 
as coüsas rebulen , e o mes
mo ~pamcen nunha ollada 
esguellada como nun silenzo 
que eseoita, e o que a .voce 
que cala. estacho dicindo o 
peito. Xa ves: como eu digo 
tamén, son os mesmos de 
aqueles anos. Na Galicia de 
hoxe "noméase presidente 
da Xunta a un aviador fascis
ta ". ¿Qué dirían de todo isto 
aqueles homes con que ti 
conviviches en Buenos Ai 
res? Nin se sabe. Penso que 
sería tanto o noxo, que só o 
silenzo· ·sería a resposta. 
Como ti fas. cando xuzgas 
cousas que arrepían . . 

A onde irnos, querido 
Isaac, polos carreiros ql!e 
nos queren levar? ... . Ti ollas 
algunha saída a todo esteba
rullo?... Pensas que Galicia, 
sen homes como Lorenzo 
"que era comunista " (son as 
túas palabras, as túas verda
des) ou Dieste "que tiña un 
coñecemento grande do ma
rxismo", ou Castelao que lle 
di a Prada en carta, que to
dos coñecemos, "en ningún 
outro país do mundo (e esta
se referindo á Unión Soviéti 
ca) · se aterece mellar porvir 
aos trabal/adores ", e outros, 
e outros, e outros, que ergue
ron a cultura de Galicia de
fendendo a liberdade e a xus
ticia polo mundo mergurento 
do desterro,'mentras eiquí os 
galopíns deixaban ir, para 
despois recoller o froito como 
se eles fixeran algúns estarzo 
en conseguilo? .... A ningures. 
· Pois claro que é un teste
muño o que ti afirmas: "O la
bor dos exiliados foi impor
tantísismo e aínda non se ten 
contado o sacrificio volunta
rio ao que se someteron en
tregando a súa. vida". .Pero 
non agardes que alguen o 
faga. Hai moita xente que 
non. quer que se faga: os lam~ 
pantíns. Non lle interesa que 
a xente de hoxe saipa quen 
foron aqueles homes de onte, 
pois desa maneira, . a xente 
de hoxe, ollaría a tremenda 
diferencia humán , intelectual, 
sentimental, antre uns e ou
tros, e aínda teñen a cara ben 
dura, para resistir o que se 
lles bote, loitan por fuxir desa 
proba. Non · qu.eren que al
guén cante a historia como 
foi. Queren que todos canten 
a historia · como a ele·s lles 
conven. E cando algún se vai 
por un camiño dos que a eles 
non Ues interesa, xa saben o 
que fan: marxjrralo. Eles q~e.
ren consegui ... lo 1'excelent1s1-
mo señor" (non .. ollas que S!3 
aéordbu que a tód'olos . que 
foron presidentes da . Xunta 
que se lle conceda "ese ho
nor', para que poidan tace.lo 
figurar " na . esq~ela da sua 

(pasa á páx~na 23) 
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Se; líder ao longq do tempo 
E . supon vencei:_moitos atrancos. e . 

sta é ~ nasa homenaxe ªº xomalismo obxectivo a m 
conseguido só ca esforzo, ca entusiasmo' . . . 

ca rigor, coa profisionalidade~ N_ada nos fará cambiar. 

N·· ~28 _ . A NOSA TEBRA " 
1. DE DECEMBRO 1987 
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Cicciolina· na GaHza-: 

· · . A BOBA DllllA 
N" 328 - 3 DE DECEMBRO 1987 

1 

Queres ver url paspá.n?:.po'111e t.JAha teta na ·man 
VALENTIN CARRERA 

~infJuén p~de~!ª dicer que Óc~ 
crohna utilice barbas postizas!! 
nas· partes, ainda que os carteis 
que-anúncian o seu espectáculo 
e os seus vídeos de porno duro 
apontan nesa direción. . · 

O único seguro é que ela é un 
espectaculo vivinte. 

Cando chegou ao aeroporto 
de Peinador, con · duas malas e 
cara de provinciana recén saída 
da casa, moitos periodistas aín
da non p hegaran, pois estaban 
convocaaos para a unha e média 
da tarde. 

O avión de Cicciolina adian
tous~ (ii) máis de quince minutos 
e a máis fermosa e famosa depu
tada italiana cruzouse no aero
porto co señor Ministro de 
Transportes ·e Comunitacións,. 
don Abel Caballero·. · 

Mais o "cruce" non estaba 
previst.o e o cicciolino psoecialis
ta Caballer~ non quixo saber 
nada da deputada radical dos 
peitos . de ouro e refuxiÜuse na 
sala de autoridades, fortemente 
protexidQ por unha morea de po
licias nacionais. 
· Pior para el. O espectácu¡o es
taba a comezar. .. . 

C~meza o esp'ectáculo 
Eran xustamente as trece horas 
cando a divina Cicciolina ·desco
briu por priineira vez no chan de 
Vigo .ª s.ua teta esquefrda, cáse
que ritualmente, coa mesma nor
~alidade coa que o Papa Woj_tila 
brea o e.han ao chegar a un país 
calquera. . · 
. A cousa foi en frío .. sin -vir a 
c~nto, ant~ unha dúcia de perio
distas, algun que outro pasaxeiro 
despistado· e os aduaneiros da 
Garda. Civil, que dende únha dis
táncia prudente, ollaban o pezón 
sonrosado· da Cicciolina, ocul-. 
tando ·o sorriso nos bigotes. 

"Este é un p~is subdesenrola
do" protest~ba álgl:Jn _ puritano, 
mentres a rubia osixenada, .en
volta nun vestido de ·vola·ntes va
poroso~·. mesmo org~ndi, repar
tra sorrisas por·aqui· e por alá. 
. Trinta e cinco anos, ;;:ibrigo por · 

11ba dos delicados ombreiros e 
pronunciadísimos tacóns color 
rpalva, dun feminista esvaído, 

médias.case brancas; brillantes e 
guimalda de flores artificiais éQ
roando a sua cabeciña de nena 

' .travesa. Diríase que Cicciolina 
está feíta de mármore de Garrara 
igual qué Kariria Falagán está fei
ta en granito de Porriño-. 

· Os hábitos perfeitamente perf¡: .. 
lados . en vermello rechamante e 

· chamativo, erotismo ben · dosifi
cado, a Cicciolina comezou cedo 
. a marcar distáncia~ . cos fotógra
fos, non consentindo .que lle to
masen nengun primeiro plano: 
'.'¡D_ue metri!,_ ¡due metri-!". repetia 
rnsrstente, escondendo a -cara e· 
os peitos bai _larin~- tras dun osiño 
de pelucf:le c:hamado Marco Pa
nella, en -honra do líder radical 
.italiano. . · . 

O resto da xornada sería case
que un ha pelea entr!3' os fotógra
fos, que precisaban facerlle as.~ 
fotos mais provocativas e orixi
.ríais, ' e ela, a exhibicionista Ci.c
cióliná, que precisa dos-· fotógra:
fos como· os .demáis precisamos 
do ar pra respirar. 
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Ánxel lglésias 
Os ollos de Ci_cciolina, duas chis- amasando os brancas senos 
pas cheas de vida .. , sempre so- . ppr entré os que. se columpiaba 
rrindo, refulxián· co,ma duas es- ~n cruc~xo de ouro, e co grave 
trelas cando á unha e cinco mi- nsco de coller un catarro de pei-

. nutos a porno-·deputada facia o to. 
s~gundo destape da xornada, Por último, detrás do "camión 
pondo as duas mamas ao des- da prensa", ian Cicciolina e Tel
coberto ante os papanatas- vi- . mo nun Triu.mph TR7 descapotá
gueses, mentres o pomo-empre- bel, ro,xo, arrodead~ de fotógra
sário Telmo facía~le o presente· tos, camaras e curiosos motori
dun ramo de flores. Case se ctiria _ zados que xogaban a facer a 
que de flores ventureiras, pois de ·Volta Ciclista a Cicciolina . 
seguido coñeceron 9s bicos e as O piar de todo foi ter que 

· Cé)rícia~ da simpática Cicciolina. aguantar a presenza do manager 
O -percorrido polas ruas de de Cicc;iolina, un anano con cara 

Vi~o, .na mañá do domingo .. es- de mafioso siciliano e risa de ca-· 
plendrda de sol outonal, tivo aJgo dáver, engulido nunha americana 
de caravana eleitoral terceiro- n~gra, chamativa garabata e lu
mundista: deste terceiro mundo crn~fo nar~z aguileña, coma un ta
que tamén ternos 'aqui ás .portas c~.~m no antroido, e que, apesar 
da casa, en~ ttália ou no . noso drso, non lle ~scondia un tremen
país. · do. grao, modelo proxeneta, na 

Un camión ruidoso ecoaba o me1xel9 esquerda. 
claxon, abrindo -a caravana. De- e· 
trás viaxaban os fotógrafos d$ i 1cciolina al agua! 
prensa que non perdian ocasión O paseo polo porto esportivo de 
de sacar a Cicciolina nas poses Vigo, entre. os veleiros amarrados 
máis provocativas, case $empre ao pantalán, foi unha provoca-
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9.ió~. . El:J gritaba todo o rato: 
,Crccr~hn~ ~I agua"!, maxinando 
u~ha C1~c1ohna m<;>llada comQ un 
prto, ~a_rnd~ das águas suxas do 
porto vrgues: ·Unha Venus porno 
.ou unha serea das que tanto 
go~taba o cicciolino Cunqueiro 
Ma1s non houbo sorte. · 
. A test~ porno..:política segaíu a 

base de . ost~~s. camaróns, viei-
.. ras; santiaguinos; centola da ría 

e o~tr~s erases de mariscos 
afrod1s1acos, con e sen "barbas" 
Sen _que . fal~aran unhas tapiñas · 
de pizza 1tal1ana. 

A qicciolina, ~een·c~mación de 
Afrodita, d~part1u mo1 agarimosa· 
c?s .xc:>rnalrstas, en especial co 

. ·c1cc_t0fmo Fer~ando Ramos, con
vertido de supeto en intrépido 
tradutor italiano-galega: · 

--Cic_ci_olina, cando vas facer 
unha v1s1ta ao Vaticano? P.er

untou o cicciolino Palmeiro 
crego en exercício (ségundo in~ 

_formou a Ciccioliha de seguido 0 
non menos cicciolino Víctor de 
l~s Heras). 
-Prest~! respostou a deputa

~ª dos pe1tos ledos, espidos, pá
lidos coma leite sen colacao. 

Cicciolina riuse moito, anteci
pando o seu sex-show da noite 
"Perversión", streap-tease dé 
porrio duro, que inclue un mitin 
.radical , con pretencións femin is
tas. ~e~o todo iso na máis pura 
ortodoxia machista: masturba
cións na pista a base de ·conso
la~ores, coiros e látigos artificiais 
e p0uco máis. Faltou a boa de 
dous metros que, segundo din 
introdúcese nas partes nos ví~ 
deos protagonizados por Ciccio
lina. A serpe no altar, coma no 
poema de Blake . 

Con Felipe non 
Ela, que quer chegar a deputada 
no Parlamento europeu; ela, cas
tamente rechazada polo Congre
so dos Deputados en Madrid 
("Visitarei a Cámara a próxima 
semanal " anunciou); ela, que es
candalizou ás señorías portugue
sas; ela, que di destiñar todos os 
seus benefícios á causa do eco
loxismo; ela, que está en pé de 
-goerra ·contra as hipocresías· 
Cicciolina. ' 
Ollándoa tan doce e virxinal tan 
infantil e cariñosa co seu ~siño 
9e peluche _"Marco", diríase que 
e puro sornso, beleza e inocén
cia. 

Mais, cando se transforma 
nunha cotizada ·actriz porno, con 
todo o corpo afeitado, diríase 
que é pura. montaxe comercial : 
Cicciolina, os peitos mais coñe
cidos de toda Europa. 

Riuse moito con nós e 'de nós, 
divirteu a moitos e escandalizou 
aos'. de sempre, amosándonos 
outravolta o retrato cutre e paca
to dista sociedade . 
. Tiñan razón as vellas que lle 

puñan os cornos a Cicciolina, im
precando aos periodistas: "Non 
tedes vergoña!" Tiñan . razón . 
Cicciolina é o demo, a transgre
sión, un canto al amare, uri bico 
de fr~scura. Será por iso que non 
lle gostaria facer il amare co cic
ciolino Felipe . González, porque 
lle aberren os políticos. 

O esperpento vóltanos no es
pello a imaxe verdadeira. O an
verso de Cicqiolina é unha pelí
cula de negocial')tes sórdidos, 
proxenetas siéilianos e vigueses, 
periodistas encandilados (debo 
confesar que rrie·firmou un autó-

, grafo ainda . que esta mácula 
pese sot::5re o meu currículum 
para~ sempre) ~ moitos papana
tas en xeral. 
. Mais, apesar de todo, eu gosto 

das chicholinas e chicholinos ca
paces de camiñar pola vida sen 
ocultár o que son; sen medo ao · 
qué .dirán, co peito descoberto: 

, ¡antes me fago Cicciolino que 
cura ou militante de PSOE! . · O 

Valentin Carrera é redactor do 
. Diario de <Jalicia, de ' próxi"2a 
aparición. -: 

j 
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Estrea de Mullieribus de Dorotea Bárceriá 
=. ·Convocada .. u!lha · re~nión én Xaneiro · 
::.:_Poli F~erác.1:9ii·a~ . As9Ciacións Culturai~ A imperfeitf Casada .. - ..... ;; « . .;. r. ·- : . . 

·Qµéfese. Crlar-uriha ·Asamblea 

Dorotea Barcena 

Dorotea Barcena escrebeu 
unha obra de teatro sobre a 
iilcapacidade da muller para 
se des mªndar. A . 
indignación que puxo para 
contar de que xeito o 
segundo sexo reengancha 
de cabo sen paga e cheo de 
voluntarismo en todos os . 
capítulo da história, dalle a 
Mullieribus a falsa 
apariéncia dun alegato anti
femini ta. 
P ro por supo to que non ~ a i. 
E tá feliz a raiña n scu gabinete, 
malland na ua rava mour.i ca 
como en ccnteo verde. e scnténc1a 
qu para algo e fi o a propri da
d dunha p r a p J outra , a 
propriedadc vertical de e p · r a 
católica maxe. tad na cab za da 

abuxa africana . Non v n c n 
alma a muller, agá os retratos 
dalgunhas ca as cor ~das que. r - · 
ceben de R' ma carne para sairen 
do limbo e bula para pecad de 
ex~comunión . Pero abe a raíña 
que a cadela mu ulmana q~e 
move o rabo, egura da. sua gra
cia, pa a _ me llore hora que a, 
que lle tocan a e la mc~má, doc.c 
de baralla en ba to · fnet1da na ca1-
xa dós naipes a e pcrar pola' man 
que corta as sortes, no cntanto a 
moura vai de roda en roda onde 
lle man-dan os repoosos dos goe- ' 
rreiros. 

