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~OGO. DE INTERESES NO ÁCIDENTE DE FISTERRÍ\ 

POR. QUE EMBARRANCARON 
AOCASON? . 

Por duas ocasións consecutivas puderon 
as autoridades da Mariña de guerra e a di
rección da Mariña mercante alonxar da 
costa de Fisterra o Casón e o seu letal car
gamento. A primeira foi na mañá do 5 (sá
bado), co mar en calma e os remolcactores 
Remo/canosa 5 e Sertosa aguantando con 
sendas . estachas ao barco panameño. 
Despois que a Comandáncia tomase a 
inexplicábel decisión de ordenar por rádio 
o abandono do remolque, o director xeral 
da Mariña mercante-non quixo aceitar a 
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O povo galego ven levando, ao lqn~o dos 
séculas, unha loita contra a represión to
talmente intuitiva, tendo como un dos 
máis claros exponentes a loita pala pervi
véncia da língua. E.n determinados mo- · 
mentos o pavo ádvirte maioritariamente a 
própria opresión padecida: as loitas irman
diñas, a· auto-organización contra os fran
ceses no mil oitocentos, a loita antiforal e 
anticaciquil con exponentes como Nerga, 
Sofán ou Oseira; a resisténcia ·contra o 
fascismo ou a resposta .. ao desmantela
mento do agro, .-son alguns dos instantes 
si~nificativos onde esa. conciéncia de opr'i
m1do se manifesta claramente até con inu-

anuéncia social, hai que considerala como 
·unha resposta . positiva desde o aspecto 
nacional a un intento, secularmente posto 
de manifesto, como é o de deixar ao póvo 

. sen voz de seu; sen i_dentidade. Expresión 
_que ·non pode ter ·lugar sen a asunci6n 
maioritária da réplica · á represión que se 
está a sofrer: · ·. · 
· A percepción do asoballamento púxose 
tamén de manifesto na atitude popular . 
frente á traxe<;jia do "Casón" polo menos 

. en igual medida que ante a postura adop
tada polas autoridades, tanto as autonó
micas coa sua faltq de meios, de compe
tén~ias e .de dignidade, como as estat,ais 
no seµ total desprécio e des-consideración, 
asi como circunstáncias do mesmo aci -· 
dente e.n si . A atitude de rebeldia, de pro-
testa, e, tamén , d,e procurarr unha saída 
própria (evacua.ción por decisión popular) 
non se pode entender tampouco_se non é 
a partir dun coñecimento tradicional mani
festo das mentiras, da falta de credi.bilida
de to~al e da asunción da p.rópria identida
de (coñecimento da realidade propria1> e 
circundante) que a povoacióri do Finis_Te
rrae explicitou coa sua atitude. · 
- Só desd_e ese prisma social se pode en
tender tamén a loita dos viciños de Guiti
riz, Parga, Terra Chá e A Mariña contra uns 
bidóns asoballantes, máis que polo seu 
contido en si_, poi¡:¡ imi?osición e engano 

con que se quixeron desprén.der delas un
has autoridades máis que nuncá alleas e 
opresoras do sentimento persóal e do 
sentimento nacional. 

Através desa percepción da sumisión 
popular naséeu a auto-ürganizacióh, pois 
nos primeiros momentos de Fisterra, Guiti
riz e Xove foi a povoación quen· deu a voz 
de alarma e fixo irente, espontaneamente, 
a unha situación cunha resposta clara, 
contandente e unitária. Puxose asi máis 
unha vez de manifesto que o povo ga.lego, 
cando ve as . cousas claras, é capaz de 
auto-organizarse e de dar unha resposta 
rá¡:¿ida e eficaz. 
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dar un paso mái,s alá destas percepc_ións 
momentáneás? E precisam~nte esa _opre-
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n.ación de xeito manifesto, replicando cuno
ha resposta onde estaba clara a concién-
cia _de opresión. · - · 

Non doutra maneira se pode enxuiciar a · 
masiva contestación ao intento de trabar 
un direito inalienábel como é o de usar a 
própria língua a todos os níveis, de norm·a
lizar plenamente o idioma que pasa hoxe. 
por: unha defensa intransixente do seu uso 
pleno. 

. sión de ranQO colonial a que impede unha 
concienciación que seria a ra'Ciqnalización 
desa situación, o coñecimento das suas 
causas, e, tamén, das suas solucións, Esa 
imposibilidade momentánea de resposta 
permanente é un dos rasgos · denifi tóri.os 
das-noas circunstáncias nacionais. 
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A manifestación celebrada o domingo 
dia 13 en Compost~la, tanto .polo número 
de persoas congregadas (a maior destas 
característic;::as de toda a historia da capi
tal de Galiza) como pola .diversidade e 

Dicia un pol ítico nacionalista na mani
festacion dos viciños de Guitiriz que o úni
co eficaz é o povo. D~terminadas circuns
táncias póñenlle de manifesto a imperiosi
dade de buscar unha saída para que el 
sexa non só un instrumento eficaz senón 
imprescindíbel. 1 1 
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RAMÓN BEADE 
Apreciado amigo: · · · 

Na sección nomeada "Retrincos ' 
da Historia" correspondente . o fl º. 
326 de ANT, veño -de ler a·pequena 
reseña biográfica referente a meu 
pai, Ramón Beade Méndez e sina
da por - Xesús Torres Regueiro, 
aproveitando a dita reseña para 
axeitar o seguinte: 

·En xeral os dados que se mane:. _ 
xan .no arti~o son exactos, agás 
cando o articulista di: · "O siléncio 
que pesou sobre a figura de Ra
món Beade e outros ... etc. " Aqui o 
articulista equivócase un chisc<(, 
ao menos no que se retire ao silén
cio oficial, pois se ben son moitos 
os betanceiros que levan perto do 
seu corazón o grato recordo da
queles homes que, nuns tempos 
de ouveante barbárie, arriscaron as 
suas vidas ficando firmes nas suas 
conviccións de servir ao povo la
brego e defender os principios de
mocráticos da libertade e da frater
nidade, oficialmente os seus ne
mes e os seus sacrifícios soh aber
ta ou solapadamente agachados; 
antes· o eran cando rexian na vila 
os dixitalistas da ditadura, logo cos 
ucedistas ~a transición e ag~ra 
con psoe1stas da democrac1~. 
Neste senso, como neutros mo1-
tos, o chamado cámbio democráti
co limítase somente ao papel, pois 
os feitos non demostran outra cou
sa, segundo irnos ver nun dos mói
tos exemplos que decentado ex-
pommr: · 

Po( un acordo do pleno do Con
cello de Betanzos do mes de Mar
zo do '1980, (ollar "La Voz de Gali- . 
cia" do 28-3-1980), decidiuse dar
lle d nome de "Paseo Ramón B$a
de MénéJez" a un pedazo de ramal · 
que · enlaza a Ponte Nova cun se
rradeiro na beira do rio Mandeo e 
polo que os únicos que . "pasean" 
son camións carregados con tone
ladas de toradas cfestinadas a dito 
serradeiro. Sendo asi que o preten
cioso nome de paseo caille un 
pou9o ancho a est~ clas~ de pista, 

. non se canse o curioso v1axe1ro en . 
buscar o flamante letreiro -pois, 
ademais de non haber mesmo 
unha humilde chociña a destra ou 
a sinistra do ·seu longo, onde fixar 
a placa nomeadora, é po,síb~I. qu_e 
non certo •. que os honora!:m1s rex1-
dores da vila chegaran a conclu
sión de que, para. non ,face~ máis o 
pallaso, se aprazase sme die ama
terlallzaclón 'do acorde de Marzo 
do 1980,· e todo flcase en fum~ de 
pallas, que é o mesmo que d1cer 
n9 papel da acta do pleno ~e ma
rras. 

Por contra, os "camaradas" do 
alcald$ franquista cuxo _nQme se 
menciona no artigo en relacl6n co 

~Incidente da lnecrlclóh sepul~ral ,_ 
ooldaron que . o neme deste pa
aeador11 de //lo tempore .estexa ben 
vlelbel nunha céntrica rus da ylla 
onde, para malor Inri, vtveu a vluva 
do honrado betancelro que fol Ra-

mór Beade Méndez.· . 
lso era todo, apreciado director, 

o que queria facer constar verbo 
do artigo do señor Torres Reguei ~ 
ro. D 

R. BEADE DOPICO 
Maastr!cht (Holanda) 

O PRESIDENTE 
EN BRUXElAS 

move o proceso de minorizayom 
que-sofre a comunidade lingüística 
gal,ega. 

A marge do ~ue ocorrer nos pró
ximos , d1as e a vista das reac9oes 
que o tal pedido 1ªm fornecjdo,. 
som claras bastantes cousas. 
- 1. O Estado espia escrupulosa
mente o galego co objecto de im- -
pedir que este ultrapasse os límites 
1mpostos pola Constitui9om. Dito 

Con desánimo, -alnda que os ga- por outras palavras: o Estado im-
legos deberíamos estar 'afeitas- ped_e que o espanhol perda usos 
inteirámonos da preséncia ,d9 pre- reais em favor do galego. A _lil?er-
sidente da. Xu(lta .. da·Galiza erf B~u_- - --- dade. tantas vezes proclamada ge
selas. . _ . ~, .:-, · ~ - :;.. nericamente actua apenas numha 

Supernos que andana por aqu1 direc9om. Nesta. Na de salvaguar-
liado en solemnes entrevistas con da~ as prevendas do idioma oficial. 
altas personalidades do Mercado 2. Certas autoridades galegas 
Comun .(no millar, dos casos). parecem dispostas a continuar co 

Difícil misión. As autoridades co- · discurso ·de que "todo siga igual" 
munitárias. lembraríanlle aquilo de mas camuflarám este discurso no 
que, segundo os "acordos", todo - universo de jogos semánticos. Pro
ten que pasar por ,Madrid, asi sexa · . claman-se genericamente naciona-
pra vender mariscos das rías, quei- listas e actuam como regionalist as. 
xo de .Arzúa,. capóns de Villalba, ou E lógico supor que no tema da lín-
chourizos de Ourense. gua o presidente da Junta pense o 

Ainda asi, e da mesma maneira ·mesmo que o presidente do gover-
que os Presidentes doutras Comu- . no espanhol. Curiosamente militam 
nidades (enténdase País Basco e no mesmo partido político, em cu-
Cataluña), desprázanse a Bruxelas jas siglas a letra que mais cuidam 
para falar coas Autoridades Comu- é o E (o" o" quase n.om se ve) . 
nitárias de ti a ti, coidamos que é.· 3. Os que nos posicionamos cla-
perfeifamente lexítimo que o Presi- ramente de parte do galego nom 
dente da · Xunta tamén o intente, podemos (hoje) mudar as leis, si 
desexándolle. pola nosa parte, ex- , em troca procurar que se mudem 
celentes resl:.lltados que, ao cabo, / algum · dia. Mas o que si devemos 
redundarían en beneficio de todos é coordeñar os nossos exércitos, 
os galegas. · · uti lizar sabiamente os nossos 

- O _que xa non nos pareceu . tan meios e proteger a honorabilidade 
bén é que no programa da, v1axe das "nossas" hipotéticas institui-
presidencial, non estivese r.eserva.:. 9ons. A nóssa debilidade concreta-
do un mínimo espácio para. o se na nossa impossibilidade de fa-
'econtro cos seus compatriotas. A zer dimitir ao presidente da Acadé-
colectividade galega en Bruxelas; mia Galega, quema marge.,doutras· 
agrupada arredorr do seu "Centro · considera9ons aparece hoje posi-
Galego", ou outrras sociedades de cionado em contra nossa, colabo-
menor entidade como a "Casa de rancio cumha política visceralmen-
Galicia", e ape.sar de non ser tan · te antigalega. · 
numerosa.como neutros pontos do 4 . .Muitas das críticas recebidas 
mundo, está a dar mostras de polo requerimento do governo do 
grande vitalida_de. . P.S.O.E. carecem de toda serieda- · 

Existen, as1mesmo, colectivos de. Forom formuladas por persoas 
de funcionários galegas que t?~a- · que están integradas no aparelho 
llan . para a. C.E.E. , de empresano~ · oficial e institucional. Alguns ten=
gale.gos que loitan por se abnr hem no seu demérito o facto de· 
mercado nestas latitudes, de tra- · colaborar ou ter colaborado co 
balladores en dificuldades ou emi- partido "requeridor' '-: Outros ten-
grantes que se procuran un apoio hem tJmha_ prática lingüística noci -:: 
para poderen retornar. vamente ambígua. Outros nom 

Mágoa!, 0 Sr. González L~>:<e tenhem pelos na língua para pro-
d d. · h b a ocas1on .clamar aos quatro ventes .a ana-

esper iciou un ª 0 cronia da soberania nacional gale-
e,ara coñecer a situación do seus , ga, m~s .Oefen.dem concienc(uda-
·'paisanos" en· Bruxelas asi como . mente a soberania nacional · es~an
disfrutar da sua hospitaHdade. 

Seica andou por aqui ·o Señor· hóla. Dito mais claramente. . om 
Presidente ... ou, polo menos, algo importa que se queixem nas páxi-
asi temas lido. nos xornais. o nas dum jornal ou num espa90 ra

diofónico. O que importa realmente 
MIGUEL L,ÓPEZ é que nom questionam em toda a 

e .olto firmas ma1s (Bruxelas) sua dimensom a legisla9om que 

A QUESTOM SUBJACENTE 

O pedido falto polo governo ·es-_ 
panhol a Junta da Gallza para dei
xar sem afeito a orde do 31.Vlll .87 
deve ser enquadrado no marco le
glslatlve geral que mantém e pro-

impede a verdadelra normalizac;:om 
lingüística. Puro regionali~mo es
panhol mais ou menos acentuado 
de "galeguismo". _ _ 

5. O de menos em todo lsto é a 
anécdota. Ninguém espera nada 
·de Carlos L. Rodr.rguez. Pouco . o 
nada podemos esperar · deste go-

verno. O importante é convené~r
nos dumha vez de ·que se bem 
Franco morreu, o discurso .sobre o 
galego que hoje impera nom difire 
no básico do anterior. Ambos dis
cursos impedem igualmente umha 
normaliza9om do galega progres
siva e efectiva. O de mais é ver o 
que podemos fazer nós. Creio que 
ternos ideias mais ou menos cla
ras. Carecemos dumh_a ac9om e 
dumha organiza9om minimamente 
efectivas no plano da normaliza-
9om lingü ística. Nom ternos que 
mendigar. Ternos que actuar_ A 
nós a queixa nom nos serve. A dig: 
nidade obriga-nos. Esta anédota é 
intransceAeente. O importante é 
caminhar. E: para isso nom pode
mos cair na tenta9om de pedir per
misso. n 

HENRIQUE RABUNHAL CORGO 
(A Corunha) 

AOS -QUE QUEREN COUTAR A · 
ESPONTANEIDADE DOS 
GALEGOS 
Tjña que acontecer. Tanta queixa 
de que os governos centrais non 
se preocupaban da Galiza, senón 
para sacar tallada, deu como resul-· 
tado que, de súpeto, si se ocupen 
dela. E sabedores de que hai na 
Galiza un número de rapaces cas
tellano-talantes, . pq_r mor dunha 
História desgaleguizadora e coloni
.zante, que tcñen que estudar Cién
cias Sociais ou Matemáticas ou 
outras as ig~at~ras en !'.)a leg~ e 
porse os anuncios e pape1s no am
bito da Administración educativa 
tamén en galego veñen , cal Ram
bos redentores, a arranxar tamaña 
conculcación dos direitos huma
nos. 