Anxela G. Abalo 

prio desterro. Nen ti que tes a s?r-
te de víver lonxe do cetro, do fno, 
do trono, do desamor, es mais li
bre ca min , porque dependes de 
que che dean autorización, pasa
ván, permiso, certificado, antece
dente de existéncia. E ti que que-
res? Esta é a razóñ do diálogo e o 
centro de Mullieribus. Que queres 
ser , se por acaso che queda no re- ,. 
canto dos soños a luz d~ quereres 
ser algo, de sospeitar sequer qu_e 
e pode ser algo diferente de ra1-

·ña de santa, de bípedo ronzal, de 
pr~pricdade imobilári-a. d~ r~licá
rio ou d1! cigairera de Menmee en 
horas extras? E Gerto que che peta 
er algo di tinto que se r empre de 
don~s'? 

Femanda Lapa _ 

demasiada sombra. Non quer fa 
cer -concesións. Di que son tram
pas e mitos, asi se chamen mater.'. 

, nidades, adxudicadas t~mén na 
mesma tómbola; asi se chamen 
poder, éomo tan ben se il1:1sira en . 
Mullieribus e asi se chamen traba
llo asalariado. Tampouco se nos 
deixa vermos polo cristal doutro 
cofor o mundo dos sentido omo 
do _ lirismo, que nen libera , nen 
ilustra camiño nengun de eman~i
p~cíón ment.res se manten~ esa d_!!-

- pendénciá ·do hol]1e . · _ -

U-nha s fo tese 
Mullieriebus é unha interesante 
comédia que vai dar que fala'r por . 
eses cenários. Dorotea Bár~ena 
desminte. aqui o -próprio? postula-

A resposta da raíña van pen- dos críticos da obra e desmáñdase 
durando retrato na galeria inter- nun acto de exQeriéncia que con-
minada (única licéncia ao refolgo siste en síntetitar moitas· das- tá-
que no permit~ Mullieri~us) do boas que leva pisado, os textos. li-
contincnte en liberar. Quixen ser dos, as relacións vividas con acto-
Marte e sementar de osos ·quebra- res , directores e público.: En pra-
dos médio mundo, Xoana de Arcq curar situacións dramáticas cpn 
para que a autoridade me p~xer ao sabedoria. Outro tanto .se _ debe di- · 
espeto e, _ coa mesmas mux1c~s da cer de Ánxela G. Abaló-, actriz 
fogueira que me abras'ou, coc.ese feita na .Galiza e tamén en Madrid 
logo o barro do meu mito de san- e Portuoal. A .montaxe d_e M1:1llic-
ta, , anta, anta nacional. Leváron- ribus e tá fe-ita_ébn rico ; ~ºP.. ~e 
me como a moura a meterme lle dan faciliclaues ao -espe<;_:tadb~} 
puta, vida regalada, como· expli- ñen 0 con.tjdo · da obní enccrrá 
cou un e criror do parnaso natnra- máis. concJ~sións. que unha_ ironia 
li ta español, que de seg~~~ mo- ferinte. o as~uñ_to: é p_olo q~g1á!s .' . 
rria de envexa pola prof1 s1on . F: excesiva ~te grande e cob.1zoso. 
tamén me pctou ser artista de ar- . .- ~ · . - . . _ 

b t A inda a h pode ~un 'non_ part.rc1paG 
tistas, a mullcrrque es~a ª en o- dese p&llnismó-'l>: ... existenoiati_·sur 
dos os carteis, nas pontes' dos aco- d 

da .Cultilra - · '~- · 
A Federación de Asociacións 
Culturaís de. Galiza elaborou 
unha táboa reivindicativa e 
aprobouna na sua última 
reunión, para a12resentar nos 
organismos da Conse11aria 
·de Cultura, é ao tempo 
decidiu convocar unlia · . 
asambleá que permita l_anzar 
unha Asamblea da Cultura 
Galéga ·na que estarían 
reumaas todas as entidades 
do, asociaciunismo cultural 

-de base. 
A táboa aprobada componsc dos 
pontos que seguen.: 

"I" Que se recufü~za o _direito de 
partic'ipación cas asociacións nas 
cuestións que llcs itfcctan e se es- · 
tabelczán cauces dé particacióh 
entre a Consellaria e as AACC. 

2" Qúc- se recoñcza o dircito a 
receber. a-xuda económica dos fon
dos ·públicos polas actividades 
culturais públicas que as asocia
cións realiz-a:n e que a sua distribu
ción se faga én base a critérios ob
xcctivados por baremo atendendo_ 
á représentividade da entidade so- • 
licit~nte, a:o jnterés social dos pro
gramas acollidos á axuda. ao c~
forzo económico ·autónomo e;. á 
orientación gakguizadora dos 
proxectos 

3" Que se_ estabkzan axudas es
pecíficas para as entidades ou Fe~ 
derac.ión·s de carácter interasocia-

tivo . 
4"Que se establqan axudá.~ es

pecíficas Rara as entidades adica
das á criación,, formación ou pro
ducíón cultural. 

5"Quc se deseñe un plan de in
fraestrutura cultural. e equip~men
to~ de carácter público; para usu
fruto do asociacionismo de base é 
que parálcl~mente- se ·est~blczan 
axudas para a mcllora e adquisi-_ 
ción' de instalacións das asoda
cións. Esi·xindo que- se articule a· 
xest-ión democrática das instala
ciórn; culturais existentes. 

Para evitar que esta táboa rei .~ 
vindicativa sexa sÓ' da iniciativa 
da Feder-aéión de Asociacións 
Cultura~ , esta entidade . convoca 
para o vindeiro 9 de Xaneiro, sá
bado, ás 17 ·h. , no Salón de Actos 
da Consellaria de Presidéncia. no 
edificio de· San · Caetano, imha ' 
asamblea aberta. coa intención de 
"e~tudar unha ordc de dia que ~n
cJue os- pontos antes explicitados. 
~tendendq especificamente as me
didas para grupos-c;specíficos: tea-
1ro. imaxc. música, escritores, li- -
·bros , bibliotecas, publicacións e 
no.m1alización lingüísti~a". Co_ñ- . 
vocan a todas as federacióris, a to
das as persa.as e _soci5!dades c_ultu
rais de todo tipo coa intendón de 
consituir unha Asamblea da Cul-. 
tura G~lega con ·perspeitivas de ._ 
futuro : O 

O grupo,,.' 'P'l;i.ba na" Q~a" 

-Do "~ l -S aÓ: 2.f;ct~'·Decembro 

IÍI · Fe~tl~al de Titiriteiros 
;eírCelahova ·~·- --< · · · 

raz. ados da mar1·n-a _1.mper1·a1 . nas que respira, pero ten que e1xar ..... . d -
d 1 · sicos. ·xigar.t_- tes' e cai{ezu os e ma-Anirhal delegado carteiras marcias dos viaxantes de que 2 seu interés se_ pren ª po ª Os próximos di-as 18._ 19-: 20 e 2.1 

Ml.ller·, que apo1'aban a foto d. e . história que van .tccendo desde - ~ de Decembro a Asóciac1on de T1- rionctas. . . - . ..d G;.. I. " 
- · ¡ cena·n·o ·a .. Raíña e Leonor. Para . . . ·G ¡ celebrara en Ce- Todos os t1tintc1ros a a iza Este cornezo de Mul/ierbus pr.o-_ Marilin ·descomra o café con cite tmte1ros a egos , - (eran ocasión nestc rII Fc~tival de 

. pón 0 diálogo. qu_e s.e vai repet.ir cando repo.úsaban un . minuto d~ que isto aconteza. hai que .l~e re- lanova 0 III Festival de T1tercs. h ,. d , . s 
d Vend~r . seguros . De-todas esa_s es- coñecer unha responsabtl1dade Neste cncontro daranse cita to.do_s . apresentat un a sene e ponencia nas diferentes- estancias o tempo _ : - . 1 b ll das ac .,i 

1 
q1.,1e dean lugar a deb3:tcs · sobr~ ~s 

que atravesan as duas mulleres: a tampas -que .pcgúei C-0!1 pc/Jk~n no - mo~ palj:idp ar ª~:tra a ::..º '": :;· ·-_ os · . -~rup·ó:¡~altg?s-~~·~1-a . e.sp~c1_a ~ ~ vias de profisionaliza·c1ón; h-1slona 
muller ;.de· poder n:1ítico, . montada libro de quer~r ser, ou no Catal.ogo tri\~~ pero:. ta~en a ~~ F~rngm?~ ·- d:adc que~ apr~scntar~n~s su~~ . ~lt1- dos títeres, situacióri· l;:!l;>orat? ~r~la-
.dacabalo .. de · Santiago , rpatcµnou- '.de flOri querc.r:ser oque agora . ~on, 1¡apa; ciir~ctt>_r~Jde ·é\§,a.rr;¡¡c~ -q~~~- · iiia~--mé:mtaxcs. / ·-t =:· ' '!' . .;. · cíó~s · coa administr.fl~-iórr e·org_ani-
ros' é un animal delegado, de pé- · · · " d ¡ d montou coas duas profesionais ga- · Entre os doce grupos qud _"acúd1- . . d 

11 quédome_ cua·am1za e, coa so 1 ~- _.legas a 'obra. É probábel _que es_t.e - ra' n ao fll. Festival, a. lguns del.es zación · intc·rna. Un - os a&ll_l)tos . rolas brancas o " adibal ,,q_ue . e rieade qúe v&Lnascendo entre Ra1- _ d concretos a cstudar·neste' enéontro 
;-a·maJifaro'ri no pescozo, : e i Jeva da n-a p - i e. onor. ·pero este teso. ur:o xamos· perante .9 c~so . ~interca~- apresentarán pezas experimenta1s. será o cámbio posío_el Cl~ de .. ó.Q.mi.-

d T · "" ...., ~ f ¡ bi'o cultural -luso-gala1co de . ruais E , · ·sto que se celebren ' rrürn ·outra· besta e . eréetro.myn- tampquco vale .nada se sona ma- sta prev1. ., · nación da asociacióil.
0

d-0s ·t1tmte1-
do ·cantes da letra (daquelf!. : f;f!1 o mente un tclefone e vol ta a sonar· importáncia·de todos estes an~s de ·obradoiros de construcc1on e ma- ros l!alegos pola .- ~fr{-, Qre,rrí"t -_de 

· · d ma - retórica-aotono'mi_sta, du~ha.nb_e.1 - _ .ni·p· ulación de monifatcs. q_u.e_ terán ~ · 1.n'fi'e!) .' O..puriramsmo .ª sua - oz dun propr1·e· ta' rio que me re- h . d Mestr"s F.anrocheiro"[>; _ . _._-:- ·"' . '' ª v · · - · - · -ra do Miño. Ji ourra. ,Para_a isto __ ~~'=l "'ara'ctc r aborto para .. que po_ an "'· · -·xestade·· {máis ben soledade} ;. ·n0.n · ¡ a Esta é a senténc1a · · · f .... 
5 

d No festival participará O~f'.C?9ée 1-
:_ debe-~ser de·-~áifbon pasar· ~om0 .o e am . . - ' . . , . . quedará que se: teñ.a fe1to _por :ora ~: ;-participaren. ncles . os ·rapace a- do profisional das ·marioneta_· :_'de 

d Dorntea.13.árcena di que é ,pesi- das 1nstituci.ón.s. .. - [] bisbarrá de Celanova. As ruas ~e. - '"' o penth.alon amatório a .sua escra- • - 1 p que ~adrid Peral~á del Amo. -~ · . 
. va, Mullieribus repre,se1.1.ta as du~s mista porque .cómpre se º· _ or - , 'G L T · · . ráh diariamente animadas por rnu-

- a hi stória párticu lar da .mµlleLten · · · - ., · •• _:_• ------:-------::--"'--~---,:::----.:-:=c:;- :;~7\«:-:T~r--~c~o~m~o_::._a~co~~mp=a:ñ:a:n~te=s~n~ó~:s~e~u_::p_ro~:~- -~- _:_~---;~-;--~--;-'-------:---:--_;__~:__:~~~.ce:.-..~~---~-~--:--~ _ 
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Os comezos: 
Gabriel Aresti. 

-As primeiras no,tícias qµe 
tivemos sobre unha nova música 
euskera chegáronnos co gnÍ po 
".Ez ~Dok Amairu", teñen algo a 
ver con eles? ,. 

-Non, nós pertence mos a ou-
'. tra' xeración posterior. Ña chama-· 
da "Nova . 111~sica basca" aparece 
un cantautor de Euskadi Norte, 
Mitxél Ladeguerie , de influéncias 
musicais indefinidas , que non co~ 
ñec'ia o movimento catalán dos 
"Setze Jutges". Despois viñero 

' "Ez Dok Amairu" que si coñecian 
o mundo da. can~ó . . E po.s.terior- . 
mente xÚrdio unha terceira xera
ción á que- nós · perte~ecemos . 
-E de Gabriel Aresti que her-

dades? · 
-Cando eu [Natxo de Felipe] 

comezb a cantar ·eri solitário, su
pro a ._ caréncia de literatura doatja 
para as miñas cancións cos poe
mas qe Aresti; coñecinno persoa l
menie e mantivemos unha ami za- · 
de que continua at~ a sua morte. 
Mais -tarde, seguindo o exemplo
de "Ez Dok ... ", plantéxase a ne
cesidade de artellar un grupo; des
po-is de pasar un tempo cantando · 
polos povos ? confluimos no que 
seria "OSKORRI" . . 

"Non somos nen· fieis nen 
ortodoxos" 

-Nestes quince anos de tra
ballo foron Uicorporando distin

. tos sons e tendjncias, responde 
a unha evolución interna do gru
po? 

-Coa progresiva incorporación 
de músicos o grupo foi ampliaQdo 
o abano de posibilidades ; hoxe en 
dia hai catro compositores entre 
nós, e sen sequer plantexámolo 
fomos asumindo influéncias . Iso 

·non que· dicer que o que facemos 
sexa produto dunha nacionalidade 
máis dubidosa; significa que é 
mais váhdb para o Euskadi eje 

~hoxe . 

-lnflue o feíto de viver nun 
ambiente urbano como o de Bil
bo, máis identificabel cos sons 
eléctricos? _ 
~Non , o ·que pasa é que noó 

renunciamos a nengun tipo de in
fluéncias e · si re.fugamos sons 
"~tándard" promovidos polas mul
tinaéionais . Metemos a pata ás ve
ces , pero faéémolo con-naturalida-

. de· e rectificamos sobré a mardía . 
D~ cote cada novo traballo baséa

. se 'na' corrección de anteriores 
· erros'. . 

-E rion deixarán de ser algtm 
dia un grupo de música "folk" 
ao uso? 
- -É que entre· mú2ica ."folk" .e 
música non ·sei a diferéncia que . 
hai. [Fran Lassuen]. · 

-Pero hai- quen reproduce -~s 
cancioneifo dunha forma mais 
fiel, ortodoxa... . 