O governo de todos os españois 
· esquece, como tódos os que até 
agor~ foron , que os problemas qu_e 
hai que amañar na Galiza son mo1-
tos e w .aves e este da "terríbel" 
discriminación ~ngüística non 
col"lstitue problema, por própria 
testemuña dos alunos e á vista da 
falta de.protestas. Ademais, se dar 
as clases dalgunha asignatura en 
galego discrimina a alguns rapaces 
(un 20%?) e,- xa que logo, .se van 
dar en castellano, que va1 pasar 
cos restantes, a grande maioria, .os 
galega-talantes (un 80%?) van ser 
os que, coma decote, aturen o que 
lles boten? Pedagóxica e demo-
crática decisión. ~ 

Irnos, dentro da nosa coñecida 
ri:iodéstia, facerlles unha breve re
lación dos problemas que atura
mos ancestralmente na Gal iza e de 
seguro que o seu Instituto Nacio~al _ 
de Estadística aírida nori lles f1x9 
unha análise, quizá por estar entre
tido en cuestións de "imaxe"., máis 
rendábeis (eleitoralmente talando , . 
por suposto). Collan lapic~iro e p~
pel e vaian tomando nota: • 

. -Ediff-cios esco·1ares destartela
dos, sen Bibliotecas, sen . instala
clóns deportivas, lonxe 111""' 1+"'' r"l~ c:-

casas dos nenos, super-masifica
dos (40 por aula é normal, señor 
Maravall), con programas desaxei
tados e anácronicos ... 

-Da Sanidade. Comunicacións., 
falta de Electricidade (a pesar da 
prodµcida), da Cuota Leiteira. do 
alto Indice de Emigración. do me
nor financiamento en xeral. .. que 
dicer que non fose xa dito? 

-A creba xa producida ou difi
culdades de funcionamento que 
agoiran maos tempos de Frigsa, 
Mafriesa (apareceron xa os 1.000 
millóns?), Ascon, Astano, Citroen 
qe Ourense, Telanosa, _Sidegasa, 
Alvarez ... Recoñecemos que as so
lucións non son doadas, pero si 
sanemos que hai que fuxir das pro
mesas fáceis e do chupe de cáma
ras e pasar axiña ao terreo da ac
ción. Vaia, xa esquecíamos Cal
das, Padrón e tantos povos aos 
que, co pasado tempor¡;il, lles su
biu o nivel das águas. Aguas que 
xa baixaron, físicamente talando, 
pero que deixaron a moitas fami
lias coa água á gorxa (xusto casti
go' por seren galego-falantes?). 

Non irnos seguir enumerando 
problemas: co sensíbeis que vos
teqes son acabarián chorando. 

E posíbel que a sociedade gale
ga, en xeral , non teña un excesivo 
apaixoamento pota Língua pero, 
desde logo, tampouco vai gostar 
de que a ataquen. Por gañar votos, 
non os perdan. E decátense dunha 
vez que o respeito pola identidade 
das persoas e dos povos é a mellor 
contribución á cultura con maiús
culas, á paz e ao entendem·ento. 
Non lle fagan moito caso ao Paco 
(Vázquez) ou ao Domingo (Garcia 
Sabell), eles saben que custa che
gar aos si llóns, que se está ben ne
les e non queren correr riscos de
fendendo á sua terra e á sua xente. 
Por iso, ás veces, cometeron erros. 
Como este seu, que é un erro his
tórico . Sen embargo, ten ainda so
lución :_ rectifiquen e abando~en a 
idea do recurso diante do Tribunal 
Constitucional. Os galegas com
prenderemos, pois , ainda sendo 
P.S.O.E. un grupo historicament_e 
centralista, tamén é certo que ult1-
mamente vostedes non segt:Jen 
moi fieis á sua história e poden p~
gar outro deses cámbi-os camaleo
nicos que tan ·ben lles saen. 

Que por que non n·qs acordamos 
da Xuntq. da Galiza? E que no.~ ~o
mos partidários dos. intermed1_a_n?s 
e preferimos ir ao atallo e d1nx 1r
monos directamente a vos~edes. 
No"n sexa que leven mal o. recado. 

PD: Existen tamén malpensados 
que opinan que isto é todo causa 
do Guerra, que non gostou de q~e 
o abaneasen no Aeroporto. Nos 
eremos. que só son más línguas, 
·que xamais faltan. Atentamente. O 

X. D. DA SOCIEDADE CULTURAL 
ALFONSO EANS_ 

(Negreira) 
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.o ACIDENTE DO CASON 

Noolixéncia, 
"desconcerto, 
imQrevisións 
e falta de 
información 
dos diferentes"· 
Qoderes 
no acidente 
de Fisterra 

/ 

it 

"'··~ .... ...... 

~- ~~ ·· .. . '.~~~!~-==~ ,-.. 
Ánxel Iglesias 

O barco que emban:anGaron tres veces 
J?or duas ocasións consecutivas puderon as autoridades da 
Mariña de guerra e a dirección da Mariña mercante alonxar 
da costa de Fisterra o Casón e o seu letal cargamento. A 
primeira fot na mañá do 5 (sábado), co mar en calf]"la e os 
remolcadores Remo/canosa 5 e Sertosa aguantando con . 
sendas estachas ao barco panameño. Despois que a 
Comandáncia tomase a inexplicábel decisión de ordenar por 
rádio o abandono do remolque, o director xeral da Mariña 
mercante non quixo aceitar a oferta de r_efrotación que lle 
fixer'on os técnicos holandeses, calificados por el mesmo 
como os me/lores especialistas do mundo na inatéria. A 
estes dous embarrancamentos por rreglixéncia do Casón 
hai que lle sumar un terceiro que constituiu unha caótica 
ooeración de evacuación na que igualmente abondaron 
imprevisións, riscos graves e total desconcerto dos centros 
de poder. Tres irresponsabilidades que dar:iaron gravemente 
á . povoación da Gal iza e á sua economia. 

As decisións que se foron to
mando a partir da neglixéncia 
primeira de arriar os remolques e 
da frivolidade segunda de non 

· querer aceitar unha operación de 
refrotamento razonábel, non flxe
ron outra cousa que apresentar 
na costa de Fisterra unha das es
collas de · produtos químicos 
máis perigosa que dar se pode. 
A Pfimeira explicación, oferecida 
polo director xeral da Mariña 
mercante J.A. Madiedo na noite 
do dia 12, de que abandonaran 
o remolque por salvar as vidas 
dos tripulantes do Casón non se 
sostén se ternos ~n canta que a 
mar- estaba en calma nese intre, 
os barcos de salvamento da 
Cruz Vermella de -Fisterra traba
llaban desde habia unha hora 
nesa operación e cabia -a posibi
lidade de reciamar asisténcia 
doutros barcos menores par~ 
socorro de barcos. · 

.Qferta recusada . 
A oferta de refrotamento do Ca
són partiü dos técnicos holande
ses chamados pola Administra-

- ción central a un précio que o di
rector xeral da Mariña mercante 
considerou demasiado elevado. 
Persoas que interviron indirecta
mente nesta negociación. asegu-

. raron a A NOSA TERRA que ade_. 
mais dunha elevada cantid.áde, -a 
condición imposta polos espe
cialistas convpcados por J.A. 

Madiedo f oi a propriedade do 
resgate do barco. A operación 
de refrotamento requería traba
llos prévios sobre unha rocha 
que tiña prendido o casco do 
barco pola proa. Para que este 
traballo fose posíbel era necesá
rio aproveitar o bon tempo ex
cepcional que durou dous dias 
despois do acidente. Pasado ese 
prazo de priviléxio atmósferico, 
os e~pecialistas en salvamento 
non daban nada polo barco. E 
asi sucedeu. 
Un barco vello (trece anos) de 
vinteduas mil toneladas, carrega
do cunha cubertada completa de
contedores, acaba de marcar -
polo través de arca (babor) o 
Faro das Sisargas. Son as cinco 
da m'adrugada: do .sábado 5 de-

. Decembro. Na · ponte do Cason 
hai dous mariñeiros que entraron 
de garda hai unha hora. O barco 
vai governado co. piloto automá
tico coa máquina .a toda. Hai 
unha hora que se levantou tem
poral de Suloeste e o barco res
posta con cabezadas máis pro
fundas a cada seo que se abre á 
sua- proa. Na carta 1752 do Almi
rantazgo pola qu.e nave~a tiñ~ 
que da·r un resgardo de·v1nte m1-: 
llas náuticas áo acidente que ven 
de virar. Este respeito ven nidia
mente marcado con trechas d_e 
dirección Norte e -Sul e as pala
bras Separation zone que están 
copiadas das últimas edidóns 
das cartas do Instituto Hidrográ-

mar que barre a cuberta despois fice da Marina de Cadiz para 
esta. costa. O Casan acaba · de 
imitar o que fan os tres mil petra-

_, leiros que dobran está Qosta 
cada ano par~ servir ás refinarías 
do Norte da Europa: recortar a 

·que o casco fenda o lombo de O BARCO NAVEGABA mar levanta fume e explosións · 
nun dos con.tedores. Este r:elato POR DENTRO DO 
reconstruido a partir das ciecla- · · , 

. distáncia a terfa por ·gañar tem
po. O Casan navega a menos de 
dez millas de -terra. · 

racións dun supervivente, ás que . SEPARADOR· DE 
tivo aceso A NOSA TERRA, pro- , 
segue cunha operación total.: TRANSITO DE FISTERRA 
.mente irregular de abandono de 
buques disposta polo capitán. O 
sinal de SOS·marcou a sua posi

Pasan alguns minutos das cinco .. ción a nove millas e média por 
. cando un forte pantocazo (golpe Oeste de Touriñán. A tripulación ., 
dos pantoques ou arestas da ". do Casan tiña que t~r moderado 
quilla contra a superficie do mar) a máquina para evitar a mar que 
-move os contedores de proa. A (pasa á páxina seguinte) 

Fu.me branco 

Unha bomba 
A repetición mecánica, por. parte dos voceiros das Administra
cións central e autonómica, de que non existia perigo nengun na 
carga deste buque de vinte mil toneladas convertido en solidário 
coa areia da banda de fóra de Fisterra, é algo imposíbel de com
prender.. Un carregamento ·como o do Casan é unha bomba. No 
primeiro pola · avidez espectacular cori que o sódio en barras 
(case trece to~eladas abordo) procura a água, co que produce 
combustión e calor e fume acerbo. Co calor, as anilinas (perto · · 
de sesenta toneladas) liberan carboxi-hémoglobina e meta-he
moglobina qüe son canceríxanos recoñecidos. A tonelada de TDI 
(foh..1en-:Disocianato), ·que se emprega na fabricación de escuma 
de poliuretano, produce glicol en contacto CO? água .. No Naaal 

... de 1984 vários mariñeiros exípcios .foron atendidos no porto de 
Vigo por unha intoxicación causada polo contacto da água con 
TDL O Creso! (116 toneladas) é inflamábel e actua comd un ve
neno sistémico. 

Nos laboratórios consultados definen o carregamento do Ca
san como un frete típico p~ra fábricas de pintura, plástico e pro
cesos industriais. Coinciden en que por separado moitos dos 
elementos que navegaban abdrdo deste buque de vinte mil tone
ladas con bandeira de comenéncia non se poden considerar ex
tremadamente perigosos ·(coa excepción das anilinas) pero por 
·xunto, e na compaña de disolventes vários' (pentanova, cicloexa-
nova, sulfúrico) fan unha bomba do Casan. . 

Os comentários difundidos pola televisión .da f.lemaf')a e a 
Fráncia, ao confrontaren ós Coñecimentas de embarque ou listqs 
de carga do Casan, coincidian con esta calificación de b~mba 
en forme. ae barco. PreCisamente as chamadas de fam1l1ares 
emigrados aos résidenfes da cómarca de Fisterra foron unha das 
vias de información sobre o perigo que encerraba o Casan. Estas 
confidéncias telefónicas contra$taban '.totalmente coas chama
das á calma das autoridades. A Telefónica dispuxo a partir das 
7 da tarde do XGves un avisador automático nas liñas é:Je Fisterra 
que pedian renunciarás chan:iadas por: saturación. . . 

Na· mañá de venres, os contedores de sodio en barras segu1an 
a estalar arredor· do Cason mentres o director xeral da Mariña 
Mercante-talaba de fenómenos previstos e negaba a calificación 
de esta/os para as espectaculares reaccións do sódio coa água . 

G.L.T. · 

O REMOLCANOSA ·5 E O 
StRTOSA 
·ABANDONARON O 
. REMOLQUE-NAMAÑÁ DO 
SÁBADO DO ACIDENTE 

NO CASON VIAXABAN SO 
TRES OFICIAIS 

O COORDENADOR DO 
SALVAMENTO RECUSO.U 
UNHA OFERTA · 
HOLANDESA DE . 
REFROTAR O BUQUE 
EMBARRANCADO 

.OS PORTUARIOS DE 
BRENS FORON 
COACCIONADOS PARA A 
DESCARGA DOS BIDÓNS 

A EQUIPA HOLANDESA 
DE SALVAMENTO 
RISCOU OS NOMES DOS 
PRODUTOS QUÍM.ICOS 
QUE RETIROU DO BARCO 
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O AC.IDENTE DÓ CASON 
·(ven· da -páxina anterior) 

lle ror'npia na proa. Non o fixo por 
negllxéncia. 

Demasiado negro 

Desde o momento en que na 
. mañá do sáb.ado 5 o Casan em
barranca no areal · á . beira da 
praia do Cadro, duas millas ao 
Ndrte do cabo de Fisterra, suce-
de un protocolo que non é en ab
soluto descoñecido para os gale
gas: unha autoridade local alerta 

Silva Golveira, ·por citar só un fei
. xe dos en·callados nun rádio de 
duas millas da tumba do Casan. 

Un remolque ¡:ibandonado, un 
barco mal governado que . non 

. moder<:l a tempo a sua máquina, 
u~ha s1ngradura irregular e dous 
d1as completos (domingo e luns) 
de tempo extraordinariamente 
bon para cumprir uriha operación 
selectiva de descarga que non 
se fai ou se acomete demasiaG:lo 
tarde. Unha reacción len.ta e tor

e lúcida reclama información; a 
administración resposta con len- , 
titude e reparte consignas de 
calma sen se preocupar 'Sequer 
de saber se o qué di ten algunha 
racionalidade. Sobre a adminis
tración -autonómica sobreponse 

. pe das duas administracións: 
contradicións e desmentidos 
dunha hora para outra e· xura:. 
mentas infantis de qu.e non exis
tia perigo. Os diarios de Madrid 
oferecian aos seus leitores reco
ñecimentos completos de em
barque que aqui se · lle negaban 
a . toda a prensa. No entanto, o 
Director Xeral da mariña Mercan- · 
te recusa ·o oferecimento dos 
técnicos holandeses de resgatar 
_o barco. , 

te e dun seguimento (ás veces 
de peaxe) dos , cargueiros <;lue 
singran palas suas águas. E o 
caso de moitos portas do Canal 
da Manga que seguen, desde 
unha capitania de porto, através 
dun radar de superfície, as rria- . 
nobras de aproximacións a rutas 
de tránsito frecuentado . É o caso 
tamén , da Bahía de Fundy ; no 
Ganada, · que governa desde 
unha torre a chegada dos bar
cos, tal . como tan as torres de 
control dos aeroportos. Son paí- · 
ses que tén buscado unha de-

, tensa própria da nova .división in
ternacional do tran·sporte maríti
mo imposto pola crise, que pode· 
producir un frete pirata como 'o 
do Casan, capaz de arriscar vi
das, riqueias irrecuperábeis ,e 

. miles de millóns de perdas sen 
que ninguén estorbe, nen por rá- · 
dio, a sua rota pragada de ilegali
dades e fallos . 

Vintecinco mil 

·· Só catro tripulantes da dota
ción de 31 homes do Casan figu
raban no rol como profisionais 
con formación-específica e reco
ñecida para navegar: o capitán, 
o oficial de máquinas, o segundo 
enxeñeiro e o oficial -de rádio. O 
capitán impuxo a máxima emer·
xéncia -ao abandono do buque 
pero est~ no debeu acorrer coa · 
·desorde que se_ descrebe nal
guns relatos. A autópsia pratica
da aos cadáveres no Materno In
fant il e no Juan Canaleja de A 
Coruña revela que m.oitos dos 
mariñeiros faleceron desnuca
dos. Levaban perfeitamente ves
tido e amarrado un ct:ialeque 'sal
vavidas non homologado, de sal- . 
do en todo o mundo porque 
rompe as cervicais en caída de 
pé, a causa da sua ampla gola 
de sustentación, útil para mater 
a cabeza en supertície ' líquida 
pero fatal para a integridade do 
carpo. Outros mariñeiros falece
r.on por asfíxia e por inalación de 

en poucas horas a enviada polo 
governo central (o protagonismo 
inequívoco de M.adiedo, García 
Sabell. e o governador da Coruña 
frente a uns representantes da 
Xunta que parecian invitados de 
cortesia na sua própria xurisdi
ción). A seguir, a aparición deses 
abutres do mar que son os espe
cialistas holandeses, chegados 
en reactores privados rnn male- · Defensa· prqpria O número de perguntas non 

respostadas, de declaracións 
ambíguas e mesmo contraditó
rias, ensanchaban por horas o 
volume-dun globo de especula
cións e rumores. A fuxida da co
marca de f isterra empezou o 
mércores. Na altura da tarde de 
xo'l(es era un completo éxodo. O 
governQ civil de A Coruña e a de
legación do governo central ci-

fumes tóxicos. . · 
A Comandáncia de Mariña de· 

. A Coruña, avisada pala estación · 
de Coruña Rádio do sinal de 

-emerxéncia maridou sair ao Re-· 
molcanosa 5 de Vigo. Mentres, a 
Cruz Vermellá de Fister:ra saía 
con dúas lanchas zodiac e prati
caba cunha eficiéncia total a re
cuperación de superviventes e 
vítimas. En menos de duas ho,ras 
o Reino/canosa 5 estaba á beira 
do Casoh. Antes que. o remolca
dor -con base en Vigo, chegou o 
Sertosa de A Coruña. Ambos 
dous fixaron senllos remolques 
na proa do Casan. Un radioafei-

•• zoado de A Córuña escoitou 
unha chamada na que a autori
dade· de mariña ordenaba aos re
molcadores arriar os cabos que 
atoaban ao Casan. José Antonio 
Madiedo, coordenador do Salva
mento explicou aos informado
res que esta _decisión se .tomara 
por mor de atender aos náufra
gos. A Mariña de guerra ten a 
Capitania de todas as opera
cións de emerxéncia en costa, a 
dif eréncia · escandalosa do resto 
dos países do Mercado Comun 

tin de contratos ordenados en 
ca,ntidades astronómicas cre
ceñtes segundo ·a perriiciosidade . 
da carga. As miradas deste ca
dro demasiado negro van desde 
a indignación local aos represen-· 
tantes da Autoñomia e destes, 
perplexos e abraiados, aos co
rrexidores redivivos de Carlos IV 
que se remiten, á sua vez, aos 
carísimos e~pertos. En meios es
pecializados no resgate de bar..:. 
cos e en traballos antioontami- . 
nantes de A Coruña e Vigo, co-
mentaban ben alto, para quen 
quixese tomar nota diso, que o 
Casan estaba perdido e ben per- \ 
dido, mentres o señor Madiedb · 
asegurapa en roldas de Prensa . 
intermitentes · que estaban a pi
que de pr,oceder. ao r~sgate . do 
barco embarrancado. E un cadro 
demasiado negro que os galegas 
lembramos desde o Palycom- · 
mander (1970); o Urquiala (1976), 
o Andros Patria (1978). Antes, e 
neste mesmo século, pódense 

·contar os casos do Captélin, 
Sun'rise, Lionne/,. Rasseul, Bitten, 
John T enax, Margarita, Ignacio 
Fierro, MakaTia, Lo/a, Forstec, 
Fa/con,_ Turret; Bias de Lezo, De
newel, Suitfor, Nouveu Canseil e 

Desacordo internaciona' 
• 1 

e. so1·ución· part_ic~lar 

É un departame~to .especiali- acabou sen acordo porque os 
zado das Nacións Unidas, a _,,,países pobres querían que . 
OMI (Organización . Marítima tose o armador .-quen correse 
Internacional), quen dispón as coas responsabilidades de aci-
normas sobre transpprte de dentes como o do Casan, pero 
p~tróleo crud~ ~ de me~cad9- ·os Estados Unidos defenderon 
rías e substancias nocivas · e a tese de que cada _capitán 
perigosas (SNP) ~n t_~do o debe levar canta do seu: Neste 
mundo. .A reorgamzac1on do · desacorde, cada país ten pro-
mercado de fretes imposto na curado (nomeadamente Frán-
mariña mercante a partir da cia, nestes últimos anos) que 
crise de 1972 é unha das cáu- palas suas águas se navegue 
sas de que un armador como con seguridade. . 
o do Casan contrate á baix~ Galiza non pode agardar 

- un dos transportes máis caros nada da OMI. Ten unha costa 
que existen no mundo, como clasificadá, desde ó Norde de 
é o desa combinación explosi- Touriñán, -como mar .perigosa 
va de SNP, empregando un en inverno e ten tamén dema-
vello barco· ,eunha tripulación siados acidentes cqmo para 
de dubidosa capacidade. A , seguir esperando. E prec.i~o 
OMI ten unha impecábel.esca- que se instale unha direcc1on · 
da dé perigósidade que o Ca- - de tránsito marítimo .que poda · 
son cumprimentaba en case ·prever con tempo a natureza 
todos os valores. O que proba- da carga, a distáncia de costa 
belmente non pode impar ª do buque que nave9a _palas _ 
OMI é que un barco naveg~e suas águas, os , reconec1men-
con distáncias de respeito tos e seguros. Non·se trata, xa 
para os cabos, nen _modere que logo, de deter cada un dos 
máquina cando a mar de frente buques que pasen por este co-
ite impón un perigoso cabe- rredor das mariñas :de todo o 
ceo. mundo, como ten dita no meio 

O desastre do Casan paga:- · . da Grise· do Casan algun políti
ríase dacordo coas casas asé- ·ca de nós. Trátase, igual que 
guradoras e os tribu~ais .que no tránsito aéreo, de levar con-
fallarán segundo as directrices ta daqueles n,avíos que conle-
da Conferéncia da Hamburgo ven perigo. E un direito que 
·de 1986. Pero despois da des- nunca lle preocupou á direc-
feita ninguén confía en -que o ción da Mariña .Mercante nen 
armador do Casan apareza. O á Administración Central. O 
Casan é xa un barco abando-
nado. Aquela reunión da OMI G.L.T. 

. -
Nin Ouessant, da Fisterra france
sa, pode apresentar un índice de 
sinistralidade tan alto coma esta 

· rua pri'ncipal do tránsito marítimo 
do Atlánfico que é a nasa lax.e de ' 
Tou.ri'ñán , Pero por contraste, os 
países que neste suposto Oci
dente son encrucillada de mar, 
tén arregrado o seu problema a 
meio dunha sinalización suficien-

O Director Xeral, J. A. Madiedo, .e-o Governador Civil, Andrés Moreno Aguilar 
nunha das numerosas-roldas de prensa 

A peregrinaxe dos bidóns 
Ninguén entende, ~ non houbo Parga, en Guitiriz, en Villalba, 
tampouco quen intentase ex- chegaba máis e máis xente, 
plicalo, como uns bidóns que máis e máis Garda Civi l; todo 
facilmente podían ser embar- o mundo podia comprobar que 
.cados nos partos próximos ao os bidóns cheirabanb, ai nda 
lugar do sinistro do "Casón" que García Sabell e o Gover-
andasen de "peregrinaxe'1 por nadar civil de A Coruña dixe-
toda Galiza Norte. sen· todo o contrário. Nova 

Pero, ademais, o seu trasla- -mentira que encendia ai nda 
do fíxose de forma subrepticia, máis os ánimos. O Governador 
con· engano, alevosía e notur- de Lugo manda inspeccionar a 
nidade. Ese oscuramentismo e carga a Sánchez Cast iñei ras, 
o inten'to de realizalo de costas Delegado de Sanidade e parla-
ª xente, foi o que -exasperou á mentário de CG. Por toda a 
povoación. A. resposta foi au- equipa levaba unha linterna. 
temática e contundente: impe- · Barricadas que os viciños atra
diron o l seu asentamento en - ~ vesaban. Tres detencións. 
Parga. . Sube a tensión. ·Os condutores 

Non entenaian os viciños de néganse a mover os tres , ca-
Guitiriz a chegada de gran nú- mións. Insultos entre as FOP e 
mero ·de efectivos anti-distur- os viciños. RupttJra da defensa 
biós, pero ainda asi comezaron popular. Nova estratéxia vici -
a desconfiar._ Sabian qued ñal: caravanas de coches a 
"non poda se para nada bo" , paso lento. A 'Garda Civil abo-
como dicia unha velliña que foi llH algúns coches e ameaza 
'que deu ' a voz de alarma des- coas metrallatas, meté.ndoas. 
pois de escoitar na TVG que os palas fiestras , ·a alguns condu-
bidóns ,en cuestión ian para al- tares. 
gun lugar da pr9víncia de Comezan a andar ,. os ca-
Lugo. , mións. Na .estrada duc1as de 

As autGridades seguian ne- toros, centros de penedos , 
g'ando todo. O Governador ci- aceite, grasa .. .. A última barri-
vil de Lugo améazaba con di- cada esta preparada en Santa 
mitir despois de pasaranlle Cruz de Parga. A xente . busca 
"esta pataca· quente" ~ue el1 explosivos para v_C?ar unh.~ · 
de nengun xeito, . quena; E'. ~ . ponte; non · o~ encontra. Ha1 
Nacional VI ian chegando v1c1- quen se ap'?s~a coas SUélS e~-
ños e máis viciños. Cortes de capetas no utl1mo tramo; e~tan 
estrada, paralización dos ca- · dispostos a todo .... as autonda-
. mións mentres desde Fisterra des mandan a retirada: os ca-
chegaban as declaracións das mións vanse. Os viciñ~s sé-
autoridaaes: "aqui. xa _non hai g~en.~s e dan a ala~ma as po~ 
perigo, os bidóns per(gosos xa voac1ons por onde, pa~~n. A9 
foron levados tora daqui". final Xo_ve. Xa, a povoac1_on ~st.a _ 

Aumentaba a , tensión e.ri preparada. Formase en Alum1-

\ 

fraron en quince mil persoas 0 
total posíbel de traslados. Cori
todo, estes d.ados non conside
raron os_ casos de Muxia, Cama
riñas~ . Camota e Lira. Estas po
vo~c1ons, e as de Fisterra e Cor
cubión, deron máis de vintecinco 
mil persoas . qu'e entre mércores 
e venres da semana tráxica do 
Casón~ púxeron. terra por médio 
do barco da morte. · 

O relato do éxodo coineza 
mércores cun comunicado do 
governo civil de A Coruña no que 
se f ala das previsións para a, eva
cuación. Unha vez divulgado, o 
governo central e a Xunta inícian 
unha carreira de comunicados 
nos que se recomentda alternati
vamente fuxir e non fuxir. A fa
vor, con reparos e matizacións 
barrocas que comprometian a 
_própria recomendación básica 
de sair por pés, nianife'stárose o 
governaddr de A Coruña e Gar
cía Sabell. Meao, vacilacións e 
unha fonética de governante de
rrocado ao pé do avión que o 
conduce ao exí lio, caracterizaron 
o comun icado que apresentou 
por televisión Go'nzález Laxe. Po~ 
contra, o home que coordena as 
0peracións de resgate do Casón, 
convertia6 en pouca horas en 
embaixador da Moncloa en Fis 
terra, José António Madiedo , di 
rector xeral da Mariña mercante, 
descobre na neura progresiva de 
tres vixílias a forza necesária 
para descalificar toda opinión 
que non fose a sua própria. Este 
mariño mercante afeito a un mo
_delo militar do governo de bar
cos convértese ·en pouco tempo 
no portavoz do poder que nega 
a necesidade de emigrar da beira 
do cantil no que foi pegar o Ca
són e descrebe con palabra aira
da a elementalidade dun barco 
carregado con produtos quími
cos que non pode, segundo a 
sua opinión, transcender os seus 
efeitos máis alá de douscentos 
metros. Madiedo di actuar .como 
un técnico pero é inmediatamen
te respaldado _polo portavoz de 
Felipe González desde Madrid. 
Qesminte ao delegado do Gover-

(pasa á páxina seguinte) 

na unha impresionante barrica
da: médio cento de toneladas 
impeden o paso dos camións. 
O Gobernador intenta negociar 
o embarque no peirao de Mo
rás. O medo dos viciños á con
taminación dos bidóns é tan 
trande como o que teñen a 
que eses bidón queden depo
sitados dias e dias ali : ninguén 
ere á administración, ninguén 
entende o periplo, nen as si 
niestras intencións do Gover
no. Desde a Terra Cha á Mari 
ña, pasando por Lugo capital, 
onde se celebra µnha manifes
tación de máis de mil cinco
centas persoas, o povo on 
sóa se sinte enganado, senón 
tamén asoballado. 

Os alcaldes da Mariña, até 
os do PSOE, condenan a si
tuación trasládanse a Lugo e 
.intentan pór fin á prepotencia 
e a impericia. Os camións co- . 
mezan a andar; o Governador 
nega que se dese arde: seica 
foi· un mando da garda civil 

J que obrou pala sua conta 
_(todo baixo control, coordena
ción perfeita máis unha vez. 
Tensión. O Comité dy, Empresa 
de Alúmina anúncia que se ef)
tran os 'bidóns· na factoria ésta 
quedará paralizada: poden 
perderse 22.000 millóns .. O 
Governo non admite outr:a de
rrota: o luns dia · 14 os bidóns 
embarcan para Hoianda. Poda 
que den a vol.ta . 

Na Mariña queda un ar de · 1 

resentimento, como 1na Terra 
Chá, en toda a Galiza. 

A.E. 

- ¡ 
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.O ACIDENTE DO CASON 

· (ver qa páxina an~erior) · 
oo central, . García Sabell e ao 
governad9r: non existen explo-· 
sións de sódio; hai resplandores.; 
non existe nube tóxica: hai fu
mes. Non hai razón para a fuxi- · 
da. . 

Rifan nesa noite García·Sabell 
e os representantes 9a Xuí!ta . O -

· , governaqor da .coruna colocase 
ao lado de Mad1edo e nega a ne
cesidade de f uxir ainda que có
pie pouco despois o sofi~~a de 
Garcia Sabell para xust1f1car a 
evacuación: daqui pode fuxir 
quen considere que ha_i quf! fuxir. · 
Este non querer asumir o 1mpre- · 
sionante conceito de evacua
cións, levou ao director de Pro
tección Civil da . xunta a afirmar 
na JVG, a unha pergunta da pre
sentadora do Te/exorna!, que 
non era caso de fuxir senón de 
manter calma e arde e non se 
deixar levar por histerismos. 
Pero como nese intre apareceu 
un comunicado do delegado do 
governo central disparando ·a 
evacuación, a autoridade de Pro
tección Civil rectificou ladeando 
á cabeza e agachando a meixela 
direita coa man: mire usted. .. ya 
dice el refrán que .hombre preve
nido vale por dos. 