_:_E que nós ·non somos nen 
fie ls nen ortodoxos . Se houbese 
que racionalizar o que facelT1:os di
ríamos · qi.If? tentamos d_e facer 
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ción in . xeral, non , pens~ q~e 
grupos. como o seu.están un pou-
co marxinados?· · · 

Folk ingustrial ou-ni6sica basca contemporánea 
· . · -:-lso · no ln comer:itan aqu i na 
.Galiza. que se Oskorri-somos coñc-
1kcidos pero dunha forma un tan- · 
to misteriosa:-· sen saber exacta
mente de que imos . En Euskadi. · Despois de esc0itar . 

reiteradamente, e a xeito 
·de cátedra~ que na música 
tradicional "todo está · 
escrito", e tet. escoitado 
os ·máis de TO-discos LPs 
que o grup.o · "Oskorri" . 
leva publicado ao longo 
da . sua vi.da artística, un 

, pensa que na ·M~s_ica, con 

unha mú~ica de valide~ ,con tempo- · 
ránea. 
~ feito de pertencer a un ha . 

comunidacte· como a nosa quer di
cer que o povo· basco nece.sita rea
firmar cotiniadamente a sua per
soalidade; se asi non ~fose tal vez 
fixésemos unha música máis uni
versal, -o cai non.quer .dicer que o 
que· facemos h?xe non teña v~li-_ 
dez universal. 

-E a todo lsto ·na sua forma
ción musical, qu_e teñen a .ver ~s 
conservatórios, o ensino · acad~
niico? 

-Hai algúns casos que si están 
relacionados con ese mundo , ind_a 
que máis ben somos autodidactas . 
Isto é debitjo en grande medida ás 
próprias limitacións que a apren
dizaxe ."oficial" conleva, Coñece
mos casos verdadeiramente escan
dalosos de per oas que manexan 
un instrumento á perfeizón pero 

· que , · aferradas a un mimetism.o 
··nada cria:tivd., npn teñen un rriím
mo de capacidade de énsoñación . . 

maísculas, inda queda 
móito p'or-descobrir. Todo 
depend~ do qu.e den .de si 
músicos· como estes sete 
bascos cunha identidade 
cultural inegábel, ~o 
tempo que universais na 

- súa conceición artística; e 
como que1p que 9s .. 
calificativos de tradición 

e modernidade xa , 
tomezan a ser tópicos no 
noso .idioma, digániolo no · i : 
deles: "zaharra eta berria,?, 
verbigrácia: txalaparta, 
saxo, acordeón, guitarra . 
elécfrica. Claro que como. 
todo ten un no me , nesta 
ocasión batizouse ·como 
"folk indusÚia.l". 

maior preséncia a nível estatal que 
a nosa . 

. ao sermos . rmíls coñecidos. ha i 
temporadás nas: que éhegamos a 
scr ·''Disco Roxn" nos "40 princi 
pais" da cadea SER . lso é debido 
á presión social que. uo apoiar 
masivamente o_ noso traballo. con
diciona . que se pro'grame algo que · 
doutra forma non fariun . 

-A situac(ón política na que 
viven condiciona unha política 
cultural normalizada? 

-Claro : o noso país non está 
n~1rmalizado en absolutó . Eu pen- -
so 1 Fran LassucnJ que. -desde as 
institucións. poi ítica cult1m.tl non 
existe: danse tendéncias de apoio 
pont<)al e conxunturalmentc . Mes
mo na oposición: sigo pensando. 
non teñen 'nada claro o que é unha 
poi ítica cu ltu ral. 

- No País basen estamos resis
tindo. tentando evitar desaparecer 
como po o : a situación é tan crlti
t: a como hai alguns anos . · 

A pn.:séneia do euskara na rua 
é mínima . debido aos cspañol
parlantes que derivan unha con
versa en euskara t:ara o idioma 
dominante . 

-E desa postura inicialmente 
reivindicativa non pasaron a 
usar o idioma como algo natu
ral? 

- í .. . polo menos iso preten
demos: o que acontece é que fóra 
non n en tenden asi . Cando nos 
perguntan en Madrid se cantar no 
noso idioma é facer política ... 
poi: nós respondemos que si: 
como ca ndo ven un cantan te espa
ñol a Euskadi e canta no scu idio
¡na. tamén consid~ramns que fai 
política. lsto nótase tamén na re
lación eo público: abandonamos 
aq ue l papel mesiánico e estúpido 
que nos tiñan asignado e na actu~
lidade cumprimos unha función 
mai. lúdica. 

1 - Normalización Cultural 
_:_:outr:-o aspecto ·interesante' 

·do seu traballo é o usó das vo
ces, cóidano dun xeito especial? 

-Nos somo moi ácratas e de
sastr"Qsos neste sentido; o qué si 

De todas formas recentemenie 
comprobarnos en Madrid e en 

- . Bar::elqna -que os nosos· discos si 

Despoi.s de disfroitar .do seu 
concerto. non podemos por menos 
que . ubliñar esa se nsación de fes
ta que, nalguns momentos , fixo 
do seu paso pola Galiza unh a des
bordante participación , na que o 
público superou os límites dos re
ci ntos das . uas actuacións . Grá
cias ao grupo de animación teatral 
" Kukubil txo". vimos convertida a 
detención dos músicos pola poli-

1 

. facemos é moita trampa nas voces 
para que o público detecte menos 
as nosas limitacións; 'iso si, traba
llamos un pouco nas harmonías e 
·asistimos a cursos de · técnica vo
cal. ,. 

--Outra cuestión, máis preo
cup'ante, é a distribución dos 
seus discos que na G:aliza brilJan 
pola súa ausencia. . 

-Preocúpanos .e ne n só o noso 
caso , senón tamén o doutros com
'pañeiros fo~o Mikel L¡iboa , Be
nito Le11x.undi , . . . que apenas saí- · 
mós do noso país . Neste aspecto 
ternos ·que'lecoñecer que os cata
láns teñen sido rnái s fenícios e 
promocionan mellor os se1,1 s pro
dutos; .no voso país o caso de Mi
ll ado iro · tamén . evidéncía unha . 

se atopan con facilidade: ainda 
. que ás veces resulte máis <loado 
facemos escoitar - por Europa 
adiante qúe no resto do Estado es-
pañol. · 

-Por c-e~o, a sua empresa 
discográfica , Elkar, parece eom
patibiliz¡ir a función nacionalis
ta de normalización cultural coa 
profisionalidade? 

-Si, é unha iniciativa que xur
diu da nada-e hoxe en dia ten ab
sorbida prati caf¡1ente toda a pro
dución musica l de Euskadi. Ulti
mamente incorporou ao scu catá
logo a todo o mov imcnto do 
" Rock radical basco" ("La Polla 
Records", " Kortatu", ... ), propri e
dade anteri ormente do sclo nava
rro "Soñu a" . 
-E :nos meios de comunica-

cía ·nun suceso divertido: expcri 
mentámos con agrado a sensación 

·de sercn vítimas dunha o upación 
con !anquetas . .. e asi toda un ha 
morca de "sketchs'' traxicómicos 
que dcron unha nota de cspcctucu 
lar orixinalidadc . pmplctaron o 
cspcctácalo os gaiteros de lru ña . 
membros conxunturnis do grupo; 
Unha enorme rigura de plástico . 
e polo médio versos com1>: .. aia
mos ao campo / xa mcdrou o s -
mentado / nas miñas entrañas xcr
rnolará /. unha castc indómita" . O 

XOÁN M. ESTÉVEZ 

· CEA: x~ ANI\lERSARio ··. 
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1 ID.dando a terra. 

·A biblioteca 
·qe Braga 
Dende hai mmtos anos a cidade 
de Braga, a vella e amada Bracara 
Augusta, vai metida dentro de nós 
como algo próprio. Sempre que 
ternos ocasión visitámola e ende
xamais cansamos de ptsala, con 
amor e temor, pra non ferila, pra 
que non sinta .sabor de sí o noso 
peso de home mortal e vulgar o 
seu chao de cidade eterna, case de 
deusa, ou sen case. Pra ún Braga 
ten a categoría dunha vella divin
dade como Venus ou a ninfa Are
tusa. Onde oxe se ergue o Bom 
Jesus algún día, estamos ben cer
tos, moraron os antergos deuses 
dos galaicos ou calaicos. Neste 
anaco de terra privilexiada, íba
mos a e creber paradisíaco, sínte-
e a veciñanza das viaxeiras nube 

vagamundas e o recendo e a músi
ca do · mar Atlántico, aínda miste
rio o, pe e ao petrolciro e as in-
ufribei contaminació . 

Pra nó Braga é. entre outros 
muitos mundo . a Fonte do Ídolo, 
S. Fructuo o de Monte[ io , as 
lembranza viva e melancólicas 
de an Martiño do Dume e dos 
arcebi pos Don Diogo de ou a e 
Don Jo é de Braganza, a vide que 

cingue ao olmo -como· nos ver
sos iñesquencibeis de Yirxiho e 
xa o ternos escrito en inmumera- . 
beis ocasiós- e a B-iblioteca 
lembranza e testimtiña das terra~ 
e dos ~ornes portucalenses-galai
co_s-lus1tanos, unha unidade per
fe1~a. pese as fronteiras e aos pre
xu1c1os. As nosas raíces de gale
gas están en Brácara, queirámolo 
ou non. As raíces dos portugueses 
están na vélla Galaecia, dende o 
seu sentimenfo dramático da vida 
ao seú idioma. Galegos e portu
gueses · somos follas da mesma ár
bore. Cecáiíi unha avelaira frolida 
e ,ci_mbreante, a mesma que, sen 
dub1da, lle segredou a súa música 
máxica a Joliarn Zorr-0. 

Nas nosas viaxes a Braga -
muito máis espaciadas do que é o 
noso_ d~sex.o-- visitamos sempre 
Ca fe V1ana, A Brasileira, a Sé a 
Livraría Cruz --o establecemc~to 
da casa matriz na rua Don Diogo 
de Sousa- e a Biblioteca, oxe 
dependente da Universidade do 
Minho e · aloxada, principcsca
mente, no grande pazo que pra sí 
ergueu o grande arcebispo braca
rense Don José de Braganza. Así 
tiña que ser e a í é. A Biblioteca 
Bracarcn e -e ún cavilz na Bi
blioteca Laurentina de Florencia 
ou na do Vaticano de Roma
nan podía ter outro alonxamento, 
a non er que a xente estivera tan 
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. ceguiña que fara ·incapaz xa de 
. ollar a .lámpara acesa no meio da 
· noite . Poucas bibliotecas do mun
. d? terán unha instalación tan prin-

cipesca e fermosa. Pro tamén é 
verdade que poucas blbliotec..as do 
mundo son tan importantes como 
a de Braga. . 

Realmente cando puidemos an
dar ao noso xeito. tocjo o recinto 
da Biblioteca. Bra~arense e pene
trar o seu sancta sanctorum foj 
cando nos levou a ela o noso ami
go f-Ienrique Barreta Nunes, fa
cendo unha visita cumprida a todo 
o edificio ~ a suas' i nstalac iós. 
Henrique Barreta Nunes é un bi
bli.o_tecariQ non só de profesión. 
tamén o é de vocación que se 
complementa coa sua-adicación .a 
estudos sobor do pasado bracaren
se. En , primeiro lugar impresiona 
fortemente a ála oitocentista do 
Pazo Arcebispal por onde se entra 
á Biblioteca: unha fachada dun 
barroco tardío, verdadeiramentc. 
fe:mosa .e grandiosa. O seu arqui
te1to, co1damos que André Soares., . 
soupo darlle lixereiza e levedade, 
podando os escesos do barroco e 
logrando unha armonía impresio- . 
nante co neoclasicismo, · frío e 1 í
neal, do cliámado estilo imperio·. 

_ Pola parte traseira do edificio, sen . 
solución de continuidade. na ala 
que dá aoque se chama Largo do 
Pazo do Arcebispo, :obra de finais 

do século XVI. alóngasc a Biblio
teca. De frente énwesc o Chat'ariz 
do Castelos. unha fonte grandios~ 
e fermosa. que complementa a fa
chada dun xeito' perfcito. creando 
1:m ·espacio dunha beleza incríbcl. 
O .edificio -mellOr di to: os" dnLls 
pazos ... unidos-,- é inmenso. Todo 
el está atestado de libros. Sabe

. mos que son miles de milleiros. 
Un guía calqueira pode fornecer. 
os . dafos' estadísticos ·precisos. 
Mu1tos dos fondos des1a Bibliote

. ca proceden dos pazos arrnbispais 
e do arqu1vo do cabildo catedrali
cio. 

Os documentos máis importan
tes están gardados nunhas gavetas 
de madeira mui primorosamente 
traballada. Son movéis antigos. A 
nosa memoria nestc intre ten unha 
lagóa e· n.on pode precisar o ~écu
lo. Esto é o que chamamos nós o 
sancta sanctorum da Biblioteca
Arquiyo. Eiquí gárdase nada me
nos que o pergameo coñecido co 
nome de . Acta de Funda~·iio _de 
PortugfJ/' ou tamén Acta de confir
rñac;ao do Cauto de Braga por: · 
Don Afonso Enriques a Paio Mcn
dcs. suceso ocurrido o 25 de Maio 
de 1128 . . Poucas veces na .· nosa 
vida sentimos tal emoción· como 
cando os nosos torpes dedos toca
ron -agarimaron- este precioso 
pergameo, eserito nunha fermosa 
letra medieval. equilib'rada e kxí-
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bel. 
Dende hai unhos anos a Biblio

teca-~rquivo de Braga ten unhos 
funcionarios novos 'é competen
tes. que andan a clasificar · e or- . 

· ~car o_ riqu í~i mo arquivo pra faci
litar.º labor dos investigadores. A 
B1bJ10teca xa funciona · con méto
dos modernos e eficaces. A canti
dadc inmensa de documentos que 
posue csta.ba dabondo desorgaiza-

. da. Supoñemos qÚe por pouco 
tempo. Tal vez á estás outuras xa 
está todo o fundo documental en 
orde e pronto pra sua utiliiación. 

Tanto os csrudnsos e investiga
dores portugueses e galcgos ~ 
non só eles- traballando na Bi
bliotcca-Arquivo de Braga poden 
dar a luz muitt)S fcitos que están 
narrados en documcntns inéditos. 
gardados netc exempl'ar centro de 
cultura de primciro orde. Estudar 
e coñecer o noso pasad~ é unha 
obriga ineludibel. Algo esc~ncial. 
proveitoso e -necesario . 

Deixamos aos teinicos o cstudo 
e mes.mo as informacións de ort.le 
práitico con rctúeñcia . á Bibliorc
ca Pública de Bra!f;J. Nós só in
tentamos. dende. a~ nosa posición 
de humildes amadores, chamar a 
atención s.obor da esccicional bc
lcza dos edificio~ nos ·que está ins~ 
talada esta Bibliote.ca exemplar e 
facer reparar na sua ..cnonnc im
portancia . O 

l1 retrincos da histó~ ... na--=-.-------~------.,,--------
XESUS. TORRES REGUEIRO 1. 

a sua eficácia curativa. A fonte de 
Viana do Bolo 
A Vila de Viana, capital da terras 
do Bolo , ten un aquel de fortaleza 
medieval ollada á di táncia, itua
da como está nunha altura obre a 
confluéncia do Camba e do Bibei, 
que bañan e fecundan e ta terras, 
e presidida pola antiga torre cara 
á que suben as ruas e calexas es
treitas e fatigo a que nos falan de 
forma de vida e tempos idos. 

No últimos anos a obras hi
dro-eléctrica modificaron o as
peito e relación do paí de Y ia
na e do Bolo , a ulagando unha 
boa parte do eu val, e dandol le á 
vila unha apariéncia de illa á que 
e acede por dua ponte . O alto, 

ao p ' da vila , forma un ha enorme 
"tabla líquida". en verba de Ote

. r Pedrayo . 
Cario Y, egundo outr Feli-

p 11, riou o Marque ado de Via
na e donoull ao onde de B na
ventc, d n Álvaro de Pimentel. 
Por i · Y fa na ten p r arma as da 
ca a de Piment 1, cun fondo verde 
únic gundo tratadi ta , na 
heráldica da p v a ión galega . 

Sobre Yiana do Bolo a ua 
comarca fixo a sua tese a profeso
ra viane a de orixe ·catalaná Mº 
Ro ari Ca tell Yila. l'amén o 
e ritor Laureano Prjeto recolleu a 
vida destas xentes nos seus Con:. 

to Viane e ·. Ainda que quizá a 
bra que mái mellar no informa 

do u o , co turnes e tradición -
moito dele xa de aparecido ou 
en de u o- da xentes das te-rras 
do bolo exa a que publiCO'u aló 
polo 1914 un notário andaluz, Ni
cóla Tenorio, afincado en Yianá 
e que, cunha aliada cur·iosa e res
peito a ao tempo, reflexou nas pá
xinas do eu traballo La tildea ga
llega . Obra que, e ben non era 

moi coñecida do leitor médio por 
tela publicado o seu autor en Cá
diz en tan lonxana data, hoxe ató'" 
pase ao alcance de fodos . nunha 
recente re-edición que colÍ bon 
critério fíxo unha editorial galega. 

Na praza principal de Yiana, un 
dos recunchos máis feiticeiros da 
vila, óUase formando conxunto 
coa fonte central - unha fermosa 
casa barroca soportalada, de traza 
simétrica con cinco fermosos ven 
tanais e un frontón semicircular ao 
centro que garda unha pedra ar
meira, ornada de pináculos e gár
golas no cúmio. Tampouco des
merecen outras casas, de fermosas 
proporcións , fidalgas unhas e con 
comércios no baixo outras. Un 
destes coméré:ioíi, ~oido que dedi
cado a tecidos, ·ostenta o evocador 
rótulo "Los dos mundos", de re
soáncias ultramariñas, moi á 
moda e gosto decimonónico. 

A fonte que hoxe señorea a pra
za de Yiana ten unha curiosa e ro
mántica história. Os escasos tra
dadistas ~ue se refiren á fonté nas 
descricións da vila coinciden en 
sinalar a sua orixe nunha homena~ 
xe ás vítimas dun fracasado alza
mento liberal "-un de tant-os da-

. que! axifado XIX- que tivo lugar 
r:ias terras de Yiana no 1830 e que 
rematou afogado en sangue pola 
intervención daquel famoso xene
ral Eguía, xefe militar da monar
quía absolutista antes de pasarse 
ao carlismo como ministro de Don 
Carlos 

Nunha .das vir~voltas políticas 
posteriores, co fiberalismo no po
der, os rebeldes axusticiados na 
praza de Yiana pasaron a conver., 
terse en símbo.lo, mártires das li- · 
berdades ou algo sernellante, e to
_mouse o -acordo de se lle erguer 
un monumento na mesma :praza. 
O senso prático dalguén fix.o que 

· o monume_nto ficase nunha fonte, 
seguramente precisa para as nece
sidades dos viciños, como unha 
fetmosa metáfora da vida talvez 
para saciar coas suas ~guas as -se
des de liberdade dos vianese . Por 
certo, os tratados de história da 
Galiza ao uso nada din <leste tráxi
co episódio nas loitas decimonóni
cas contra o absolutismo. 

A fonte de Viana ten unha es.
belta e airosa traza, cun alto fuste 
con molduras ·do que, na sua parte 
baixa. · catro canos vertcn a · unha 
pía circular. Unha.s horríbeis faro
las adosadas e. unha vGleta con 
globo terráqueo e galo, to~o iso 
engadido modernamente, foron · 
arrumbados recentemente en boa 
hora, deixando a fonte c;sp_ida de 
adornos e aditamentos espúrios. 

Posibelmente a fonte actual 
substifüiria_ as águas d0utra ante
rior, . xa citada polo licenciado 
Malina e que, segundo o etnógra
fo Fraguas, estaba na .créncia da 
xente que curaba· de todo tipo de 
doenzas. transportándose as sua. 
águas. para a venda en Castela e · 
Andalucia até que ª racionalidade 

""-médica ernpczou a pór en dúbida 

No J 926 aqi.Icla fcrmosa colec
c_ión Lar que editaba ·na Coruña 
Anxel Casal e Lcandro Carré pu
blicaba no seu número n un rela
.tiño cunó' co título Xclo. o s¡i/va
xc pecado de xuventude da autl)ria 
dun descoñecido mozo da Mez
qurta, chan:iado Felipe . Fernández 
Arme-sto, quen andando o tempo 
acadaria sona. .co pseudónimo 
"Augusto Assia", corno xornalista 
e palas ·suas reviravoltas ideolóxi
cas. No-decurso da noveliña. Feli
.pc Fernández Árrnesto facia esta 
· desfortunada e despreciativa des
crición da praza e da fonte de Via
na nun galego que xa raramente 
voltari~ a empregar na escrita: 

''A praza era ampri_µ , amodo de 
triángulo, no meio ·había unha 
fonte seca, estaba rode.ada de ca
sas ·de· moi mal gusto pintarraxea-

.. das de meitos colores. Nas casas 
había ·ca-sinos, e cafés telarañosos. · 
ten,das escuras e revoltas, · xuzga
dos, notaría, ·recabdacións de con
sumos e contribucións e estancos 
( .. . )A Xelo pareceulle que aqucla 
fonte seca. prantada no meio da 
praza, moi aparatosa e con moita 
fachenda, 'era o símbolo de vida"'. 

Non. somos nós da opinión da
qu'el xovcn. "Augusto Assia" , 
como tampouco o era Don Ramón 
Otcio Pedr'ayo, . para quen a praz;1 
de Viana oferecia un "vetusto e 
romántico aspeito" que xa en pou
cas vilas galegas se pode contem
plar. O 

ANDALUClA ECOLÓXICA Pra, en campings e 25.00Ó-Pta . en hoteis. Data: 25 de pensión coh:lpleta e transportes. 

Visitando as zonas de meirani:le interés ecolóxico de An· 
dalucia. Doñana, Marismas de Odie! , "Serra de Grazale· 
ma, Serra Nevada. lnclue. transporte e aloxamen_tos. Pré
cio: 34.000 Pta. Data:26 de Decembro ao. 4 de Xaneiro 

PARQUE NACIONAL DE DOÑANA 
Visita ao Parque en veículos todo-terr.eo . Autocar .e alo· 
xamento. Précio: 17.500 Pta. Data: 31 de Decembro ao 
3 de Xaneiro ' 

ESQUI DE FONDO NOS PIRrNEUS 
· Aprendizaxe e práctica do esqu! de ·ro~do nas extensas 
pistas dos arredores de Sant Joan de L Erm. Transporte 
en autocar. aloxamento en albergue. pensión completa 
e monitbres. Précio: 27'.000 Pta. Data: 27 de Decembro 
ao 1 de Xaneiro · · 

MARROCQS:· 

ROTA DAS KASBAHS -
-17 dias en. aiit:ocaravana visita'ndo Cahuen, Fez, Gorxas 
do T0dra Marrakech. Rabat, Asilah .. Précio: 59.000 Pta . 
Data: 25 'de Decembro ao 10 ele Xaneiro · 
- 13 dias facendo a mesma· rota . Précio: 54.000 Pta. 
Data: 25 de Decembro ao 6 de Xaneiro 
EN AlITOBUS.Recorrendo Fez. Er Rachidia, Marrakech 
e Asilah. Autobus e campings u Hoteis . Précio: 18.500 

Decembro ao 4 de Xaneiro :: 

.EN BICi Desde Tánger a Casablanca. en etapas de 50 
Km. "diários aproximadamente . Veículo de apoio. h.oteis. 
pensión cqmpleta . Précio: 45.0,.90' Pta .. desde Algernas. 
Data: 26 de Decembro ao 3 de Xaneiro. I 

CUBA 
Rota de 10 dias. Habana. Cienfuego~ e Varadero. Précio: 
119.000 Pta. Data: 27 de Decembro ao 5 de Xaneiro. 
Rota de 15 dias . Habana. Pinar del Rio. Santiago e vara· 
dero. P~écio: 148.00D Pta . Data: 27 de Decembro ao 

· 10 de Xaneiro. Ambas rotas incluen vó. aloxan:ento . 

TÚNEZ DE CAMELO E LAND ROVER , 
5 dias . en land-rover e 3 en camelo polo deserto . Vó. 
aloxamento en hoteis e jaimas. xantares. Précio: 
89.000 Pta . Data: 26 de becembro ao 2 de Xaneiro. 

ALXÉRIA. O·GRANDE ERG OCIDENTAL 
1 7 dias percorrendo as zonas máis fennosas do Sahara. 
Précio: 78 000 Pta . Data: 25 ·de Decembro ao 10 de 
Xanei ro · 

Co'nsúltanos sqbre os teus pr9prios proxectos e por tare.
fas aéreas económicas. 

offosuz 
CLUB DE VIAJEROS 

Rondo de Sont Pere, 11. 6º 3o. · 08010 -Borcelono · Tlf. · 302 50 81 
Ledesmo., 7 lº iiqdo · 48001-Bilboo · Tlfs.: 424 42, 65 -424 22 15 

Rodriquez Son Pedro, 2. Ot 1202 · 28015-Modrid ·Tlfs.:.445 11 45 
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A _revolución 
irmandiña: 
Unha 
interpretación. 
Esta esperada obra de Anselmo 
López Carieira sae con algun re
traso editorial , pero vai sati sfacer 
os an~e ios ,postos nela por tantos 
coñ_ecian ,as bases interpretativas 
defendidas polo autor. Xa ternos 
uns dados .ao dia e unha interpre- . 
tación documentadá sobre as Gue
rras lrmandiflas, tema de perma
nente curiosidade e que s.ó podié! 
saciarse co libriño de Bcceiro, in
suficiente a todas luces . . 

Anselmo presenta unha 1síntese 
temática . cunha conciéncia lúcida 
de que está a descobrir o proct::so 
de entorpecimento que sofre a so- · 
ciedade galega desde o s. XV. 
Proceso ainda · non cambiado de · 
signo. A intérpretación que nos 
oferece da Guerra lrmandii1a non 
queda circunscrita a un momento, 
a unba · conxunt~ra, forma parte 
dunha totalidade que afecta á Ga
liza de hoxe. E isto é o que lle dá 
á obra un interese superior ao que 
teria unha 'investigaciqn estadísti-
ca e docLJmental. . 

As bases documentais foran\ x'a 
·utili zadas polos historiadores ga
legos de princípio de século: L. 
Ferreiro, Portela Pazos,·· Couselo 
Bouzas . Xesus Ferro Couselo 
aportou un bon feixe cos vol-umes 
dos "Nosos Devanceiros" . As in
vestigacións actuais de R." Galdo , 
G. Oro, Portela Silva , etc. contri- · 
buen a fixar o marco da aventur.a 
irmandiña. A publí_cacion do 
"Pleito" Fonseca-Tabera engade ' 
literatura procesal a ler con deten
ción. Sobre este amplo material as 
perguntas foron distintas e as res
postas diferentes . Anselmo estima 
interesantes as perguntas de Vicct
to e as que provoca a análise na
cional. . ' · 

A validez dunha interpretación 
está ,en función da globalidade coa 
que abraxe os acontecimentos dos 
diversos níveis afectados _polas. 
circunstáncias do país. Anseln1o 
penetra na diná'mica d·o . feudal<\..s
mo galega, sérvese dos · métodos 
comparativos para auscultar_ as di-

versas ' saídas que a dcscomposi
éión feudal segue en Europa e 
compulsa as dépendéncias xco
pol íticas. O autor acláranos as i 
parte go dcvir histórico do campc
siñado, das clases urbanas. da no
brcza e do clero. Destcs sabe-se 
suficiente desde Vasco de Aponté 
ou do P. Gándara . Da burguesía e 
proletariado urbano r,nedi~val es
tamos á oscuras. Libro tan impor
tante tomo "Fueros municipa les ·· 
de Santiago y su tierra" de A. L. 
Fcrreiro , dá raiolas de luz nun es
pácio en espera de invcstigacións . 
Anselmo aponta vie iras para deli
ñar esas clases sociais, as rcla
cións xt.¡rídicas e sociais co cam
pesiñapo e a sua común debilida
de ante os cámbios de conxuntura. 
Como gastaríamos . dun cadro 
máis completo da conxuntura eco-
nómica nos ano 1465-70 ~ · 

A obra de ~nselmo L. Carreira 
non podia deter-se na dcscriciór:i 
da docu111entación medieval por
menorizadamente. Predominan as 
referéncias a Ourense e Santiago . 
Menciona dados de Pontevcdra, 
Lugo, cte . A nosa ldade Média 
está a ped-ir unha síntesc _na que 
destaque o bulir das vilas e cida
des. Como na Coruña · os xudcus 
logran- editar unha das Bíblias 

. máis célebres da sua história'? 
Como Pontevcdra entra no s. XVI 
con tal puxanza que o grémio de 
mareantes pudo dcixar un monu
mento de tal envergadura como 
Santa Maria'? Como o campesiña-

, do galega chegou a tal grau de or
ganización que se puxo en guerra 
civil de Leste a Oeste e de Norte · 
a Sul? Un home da medicina e da 
investiga~ión ,en solitário , D. Ru
bén García Alvaréz , estaba a in
tentar toda unha síntese imensa 
desta Gali za. Só deu dou; tomos 
á imprensa . 