Unha comarca errante 
O relóxio ponse a andar nesa 
noite para unha crónica de se
tenta e duas horas nas que unha 
comarca inteira da Galiza andou 
como un povo errante entre
Compostela, Noia e A Coruña, 
sen que ninguén lle pudese ex
plicar con precisión cal era o al
cance do perigo nen a sua dura
ción. 

Milleiros de casos de impedi
dos que non podian acompañar 
ao resto da familia na fuxida, de 
ocasións de perigo nas estreitas 
e mal trazadas estradas comar
cais que w:1en Fisterra co interior, 
de agonia de centos de aldeas 
esquecidas nun f achendosamen
te adxectivado plan de evacua
ción no que non habia nada pre
visto; nen a orde de transporte, 
nen o transporte mesmo nen a 
actuación para que os que fica-

Aprender 
do pavo 

ban (á forza ou por 9ecisióri pró
pria), nen a protección das v1las 

· desabitadas. O plan de evacua
ción foi apenas un paseo inútil ~n 
unidades militares e un d.esfile de 
autobuses que est~beleceron 

. 0()1~ ~11~ rnnt~ 11n . plan de para-

das. Entre os mil aspecto~ previ
·síbeis dunha evacuación, que 

nori foron en absoluto contem
plados, estaba o do coidado do 

gado nunha comarca que dépen
de fundamentalmente del. 

Na noite do éxodo de toda unha comarca, entre a serenidade popular e as 
ardes e contraordes entrecruzadas das autoridades, vivíronse horas difíceis: 
Persoas maiores á espera e xentes á procura duns autobuses que na maio: 
ria das ocasións nen chegaron 

Vilas esqueCidas 
Este mal chamado plan tivo e.ñ: 
consideración os municípios de· 
Fisterra e CorcubiÓn, pero non 
atendeu a Camariñas, Muxia, 
Camota ou Lira. Quen lanzou a 
decisión de mobilizar desde 
Compostela non foi quen de 
apreciar que a previsión meteo
rolóxica para as vintecatro horas 
seguintes era de vento do Sules
te b que puña a toda a ria de Ca~ 
mar:iñas a sotavento. de fumes e 
tóxicos do Casón. O . prim~iro 

· golpe de mar que fixo reventar 
os contenedores de sódio da cu
berta levantaria unha nube que 
chegou -a Muxí-a e Ca~ari~~s. Ali 
se deron casos de irntac.1on de 
gorxa e proíqo de ollos e naris. 

Pero estas vi las non estaban in- · 
cluídas na evacuación. Tampou
co foi atendida Camota, de onde 

. marchou , un cincuenta por cento 
da pov.oación . 

Nen o governo civil de Coruña 
. nen a Xunta nen a delegación do 
governo central dispuxeron do 
envio de médicos e sanitários á 
comarca afectada.' Pola contra, 
no monte de Sardiñeiro, á' beira 
do barco, segue ainda un helip-

vez que me llamas a estas horas 
para hacer política. Estoy harto 
de los alcaldes nacionalistas 
como tú, que non hacen .más 

_ que traerme problemas, contes
tou Moreno Aguilar a unha cha
mada de madrugada de Mouzo. 

. o governador subiu o tono das 
acusacións atá culpar ao alcalde 
de Corcubión de axitación e de 
ser coas suas .alarmas . a causa 
mesma da evacuación antes que 
a vítima. ·A situación criada polo 
. accidente dÓ Casón, tanto pola 
falta de informaeión como pvla 
evacuación sen control nengun 
do tráfico, con evidente perigo, 
constitue un acto terrorista de 
Estado, comentou Mouzo á 
RlVG. 

- cótero cunha UVI por imposición 
do contrato firmado aos técnicos 
holandeses, que. cobran 167.000 
florins por dia, perto de otto rnj
llóns de pesetas. Os médicos e 
ATS que ficaron en Fisterra e 
Corcubión entraron nunha garda 
sen relevó na que nor-1 contaron 
con nengun tipo de información, 
sequer confidencial, sobre a pó- " 
síbel naturaleza das intoxica:
ctóns. Pergunt:as sobre esta e 
outras desatencións graves que
daban unha e outra vez remitidas 

- Outro dos momentos críticos 
producirí~se coa descarga ·dos 
bidóns procede.ntes do Casón -na 
doca de Breris, en Cee. Os por
tuários de Brens· foron coaccio
nados para a descarga con argu
mentos como se non traballades 
hoxe nesta descarg?, mañán 
pode faltar trabal/o e non vos po
deredes queixar. Aos portuários 
fóronlles entregados luvas de 
dobre protección para manipular 
os bidóns. Nos recipientes ob
servábase que foran raspadas as 
etiquetas de identificación.' A un 
kilómetro dalj, a bordo do Casón, 
os operários holandeses traballa
ban con eses mesmos bidóns 
provistos· de traxes e especiais, 
mascariña e luvas e amparados 
de calquer emerxéncia pola pre
séncia preventiva do helipcótero 
do SAR coa UVI a bordo. 

Na mañá do domingo, a po
voación evacuada en Composte
la e noutl-as vilas segue a facer 
perguntas qae ninguén resposta. 
Pasou o perigo? De que perigo 
se . trataba? Que vai . pasar co 
barco? O coordenador do gover
no central para o salvamento re
pite que non hai nen houbo nun
ca perigo. Que todo foi cáusa 
dunha .alarma infllndada. Que os 
mariñeiros ·de Fisterra non van 
pescar porque non queren e que 
se alguén non lle quer comprar o 
peixe fai mal porque ali non hai 
tóxicos nen velenos. 

·á gravidade da crise. · · 

l:fnha guerra particular 
O governador civil da Coruña ini
ciou desde este este primeiro 
momento da evacuación desa
sistida, negada e recomendada 
alternativamente por distintos 
portavoces; unha guerra particu
lar contra o alcalde de Corcubión 
Rafael-Mouzo. Que sea la última G. LUCA QE TENA 

hombre prevénido .vale por dos. 
Un coordenador-do salvamento 

-que respesta en inglés ás per
guntas dos especialistas c;te Sa
nidade enviados pola Xunta. 
Unha nube tóxiq:i. que non exis
te pero causa danos á povoa
ción. de Camariñas, excluída da 
atención oficial. · · · 

Entre tanta torpidade dos po
deres públicos, unha poqoación 
que se pon a salvo do perigo en 
arde e calm~. Que protagoniza 

·asambleas como a memorábel 
de' Corcubión na que decide o 
qué máis convén. sen se de~xar 
descon_certar por seis consignas 
diferentes. Que busca e recebe 
a solidariedade do resto ·do país 
sen importarlle as palabras cru
zadas de ordenantes e contra
ordenantes nen 'as imprevisións 
dos qu!3 aseguraban ter todo 
disposto para unha evacuación 
de vintecinco mil persoas. 

Se algunha conclusión se pode 
adiantar das duas semanas do 
barco da marte será, no primei
ro, que do povo é de onde os 
governantes poden tirar unha le
ción de calma, de dignidade, de 
bon critério e amor á sua terra. 
Non ao revés, como abondo se 
demostrou. Uns funcionários do 
estado adscritos a un corpo mi
litar que chamamos convencio
nalmente Comandáncia de Ma-· 
riña, permitiron que os remolca
dores que atoaban o Casón 
abandonaran Q seu traballo para 
que un cargamento de extrema 
perigosidade pegase na costa. 
Un coordenador nomeado polo 
Govemo central deixa pasar tres 
dias de mar en calma e recusa 
a oferta de rstrotalo dos espe
cialistas por el mesmo cháma
dQS. Este mesmo coordenador. 
que desautoriza con tanta arro
gáncia ás autoridadés da auto- . 
nomia e ao delegado do Gover
no Central, está rifado co minis
tro español de Transporte. O ga- . 
lego Abel Caballero cesou fulmi
nanteniente ao responsábel de 
Contaminación, por autorizar 
aquela barbaridade do Vulca
nus. que foi queimar lixo nuclear · 
ás costas de Astúries. Asi que 
aos galegas tocouno a sorteen
gadida d.un ministro que lle ten. 
~edo a este energuménico di
rector de Mariña mercante. Des-

Asamblea na Lonxa de Fisterra un día antes de que' comezaran as explosións do Cason . . . 

A c;?aliza é un_país cunha de
pendéncia tradicional do mar. 
Mao é que teña ·chegado até 
aquí con esa forma anacrónica 
de virreinato de costa que son 
as Comandáncias, pero cómpre · 
que non lle dé o ano 2000 con · 
esa fórmula. Fisterra é un dos . 
pontos de recalada con máis 
tránsito marítimo do mundo e 
hai que buscar unhasolución ra
cional, governada desd~ aqui, . 
para ~sa en.crucillada segundo o 

. pois de os póderes autonómi
cos se explicaren políticamente 

(ainda que non o fixero.n). ese 
ministro tiña que dar pública ra
ión de por que ese barco veü a 
terra. Entre os armadores· . da 
Galiza é un clamor qúe protago:.. 
nistas princip-ais, pagados a 
conta dos orzamentos. do Esta
do para leyar a bon termo o res
gate do Casón, participan- na 

· sociedade Remolques marít;..! 
mos (na que o Estado ten un 80 
por cen) especializada neste xé-. - .-

nero de operacións e armadora 
~o Punta Salinas que: tamén .foi 
enviado a Fist~rra. Esta empre-

. sa recebe do Estado unha sub-
·vención . de vinte milJóns por 
mes por ter a sua dotación e 
equipa prontos a calquer emer
xéncia). 

Un presidente da Xunta que 
ten n:iedo da sua prqpria voz e 
que no canto pe se levantar al
porizado · contra . os que veñen 

rebentar o seu. pais calle o telé
fono e chama a Felipe González. 
Un delegado do Governo central 
qoe utiliza sofismas de seminá
rio para informar á povoación: 
que el mandou pero ser) ·querer 
mandar porque os que queiran 
poden ficar e os · ·que non, alá . 
eles. Un delegado de Protección 
Ci~il que declara ante un proble
ma de vida ou morte ·para miles 
de galegos que ya se s¡Jbe que. 

· 1:T10delo que teñen aperfeizoado 
outros países. . · 

E cando se - estabelezan as 
responsabilidades por este bar
co da marte que alguén teña 
canta de que os damnificados · 
P?lo Urquiola están a· espera 
amda polo pago das indeniza
cións. o 

GLT 
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PARLAMENTO 

Votaron en contra da u:tilización do galega n~ Administracióri Local 

Socialistas e coagas opóñense 
á normalización lingüística 

AP-Centristas perden 
a alcaldia de Ourens·e. 
O . socialista Veiga Pombo, novo. alcalde 

Aos dous dias de que 
milleiros de persoas se 
manifestasen 
inequivocaniente pola 
normalización lingüística, no 
parlamento autonómico, o 
PSOE e Coalición Galega, 
votaron en contra dunha ~ 

·proposición de leí que trata 
de regular o uso do galega 
como língua das entidades 
locais . .Ainda asi a auséncia 
de tres deputados do PNG e 
dun do PSOE Jixo que a · · 
iniciativa do PSG-EG pasase 
a comisión. 

Sánchez Pres'edo tivó que sair a buscar aos ·seus parlamentários 

esta a sua? Onde estaban o do.:. 
mingo cando se celebrou a ma-· 
nifestación? O· seu · "nacionalis-· 
mo" verdadeiramente é difícil en-
tender. . 

Manuel Veiga Pombo do .. 
PSOE, é o novo alcalde de 
Ourense, sucedendo a Xurxo 

-~ Bermello de AP~centristas 
~ que dimitiu ao comprobar' g como quedaba seri maioria,· 
ce cando o concellal do CDS 

rempeu co seu partido para 
aparar a nova maioria, . 
formada ·por 1 O concellaís 
socialistas, tres de 
lndependentes da Galiza e 
el mesmo. 

A di_reita tradicional galega vai 
perdendo poder progresivamen
te nunha ·. desmembramento que 
se fixo márs patente coa perda 
da presidéncia autonómica, e 

' que, desde aquelas, non fixo 
máis que aumentar -a sua inci
déncia, até o ponto de que só as 
Deputacións son capaces de 
conter aqueles que outean novos 
horizontes. · 

Dimisión de Xurxo Bermello e 
aceso a alcaldia dun socialista é 
outro episódio máis do replante
xamento que sofre AP. O alcalde 
dimisionário chegou como can-

didato dos -centristas-aliancistas 
despois de ser codiciado por nu~ 
merosas forzas políticas . . Ocu
pou o pazo municipal despois de 
conseguir, através de numerosas 
negociacións o apoio tácito do 
CDS-, _Come¡:ou a governar en 
precario ~ cun governo municipal 
que se f1xo cunha "equipa" que 
en gran medida lle foi imposta 
pala cúpula de Vitorino Núñez. 

O inestábel equilibrio de Ber
mello rómpeuse ao tempo que o 
CDS se partía en dou's, palas 
próprias ·contradicións do partido 
de aliarse ou non cos aliancistas 
e os próprios intereses persoais'. 
Os lndependentes, rechazados 
ao . comezo por AP, botáronse 
nos brazos dos socialistas, ainda 
que o seu apoio vaillo vender 
caro, conseguindo as maiores 
parcelas do governo municipal. 

As presións e a incertidume 
estiveron presentes até o último 
momento en que os integrantes 
.áa nova maioria municipal ensi
naban as papeletas ao candidato 
a alcalde, para disipar dúbidas 
por se había algun infiel de última 
hora. D 

'A.E. 

A9s dous dias de que Compos
tela acollese unha das maiores 
manifestacións da sua história, . 
precisamente en defensa do 
idioma, despois de que todos os 
políticos fixes.en declaracións al
tisonantes· afirmando "a inequí
voca .vontade normalizadóra", 
sobresaindao nesta opción os 
membros. do goberno; a apré
sentación d~nha proposición de 
lei para regular o uso do galego 
como língua oficial das adminis
tracións locais amosou todo o 
contrário das anteriores declara
cións. 

Como tampouco se entende 
moi. ben o nacionalismo de Alian
za Popular. Albor con evidente · 
oportunismo, perq con tuqueria 
e até coeréncia.' política (el era .o 
Presídente cando se aprobou o 
decreto) estivo na manifestación. 
Agora Al? apoiou a prnposta do 
PSG-EG e ainda sobrepasando 
no seu discurso o nacionalismo 
do BNG. Qué dirá Fraga? 

· Quedou tamén ao descuberto 
máis unha vez, a liña de actua~ 
ción do exécutivo de González 
Laxe: non incomodar a -Madrid. 
Con nJenos medo e _un pouco de 
visión política ben puderan dei
xar pasar a proposta a comisión 
e, lago, ali, facer as va,riacións 
conforme a sua ideoloxia centra
lista.· o que pasa é que, ademáis 
de non ser autonomistas, non 
poden parecelo. Madrid castiga
riaos sen pou é sen pedra como 

~ un D~us onnipresente .nas deci
si9ns da Xunta. 

Allariz: decidída a 
1 

O . Partido Socialista Obrero 
Español opúxose ·á propo~ición 
de lei con argumentos de ."secta
rismo", equiparándoa coa impo
sición de "cantar o Cara al Sof' 
·en tempos pasados. O·seu por-_ 
tavoz foi precisamente Miguel 
Barros que ~e declara autono
mista e enfrentado ao sector ofi
ciaL Que lle ofereceron para fa
cer de kamikaze? Cales on as 
mañas que utiliza Antolín Prese-· 
do para deixarlles· as papeletas 
máis comprometidás aos seus 
inimigos? Antes era Ceferino, 
agora Miguel Barros e, precisa
mente,: sempre, naqueles tem,as 
nos que pretenden desmarcarse. 