· A Revoludón lrmandiña foi a 
gran . obra das clases . urbanas 
apoi~das polo campesiñado e al- · 
guns sectores · da baixa nobreza e 
clero. Foi unha . revolución · anti
nobilif.ir á que Galiza se veu abo
cada para repeler a represión da 
Sl!a clase dominante que trataba . 
de manter a sua posición e non ir 
a menos ante as adversidades que 
afectaban a todo o conxunto na
cional. A Revolución lrrnandiña é 
un fruto da madurez das clases .ur-

. banas e r.urais ou é un sí-nto·ma da 
con.stracción- global da sociedade 
galega ante os cámbios económ,i-
cos que lle so.n adversos'? Cám
bios nas rotas comerciais.curopeas 
que mesmo dcixan ·marxinado ao 
Camiño etc Santiago e aos porros 
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A _illivda qu.e inte.ntamos .rese
r1ar ,·ai dun , rapaz que está a-facer 
t~ chamado ~-;cr\'ício militar. e para 
fux1r úo entorno. da miséria moral 
e física 4ue o. arrodea. escreve 
nun L"aúcrno cartas ~í sua mullc·r · 

·cartas 4uc tahez cla n~)n che!..!uc ;~ 
lcr . E nesas cartas fa la úo 111 ;~ t¡uc 
o pas\t(n l no campamentl.). El e 
máis un , viciño. Euclides . De 
como a ten tomada crin eles un ca
pitán. de como os putea. etcétera . 

·E tamén lle recorda tempos pasa
dos. Na esenia. onde a mestra ta
mén os trataha a paus. ns insult;i
ha. dos país deL do tio dela -
unha má hesta- . dos seus amo
res . da su;.t emigración ;í Suí1.a a 
facer .de limpador de retretes. Jo 
scu t1Jin ás armas. aos uniforrnes. 
etcétera. etcétera. porque cousas. 
a4ui. hai rnuitas . 

Como pode ver o lcitor. o' terna 
non é mui nrixinal. .. pero xa non 
existen temas orixinais na litcratu-

. ra. sempre snn os mesmos. rnr 
sorte . estou por dicer. O 4uc nos 
interesa dunha história no't1 é só ;t 
h istó.ri a en si. sent1n o seu Lk,cn
,·nh·i 111l~ nto. quer diccr. 4uc lh ,·e-

~ l (os temas soen como nm·os . E 
~ conse!..!ue iso Rübade Paredes? Te-! menH;,_ por Jesgrácia. que non . 

-------' · E tememos que nnn. non porque 
~~Stf'.llO de ~ambre, un dos poucos que ficaro_n e·n pé despois da Revolu- se a ve llo o tema. e máis na litc-
c1on 1rmandma · · 
marítimos e na política económica 
da Monarquía castellana que favo
rece á Mesta e que _estrangula ás 
zonas allcas aos intereses gandei
ros . Desde cando se estaba ~a debi
litar a clase urb '!na galega'? Ansel
mo aponta a derrota de Pedro 1 

· apoiado -por Gal iza c_omo antece
dente. Posibelmcntc haxa mai,i; 

' factores. 
Os efeitos negativos da Revolu

ción lrmandiña ·son ppndcrados 
polo autor. Non· cabe dúvida do 
significado adverso para o prota
genismo da Galiza. Pero non pa
ran aí. A sociedade galega tira· por 
vieiros novos: o campesiñado e a 
burguesia empezan a distanciarse 
e oporse. A decadéncia das clases 

-urbanas e vi legas foi un mal radi
cal para Galiza . O campesiñado 
só nada pudo facer por moitas in
surrecións que pro_tagonizou ~o 
longo da l_dadc Moderna. 

,Esta obra de Anselmo- dá-nos 
claves importantes para proseguir 
o· estudo da nosa hi storia e para 
ver como compre facela. Dinos 
cos dados e feítos que a história 
que sofremos non é incambiábcL 
non é un froito da natureza. -é un 
cfcito de circuristáncias que sina
lan a necrsidade de corrverxéncia 

das clases populares nun proceso -
de mcllora de vida e libcrdadc de 
Galiza. En surr;a, dei ar o fardel 
das coitas e tomar a prun~a e a es
pada da própria defensa . O 

FRANCISCO CARBALLO 

. 'Saraverde 
Xcsús Rábade Paredes aprcsenta o 
seu . cgundo texto narrativo en so
litário . O primeiro fora unha nn
veliña de pouca entidade - tanto 
física como litcrária: A tcrra pro
metida . Logo <lera --con Helena 
Yillar- Morrcr en Vilaquintc. 
que prcmiou a Universidade de 
Santiago. E na revista Grial n" 80 
o capítulo dunha novela en xesta
ci6n: Ga!ingrávida. que espera
mos se desinflara. pois se ben a 
noyela non era -non dcbia scr
de terror, polo que entregaran os 
seus autores · (era escrita a catro 
mans , éon Helena Yillar). si era 
terrorífica . Pero deixcmos o pasa
do (sen esquecé-lo) e veñamf>s ao _ 
presente. E o presente é o seu se
gundo livro narrativo . o de Rába
dc: Saravcrd_c. 

raturn !.!ale!..!<I. onde todos son pcr-
sonaxe~ dc\g. raeiadm. e ! les <t1.:on
tccc n unha e mil <les!!nícias en 
tre s pá inas (e os prota~onistas Ja 
presente snfren máis calamidadc' 
que as de1 pragas <le b:ipt1 ). sc
nón por4ue a mancira Je dcscn
vo l é- lo tamén é ella e (atrcvc
ria-mc a diccr) h~1starda . E aclarc
rnns . ai Jesc n ni endo a accilín 
a base de repetir e repetir frases 
en Jifcrcntes capítulos. e vai rnc
tendn (de contrabando) vd las fra
ses poéticas 4uc non n son tanto. 
pois snan rnáis falsa'> do 4ue un 
peso de chumbo. O narrador vai 
machacando unha e nutra e1 cos 
mesmos feitos, até que o lcitor 
sabe-os de memória . Yai rnetcn<lo 
unha e outra ez a mcsrna frase. 
vai-nos re ordandn a cada intre 
que todo nas idas dos protagonis
tas está unido por un mesmo fio . 
E as1 ten _que cnchcr páxinas e pá
xin_as para chcgar a un final que 
se ulvisca no terceiro ou cuano 
capítu lo. dc¡)cnde Ja perspidcia 
de cadaquén. E como - a erda
de- tod<.1 u história que no-. narra 
o autor podia compendiar-se en 
tre-. capítulos livres de palla. ten 
4uc· cncher capítulos e mái-.. capí-
tulQ-. con broza . E asi hai pá ina-. 
inteiras 4ue nada din. a non ser 
que se consideren ··poesía .. ou 
poéticas as tais páxinas (cu. non) . 
pax . J6-:n. 59: 62-63-M-65. etc .. 
e non a!-> reseñamos todas porque 
ao mellnr non cabia tanto número 

Edicións _Xerais, outonO, novos libros. 
no papel . Isto ---{) das pá inas 
poéti cas- quer dicer que o autoí· 
é deses narradores que para con tar 
que un home abriu unha porta cst<Í 
tres ou catro páxinas. en que o h.:i 
tor vai dado . Outra. tamén. é me-

NOVELA 

Antonio R. Baixeras · 

O reí dos · a:neneiros 

POESÍA 

X. AfttÓn L. Dobao 

Desde o teito da _noite 

TEATRO 

C~rlo Goldoni 

A pousadeira 

LINGUA 

X.R. Pena/M. Rosales 

Manual de Galega U rxeme 

ENSAIO LITERARIO ., 

.Nicole Dulin 

El Grarrito v Jas Luces . 
Relaciones en~ré la-S 
litératuras gallega y francesa 
en la época- m0Jern·a 

XERAIS· 
UNIVÉRSIT ARIA 

Cipria.no Ji~énez e oufros 
,.J • • 

As voces de márm.ore. 
Autismo e psi<;:oses 
infantís en Galicia. 

X. Pardellas/E. Polanco 

A acuicultura Illarma 
en GaliCia 

LITERATURA LNFANTIL E XUVENIL 
. -

Un novo .d( .. ño. ~ ~ incorpm·Hión de autores 
contemporán1~os, configuran a nova etápa da Colección 
Xab~rín, candr- ' :rnsimo-Io número 25 

XABARÍN 

!talo Calvino 

Marcovaldo 

Ca~los G. Reigos-a 

Irmán Reí Artur 

w·. Femández Flórez 

O bosque ani¡nado · 

Jonathan Swih 

A~ viaxes de · Gulliver 

ADEMAIS, 
UN CLÁSICO: 

Cario Collodi 

.,--As aventuras de Pinocchio, 
en traducción de 
Antón Santamarina 

E O PREMIO 
"MERLÍN" 1986 

Ursula Heinze 

A casa abandonada 

ter hi stórias na presente que non 
cngadcn nada á acción (o afon:a
mento da nai da muller <lo prota
gonista. que. adenrnis. !->C botamos 
ben as contas por anos. ao mcllor 
non saen. quer dicer que a rnullcr 
aforca-sc por culpa dos falanxis
tas . a novela dcsenvolvc-se no 
ano l 9il . o protagonista ten. 
mais ou menos 21· -22 anos, cantos 
ten a sua dona'.'. adiviña, adiviña). 
c. nu~ra. e disto avis-a mui ben Pa
tricia Higsmith nn scu livr0 Plot
tin¿.! al)(/ writing. suspense ti'ction 

traducicín caste llana Suspense . 
cd . Ana!.!rama-, non convén 
ahusar d<; lcitor. quer diccr. aos 
protagonistas - - ou ao protago'nis-
tu- non l lc poden acontecer todas 
as dcsgrácias do rnundo . pois logo . 
o cfcito de verosimilitudc pode 
desaparecer (cousa que acontece 
ncsta Saraverdc) . 

1 
E· hai outras muitas cousas: o . 

tremendismo da Iinguaxe; com
prende-se que o protagonista non 
sexa un poeta (ainda q!:Je: por cer~ 

- tas frases parece-o: . "O mellor e 
que cu son unha· nube de brétema 
que se cata a si mesma, que st; 
engole a si mesma. que ~nda a 
ptqcura - absurda- de si_ mes
m.a", ".as nubes son de prnnto nas 

) 
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herméticas fiéstras do aviÓn" 
"¿·onde queda a fond ura da terr~· 
Saraverde, da teffa que acolaba o~ 
nosos corpos':, e mu itas, dem·asia
das podíamos transcrever', e ·non 
o facem9s por medo a pór máis 
qa meta~~ da novela) pero que 
pase . mu1tas veces dicindo o de 
cago en tal, xúrocho, e outras ex
presións cada ·vez que non sabe 
que dicer, aborre. Outra seria a 
teima que te~ o protagonista de 
facer as grandes perguntas de 
sempre: "¿De onde vimos, R'a-, 

· bel?// · Da sombra ,' · Saraverde"· 
"En ·que libro non ensinan a vi~ 
vir?// Sempre faltou da nosa enci
clopedia a palabra liberdade"; bla 
bla bla. 

Enfin, que nos encontram;s· pc
rante unha novela onde todos os 
males da narrativa galega conte~
poránea~ a de hoxe, están presen
tes. Incontinéncia verbal, exceso 
mi éria, soledade. T~do o qu~ 
diagno ticara Jean Paulhan como 
dixeramos na anterior re eña nes
ta . me mas páxina . E é unha 
pena, digq que é unha pena por
que Rábade. Parede atreveu-se á 
novela sobre unha pcrsoa, sobre 
un per onaxe da rua, cousa cada 
dia - parece er- máis imposível 
na no a n rrativa. Que afinal o tal 
persona e re ulta e . er un poeta 
fru tracto. que a novela fo. e falida 
totalmente , implesmente debido 
a que Rábade Parede. , como.na
rrador, non oubo contar unha hi . -
tória que pude e crer- e, quer di
cer, de en vol veu-na da pior ma
ne ira po ível: non facendo vero í
mi.l a hi tória que estaba a contar, 
poi unha hi tória que podia er 
dura --ou que é dura- encheu- e 
de poeticidade e apropó ito O 

XGG 
1 l Editorial Galaxia . Vigo . 1987. 

Isaac Diaz Pardo 

Galicia Hoy 
y el resto del mundo 

Na c n ien ia ión galcgui ta da 
miña cración moito influiu un li
bro chamado" alicia hoy", edita
do por Ru do Ibérico . ali para 
a fun ab ndo d como l aa 
Díaz Pard pulaba p r todo tipo 
d causa de pro gr o e do cu 'an
tcrgo ompromctido labor de 

argad lo , O a tro , o Mu cu 
arios Masid tantas utra ecu-

as. C ñe ín per oalmentc a Díaz 
Pardo hai pouco. tempo atopei 
un ho.me agarimo o, mi tura de 
e peranza e e ceptici mo, unha 
mente lúcida e ceibe como o mar 
e unha · lembranza das que moi
tos cstal!>amos a. agardar a narra-
ción. , · 
. Teño hGxe nas miñas máns o' 

segundo "Galicia Hoy": se no pri
meiro Luis · Seoane ·e Isaac Díaz 

· Pardo (con p eudónimos) ·denun
ciaban -e ' concienciaban, nes.te se-

. gundo ie1110 un ha entrega asilv·e~
trada, definitória; verfdjca ·e atina
da na que Díaz Pardo cita , dessa
cralizada e familiarmente, a Cas
telao, . Otero ' Pedr~yo, Filgueira 
Valve¡de, Lorenzo Varela, Rafael 
Dieste, · Luis Soto, · Del Riego, 
Gar.cía-Sabell un longo etcétera, e 
sobretodo a Galiza, denunciando 
chanchul[os, c'aciques vellos ; cha
queteiros, oportunistas e novos 
caciques-;. protesta pala desmemo
riación, clarexa , desmit.ifica ,. es
crebe~ verdades como puños , dan
do moitas das clav~s agac;:_h,adi'ls 
até agora por complicidades. No 
mesmo volume. ven unha síntese 

_de Francisco Fernández deJ Riego 
sobr~ ,ª ·cultura exiliada e a rcpro
d~cc 1on du11 traballo de Alberto 
V tl ano~a sobre o exí lio galega na 
Arxentma. · -

, Tantos que estudiamos a grande 
e peq.uena história da nosa tc'rra 
t~r:ios moito que aprender de "Ga
!1c1~ h~y", mais cu tamén que ro 
mvita.r a .~ant~s outros que viviron 
e_n pnme1ra lt'ña ou desde a galc- . 
,na, a tantos que ax udaron a .cocer 
"a ola galega"', a eses prohomes e 
pror:nuilcres que. quixeron facer 
Galtza ao seu xeito, a unha seme-

. llant~ reflexión de sinceridade. E 
convido a todos á Ieitura intei'i
xente de "Gal icia hoy", obra da 
q~c só Iam<mto que non estcña es
crita en galego. · 0 

;, BERNARDO MÁIZ VÁZQUEZ 
"GA LI<:;IA HOY Y el resto del mundo·· 
Isaac Diaz Pardo . Ediciós do Castro Sada 
1987. . ' . 

televismn 

Sem·· sangu~ . 
nas ve1as 

A contrafio, programa de debate 
que pouco a pouco vai-sc encarri
lando. e ao que a sua prcscntaqora 
con]CZa a colhcr-lhe o jeito . Mas 
nom pode fazer-sc um programa 
d~ e tipo com _o cénário de que 
d1 ·p_om . A decora~om e agressiva 
e fna, que é todo o contrárió do 
que demanda un debate, a sua 
mudanza é umha necessidade ur
gente, amais, a dura~om do pro~ 
grama é extrao~dinarfamen e esca-
a, a i temo que cando este co

meza a pagar a pe_na , ja remata. 