Outro que saiu á "pesca" foi o 
próprio González Laxe, quen lo
grou sentar na bancada azul 
para a votación ao conselleiro 
Roaríguez Peña. A sua decisión 
de non votar estaba en concor-

substitución do alcalde 

_ Tamén Coalición Galega apos
tou claramente polo pesebre, en . 

. contra dunha ideoloxia que di . 
defender,_, .Oriqe queda aquel re
cente congreso co lema "Pola 
nación que nos une"? Evidente-· 
mente parece · que unen mqito 
máis os carregos da Xunta que · 
toda unha nación. -

Barreiro . Rivas, nacionalista . 
converso, subiu á tribuna e aindá 

'. que non defendeu a postura da 
Xunta, adicouse a atacar· a __AP 
. pala sua falla de coeréncia. Onde 

A p~sca. de infideis 

Mentres se daba o debate nos 
corredores realizábase únha ver~ 
dadeira "pesca" dos "infideis". 
Antolín ·Sánchez Presedo foi 
buscar: a Ceferino Diaz para que 
entr.as& a votar. Lo~rou introdu
cilo na cámara, ainda que rT)OS
trase claramente o seu disgusto, 
como se enfadarse (con quén?) 
lles valese de algo. 

O Seáetário Xeral do PSOE en 
Galiza non pudo-faGer outro tan
to con González Amadiós, que, 

· manténdose no corredor, propi
ciou .que a proposición pasase a 
ser discutida na comisión. Evi- · 
denciábase asi claramente a dis
crepáncia dentro do PSOE (pos
ta xa de m~nlfesto palas 'declara
ción de González Amadiós e a 
sua asisténcia de forma notória 
á manifestación), pero tamén. a 

-fidelidade manifesta que 11.e . ~e
ñen moitos militantes deste parti
do aos cárregos, plegándose ás 
esixéocias da cúpula, "e obrando, 
din, contrariamente ás suas 
ideas. -

SUSCREBASE A A NOSA TERRA 
. BOLETÍN DE ~UBSCRICION A A ROSA 'lEllBA 

. dáncia coa postura mantida can
dQ..< participo u na manifestación 
en defensa do idioma, pero ta
mén coa sua ideoloxia poJítica. 
Ao final pudo máis · a razón do · 
goberno que a própria ideoloxia. 

Pero a votación estaba gañada 
coa auséncia dos tres parlamen
tários do PNG que non ocupan 
carr_egos na Xunta: Olives, Mella 
e Gordeiro ausentáronse, pesie 
as ameazas e increpacións dos 
socialistas. Sabian que ian ser 

· branca' das díticas, que que se 
18\~antaria unha c.ampaña para 
pór de manifesto a falta de ho
moxeneidade do goberno. Prefe-

. riron a coeréncia á coerción. 
Queh se pode opoñer ás con

vocatórias das sesións, ordes do 
dia e demais documentos dos 
concellos ·se redacten en galega, 
cando xa moitos o fan asi? A que 
lle chaman alguns normalii:aoión 
lingüística?. D 

· A. EYRÉ 

Unha asamblea viciñal cele
brada en Allariz decidiu a 
sustitución do Alcalde, Xosé 
Luis Cid Cid. Segundo o ali 
acordado, nun local repleto 
de viciños, o BNG deulle 'un 
prazo de dez dias, que xa te
ñen rematado, para que o 
novo rexidor municipal, que 
nen sequer apoiou a sua can
didatura, apresentara a demi
sión. De momento Cia Cid 
ainda non se decidiu neste 
sentido, debido en gran parte 
ás presións sofridas por parte 
de centristas-aliancistas que, 
segundQ se di na vila alarica
na, ameázano nos seus ne-: 
gócios. 

O BNG anunciara que, de 
non apresentar a demisión, 
levaria a cabo unha moción 
de censura co fin de procurar 
solución á actual ingoverna
bilidade na que se encontra o 
município. 

A frente nacionalista está 
· maritendo diferentes contac
tos cos grupos políticos, so-

· · _ . berta ~n MAIÜSCULAS) 
(Para remitir a A BOSA TEllllA unha v~z cu 

Ba;1co1. Ca1xa de Aforros 

Coqta/L1bre!él · .. · · .' · 
'fitular Conta ou Ltbreta 

Oom1cilio d a sL1cursal 

. , .: .. ......... . ... ... ... ,. ................... . 
· ······· ············ ·· 

p0 v 0ac10 11 ..... 

Caixu ele .Aforras .. -
Ban co 1 .... ...... . 
0orn1cil10 da sucursa . 
Nu1~1ero da éo.nta ou ~1lireta 

Povoac1on 
... ..... .... ... ..... . 

Nome: ... ..... ......... 4 . ; ••• 

Apelidos .... ....... :............... ........... ... .. ... .... .. .. ......... .. 
Domicílio ................ .. -. ·: ..... ..... .. ... .... .. , 

Tel~fono ,., ........... : ... ... : ............ ,. .- .. , ~ ......... · ....... ' ..... ,:.. ... .. ...... .. 
Povo_ación .. .... ......... ..... ..... .. ....... . .... , ......... .. .. . 

... : .... .. f······· ·········· 
Pr9víncia ...... :... .... ............... · . . .. d 3 000 pta . 

. . , . OSA TEllllA por un ano ao precio e . 
Subs.crébast: ao penod1co A ~E pa) · 5 400 pta . (resto do mundo) . , . 
(Estado español); 4.250 pta. uro , . 

bretodo co PSOE, podendo 
chegar a un acordo mesma
mente nestes dias, pois se o 
BNG mostrou, desde ~o pri
meiro momento, a intención 
de chegar a unha solución ao 
caos reinante no concello, o 
PSOE tamén parece ter mu
dado de opinión desde o últi
mo pleno no que, coa sua 
abstención, facilitou a elei
ción dun alcalde que non se 
votaba a si mesmo. 

As declaracións feitas po
los concellais socialistas son 
agora máis propicias a un en
tendimento co BNG. Este 
cámbio de postura parece 
obedecer a tres razóns: críti
cas en todo o concello pola 
sua postura anterior, amea
zas do BNG de privalos de 
duas alcaldías que ostenta co 
apoio nacionalista e enfrenta
mentos en Ourense capital_ 

· con Centristas-AP que levou 
a Veiga Pombo á alcaldia. D 

A.E. 

FORMA ·oe PAGO 
Prov111c1a .. · · .. ... .... · - _. . 
Titular conti.l ou ltlJreta . , . . con ta . os recibos 

. con c.irqo ,1 1111na - S A . -
a) Subscricions para, o Estado espanol : 
O Talón bancario odxunto 
O Reembolso t~áís 80 pta;,l 

b) Para o resto_ do mundo 
0 Cheque bancario' adxunto A 1ÍOSA TE· 
Q X1ro Internacion al el nome de 
UA. Ap art<1.ciO 1371 VIGIJ 

not ci ele atencle r. dtt' nov~av 1so , L p i 1oc:ons 'ClílH_ira1s Galegas 
Servanse tomar .111 aiiresc 111.i d0.., por roi 
Cllle ,10 n1l'll norne 11 ;s sexc , . / 
(A NOSJ\ TERRAl AtPi1tan1~11t. (f1r111J I 
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GAi.IZA POLl!ICA/7 
. uma~d~l do governO Qropiciaria a. ruptura imediata 

O PSOE na GaHza~ ·unhaxaula de grilos 
As tensións no seo do PSOE 
·na Galiza ·.son cada dia máls 
grandes até o ponto de que 
as voces discordantes xa se 
deixan ouvir fóra· dos 
recintos socialistas; só hai 
tres causas que unen a este 
partido xa fragmentado: os · 
intereses persoais, as ánsias 

_de poder e a atracción-apoi.o 
de Madrid. 

O Partido Socialista Obreiro Es
pañol na Galiza está actualmente 
desmembrado, con faccións en
frentadas entre si. A sua virtual 
ruptun~ está, de .momento, impe
dida por unha potente forza: as 
ánsias de poder, que teñen o seu 
pólo de atracción en/de Madrid, 
e unhas ligazóns febles, pero 
ainda válidas, como son os inte.
reses persoais que posuen como 
vector común a permanéncia ou 
a esperanza de cargos soberbia
mente remunerados. 

Calquer circun~táncia que inci- ., 
da cunha mínima poténcia (neste 
caso igual a interese partido por 
posibilidades e tamén a despeito 
dividido por esperanza) pode al
terar esta estrutura inestábel do 
PSOE. 

No prazo de dous anos predin
se fortes convulsións. Hai quen 
aventura para 1989 a catástrofe. 
As primeiras sacudidas virian 
coas formacións das listas elec-
torais, pero a explosión final pro
duciríase de non acadar o gober- · 
no autonómico, pois desapare
cería asi, case totalmente, a for
za do poder e a atracción de Ma
drid quedaria sensibelmente de
bilitada. 

Así e todo moitos pensan que 
o congreso galego, precisamen
te despois do XXXI en Madrid, 
pode vir acompañ?do de fortes 
choques entre as distintas fami
lias que compoñen o PSOE da 
Galiza. 

Pero vexamos como está a si-
tuación nestes momentos: · 

Un desvirtuado 
enfrentamento Norte-Su! 
Sen dúbida, nestes momentos, o 
elemento máis forte do PSOE na 
Galiza é o alcalde de A Coruña, 
Francisco Vázquez. Sobre el inci
de toda a forza de Madrid apare
cendo así como o máis estábel. 

Controla praticamente toda a 
província de A Coruña agás a' 
zona de Compostela e algun 
concello do interior. Ten forte in
cidéncia nalgun meio de comuni
cación e o Secretário Xeral, An
tolin Sánchez Presedo tamén · 
anda, de momento, na sua órbi
ta. Varela Flores en Lugo pode 
incluirse igoalmente neste grupo . 

,....··· .. ·. 

. ' 
·"l .• 

no congreso · de Óurense con 
' Francisco Vázquez e privar así 

aos do Sul dunha segura vitór.ia. 

· :;f O rei queima aes pións -· 
..... ·.1.· ¡¡ n .. 
,~-
~ " 

~ . ~· 

Despois do seu relegamento da 
Xunta a i_nstáncias de Paco Váz
quez. e de Abel Caballer.o, e de 
que o ·alcalde coruñés non cum
pri~e os pactos das Burgas, Ce
f er:.ino tampouco quer saber nada 
ca_ sector do Norte, e anda só, 
desamparado é médio retirado · 
"pensando", como diria un mili~ 
tante, "_nun pacto surpresa, pois 

· os · seas armisticios sempre sur
preriden a todos, mesmo desde 
que se marchou do PSG''. 

O actüal presdiente da Xunta, 
González Laxe, aliñase co grupo 
do Sul, porque ñon lle queda ou

. tro remédio, mentres que o mi
- nistro Abel Caballero apoia aos 

coruñeses, ainda que intentando. 
g formar a sua própria estrutura .. 
-~ Outro que quer "voar só;' , pero 
~ que, de momento, só é un hqme 
-..... de Paco Vázquez, é Antolín Sán
~ chez Presedo. Ainda asi intenta 
~ · captar a alguns dirixentes para 

·< ter un certo apoio á hora de ne
.E goéiar .. Entre os seus amigos es-

~----------~••L..;.i.l:..,;..:J ~ tán Carlos G. Príncipe en Vigo e 
o alcalde de Ourense, Veiga 
Pombo. · González Amadiós, á esquerda, mostrou claramente as suas disensións mentres Abel Caballero se aliña con 

Paco Vázquez e o presidente Laxe atópase só -

Francisco Vázquez controla o St.JI" composto por Miguel Barros Vigo. En Vigo e:>~iste outro sector: · 
partido sobretodo en virtude do en Vigo, con apoios colaterais de ainda máis forte, que se enfrenta 
apoio de Madrid. Frente del ten Cuña Novás en Pontevedra e .a Paco Vázquez: o d.9 actual Al-. 
aos coñecidos como "g·rupo do - mesmo González Amadiós ·en ·calde Manuel Soto. 

Os lazos dun· pasto . 
Parece que dina.stia de presi
dentes da Xunta ·non ten sor
te. A Albor, "O Merendiñas", 
sucedelle Laxe, "O lndecisó'!, 
que fixo acópio da maioria 
dos defectos do seu antece-

.sor. Os dous, ademais, non 

. teñen mando real sobre os 
seus conselleiros. González 
Laxe esta atrapado totalmente 

. polo Secretário Xeral do seu 
partido, Sánchez Presedo, até 
o ponto de qu~ non se atreve 
a discutir as suas propostas 
se Antolín lle di que non está 
de acorde: Conta cun "can
cerbeiro" como Fernando 
Martínez, que, sabedor da sua 
indecisión, teota que decida 
por si, pero case nunca o lo-
gra. ./ 

Como exemplo desa indeci
sión e medo cénico podemos. 
citar o actual conflito sobre o 
decreto de Normalización Lin: 
güística: · desde o governo 
central chamaron a Suárez 
Vence, Conselleiro de Educa-

ción, e propuxéronlle unha 
saída negociada, pedíndcille 
que o Presidente chamase ao 
Ministro: Laxe nunca chamou. 

A auséncia de- direción polí-. 
tica e de decisión leva, ade
mais, ao enfrentamento entre 
os próprios conselleiros so
cialistas. Cítañ'se asi as amea- · 
zas de Antolín a outro indeci
so, Alfredo Conde (de seguir 
así, para as próximas, nen se
quer aparecerá has listas); un 
home ponte entre Madrid e 
Compostela é o Conselleiro 
de Traballo, Martínez Losada. 
El é qüen dá instrugións políti
cas nos temas máis importan
tes: Sidegasa, Ferro l. .. Os de
mais membros socialistas o 
que intentan é manterse. Mé
dio millón de pesetas, para a 
xente que hai pouco estaban 
de "contratados", son bastan
tes cartas como para facer 
afogar as discrepáncias. O 

A.E. 

Ourense está case totalmente 
controlad? hoxe por António Ro- _ 
dríguez, o pr~side·nte . do partido . 
na Galiza. En Lugo ten incidéncia 
Ceferino Díaz, así como Gato · 
Soengas, cun Varela Flores arri
mado. ao grupo coruñés " pero 
que está a perder posicións 
mesmamente no seu bastión, ·a 
capital, en fav_or de Gato · Soen-. 
ga$. . - . 

Xerardo Estevez controla o ru
ral de Compostela e Ceferino 
Díaz a capital d_a Galiza. · 

Ainda éo ·apoio que Madrid lle 
. , . presta flO .secta~ . coruñés, o gru

po do Sul poderia imporse, pero 
ten un gran handicap: o non es
tar coesionado. 

As relacións deste grupo ~ntre 
r si son boas pero non en conxurT
to. Asi Miguel Barros lévase beri 
con António Rodríguez (que se
gue tendo ·obediéncia a Madña e 
un certo apoio), pero non con 
Manuel Soto, con qtJen António 
fai mellores migallas, pero non 
tan ben con Gato e así sucesiva-
mente. · · 

be Ceferino - o¡az·, .outrora o 
coesidnador destas distintas fac
cióris, agora ninguén se fia,_ so
bretodo despois de ter p~ctado 

Ademais· hai outro grupo, cada 
vez c.on m~nos _pode~. ·que seria 
o dos "nacionalistas" -e que po
derian ser dos primeiros en 
abandonar o núcleo 'partidário. 
Figurarían nel Ferreiro e Sixirei. 

As discrepáncias na forma de 
actoar: aparecen cada vez más 
patentes, ao tempo que xurden 
as primeiras disensións políticas 
como tales, acentuadas pola 
preséncia no governó; pero, qe
trás de todo, están as ánsias de 
poder que moven a maioria des
tes "líderes", que encamiñan a 
sua estratéxia partidária á conse
cución do seu próprio ben~f ício 
político. 

O PSOE agora está a pór no 
faboeiro político galego. un ha es
tratéxia que consiste en ir quei
mando pjóns, sacrificando figu
ras (Laxe, Antolin 'Sánchez, Antó
nio Rodríguez, Ceferino Díaz ... ) 
en beneficio do rei; o rei non é 
·outro que francisco Vázquez. 
Poúco imp9rta que os pións (os 
do Sul) sexan máis · (teñan máis 

· votos), se a estratéxia deseñada 
por Madrid é esa. De seguir asi 
as cousas, tarde ou cedo, pero 
máis ben antes, cada ficha mo
verase pelas casillas que lle pa
rezan: todos intentarán ser reis, 
xa non haberá partido; o PSOE 
esborrallarase. oú . rachará vítirna 
das suas próprias contradicións 
como lle ocorre a AP. [J . 

A. EYRE. 
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A ·mentira '1 ¡ 

. da . eficácia· . . 

•· \ 
· l 

~·J 
XESUS VEGA · 

¡ 
. " E screbo este comentario o venres 

11 de Decembro, poucas horas 
qespois dunha xornada que. non 

esquecerán f~cilment~ os habitantes de 
Fisterra, Corcubión, Cee... Definitiva
mente·; o episódio oo "Casón" non é 
anédota da~ páxinas de ~ucesos·. Trata-
se, mais ben, dun espello onde se refle- .. . . . 
xaron, dramaticam~nte, as mi~érias q_u.e r:r_!"-~~ ... ~:. ~ 
late~an no seo .do sistema social e pollt1- f~. · ... · 
ca v1xente. - 1 

Será' difícil atapar un caso no que se 
combinen doses tan el~vadas de impre
visión, incompeténcia e falta de informa
ción na actuación d.as autoridades. O fe

. tipismo chegou ao poder decidido a en-
terrar os símbolos ideolóxicos na tumba 
da eficácia tecnocrática. Era a. mensaxe 
que .resumia naquela consigna. emble
mática: "que España funcione". Os resul-

. tados están á vista. A desidoloxización 
é, certamente, un feito. A eficácia no fun
cionamento da Administración é unha Ánxel .19·1esias 
mentira. -Os comportamentos cle García 
Sabell, do governador civil da .Coruña ou 
do ministro Solana son ilustrativos do 
tipó de cargo público existente na actua
lidade: ·despreciativo e chulesco coa ci
dadania, contrário a toda autocrítica, 
monopolizador da inf~rm~~ión ... O es- . 
pectáculo do masivo exodo da povoa
ción afectada sen facer. caso dos pala_-

. bras desas autoridades é a demostra
ción do seu fracaso. A perda de credibi-

lidaqe foi de tal envergadura que se pro
duciu a ruptura dos mecanismos habi
tµais de relación entre autoridades e ci
dadáns. 

A maior parte das catástrofes permiten 
constatar a xerarquización social e na:: 
cional existentes en cada momento his
tórico. Xa se sabe que non é o mesmo 
un incéndio no metro de Londres que o 
derrube qu1J edifício na capital da India. 

Pero é que, adernais, sucesos como os 
do "Casón" son reveladores das tendén
cias que caracterizan a intervención do 
Estado na vida pública. A paradoxa é 
contundente: un estado que ten a forza 
coe~citiva necesária para controlar a nii
llóns de persoas non é capaz de p~op_or
cionar imediatamente mantas e colchons 
a todas as persoas que abandonaron os 
seus fogwes. A capacidade asistencial 
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dó aparello estatal ~-. cada vez máis, un 
factor subordinado, cas~ un subproduto, 
da sua capacidade .policíé¡lco-militar. Re- · 
sulta máis impórtante gastar· 1.000 mi
llóns nun novo modelo de D.N.I. que 
asegurar · un servizo eficaz de Protección 
Civil. 
: A Xunta tamé0 tivo o seu protagonis
~mo na crise de confianza prov·ocada 
polo. eplsódio do "Casón". O recoñéci- · 
".lento _público de que o seu poder é infe
rior ao ql!e posue un gobernador civil é 
unha má coartada. Non porque sexa in
certa -que non o é- senón· porque 
descobre unha falta de vontade política 
para eliminar esa incapacidade legal. A 
Laxe non lle funciona o teléfono coa 
Moncloa e tampouco quer deixar de ser 

· o vicário do felipismo nesta terra. Moitas 
servidumes para afrontar unha situación 
límite como a que se viveu na segunda 
semana de Decembro. 

Reparar a crise de confianza nas insti
tucións vai esixir medidas espectacula
res. Talvez unha delas podia se'r o no
meamento de Sanchez Asiaín como de
legado do governo ou governador civil. 
Din que é un banqueiro preparado para 
o fatídico 1992 por ser bon coñecedor 
da dirección estratéxica na -que camiña 
o capitalismo europeu. Deberia pasar a 
proba dos "Casón" que poda haber no 
futuro. Xa que se privatiza case todo, os 
executivos das grandes empresas debe
rian entrar no aparello estatal para de
mostrar as suas capacidades. 

Permita-se-me suxerir outra medida 
. frente á desconfianza das xentes : que 
García Sabell se bañe nas águas de Fis
terra. Xa o fixo Fraga cando era ministro 
franquista. Por que non pode tacé-lo un 
delegado que posue unha capacidade 
contrastada para estar en moitos sitios 
ao mesmo tempo? O 
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ACÓRDO HISTÓRICO-DE DESARME NUCLEAR EN WASHINGTON -
M1DID0/9 

A-distensión ábrese caniiño contra o militarismo 
Coa distensión 
internacional como palabra 
de orde, soviéticos· e norte.
americanos asinaron a 

-pasada semana en 
Washington o primeiro 
acordo real sobre desarme 
desde o final da 11 Guerra 
Mundial. A ·importáncia 
deste tratado, en si mesmo, 
asi como as suas futuras 
implicacións para unha 
ulterior eliminación de todo 
o armamento atómico,' abre 
un camiño, difícil paro 
realizábel, para a paz e a 
abordaxe dos conflitos· 
internacionais de forma 
negociada. Débese insistir 
,en que un ha poi ítica 
exterior baseada no medo 
ao "inimigo" ou dirixida a 
aterrorizar ao "contrário" 
conduce a todo menos ao 
progreso pa humanidade. 

Até agora, quer dicer, até mea
dos da década corrente, a es
tratéxia militar (de defensa, na 
xíria xurídico-política post 1945) 
ocidental estaba na doutrina da 
disuasión nuclear, en todas as 
suas variantes: Destrucción Mú
tua Asegurada, Resposta Gra
dual, etc. Na batalla -esta in
cruenta- das relacións interna
cionais entre a URSS e os EEUU 
e as alianzas político-militares 
que ambas encabezan, parece 
que acaba por imporse unha 
teoria filosófica adiantada polo 
Partido Comunista da Unión So
viética hai máis de 50 anos e 
formulada polo que foi o seu se
cretário xeral durante 30 anos, a 

coñecida coexisténcia pacífica 
de Stalin. 

A pugna xeo-estratéxica mun
dial non é máis que .o complexo 
cenário no que se interrelacio
nan dous sistemas sociais dis
tintas e apostas: o capitalismo 
e o socialismo. A enunciación 
do xeorxismo é que o antago
nismo entre ambos non debe 
dar lugar á destrución do plane
ta e dá civilización humana. Par
tindo da base de que non é pre
ciso estimular a loita de clases 
posto _que esta existe per se, un 
postulado marxista a<:;abou por 
convencer a Reagan de que o 
inimigo do capitalismo non é o 
Exercito vermello e case o obri
gou a concluir que a retórica 
·anti-soviética non era máis que 
propaganda que adubiaba o s~u 
discurso neo-liberal, economi
camente agresivo e ~xpansio
nista, políticamente militarista e 

Serguei Romanovski· 

que rematou por se derrumbar 
como un castelo de naipes coa -
crise financieira de Outubro, a 
vitória de Nicarágua sandinista . 
versus "contra", a ameazante 
débeda externa do T erceiro 
Mundo e a debilidade preocu
pa_nte da própria economia esta-
dounidense. - -... 

O acorde de Washington 
e a OTAN -

Reducir o tratadó que elimina os 
misis de alcance intermédio a 
uri corolário ideolóxico seria cin_. 
xir a história ao especulativo. As 
implicacións políticas que terá 
sobre a Alia11za Atlántica porán 
seguramente de manifesto a 
grande · distáncia que . se vai 
abrindo, no político-militar, a un 
e outrb lado do Oceáno. A desa
parición do armamento nuclear 
americano, en solo euroepeu, 
de índole estré!téxica (capaz 

po_rtanto d.e alcanzar territorio 
' soviético). a cuase- inutflidade 

militar do armamento nuclear tá
cito (artillaría, foguetes de curto 
alcance,· minas atómicas) polo 
evidente perigo de atinxir ás for-

. zas próprias nun hipotético 
-combate a tan escasa distáncia; 
a cada vez máis exigua presén
cia militar norte-americana na 
Europa (limitaaa· actualmente a 
uns 100.000 soldados e en de
clínio) .fa'n por veces ininteresán
te, aos ollas dunha opinión pú
blica esperanzada, a pertinéncia 

· mesmp da OTAN corno pacto 
militar trans-oceánico. 

Por outra banda, empeza a 
calar entre a ppvoación europea . 
o descrédito obxectivo en que 
realmente sexa verosímil a posi
bilida,de dunha ameaza militar 
soviética, dunha invasión rusa. 
.Pasaron os tempos, afortunada
mente, do "que farias ante un 
ataque preventivo da URSS?" _ 
Os dogmas que se ·tentaron irh
por á opinión pública ocidental 
sobre a superioridade soviétioa 
en, forzas convencionais son 
cando menos contestábeis. En 
calquer _ caso, _ Gorbachov non 
apresenta inconvenientes a cal
quer discusión .e eventual redu
ción de tropas e armamentos 
entre a fronteira inter-alemana e 
os Urais. Calquer paso adiante 
para elevar o "umbra,!" critico do_ 
enfrentamento global será ben 
visto e mesll)o alentado pola di
rección soviética. Como escre
bia recentemente . o vice-almi
rante francés Sanguinetti, "que
da por perguntarse por que a 
lenda da enorme superioridade 
convencional do Leste é tan coi-

. dadosamente cultivada na Euro
pa ( ... ) Certamente, o me.do é un 

Embaixador da URSS no . Estado español _ 

bon meio para salvagardar . a 
coesíón da Alianza. Pero con iso 
non abondaria ·Se non engadíse
mos os intereses particulares, fi
nanceiros e · corporativos, de 
dous grupos de presión aos que 
a distensión nunca beneficiou: 
os . industriais, cuxas ramas 
avanzadas -mecáñica, aero~ 
.náutica, ·electrónica, informática, 
química ou nuclear- tocan to
das o armpmento, e máis os mi-
litares". -

_Se a OTAN deixa de ter a sua 
razón de ser, tamén o Tatado de 
Varsóvia pasaria a mellor vida, e 
a posibilidade de conducir unha 
política de relacións amistosas 
no .noso continente, na órde di
plomática, mais tamén no cultu
ral,-no comerdal · e no económi- _ 
co, abririan un porvir de amplas 
perspectivas para os europeus. 
Dado que o futum da humanida
de se xoga no terceiro mundo, 
a liberación de -enormes recur
sos financieiros · e techolóxicos 
da éxi9a militar r.on pode máis 
que beneficiar a esas tres cuar
tas partes dq povoacjón mundial 
que viven en Africa, Asia e Amé
rica Latina. Tamén a coopera
ción multilateral pode contribuir 

. á P,az e o benestar do mundo. 

Alén doutras consideración, 
aos galegas ben que nos viria -
que os ·flamantes Lockheed P-3 
Orion de patrulla marítima do 
exército servisen, non. para bus
car snorkels de submariños so
viéticos ou destrutores marro
·quis ou líbios, senón para de
tectar barcos do interno como o 
Casón e - obrig~los a navega·r 
ben lonxe das nosas atribuala
das. - ·D 

FERNANDO CARBALLA 

"O QrinciQal é socavar os intereses económicos gue están detrás da carreira .armamentista" 

Serguei Romanovski aborda 
a preocupación central do 
goberno soviético nas 
cuestións de desarme, nas 
que se conseguiu chegar a 
un acorde de grande . 
importáncia para 
o futuro da paz. 

Señor Embaixador, desde 
que Mijail Gorbachov foi eleito 
secretário xeral do PCUS houbo 
un cámbio ·radical na atitude 
política do seu .governo, como 
reaxiu a sociedade soviética 
diante destes cámbios? 

O que ocorre na Unión Soviéti
ca é un proceso lóxico e natural 
do desenvolvemento da no~a ci
dade cuxo princípio ~xase na re
volución de Outubro de 1917, 
pero, certamente, é unha xeira 
nova. Unha xeira nova de impor
táncia extraordinária que trai 
consigo grandes consecuéncias 
e grandes cámbios en todas as 
esferas da sociedade soviética, 
tanto én econoniia como en polí
tica ou. na vida espiritual.. Os pr~-

-cesas que agora se están a reali
zar na Unión Soviética, a reestru
turación ou "perestroika" como a 
chamam·os nós, é activamente 
apoiada polos soviéticos ~ e ~in~a 
máis, podo dicerlles q~~ a ma10-
ria absoluta dos sov1et1cos son 
participante,s activos e direC?~b$ 
na realizacion da reestruturac1on. 
- No JibrQ sobre a "perestroi

ka", obra do próprio Gorbachov 
que está publicado no f10so 
país, o secretário xeral .,do ~e 
~oviético sinala ·que estan d1s-

postos á opc1on dobre cero. 
Verdadeiramente o governo so
viético está decidido a camiñar 
cara o total desarmamento nu-
clear? -

Na época actual a guerra seria 
fatal polas suas consecuéncias 
para a humanidade, deste xeito 
o problema plantéxase deste 
modo: ou a humanidade extermi-

- na á humanidade, non existe ou
tra alternativa... Partindo desta 
apreciación de princípios, n_ós 
estamos a favor dunha paz sen 
armamento nuclear e unha paz 
sen violéncias. A humanidade 
chegou a tal período no seu de- · 
senvolvimento no que a guerra . 
pode e debe ser un ~xcluída 
como un método bárbaro; como 
un método inaxeitado totalmente 
para a resolución de problemas. 
Non existen problemas que non 
podan ser resolvidos por .un ca
miño de diálogo político. O se
cretário xeral do Comité Cen~ral · 
do PCUS, Mijail Gorbachov, pro
puxo o 15 de Xaneiro de 198~. 
un programa ~or:npleto para a li
quidación, a f1na1s do seculo XX, -
de todo o armamento nuclear. 
Agora está praticamente prepa- · 
rada o acordo .sobre a liquida
ción de armamento nuclear de 
alcance médio soviético e norte
americano en todo o mundo. Ta
men estamos bastante perto dun. 
acorde soviético-no.rt~-america
no sobre a reducción nun 50% 
do armamento nuclear estratéxi- . 
co de ambas potéricias. Hoxe en 
dia o principal obstáculo neste 
proceso de liqui~ación. do ar~a
mento ñuclear e a at1tude dos 
norte-americanos -a respeito do 
acorde da defensa anti-misis. 
Nós e~tamos a favor de conser-

var este acordo en todas as suas 
dimensións, dado que é un o~_s
táculo moi importante no camino 
da carreira armamentistas nu
clear. Estamos a . favor de _qu.e 
ambas partes, tanto os ~ov1et1-
cos como os ·norte-americanos, 
se obrigue11 a non sair _ ~este 
aéordo durante os dez pro~1mos 
anos. - A parte norte-a~encana 
está en cont~a. el.a ·querena ter a.s 
mans libres para o desenvolv1-
mento de novos sistel}las arma-

mentistas, sobretodo no espazo, 
·para realizar os programas da 
guerra das galáxias. A propqsito, -
quixera engadir - tamén que a 
URSS está decididamente a fa
vor da liquidación do armamento 
químico e da sua desaparición. 
Queremos dicer tamén que as 
conversacións ,sobre este tema 
adiantaron substancialmente nos 
últimos tempos. Estamos a favqr, 
tamén, da redución dos arma
mentos convencionais e das tro
pas convencionais. Estamos por
que cada país sé te~a o poten
cial militar' qye necesita para de
fenderse e nengun máis. A dou
trina militar soviética, que plante
xa como o séu obxectivo, non lo
grar o triunfo nun conflito posivel 
de guerra, senón a previsión de 
tal conflito, .está baseada nestes 
princípios. Estes "son os e~emen
tos principais · da · nosa postura 
sobre a salvación da humanida
de e ª 'prevención de novas.gue
rras. 