A Tumba A berta. Nom está 
nada mal e e espa~o da noite dos · 
lun_ , e asi ternos o interesse que 
e ta colhendo entre a sua especia
lís ima audiencia, já falaremos 
m~is polo n:1iudó do mesmo, que 
ha1 ne_le mu1to que debulhar: . -

O Vezinho do Jove . José Ra
món Gaio o tem telegenia, is o é 
algo que ajud_a a quem quer que 
e ponha de diante dumha di.mara. 

A idéia do programa nom é nada 
má, o feito de colher a um vezin
ho que é cabaneiro pareze-me um 
logro. Ao longo do programa vai 
demasiado ao apres cntador a 
abrir a· porta. O vezinho do Jo ve 
pode afer muito sem tanto convi
dado profisional. e u tuí-16 por 
música gra ada, e a gente. que 
venhem ao me mo fosem cada dia 
dum me mo fio, que nom quere 
diz1..:r do me mo cabo, con tertú.
lia longa e di tendida· e sen t~n
ta · ruptura . 

Na tarde do · sábado . esta-se 
emiti ndo "O Home dos Cinco 
Anci .... á 18 ,30 hora int re san
tc ·érie nipona, in erida no Japom 
d . éculo dezaoito, percorrida 
toda cla polo e pírito do taoismo, 
issc pant~ismo oriental ta111 origi
nal e as vcze . tam incomprcnsí
vcl, que nos -m!.'.:rgu 1 ha na nada ou 
no todo, vai ti abcr . 

-No a pecto da urpresas.,.. e te 
croni ta egue sen saber· on·de 

·· - anda, poi ·e noh1 me ·abe ex.pli
. c..ar o éxito do ''bódrio" dominical 
: . Doutor Cándido Pérc-z Médico de 

Sen horas. 
.Falando de programas de . pro~ 

d!.!~Om própr:ia, 'o teatro ehcgou 
un1 dia a Sam Marcos e nom vol

. tou ;' a que esperam na casa para 
"'~ programar tcafro? E outrá causa, 

· por que nom lfai ·na TVG um-pro
;, ... grama de consulta legal?, seria 
, uni granóe. éxito neste pais atuído 
· de grandes adYogados afei~oado , 

e onde qüestóns . legáis andam as 
voltas todos os dias nas maos. das . 

•· gentis, que se propriedades que s.e · 
ai;.rendamcntos, bcns comurts\ par
tic;ons, que se ieis do Parla~cnto 
Galego c •a sua forú1, e por que a 
administración central as descon-

- · . hecc, ex.· a fazcnda, segundo as 
lcis que lhe competcm, cobra (e 
como cobra mais ainda nom vim. 
..tlm ;.papel 'eta fazcnda~ue po~ª~. 
Pontearea - ou Vilagarcia de AroL1-
sa, por por un· caso. · 

G .. ... ··o mett · 
.Cl lLTl lR;\L . 

. O Porqué do . títuló~ de 
hoj~ . desra colurta . 
o· govcr.no" espanhQi fixo un re
querimcnto ªº governn autóno·mo 
cntendendo que o D. 135/83 de 
9esenvolvemcnto da LCi de Nor-

, rnalizac;orrr lingüística, é anti
constitucional. e . n(is tdejorna is 
essas novas dam-se sem paj xón. 
scm sanguc nas veas. e nom falta 
nunca alguril cipaio 1irnra comcnta
las . Nom, som cu qucm defcnda o 
Decreto devandito chcio de defi
ciencias, mas deficiencias a arran
jar · entre ·galcgos'. Non podemos . 
consentir que um poder cstrariho 

. a nós se meta cm algo que afecta 
ao nosso mais íntimo. '.\lom vou 
ser agora qucm cu falc. vou-mc 
tomar a granaíssima lib~rdade· de 
citar aqui palavras dum bom ami
_go mcu, Ede!'miro Vázq'uez, vc-lho 
membro das mocidades galcguis-

.tas. daquclas mocidadcs do parti 
do de Castclao e Alcxandre Bóve
da. Edclmiro Vázqucz é um deses 
vclhos patriotas que sonham com 
umha Ibéria unida: unida mas pro
fundamente confcdGral e onde .se · 
atopcm os dous velhos reinos. 
Portugal e a Galiza numha mesma 
banda. 

Pido-~he pcrdom Edclmiro por 
tratar de rcproduzir aquj o que o 
outro dia me dizias coní a profun
da emo~om que thes dás as cou
sas, com ese orgulhó de se r- gafe- 1 

go que nom tem mácula na tua 
velha e nobre pessoa, com ·a luzi
dez da tua velha testa inzada de 
canas'. Diziame "Cando o outro 
día pouco despois de erguerme ol 
hava o jornal quedei . profunda
mente ferido, a nova actua~dm do 
govemo espanhol fixo-me scntif 
todo o peso das rriinhá stripas no 

renté da fita e cómo sai librado. 
_ vaiari10s ; . .1. ·és.ta. _Para dicer ·que ·se 

t~ata dunha_obra algo máis que so
lida. cnnt.aaa c u n~a· po ucfl habi -· 
tual (ent re a .plantil la de realizado.-

. re.~ ·e~p~ñois) claridade expositiva , 
mento que .. ven acentu;.ido por tra-= 
tarse dun hlme coral. onde a plu
.ral idade de histórias e persoaxes . 
entretec idos non fan precisamente 
fácil mantcr sen altibaixÓs o riJmo , 
narrativo. losr5 Luis- Cuerda con
s.eguc facer unha história c.ompac
ta. que sendo máis brillante nun-
has ocasións que noutras. nunca 
se lle va i das máns , O aproveita
mento dos autores é un dos acer-

. tos da fita. scff o c.¡üc. por nutra 
parte. fraca~aria por ., completo. 
~lguns . papets (coma o do poc~iro 
coxo e namoradizo. ou o da alma 
en pena) son· especialmente afor
tunados. · pcr·o mesmo o habitual 
histriónic.o Landa supo ser contido 
pol9 realizador e non dí mal. ' · 

E de agradecer. sc12uindo en· 
mesmo. a ausencia das 'archicoñe
cida~aras (léanse os Imano/: Re-

dcscoñecido e lonxano- da bistó-
1~ia _hu mana. ser'npre requcriu ·satis
! acer a-s sL~as neces idades de orde 
relixioso 'funciónal', - en Último 
,cxtrc~nff. estético-- a través .de 
cerbs .. criacións .. . (ás cales hoxe 
chamarnós .. artístiea~· ·) que - se 
achahan a cabalo entre n fetiche e 
o obxecto de uso C(1tián: ten o 

· n~e~mo valor unha ·pedra de per
p1ano_ do Porriñc~ tallada por un 
c:ante1ro para un pinrnff en cons
trución que o Cristo crucificado 

-. dun ;·cruceirn·:. O nfício e o saber 
están por igual destl-üs de amhas e 
duas ideas . a difcréncia tan SR é 
de catalogación ou de grau. En 
todo caso. ns artcsáns hai anos 
que reivindican o conceito Lle .. ár
tista .. 'e os artistas néganse a ser 
adxecfi vados de artesanos' Que;1 é 
_quen '? · 

.. 2"l Pasaron moitos anos artistas 
·e artesüns trahallanJ-o. cada un no 
seu terreo (no .'>11postn de caua un 
souhesc o seu próprio) (e asi se foi 
criando a -tradic ión da ta.lla. do 
traballo ,manual que. a meio de 
iñ\trumcntos cada voila máis so
fisticados· - porque o home : era 
cada vez r,11ái: intelixente~ pcr-

sines e demáis fauna). que· ·teñen 
tomada a inmeRsa maioría da pro
dución. Porque imaxinen a l.m Re
sines. (cerno moi ben tiña podido 
pasar) no papel de. Fcndctcstas ... 
mi un Imanol de pocciro coxo. A 
fita te.ria sido outra, para a sua 

. mi tia criar im~xencs tridimcnsin
nais. Ao· comC7.o eran case sernpre 
as· me.:; mas nu submetidas. a· pe

.. . c.¡uem\s variaciófls dun cef1o con-
desgracia . · · 

O ·material · da novela de Fcr
nándcz Florez e moi atraétivo e 
cheo de posibilidades (porqu~ en 

. _xunto Je posibilidades (esencial 
mente relixiosas). Pero a sofistica
ción do instrumental tamén conlc
vaba-a sofisticación -se asi pode 

' literatura como ·en cinc;:, non hai 
máis leí que a de fa~clo ben. e· así 
a obra de Flórcz, cos dcfe.ctos · 
ado. ados que se qucir.a, cnvc}k
ccu mcn~s en corcnta anos que as 
de moitos nóveles en dous me
ses). O g1:1ión de . Azcona é tamén 
bo}l, tinguindo a história , dcntr.o 
do tono amábel, cun. dcix.c de tcr-
to amargor soterrado. Sallentábcl 
tamén a fotografi_a que cnntribué 
de maneira importante á ~stiliza
•cjón de persoaxcs e ambcnte en 
que consiste todo o filme. Pclícu--
la, pois , a0aradábel, divertida, ben 
contada -e, ainda que nón cxccp- ¡ · 

. cional, si . dcst~ca da produción ' 
média que se pode ollar agora-. D . I · 

G.VtlAS 

. chamar~e ao C<Unpo da criativida
dc pola arte. ou a arte da criativi 
dadc pura- dos nbxectos realiza
dos tras dos c.alcs <lisc _ lat~xan 
idéas. - · ' 

3") Cando se fala de ideas Jebe 
entenderst; c.¡ue se alude a algo se
mcllante a unha "história". a un 
.conccito c.¡uc o artista c.¡uixo cxprc-

. sar (porque o .. ere util ou simplcs
mentc porque lle peta) e plasmar 
na sua obra. Ocorre que hai ' i<lcas 
ou conccitos c.¡uc son müis fáccis 
de entender que 01Jtros: Trátasc de . 
·clcxer entre ns logaritmos e o par-
crtis. 

4") Aqui sitllo a Leiro: porque 
pode ser unha síntese do meu pc-
qucno conto, ou ai-nda o seu pro-
tagonista. • · 

Os .scus obxectos, por "figurati
vos" .na maioria das ocasións (un ·· 
~onccito arraigañ:idísimo na tradi-

\ mais fondó do corpo, as paredes 
do bandulho ·Regarom-se-mc as 

·unhas com as· óutras e tivcm nc
cessidade de abrir a boca para res
pirar, abafav~me. Senti_m nojo de 
ser espanbol, se me malharan, se 
me enyiarafl! a sua policía sobre 
min nom me sentiría pior; _que al 
guém podá pensa~ que nesta Gal!
za nossa tam asobalhada·o galego 
oprime ao castellano, fai-me duvi
dár com certidume da su·a intele-; 
genza. Que um ,governo espanhol 
tome essa atitude, é o ataque feroz . -
a aquilo que de mais . íntimo te 
mo . aquilo que forma as fibras 
mai . sensíveis da nossa alma, é 
um crimc do mais odioS5o, cheio 
de genreirá contra este nobrc-es
cravizado povo gal ego .. _,. e se
guía com umhas exprcsons irrc
produdvejs sobré o b:ode do P!Qsi-. 
dente da académia , entrementres . 
umhas báguas-brilhavam nos scüs · 
chi queantes olhos cl)eios de sabc
doria. 

A ·escultúra 
de ·Francisco· 

· ·. Leiró-e máis 

- ción e ña modernidade crianora de 
imáxcn b.idimcnsional ou tridi
mensionaJ galega -xa .ollamos a 
.lama1,árc.s, a Patiño. ou á sintética 
' Menchu- chcgan con facilidade 
ao 'público . _ 

A distorsió11 que hincha xugul.a_~ 
res. enerva múséulos ou dcsdel5i.t
xa proporcións serian fil las de~~ 
fluxo· remoto que rexuma a tefr~ 
galega e que situaría- a Lciro dun:O 
cto · a man a Vallc-lnclán (agoF'a 

.tan en , boga) e, por. que rion~ ta~ Eu sofrim ao ver o estilo buro-: · 
crático e ·oficiali ta . dos -'iclcjqr- · 

1 nais . Essas non som maneiras, ·:-
¡ · senhores: O 

-. O hosco :
animad.e>-

CBA 

Galiza pqrece éstar t.011v~J1é~dose 
- 11 s último tempo~ na reo;-t!rva fic - . 

cional da RQL)E;C , ima.~:.na~iva e 
subvencionada producion estatal . 

. A moi promocionada <>deficiente 
:·Divinas palabras'· poñía rccente
mentc de manjfcsto cómo s_oc se r 
tratado o ,Chamado -'"ambG_nte gale-

. go" i'nda que, táméh os d·c outrás 
··pcrifériaY~ (non se preocupen): 
sen intcirarse de qué vai a musa e 
borando· man d~ chirriantes cnxc- 1 

brism'os . para por un ha pinga de 1 

"veri.smo". _··o 'bosque .. :" evita ' . 
csto.úüimo (os paisanos de Cecc
br: falan · 1:1n depurado castelán. xa . 
qu.: nesc idionia' está falada a pel f.c 
cula. e fora), ao tcmp,Q qwe a·m0sa 
unha rara scnsibilídade p·ara re
constru\r unha atmó fera rural ga-

· lega , que alvo detalles mínimos 
'. e pouco. relevantes. aparece consi-

derabéln::i,entc. respetada. , 
Déspadiad_a a cue_stióff, cxtra

fílmica pei·o incvitábel, do refc-

n.~ndo aó mesmo tempo a ·testa &-·, 
Eva do Pórtico da ·Glória. 

· Sucede que el- é hori1c de ma; . 
dcira·c.que as suas "Evas" durmcíi. 
con e 1 no seo obtadoi ro.· salvo cS.-'c 
porádic'as ·cstáncias cñ obradoírQ!i , 

· n;iáis lux oso~. case hotcis-, que s(tfi ' 
.as. galcrigs. . '> 

Porc.¡uc Lciro pcnsa. de modo af~·: 
xobraico nurrha cabeza -a sua.-;;_ 
que est~ba "preconcebida "1¡uizais,· 
para rn-arisqucar ou para domina ~~ 
- iso. si- de "pe a ·p;i:·- as artes'": · 
da pesca: porque os cruccfros_vélf:i' 
dense. !ll~~ - e p~san . ~cmasiado~:7 
porque .. · -~ ~ ~ 

5") Non existe na Gali.za unlf<('. . 
só esenia en co ndi·cións de' divul~::: 
!!ar cun nívcl decente o "modu~( 
f<\Ccre .. --que hoxe ;'iC chap1(l ~é~~ 

·niq_1~"· ' tic producir .ima ~esc. --~ ·~ 
idea~ ---.uponsc-"- latexan . ·~n . · 

paco Leiro cada un do-. p1ozos ·-gal egos que 
Para fafar do escultor e.ale~!O ac- renegan des ta ma!!oantc situación, 
tual que máis está na boca de todo ªº notar. ªº "palpar". que as ima-. 