Durante o ano 1986 a URSS 
levou a termo unha suspensión 
unilateral das ·probas nucleares, 
unha moratória, por· qué é tan 
importante a eliminación .destas 
probas no mundo? . 

Nós partimos de que. o . ce~e 
de ensaios nucleares sena un 
pa~o moi importante no camiño 
do cese da carreira de ,armamen
to nadeares en xeral. E unha das 
direcións principais da liquida
ción do armamento nuclear, xa 
que significa o cese na moderni
zación deste tipo de armamen
tos, e ademais preve á posibili- . 
dade de facer envellecer os ar- . 
ma·menfos nucleares xa constr1:1i
dos_. Seguir o camiño de ensªio.s 
nucleares s~poíia seguir a carre1~ 

ra armamentista nuclear. 
Xa para rematar, señor -em

baixador, en meios ocidentais 
dise que vostedes, os soviéti
cos~ qúeren o desarmamento 
porque non poden resistir o es
forzo económico da carreira ar
mamentista, que hai de certo 
nisto? 

Os prpbler'nas económicos xo~ 
gan, desde logo, un papel mo1 
importante r:ia car:reira armamen
tista, pero nós eremos que é 
unha postur.a un pouco unilateral 
e moi ·subxectiv9, e en principio 
non é correcta. E verdade que a 
carreira armamentista. tira recur-

. sos materiais -e humanos impor
tantísimos de Gousas que son 
moito máis úteis para a humani
dade, tendo en conta, ademais, 
a cantidade de problemas como 
ten a nosa terra, problemas de 
carácter universal e global. Pero 

· o noso plantexamento, en princí-: 
pió, non é dE;!sde o ponto de vista 
puramel')te económico: é que 
nos ·plantexamos e opinamos 
que é o máis lóxico_ e o máis ~ª"' 
tura!, que a guerra e unha catas-: 
trote para toda a humanidade, e 
é desde este ponto de vista que 
hai que prever a carreira arm~
mentista, porque aumenta cons1-
derabelmente o perigo de guerra. 
Por outra parte, estamos, desde 
·lago, a favor ·de utilizar os ~ecur- . 
sos que agora s~ gastan na ca- _ 
rreira de armamentos para tratar 
de resolver os problemas univer
sais da .humanidade. Nós eremos 
que o principal é socavar os inte
reses económicos que están de
trás da carreira armamentista e 
de tal modo axudar a resolver os 
problemas da humanidade. D 

. - A.REXACH 
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Visita· á cidade no ·seu 750 anivérsário 

A história de Europa 
des.de Berlin 
Berlín(s) éelebrn(n) -alegre 
ou combativo- o seu 750 

. cumpreános. Non é que. 
sexa unha vida chamativa 
longa, pero en intehsidade 
poucas cidades lle gañ.arán. 
Moi.tas houbo que con 
bastante menos motivo 
ficaron para sempre nas 
cinzas. Merece unha 
felicitación por estar en pé, 
pero tamén os nosos 
respeitos por ser mostra 

~ palpábel das contradicións 
profundas en que se foi 
forxando a História de 
Europa. · 

Berlin é hoxe, para próprios pero 
sobre todo para estr:.años, o . 
muro, ese bastante ridículo e 
nada imponente muro de blocas · 
que corta polo médio a cidade e, 
con ela, dous mundos antagóni
cos e sucesivos. Teñen' asi · os 
seus habitantes, prusianos aos 
que se lles supón un caracter 
rectilíneo, oportunidade de man
ter posturas claras e sen adulte
rar, camiñando sen rodeos e evi
tando esqu!zofrénias. En canto 
para nós, ainda que lonxe, supón 
unha denúncia saludábel da neu
rose en· que sobrévivimos. Eles, 
como non era menos de esperar, 
cortaron polo sano, e listo: dun 
lado Uí!S, e do OL,Jtr-o os outros. 

Por iso, · ainda cando cheguen · 
tempos mellares, confesamo
nos ·favorábei's á conservación 
do mellar e máis representativo 
monumento da -:História da Pre
historia da Humanidade. De to:-' 
dos modos non debe estar en 
perigo iminente, e non tanto por
que ·os do lado dalá (ubicación 
meramente espacial) o .erguesen, 
combativos, · en 1961 , senón por- · 
que desde entón os de acá, no 
seu escaparate, sinten,-se máis 
alegres grácias a el. E que os 
al~máns tan as causas asi, con-

. tundentemente; os éxitos e os 
fracasos, todos exeniplares e re
matados. Berlin é, todo el, un 
exemplo rematpdo da moderna 
·história da loita de clases en Eu-
ropa . . 

Xa no século Xlfl, cando a so
ciedade europea, en plena eufó
ria feudal, inícia a expansión que 
porá o. mundo aos seus pés, a 
aristocrácia xermana vai en pri
meira liña qoa espada e a cruz. 
Ela construe Berlin en 1237, so
bre o território recén arrebatado 
aos e.slavos, erexindo-a desa for
ma en fortaleza da agresión e 
muro entre duas culturas. 

- Con semellante dedicación e 
alonxada dos centros vitais do 
momento,- non ten . moito qüe 
contar durante vários séculas. 

Pero Gando o feudalismo se ve 
ameazado polo ascenso dunha 
burguesia progresiva, pasa a· 

. ocupar un lugar pre-eminente 
com·o. capital do Estado prusia
no, desde ónde os déspotas ilµs
trados dan. exemplo de eomo 
evitar a caida do mundo privile
xiado e, como non; de organiza
ción eficaz dun Estado militaris
ta. A cidadé converte-se no fer
moso monumento dunha clase 
moribunda pero tenaz. 

E. tras a derrota de Napoleón, 
en 1,814, cando se calman os 
ventas anovadores da Revolu
ción francesa, é Berlin un dos ci
mentos en que o Congreso de 
Viena asenta o bunker no que se 
atrincheira a reacción 'conserva
dora, empeñada' eh impedir o. 
paso ao mundo do liberalismo. 

Claro que como non hai reac
ción sen acción, tamén foi cam
po qe cultivo das· ideas e movi-

mentas que impulsan o futuro. 
En 1848, ano da revolución libe
ral en toda Europa, 'vai ·ser Lin 
puntal da vitória ·das forzas anti
feudais, de todo o pavo contra 
os priviléxios da nobreza e o cle
ro. No estabelecimento da socie
dade burguesa que entón se 
produce aparece, nas ruas e ba
rricadas berlinesas, a clase que 
pretende seguir ca_miñando cara 
unha meta no porvir: o proletaria
do, que se mobilizou contra a 
-aristocrácia ·e/ o absolutismo do 
mesmo lado que a burguesia; 
pero co ánimo de següir;sen ela, 
r:náis alá. 

Nesta conxuntura dá-se ali ou
tra lección do "bon facer" reac
cionário: aristócratas en retirada 
e burgueses asustados unen-.se 
contra o temíbel enemigo óarrial 
·e popular. Desde ese ano a_cida
de pa$a a ser ponto central dun 
Estado capitalista exemplar e 
control.ado que, coa eficácia ·e 
contundéncia dunha clase ecléc
tica, 'Síntese das características 

. máis notórias dos explotadores 
de todos os. tempos, consegue, 
desde 1'871 (fundación do 1° lm
pério Alemán) dirixir un dos Esta- . 
dos éapitalistas máis dinámicos 
do mundo. _ 

Contra el foi levedarido, en 
contrapartida, coa sávia do ma
rxismo, o movimento obreiro 
máis forte e organizado até a Re
voluciór:i rusa, ao que todos to
maron como guia- e modelo. 

En Berlin reafirmaron-se, en 
época de claudicación, Rosa Lu
xembl!rg e Karl Liebknecht no 
ideal revolucionário e na oposi
ción á guerra, contra o reformis
mo social-demócrata, pondo, en 
1917, coa fundación da Liga 
Spartakus (coeréncia e valor) a 
base do que logo será, desde 

. ...1918, o primt3iro Partido Comu
nista de Europa. 
· A revolución que en 1919 viran 
as ruas berlinesas foi esmagada_ 
por un non menos exemplar go
verno social-demócrata que se 
vale dos "carpos f~ancos'', gru
pos armados de militares des.,;
mobilizado~ que se Émcontran na 

· orixe do movimento nazi. 
A chegada deste ao . poder en 

1933,.apesar das peculiares con
dicións do ni.omento (crise dos 
anos 30) e do país (derrota mili
tar, etc.), con ter sido relativa
mente fácil, non deixou de contar 
cunha oposición meritória. Foron 
necesárias unha propaganda e 
unha represión maxistrais· para 
c·onsegui-lo e manté-lo despois. 
O incéndio do Reichstag (Parla
mento), achacado aos comunis
tas, exemplifica o primeiro, e do 
segundo é mostra terrorífica a 
guillotina que gard.a o Museu de 
História da Alemaña {Berlin Les- . 
te) na que se segou a vida de· 
centos de antifascistas alemáns. 

Cidade que foi _solar do capita
lismo· e máis do socialismo, está 
ainda hoxe, como o Planeta, ma
terialmente dividida entre esas 
duas _etapas da História. En. nen
gun outro lug~ ten o muro asen
to máis merecido. Dun lado, na 
agonía dun mundo qu,e se resiste . 
a ser superado e oferece ainda · 
criacións para o mañá, son moi
tos os berlineses qué pasean 

· alegré$ nas suas motos polo pá
tio de luces de heón de .Kürfürs
tendamm. Os de enfrente, men-· 
tres, desfilan combativos por 
unha cidade aberta que sempre 
permite ver o cel.ren Aléxander
platz. Compre-lle a .uns o socia
lismo; e a outros, tamén si, a 
'.'pérestroika". 

Vive Berlin unha História con
traditória, como todos ... 1 pero 
máis que a maioria; por iso ten 
tan marcada a pel. O 

ANSELMO LÓPEZ CARREIRA 
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Desde a sua residéncia actual en 
, Nicarágu~ a nosa colaboradora Begoña 
Moa envíanos a testemuña do ataque de 

~ "contra" ás povoacións de Never Oporta 
e Las Palomas, ao Noroest~ do Río San 

. J_uan, o pasado 21 de Novembro, 
causa.ndo a m.orte e o secuestro de várias 

persoas entre elas nenas de idades 
comprendic;fas entré os dez meses e os 
catorce· anos. O calafriante documento 
publíca.se tal · e cómo nos foi enviado .. 

Crónica do horror 
,\ - ' 

dun ataqu~ da contra 
Calafriante document<? desde 'Niéarágua 

~Unha das vítimas do ataque ao asentamento Never Oporta 

"Aquí no se rinde nadie" 
. San Carlos a 24 de Novembro 

.Campas: 
Coido que estou perdendo a 

pouca capacidade que sempre 
tive,n para escrever coa "ob
xectividade" e "distanciamen
to" precisas para un bon xor
nalista. Por todo iso mándovos 
os dados do ataque- que 150 
"contras" lanzaron ·o pasado 
21 contra dous asentamentos 
defendidos por 27 .milicianos. 
A história da masacre e do he-

. roismo foi asi: · _ 
1.30 da madrugada. Come

za o· morteireo contra os asen
tarnentos Never Oporta · (815 
habitante.s) e Las Palomas (537 
habitantesr situados a 50 Km. 
ao Norleste de San Carlos en 
Río San Juan e a 250 Km, 
aproximadamente ao Suleste 
de Managua. No Never Oporta 
entraron aproximadamente 60 
contras nun sector de 15 ca
sas, despois de· morterear di
rectamente ás vivendas. Só 

- dóus milicianos estaban para 
facerlles frente, a un deles fixé
rono sair da casa onde sé de
fendia dicindo que se non 
ametrallaban a toda a família. 
Saiu berrando, ¡que se· rinda tu 
.madre!; disparáronlle ás per
nas, arrastárono e rematárono 

, a baionetazos. Chamábase · 
Matias Martínez e tiña 33 anos. 
Lago enfocaron os · seus po- · 
tentes faros a outra casa na 
que estaban no chan cinco ne
nas e a sua nai. Tiraron unha 
granada: 3 nenos de 9, 7 e 3 
anos morfos, a nai e outra ra
paza de 14 anos feridas nas 
pernas. Unha bombapaiu nun-· 
ha casa-onde unha. muller de 

' 37 anos, Tomasa, e seis tillos 
choraban. O pequeno de 6 
anos morreu "Gon las tripas de 
afuera", unha de 14 ·está no 
hospital de San Carlos c~m fe
ridas . de metralla. na cabeza e 
nunha man; outra forida na ca
beza e no pescozo foi trasla- . 
dada a Guigalpae non hai moi-. 

tas esperanzas de que viva. A 
"contra" fixo sair tamén a To
masa para dicirlle que non se 
preocupara, que eles loitan 
pola liberdade de Nicaragua, 
·mentres o .pequeno Mercedes 
morria no chan de terra da 
casa. 

Gas'? o mesmo pasou nou
tras casas, afinal foron cinco 
pequenos de 9, 7, 3 e 4 anos e 

· un mi niño de 1 O meses mortos 
e sete feridos, entre 1 e 14 
anos. Seis adultos están feri
dos, algun deles grave, e case 
toda a xente dese sector so
freu feridas por metrallas e es
quirlas, de menor gravidade. 

Os dous milicianos fixeron 
tres baixas á contra e non son 
dados propagandísticos, os 
.corpos foron levados ao cer
cano pov de San . Miguelito 
para que as xente os vira. 

En Las Palomas estaban xa 
esperando o ataque e os 25 
milicianos preparáronse para a. 
defensa en pozos tiradores e 
trincheiras. (Como no Neva, 
gran parte dos milicianos esta
ban mobilizados · cobrindo ou
tras zonas supostamente máis 
perigosas). O venres, ás 2 da 
tarde, un matrimónio e 3 rapa
ces foron secuestrados para 
perguntarlles pala situación de 
certas casas no povqado. 
Como ás 5 ainda non regresa.: 
ran sairon dous · milicianos na 
sua procura. Desde o asenta
mento sentiron as ráfagas con 
que os asesiñaron e prepará
ronse para o ataque. Chegou 
tamén á 1 ,30 da madrugada, 
arredor de 100 contras, men-

. tres os morteiros de 81 mm. 
seguían "volando bomba". 
"Aquello fué como un granizo", 
contábanos ao dia seguinte 
unha señora cuxa casa ficou 
como un coador, teito, pare
des, roupa, úteis de cociña 
"puro hoyo". Os dous tillos que 
defendían a casa desde un pe
queno pozo tirador salvárons8' 
e salvaron á famíli~ grácias a 

tres granadas de man. Os 
dous sairon chameleado$ (feri
_dos de esquirlas) de menor 
gravedade. 