. 0 mundo. ~uero antes. "sobrevoar" · 1 xes artísticas que danzan nas suas 
" · · · mentes non tcñen saida por mor o territorio da pl ást icq ou cnat1v1~ tri: 

. dac,ie (aquela non é máis que unha , dunh{! misérrima - infracs utura. 
Galiza como o Estado csp~ñol. categorización de. ta) -amplian- ¡ · . 

do o tern10 até o seu lí'Jllite~ que ·'·t seguirá a ser, de _ non pór .. os.~ié_- 
caractcrizou ao povo galcgo , par:a . · dios , o país do Santana, dó Picas- . 

só. do Ballesteros ou do Lciro. _ 
dcixar~1c cair "en __ picado" ante . 6'') Dcixb para mitro dia a c~es-
certos pormenores: tión do academicismo ou do auto-

1 ") O povo galego; · -como a , · · ·d 
maiori a de todos aquelcs pavos didactismo e da m~mqueta t ea 

f d ª
·e» as e ~ 11uc se tcn ·de ambo. conce1tos-. O que a un en as suq - r L e1r . -i 

tradicións · no mái~~ escuro - por · 1 L. CASADO CADARSO 

-. 



.. 

\. 

Bulevar Diderot, 196~ 

H. CARTIER BRESSON 
"Na fotografia hai un tipo de plasticidade. producfo .das 
·liñas que, instantaneamente,,van senda tracexadas polos 
movimentos dos suxeitos. T raballamos en unicidade co 
intre como algo premo!)itório de cómo a vida ·mesma se 
desenrola e marre. Pero dentro do movimento hai un · 
intre' naque e os elementos que se moveñ logi'an un . 
equiHbrio. A íotogra!ia debe capturar ~ste momento e 
conservár estátfco o seu equilfbrio". . . 

~Podemos facer· unha cópia da fotográfia, tracexar so
bre ela as figuras _xeométricas. observadas, e veremos que 
se o obturador fo¡ disparado no mornel)to preciso; tere
mos fixado un deseño. xeométrico sen· o cal .a fotografia 
non teria vida neri forma. 

A composición debe ser unha das nasas· preocupacións 
· constantes, pero no momento da fotográfia só podemos 

fai::ela agramar intuitivamente, pois a captura do instante 
fugaz-e todas as interrelacións involucradas., están en mo-
vimento." -

'. 
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E.strea de película, Hollywoo~ - "The Americans", 195?-56 

;,, 

I 

:. ROBERT FRANK-
<{Para criar uñ auténtico documento contemporáneo, o 
seu ·impacto visual ten que ser tal que anule calquer ex- . 
plicación. · · 
·"Branéo e preto son as cores da.,fotografia.-Para min sim
bolizan as .alternativas da espera~za e dese~pero ás que a 
humanidade gstá eternamente suxeita. A.; meirande pa'rte 
·das miñas fotogr¡:ifias son de xente o liada de xeito moi 
simples,· como ,através dos olios do home da tua. 'Eso é 
algo que a fotografia debe conter: a humánidade 'do mc)'
mento. Esa clase de .fótografia é re?lismo. Perq p realis
mo nón é dabondo: debe estar chea de visión, e ás duas 
causas xuntas poden facer unha boa fotografía. E difícil 
descreber esa ténue liña· onde remata o tema e escomén-
za a própria mente. · 
"T éñenme acusado de adaptar deliberadamente os temas 
ao meu ponto de vista. Por riba de todo, sei que para _un 
fotógrafo a vida non pode ser unha cuestión de indif erén
cia. A miudo opinaré un tipo de Crítica (. .. ) As_miñás 
fotografi~ non están plantexadas nen compostas de an
temáñ. e noi:i agardo -que o espectador comparta o meu 
ponto de vista. Porén, ~oido _que se- ~s miñas fotogranas. · · 
de~n unha imaxe na sua mente, conseguiuse algo( ... )" 

N' 

( 

t 



Nº 328 - 3 DE DECEMBRO 1987 . 

· • I convoci.torias 
IV PRÉMIO SÍSIFO 

. .,... DE POESIA 

BASES: . - · 
.1º) Todos os orixinais deberanse 

apresentar mecanografados. . 
. 2°) Deberanse apresentar dous 

poemas distintos. 
3°) O tema será libre. 
4°) Os orixinais deberán chegar 

sen firma ou con pseudónimo, 
acompañados· dun sobre P.echado 
co noma, enderezo e telefono do 
autor. 

5°) O idioma para o primeiro pré
mio será o gale90 ou portugués. 

6°) Só podaran participar ague
les autores gue non teñan pubhca
do en P.ditonais comerciais. 

· ! libros 
1 VII FRAGMENTOS, por Darío 

Xohán Cabana. Concello de Ou
rense. Ourense, 1987. 70 páx. 

Prémio Cidade de Ourense 
1986, o presente volume de Darío 
Xohán Cabana prologado por Hen
rique Monteagudo é unha clase de 
poesia epopé1ca que non se estila 
muito na Gallza. O livro é desigual, 
ás veces xurden bons e interesan- · 
tes poemas: "Navegación" ou 
"Cantar de Ler". Outr~s veces caí 
a causa baixo mínimos: "Tenzón 
de Breogán"; contado amosa o 
presente o grande cámbio que deu 
Xohán Cabana -poéticamente-
desde hai uns anos para aquí. 

AMOR E TEMPO LISO, por Darío 
Xohán Cabana. Col. .Compostela. 
Concello de Compostela. Santia
go, 1987. 76 páx. 

Prémio Celso Emilio Ferreiro das 
Xustas Literárias do Concello de 
Santiago. O presente está confor
mado, na sua maioria, por sonetos 
e certa clase de "silvas". O poeta, 
que traduciu o Cancioneiro de Pe
trarca ao noso idioma, sinte-se 
chamado a facer sonetos, e tai
nas ben, pois aparte de dominar a 
"técnica" domirta a língua -cau
sa import'ante na prosódia tradicio
nal. E: ademais, ten nestes sone
tos todo un mundo próprio (amo
roso) onde sabe introducir aparte 
de temas "eternos", unha grande 
cantidade de irania. Vexa-se o últi
mo soneto. Un livro para degostar 
con pracer apesar de certos erras 
como rimar "flor" con "amor". 
JUVENTUD, EGOLATRIA, por Pío 
Baraja. Taifa Literaria, 23. Barcelo- -
na, 1987. 182 páx. 

Prologada por Julio Caro Baraja, 
esta nova edición desta "auto-b10-
grafia" de Baraja debería ser te.xto 
obrigatório para os novos escrito
res, e máis para os galegas. O hu~ 
mor, o sarcasmo, a mesm~ ma 
baba do escritor basco, producen
nos un pracer ·que poucos textos 
contemporáneos nos chegan a 
producir. E un daqueles textos qu_e 
un quereria escrever desde .ª . pn
meira liña: a idiotez, a estult1c1e, a 
retórica vácua, a vaidade,_ e todo.s 
os etcéteras a que nos tenen afei
tas son atacados e destrozados 
por' un gran escritor .que -s~g.un
do din- non sabia gramal1ca, 
pero sabia narrar. 

LAS DOCE MORADAS DEL VIEN
TO, por Ursula K. Le Guin. Nebu
lae nº 69. EDHASA. Barcelona, 
1987. 182 páx. . 

Segunda entrega das narrac16ns 
de Le Guin, unha das gré!-ndes qa 
ficción científica. De 1deolox1a 
anarquista, a Le Guin apresei:ta
nos unha serie de relatos de d1fe
r.ente extensión onde fustiga os 
grandes males da humarnd8:9e 
pero centrando sempre a cuest10!1 
en personaxes concretos e mirn
mos. -Dous grandes relatos .nesta 
entrega: "Mas vasto que los impe
rios y más lento", crítica pun cien
tificismo que esquece ao hof!l.e .~ 
"El día anterior a la revoluc1on , 
que ben pode ser unha crítica tan
to do poder que corrompe como 
do desencanto político. · 

OS APOSENTOS , SILENC!ADO.S.; 
[>Or Xavier Rodríguez Barrio. Col. 
Esquío de Poesía. O Ferrol, 1987. 
80 páx. · . . L . . 

Precedidos dun hrruar de opez 
.Casanova, 36 poema? que mos
tran o camiño cara ad1ante perco
rrido ·por Rodríguez Barrio. 36 poe
mas en verso libre que m_ostran . 
unha sabedoria poética ~- unha 
conceición do ritmo -ben lonxe de 
certo formalismo aos q~e e~tamo~ 
afeitas. o poeta lugues canta 
a'.qui a históriJi ~un aryior. chea de 
tristeza, nostalx1a, _verar:i. inverno e. 
un ano,- 0 76. Má1.s ala _das pala- . 
vras, o p.resente e, con .mu1to, a 
mellar entrega do autor de Labe
rintos na xeifa. · . 
A SUS PLANTAS Rj:NDl~O UN 

7° Os onxinais enviaranse ou 
deixaranse no . Café UF / Rua do 
Pracer 19 / Vigp rematando a sua ·. 
admisión o 25 de Decembro. · 

8º) - O primeiro. prémio será d~ 
20.000 pesetas e .un. "Sísifo". 

~º) . Para,- o segundo e terceiro 
premio poderase escreber noútro 
idioma qu~. non sexa o galega ou 
o portugues. : 

.10°) O se~undo e terceiro pré
m10 será un Sísifo". 

-· AXIRDA 
[,libros ' 

LITERATURA GALEGO
PORTUGUESA MEDIEVAL 

? corpüs poético que .constitue .a 
· h~eratura Galega-Portuguesa me
dieval, resultado ·dunha tradición 
autóctona con imitacións de· lírica
occitana, ultra-pirenaica, mantívo
se allea aos programas de ·estudo 

Literatura Gaiego-Portuguesa Medie~ 
val varios autores. Ed. Via Láctea. Col. 
Materiai8. · 

TEMPO NÓVO ·DE 
NEIRA VtLAS -

Relatos da intra-história galega en 
Cuba, nos anos das conquistas re
vo.lucionárias. A maneira galega d~ 
comprender o feito revoíucionário ' 
cubano da man imaxinativa do 
Neira Vilas nesta ·última ob'ra do. 

~ A20•39· · NUIEll · 

_. CONTOS DE 
. AGUSTINA BESSA-LUÍS 

A célebre escritor~ J:>ortuguesa, 
nada en Amarante, tira da sua me
mória aquilo que forma parte da 
niáis longa das tradicións, a litera
turá de -transmisión oral que tanto 
nos identifica a galegas .e Qortu
gueses. Agustina pega na língua 
par~ recriar aqu~las histórias que 
ouvira talar ao pe dun lume de in-

. verno ·nas terras que 'baña o T áme- -. 11 º) o xurado estará composto 
pola redación de As follas 'de Sísifo 
e as persoas que crean conv,enien-

nos cursos de ensino médio. A 
editora. Via Lácte.a publica. agora 
un volume coordenado pola Aso- · 
ciación de Profesores de Língua e 
Literatura no que se procura des
mitificar o aceso dos alunas ás 
cantigas de amigo, amor, escarño 
e mau dícer. A escolmá acrescén-· 
tase con sínteses esquemáticas, 
actividades,· bibljografia e notas 
que resultan eficientes no ae<he_ga
mento da lírica medievat aos nív.eis 
non eruditos. A escolma .foille en
comendada aos -profe.sores Sali-

- escritor galega-cubano: En breves 
-relatos de ficción 'Xos.é Neirá Vilas· 

.ga.. Cantos Amarantinos con ilus
tracións de Manuela Sacelar, nos 
que se canta a vida do Menino 
Grao-de-Milhó, que era tan peque
niño cando nasceu que seria o seu 
.beree unha casca de noz, logo se
ria entendido nas causas deste 
mundo e fixérano conselleiro das 

te. . . 
12°) As Follas de. Sísifo resérvan-.:.. 

se o direito a publicar as obras re-
cibidas. · · . 

LEON; por Oswaldo Soriano. Mon
dadori. Madrid, 1987. 248 páx. 
1.050 ptas. · 

A,última novela deste escritor ar
xentino autor de obras como No 
habrá más penas ni olvido. A pre
sente segue o " camiño marcado 
pola devandita: sarcasmo, ironía, 
humor, etc. Un arxentino, un afri
cano, un irlandés e múitos máis in
tentan facer a revolución nun ima
xinário pais do Africa. Quer ser 
unha revolución diferente, e os 
seus executores, abofé! que o son. 
Logo de conquistar o poder ain!=ia · 
lles queda muito camino por facer: 
"sublevar las Malvinas, hacer cor
nudo al príncipe de Gales, desal-· 
coholizar el whisky, vender Play 
Boyen Teherán, desmoralizar a los 
japoneses, sacarles a los pobres el 
or.gullo de ser _pobres .... ": todo u.n 
programa e toda unha novela. · 
EL PROBLEMA DE ALADINO, por 
Ernst Jünger. Col. Letras Universa
les. Ed. Cátedra. Madrid, 1987. 
184. 584 páx. 

Noveleta de Jünger:, das últimas 
escritas por el onde mostra o seu 
estilo e o seu mundo, da aventura 
ao niilismo. Na presente o escritor 
alemán recra parte do seu mundq 
para instalá-lo na Alemaña-dos na
sos dias, e o sarcasmo e máis a 
irania xorden de maneira cáseque 
brutal. A tradución e abando co
rrecta e a edición peca de profeso
ra! asi como de desinformación e 
a--bibliografia óbvi8:. todos os est~
dos fe~tos sobre Junger e traduci-
dos ao español. Contado, unha 
novela que se non é o mellar do 
autor de Nos rochedos de mármo-
re, mostra un grari escritor. 
SALMOS E CÁNTICOS DA 81-

, .BLIA, tradución e c~mentáriC?S ~e 
Angel Núñez Gonzalez. Ed1tonal 
Gafaxia/Ediciones SM. Vigo, 1987. 
428 páx. '' ' 

Poesía? increpac1ons? insultos 
poetizados? que sor:i ~~ salmos .da 
'Bíblia? Dogma, rellx1on, poe?1a? · 
Digamos que poden ser poes1a e 
que no intre en que se tomai: 
corno doxa relixiosa, a cousa ~a1 
por maus camiños. Como poes1a, 
mostra as dores e as alegnas dun 
pavo esmagado pola sua relixión, 
ainda que as veces a causa esta 
tan ben expresada que poc;lemos 
esquecer o seu "didactismo",. C~n
todo, ·nós preferimos o Ecles1astes. 
OBRES COMPLETES 1, 11, 111, por · 
Maria Villagómez Llobet. Llibres 
del Mali. Barcelona, 1987. 

. nas·. Portugal, · Martínez Pereiro, 
Xosé Mª Dobarro e Freixeiro Mato. · 

1. publicación•· 

ANÁLISE EMPRESARIAL , 
Con escasos antecedentes nÓ· xé- · 
neto aparece unha revista de infor:.. 
mación económica vencellada ao 
desenvolvimenfo do noso país. 
Análíse Empresarial reflexa no edi
torial deste' seu segundo número 

. que "os ingicadores sócio-econó
micos que fluen nos últimos tem
pos polos distintos meios de co
municación, son verdadeiramente 
álarmantes no que respeita á Gali
za, e sobretodo se ·se comparan 
cos dados médios do resto dó es
tado. Diante desta .realidade, que 
non fai mais que empuxarnos a 
unha miséria crecente, diferencial, 
non se ve por parte de. nengun po- . 
der. unha política mínimamente 
cobizosa, nen tampouco a vonta-

. de de elaborala". 
Dirixida, en primeiro termo, aos 

pequenos empresários_ .en )o(eral 
desinformados, a· revista aparece 
concebida cun critério de clarifica
ción e axuda, cunha nítida inten
ción de participar na formación 

. económica, contábel, fiscal, sindi
cal ou financeira da pequena. em
presa gal~ga. Neste sentido publí-

O PSOE cesou ... 
(ven da páxina 29) 

Beiras requeriu a' comR_arec:~ncia 
do presidente da .Cornparna. 9e. 
RTVG; Abílio Bernaldo de Qu1ros 
e do director da TVG Xerardo 
Rodríguez para aclai"8:ren "o.s .i!l
dícios fundados de 1ntrom1s1on 
grave do poder político na prq
gramación do espácio Contraf10 
e o cese ou dimisión forzada da 
apresentadora deste espácio 
Amélia García". Be iras envioü te
legramas de solidariedade á pre
sentadora e á asamblea de tra
balladores de RJVG asi como de • 

. repulsa ab director da Televisión. 
O deputado_. do PSG-E~ qu\xo . -
tamén saber as verdadeiras ra
zóns no cámbio de orientación 

1 do pro'grama . e o cese da pre
sentadora, as1 como os termos· 
da intervención de representan
tes do PSOE no ~averno galega 
perante a direcciori da- TVG para 
levar a efeito este ce~e. , O 

anúncios de balde 1. 

lntercámbianse e recíbanse adesi
vos políticos. Carlos X. Varela A~n
lle. Rua Pio Xll-17-3° C - 33013 

· Oviedo. 

Tres primeiros volumes dos 
doce que comporán a obra com
pleta deste escritor ibicenco. qs 
tres primeims son a sua poes1a 
completa, de 1933 a 1962, cando 
deixou de escrever versos. Un 
poeta de calidad~ ~~seque esque- · 
cido ·que esta ed1c1on ven recupe
rar. Un poeta que nos apresenta 
unha Ibiza (Eivissa) xa case desa7 
parecida completamente pero da 
que ainda quedan restos. Un poe
ta gue tanto domina a prosódia 
tradicional (belos sonetos) como o. 
verso livre que é onde mellor resu.1-
ta. Tres volumes che_os de po,es1a 
dun poeta que se:~. descob~rt~ 

'' palas novas' prornoo1ons -de le1to- .' 
, res. · · 
LES SIRENES DE MINUl:r, por · • · Jean-Frangois Coatmeur. L1vre de 
Poche: 63 2. . · . · 

Franza, 'o país ~sta dominado 
por . un ditador fascista. Duas per
sonas s·on asasinadas, encsmtra
se un culpável: un por;t1.:1gues en 
paro. Logo ve-se · que e inocente,. -
pero nunca' ::;e eq~ivoca.n . e van 
morrendo ma1s e rna1s, a lox1_ca.po
licíaca-política nor:i se deten •. Ao 

.. remate- sabe-se quen. son .os sul- . 
páveis pero nunca seran~.cast1ga
dos. Os mortos polos fasc1sta:5 s~-· 
rán unha lenda e, tal vez, a pn~e1? 

:'Troula", grupo ·de gaitas ·galega 
_en Madrid ponlle ac.~nto galE;lgO- as 
suas festas ou reurnons. . . 

. ~ Interesar chamar a Xav!er Pe~ez 
(Tf .: 4 60 02 91 ou a Anton Ferian 
(Tf. _2691853). . -
·,. . 

"' ra faísca de rebelión contra a q1t~- · .. 
dura·. Unha novela onde C? ·pohc1.al l 
e ·o· P.Olitico .unen-se .a me10 dunha · 

\escrita caáe xenial a un ritmo que 

•• . Compro libros vellos da Galiza. En 
galega ou castelán. 

Interesados chamar de 9 a 1 O da · 
noite ·ao Teléf. (986) 293436 , 

procura introducir ao leiter galega· 
na realidade .s_ócio-politiea da Re
públicá do Caribe .. Do mesmo au-. 
tor tamén · nas Edició~ do Castro , 
pode ·repasarse a sua obra fartu
renta que comezara coas Memo-
rias dun neno labrego. · ,,Nacións. 

Tempo Novo. Xosé Neira Vilas. -Edi: · 
ci~s do Castro. Col. Ni¡mat1va. A Coru
ña .. 1987. 

· Cantos Amarantinos. Agustina Bes
sa-Luí~ Edicüe~ ASÁ_ Porto. 1987 . 

canse no número 2 traballos como 
"Notas sobre o_ asegura mento no 
rexime xer~I da Seguridade Social" 
do profesor de Direito do Traballo 
na Univ~rsidade galega,_ Gárate 
Castro; "O /VA e a contabilicfade" 
unha aportación teórico-prática da 
adecuación do novo imposto á 
contabilidáde xeral, do censor' xu
rado de cantas Ferreira lglesiaSi 
"Os perceptores de subvencións e 
o fisco", do asesor fiscal Félix Fe
rrefto; "Plan de desenvolvimento 
rexional: si, pero doutra maneirél ", 

· na perspectiva das axudas aos iñ
vestimentos das empresas, obra 
de António Biempica; ·"Paquetes 
de xestión e formación informáti
ca", destacando as· ·avantaxes da 
introdución nas técnicas inforrnáti- ..... 
cas, asinado por Xosé Lima Süá
re:c; e ainda no apartado de libros 
un trapaílo -de . Rafael . Chacón 
"Unha nova (ve/la) teoría da produ
ción: o complexo de Peter". 

Dirixida polo economista Alfon
so Rivas Análise Empresarial é 
unha .revista de "interese aléñ do 
contido concreto, editada integra
mente en galega, deseñada con 
anovadora reahzacióA, con saida 

Carta aberta 
· ao meu amigo ... 
(ven .da páxi~a 30) 

marte, airida que co "excelentísi
mo" selles arrima un ano, ou me
dio, de soldada por riba dos 
5.000.000 de ptas?) .para que a 
historia feita polos sicarios o te.ñan 
en conta para gaña-la inmortallda-
de. · · . · 

Querido Isaac: Hai galopíns para 
moito tempo. Esa é a desgrac.ia. E 
ninguén os denuncia. Non de1xan. 
As verdades hai-que tratalas con 
moito coldado, que eles teñen a · 
forza e non o consinteA. ¡Que ver- -
goña! Eu direiche que naqu.ilo ~n 
que paida tratarei de que a h1ston? 
sexa contada como foi. Pero .a 
miña voce pérdese como a voce 
de tódÓlos "ninguéns" . Máis aínda 
que sei que é así', seguirei adiante 
ata que morra. 
Déronme ledicia, volvo a 'dicir, 
mc;>ita.s ~c0usas que dis ·na entrevis-

·A.M. 

trimestral, e venda nos quiosques, 
pódese solicitar na editorial; Oni.:. 
pro, S.A., Rúa Pi i Margall, '72. Bai-
xo: Vigo. . 

ENCONTRO SOBRE OS 
PROBLEMAS DA 
OSTRICULTURA 

A Áréa de Ciéncias Mariñas do Se
IT_linário de Estudos Galegas prga
nizou en Sargadelos· un encentro 
entre técnicos e científicos do cul
tivo mariño para intercambiar in
formación sobre catro problemas 
fundamentais no setlor ostrícola: 
Produción artificial e natural; Para- · 
sitoloxia e. patoloxia; Xenética e 
Ordenación do . recurso. .Agora · 
aparecen ·publicados os traballos e 
conclusións do Encentro, no que 
participaron entre outros Uxio La
barta, - Elisa Polanco, Xan Péréz 
Pazó, Al~xandre Pérez Garnacha, 
T ereixa Fariña ou Arturo Silva 
Abuin. _ 

Cuadernos da Area de Ciéncias· 
Mariñas. 2. Publicacións-do Semi
nario de Estudos Galegas . . 1987. 
Ediciós do Castro. Sada. -A Coru
ña. - A.M. 

ta. n tes moitas causas aínda que 
dicir. E teño .a esperanza de" que 
non deixaras -de dicilas. Galicia 
precisa esas verdades. Agárdo _ 
que o fagas. Unha aperta. O 

Chegou FideL: 
(ven da páxina 29) 

·des· distintas, ñeste caso a· espa-
ñola ou a·galega. -

A un país hai que tratar de ' 
ollalo polo prisma da sua propria 
realidade, e non partindo dunhas 
permisas .totalmente subxectivas 
e impróprias dó contexto sócio-
cultural. ·. · . · 

A atracció_n do povo· cubano é 
tal que, ainda refuxíndoo, sen te 
dares conta, ,atópaste prendido 
pola sua máxia: Da gorxa dun 
xornalista, verdadeiramente hos
til ao proceso cubano, saiu nun 
momento dado un _ "vencere-
mos!" que nos surprendeu a to
dos . . Supoño que o máis sur
prendido seria o próprio "exalta
dq". o 

[ · actos_· ·...:..__-~--~~-:----:~- 1 

ATENEl) FERROLÁN 

Os dias 4,5,6,7,8 e9 cele,braranse 
as 1 Xornadas ''A Galicia de Euro-. · 
pa". . .. 

Xoves.1 O no Teatro ofre "Almas 
Perdidas" de Xosé Cermeño en re- , 
presentación do CDG · . . . 

Venres 11 conferéncia d~ Cast1~ 
lla del Pino "Loucura e §,oc1edade 
no Ateneo ás 20 .h. · . 

Sábado 12, Cursiño para nenos -
, de confeción de oqxe~tos do n~
dal e cine, "Corredor sen retorno . 

Do Venres 18 ao Domingo 20, 
no Ate~e.o , UI Sem~~· de_ Gaita. 

TEATRO E CABARET. ·CURSO 
DE NOBERTO-DI GIORNO . 

e.o.G. 

_ Do 4 ao 19. de D~cembro 

Horário: ?' a 1 O .do serán, de Lun~ · 
a Sábado. · 

Programa . 
-H1stória do cabaret. 
-Técnica c0rporal. L 

-Coreografía. 
·-lmprovisaciór.i . . . 
-Técnica de maqu1llaxe. 
- Tipos de cabaret. - .. 
-Cabaret e teatro. 

Escola Dramática Galega. Sta. 
Teresa 1 a·-s. 15002 A Coruña. 
Tfno. 2'1 16 09 (de 1.1 a t e de 3,30 
a 5). 

CRISTINA ALMEIDA 
. Dentro das Xornadas d~qicaq?s 
ao tema "Mull~r e part1c1pac1on 
política" que organiza .º centro 
de lnformaGión é:los Diretos da 
Muller Alecrín e que contou coa 
partic!)ación· .er-tdias pasados de 
Lidia .:.Palcón , anún,ciase para o 
dia 11 ás 8 da seran, no Conce
llo (Sá'.Cidade d~ V[go), Praza.do 
rei, a charla-colequ10 coa avoga
da Cristi~a Alme1da. 

o léitor case non pode· aturar. · 
./ ~ ~ 11, ~- • .. ..... ----:---- - ·----------~-~--"----

f 
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ARGENTINA 
BUENOS AIRES 
Av. de Mayo, 1373 . 
Teléfohos:38 85 63 - 37 55 71 
3-7 56 14 

BOLIVIA 
LA PAZ 
Pantur 
C/Colán (1 ª cuadra) 
Edif . Barrosquira - 3"' piso 
Teléfonos : 32 24 54 - 36 47 14 

BRASIL _ .. 
RIO.OE JANE IRO . 
T ourservi'ce 
C/G uanabara, 24 . 
Teléfonos: 240 38 86 - 240 26 36 

COLOMBl.JX . 
BOGOTA 
Viajes Tequendama Ltda. 
C/Carrera 3ª. 2D-66" 
Teléfonos: 242 90 26 - 242 77 62 
242 14 54 . 

" 

.MEXICO 
MÉXICO 
1\irismo Abiega 
C/8olln a. 183 - PB 
Teléfono: 533 2 ·1 80 · 

PEÁU . 
UMA 
Coltur 
CI Jirón Camaná. 868 ' 
Teléfono : 28 99 35 

, -
~UERTO RICO 

·SAN JUAN 00905 
Travel Service lnc. 

. ' 

~AMÉRICA 
, . .· , 
AGARDATE 

. ' 

S·EMPRE ... 
VEN DISFRUTAR 

DO SEU EXOTISMO,- · 
DA SUA BELEZA, DA SUA 

cu-LtURA... . _, 
OU SIMPLEMENTE VEN PÁSAR 

.UNHAS -VACACióNS COA FAMILI 

contamos coa estrutura 
necesaria para un bon servicio 

REP. DOMINICANA 
SANTO DOMINGO 
Recreo .r ravel 
C! George Washington. 353 
Teléfonos: 687 80 81 - 682 46 30 

URUGUAY 
MONTEVIDEO 

· Viaies Suevia Ltda .. 
CI Pza. Cagancha. 1342 - 1 ·• Piso 
Teléfonos : 98 17 21 - 98 4 7 88 
91 22 '42 

ESPAÑA 
MADRID 
Clavel 5 - esq. Gran V1a 
Teléfono 221 1 O 30, 

BARCELONA 
Rambla de Cataluria. 13 
Teléfonos: 302 05 26 · 302 05 72 

OVIEDO 
Una. 76 
Telefono 21 62 95 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Hórreo . 5 · 
Telefónos: 58 59 00 - 58 50 21 

Cl fl,shfórd. 1052 . . . 
;¡"eléfonos:. 724 6;2 81 · - 725 45 65 

VENEZUELA 
C:ARACAS. -
Esquina Peligro 
Edif. Arna (<;;andelaria) · 
Teléfonos: 572 22 25 - 572 40 98 

ALICANTE 
Ramón y Ca1a1. 6 
Teléfono . 22 66 46 

. \ 

·_.., 

.coA GARANTIA 
A -MELLOR .MANEIRA DE YIAXAR 

R/ HÓRREO, 5 G.A.'f. 275 . 

DÉIXA TE ACONSEi..LAR POLA TUA AXENCIA DE VIAXES 
'\ . 
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