Os "contras" quebraron a 
defensa circular nun ponto e 
chegaron até o comedor infan
til do que quedaron de recordo 
as planchas de zinc médio 
queimadas. Roubaron sete mi
llóns de córdobas no expéndio 
popular e todo o que habia no 
comedor infantil. As 4 da ma
ñán chegaron os reforzas, 6Ó 
milicianos de San Miguelito 
con morteiros e a "contra" reti
rouse e iso salvou aos mestres 
que eran o seguinte obxectivo. 

Ademáis dos dous mortos 
da tarde no combate cairon 
tres milicianos e fixéronselle 
noye baixas á "contra". 

As 7 da mañá, xa feíto o re
cento de mortos e feridos, 
chegou o batallón lixeiro caza
dor "Gaspar García Lavia11a", 
que andaba operando a 50 
Km. dali e empezou a persecu
ción dos "contras" que van 
deixando as tumbas dos feri
dos que rematan para non 
atrasar a marcha. Levan con 
eles ao home secuestrado ... a 
muller e os nenas fuxiron can
do os "contras" deixáronos 
sós para ·atacar. Regresaron 
monte através para non se ato.:. 
par novamente coa "contra". 

Os .dous ,asentamentos es
tán constituídos con campesi
ñq.s desprazados de guerra no 
83 e 84. 

· Esa é máis ou menos a his
tória, aforrando detalles·piores. 
Levo tres dias talando coa 
xente, tomando fotos, facendo 
gravacións e emocjonalmente 
estou feita merda. Se podo co
piar a cinta mandareivos ·al
guns testemuños. En canto ás 
fotos, eu xa non sou moi boa, 
e co que: me fremian as man~ 

· nalguns momentos non se1 
como sairán. D 

BEGOÑA MOA 

f 

/ 
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Eleicións na Función Pública 

Os resultados dos sindicatos de 
esquerda e ·nacionalistas 
cau·saron surpres~ 

. / 

Os positivos resultados dos 
sindicatos nacionalistas e de 
esquerda nos distintos 
sectores da función pública 
superaron por arriba a maioria 
das previsións. Sintómático é 
o caso da UTEG- INTG que 
no ensino situouse en 
segunda posición, alcanzando 
máis do 15%, só superado 
por ANPE (antigo SEM -
sindicato vertical-). Por outra 
parte a central socialista 
conseguiu uns resultados 
g_psitivos, se ternos en canta 
que neste sector laboral o 
"patrón" é tamén socialista. A 
última surpresa foi a elevada 
participación: no ensino por 
exemplo chegouse ao 80-8§ 
por cento de votantes. 

A elevada participación, pésie a 
tratarse do primeiro proceso eleito-

ENSINO (GALIZA) 

ral na función pública -agás Co
rreos-, demostra· un elevado inte
rese dos traballadores. 

Ademais do dito, bons resulta
dos conseguen tamén, como era 
previsíbel, os sindicatos amarelos, 
caso de ANPE no ensino ou CSIF, 
resultados lóxicos se pensamGs 
que estes sectores laborais pade
ceron durante o anterior réxime un 
maior sesgo e influér:icia. . . 

Pola sua parte, os sindicatos na
cionalistas, INTG e CXTG, alcan
zan uns resultadq_s moi similáres 
entre si e positivos en relación 
coas demais centrais. 

O resultado das votacións per
mitirialle ter preséncia en todas as 
xuntas de persoal , podendo mes
mo-chegar .a presidir moitas delas 
(lembrarnos que as xuntas de per
soal formaranse a nivel pro'vincial 
na administración autónoma, cen
tra~ e de xustícia e por centros de 
traballo nas demais). 

O proceso non rema~ot¿ 
O posibel acordo para a forma
ción das xuntas de persoal entre 

ADMON. CENTRAL 

CXTG e INTG vese contradicido 
r1alguns lugares como é o caso 
da administración local. En diver
sos concellos a CXTG resultou 
extremadamente belixerante coa 
outra central nacionalista apro
veitando a campaña que o PSOE 
e c·ertos poderes ec'onómicos 
veñen levando a. cabo contra · o 
alcalde de Noia pertencente ao 
BNG. - _ . 

Está pendente . agora a cele
bráción de eleicións nunña parte 
significativa de centros, pero -en 
nengun caso poden determinar 
cámbios significativo_s. 
. Os sindicatos -con representa

ción teñen ante si un intenso tra
ballo até as eleicións de 1990 
que coincidirán coas dos demais 
sectores laborais. -

Tanto a vida xurídica, como a 
infraestructura de servicios e o · 
asesoramento informat"ivo; serán 
elementos decisivos cara a con- 
solidación dunhas ou outras for
zas sindicais na Función Pública. 

M.V. 

XUSTÍCIA M•M®§l·iH(i·! 
Sindicatos Votos Delegados 

,....------._.., 1 . 

ANPE 3940 26 UGT 25 
UTEG-lNTG 2.798 18 ccoo 23 
ccoo 2.170 15 CXTG 21 
UGT 2.086 14 INTG 20 
USCTE 1.825 13 CEMSATE 16 
CXTG 1.084 11 CSIF 3 
SGTE 1.385 9 
CSIF 1.308 . 8 
ASIME 189 2 

) -CNT 166 o 
"" 

Ponteved. Ourense 
CSFl 8 5 
UGT 
INTG 
ccoo 
CXTG 
CNT 2 

1 C™~T 1 

Lugo 
5 
7 

ccoo 
INTG 
UGT 
CSIF 

Owense Lugo 1 

3 3 
2 

3 .. 

UGT ·23 
CSIF 21 
APF 17 
CXTG 14 
INTG 10 
ccoo 8 
AFICA 6 

O~interés 
ma1sse uro 

Xa óa;í a 1l\1va Emisi1ºm tk 
~onos ICO. Para ofn:cerllc . 
un iiivestimento tan · 
cquilihrau1;co1110 ~e11tahcL 
12.Yif ue interés t1xo. 
nmntid_o durante 3 ou .+ anlls . 

1Z,Z5% 
Interés fixo a ~ ou 4 ~~ 

St:n e.x por o s<::u dirieirn :is 
lls.t: ilat:i tins do 111ert: :1do . 

E adi:mais. cu respaldo i: a 
!!arantia u1:-1 lnstituio Lle . 
Cr~uitll oricial . () Or~alH~llH l 
do Estado c¡,¡a nüi ~ '11lida 

exper i ~ rll·i a en cmi,i iin dt:., lL' 
tip11 : . 

P11r e~P . ~L' a 111a i1 1 ri: ~ di: 
altn inti:ré ~ ht1~L·: 1 alta 
~L' !!Uridade. at 11parall~ xt 1111 11~ 
111;, Hn1H>~ ICO. 

~r:t~; Instituto .de Crédito Oficial·. 

IOCQl~Dl/11 

· crónica laboral 

Folgas' que se 
·· debérian estender 

XOSÉ BÁRCIA 

O xoves, 17 de becembro, as 
comarcas de Ferrol-Terra e a 
Mariña luguesa irán á · Folga 
Xeral por dous motivos apa
rei:itemente distintos, pero 
que teñen un mesmo denomi
nador común: a falta de em
prego asalariado e a nefasta 
política do Governo central 
cara .Gal iza. 

. A DESESPERADA LOITA 
DE FERROL-TERRA 

toda costa unha política de 
unidade coa UGT - estase 
freando aos sindicatos nacio
nalistas que prel enden ac
cións máis contundentes, du
.radeiras e· amplas. O tempo 
dirá cal destas alternativas é 

. capaz de facerse definitiva
mente coa confianza dos tra
balladores da zona. 

VENDER MATEÁIAS . 
PRIMAS E QUEDARSE 

COA ESCÓRIA 

A pretensión do Gove'rno do Normalmente as matérias pri-
PSOE de levar adiante un mas que produce Galiza. non 

_ novo proceso de regulación incluimos o alumínio en brut01, 
no- sedar naval, ainda que sen embargo deberíamos rec-
esta vez pola via das pre-xu- tificar este critério . Ainda que 
bilacións sen amortización importamos a bauxita e máis 
dos postas de trabállo _perdi- : a criolita, -un do$ componen
dos·, sinifica uns 4.000 postas 'tes ·máis importantes na pro-
de traballo menos na comarca ducción do aluminio en bruto 

~ · (1 .900 en Astano,· 2.300 en é a enerxia eléctrica (polo va-
. Bazán) aos que hai que enga- lor engadido); até. tal ponto 
dir os que se poden perder ta- que a rñetade do consumo 
mén has empresas .auxiliaces galego de electricidade co-
e nos servicios. No caso eon- .· rr~sponde áAlúmina-Alumínio. 
creta ·de Astano - factoria Seria lóxico -asi o enten
considerada tecnicamente den os viciñós de Burela
das mais moder.flas na cons- que- se a Galiza ten que pade
trucción de barcos- de levar- cer as chúvias ácidas P!Odu
se adiañte ·esta regulación si- _ cidas por ENDESA e MEIRA
nificaria o peche da factoria MA (produtoras de electricida
de Fene ... por falla de persoal. de termoeléctrica, naqas en 

As ZUR demostráronse ine- gran medida para suministrar 
ficáces para atraguer a esta a Alúmina-Aluíl}Ínio, e que 
comarca novas empresas que converten a Galiza, xunto co11 
criasen emprego. Asi, apenas Teruel, en zooas de alto risco 
5 traballadores das ZUR foron de choivas ácidas)" absorver 
rec,olocados na zona. O PSOE os gases tóxicos da factoria 
e, máis a UGT, que defende- de San Ciprián e . prestar o 
ron "a capa e espada" · esta_~I- noso chan para acumular as 
ternativa como unha soluc1on inxentes cantidades de resí
definitiva saiá.n no último mes duos producidos; tamén teñ~ 
facendo ;,,anifestacións públi- o direito de :contar cos beneft
cas de crítica ás ZUR como cios das indústrias. trasforma
instrumento válido. ·No seu dia doras de aluminio· en bruto 

· estas ZUR foron criticadas (trefilado, cableado, laminado, 
pola INTG e os partidos políti- etc.). A solicitude dun tren de 
cos nacionalistas "porque non laminado· en quente en B~r,ela 
incorporaban nengunha me-' é unha das vellas pretens1ons 
llora a respeito da Gran Ar_ea dos habitantes da zona que 
de Desenrolo" ... o tempo v1u- máis insistentemente veñen 
lles dar a razón. · - reclamando nos últimos anos. 

Débese ter en canta que as A pretensión do INI de· ins-
ZUR criadas na Galiza contan talar un novo tren de laminado 
coas mesmas subvencións en Amorebieta (Biskaia) cun 
que as existentes neutras par- investimento de 8.000 millóns 
tes do estado que teñen un de pesetas, significa :que por 

- maior desenvolvimento indus- parte. do Governq central con- · 
trial e unha infraestrutura xélase definitivamente -ou 
mai~r e uns servicios máis cando menos ·por. bastantes 
adecuados, cos cales -evi- ~anos- . calquer investimento 
dentemente- é imposíbel similar na costa lucense, a 
competir (imaxínome q~e os isto obedeceª· ~i!ada e _x~sta 
técnícos do Governo tenan e_n protesta dos vtctn<?S _(max1me 
conta iso .. . ). Os resultados, . cando o INI ten matona no ca
que é polo que se mede~ as' .. pital de Alúmina-Aluminio) 
alternativas, pódense estimar Neste ·caso, como no de 
nos cáseque 6.000 habitantes Astano, demóstrase con tod_a 
que perdeu a bisbarra de Fe- claridade que e.n époc~~ de lt
rrol nos últimos anos. mitación de produc1or:i · º!-1 

A Folga Xeral conv.ocada avance tecno.lóxicp que 1mpl1-
para o 17, é un ha . medtd?. de queri producir ma1s con me
forza que, ainda q~e pos1t1va, nps trab.~lladores , aquel~s zo
está moi por deba1xo da pr~- nas mats fortes presionan 
sión que hoxe parece necesa- para conseguir mesmo aq~~~ 
ria para modificar os plans do - las indústrias que en boa loxt
Governo Central cara o sector ca deberian estar nas comar
naval galego (máxime te.ndo cas ou países_ productores 
en conta os compromisos das matérias primas .... u~ .ar-

- existentes no marco CEE). Se- gumento máis que avalta a 
gundo parece por parte de necesidaé:le . de_ t~rmo~ f<?rza_s 
CCOO -que quer manter a políticas e s1nd1ca1s pJopnas .. 



12/SOOllDADI . A BOBA. DBBA 
N° 329 ·- 18 DE DECEMBRO DO 1987· 

~OMPOSTELA COÑECEU A .MAIGR MOBIUZACIÓN .EN DEFENSA DA LÍNGUA 
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A -atitude do Governo central serve de 
A. ameaza ·do governo central 
de levar ao Tribunal · 
Constitucional -o~ganisrño 
que en princípio estaria · 
reservado para conflitos 
graves- vários aspectos da · 
orde da Xunta da Galiza 
relacionados coa 
normalización lingüística no 
ensino, serviu de revulsivo 
social, .xerador· dunha ampla 
e unitária resposta en favor 
da oficialización do galega 
na escala. Entre 12 e 14 miL 
persoas manifestáronse, o . 
d_ia- 13, nunha das maiore,s 
mobílizacións que COñeQeU 
a cidade de Compostela. 
'Representantes da Mesa 
pola Normalización 
Lingüística· e das 
organizacións sindicais e 
sectoriais convocahtes, leron 
no final do-acto, celebrado 
nunha Quinta'na repleta de 
manifestantes, unha longa 
série de comunicados de 
adesión chegados desde os 
pontos máis variados da 
sociedade galega. Alunas, 
claustrosA de. profesores, . 
asociacións de viciños, 
parti'dos políticos, etc., _ 
sblidarizáronse co lema da 
convocatória "aprender en 
galega non é un delito". O 
governo central e o seu 
delegado na Galiza, 
Domingo García Sabell foron 
o principal obxectivo das 
críticas. 

,por pasiva, a ·au_$éncia de repre-: . 
sentacióri de Coalición Galega. 

García. Sabell e mesmo Gon
zálñez Laxe, ·tamén ausentes 'da 
manifestación á que foran invita
dos todos os membros do go
verno galega, receberon gran 
parte das críticas e ironías dos 
manife;:>tantes. Estivo presente
sen embargo, Fernando Martí
nez, parlamentário socialista e 
colaborador mái.s directoo de 
Gonzalez Laxe. 

\ 

"Non hai argumentos para 
oporse" 
Bieito Iglesias, representante da 
Mesa, fói o encarregado de reali
zar o discurso final, no que des
tacou ·o. feíto de que na 'niobiliza- .. 
ción se tivese "superado o m1ni
fundismo e os demos familiares 
uníndose cando están ameaza
das causas fundamentais". 

"É emocionante, dixo, que 
este pavo que tantas veces par~
ce sumido nun sopro letárxico -.é

. capaz de sobréporse. lsto de
mostra que a loita de tantos anos 
nos c:;tivers.os terreas, desqe o ta
lar galega . aos tillos, até a loita 
política ou o traballo científico, 
dá · o seu resultado. A batalla, 
polo menos simbólica, e,stá ga
ñada. Non hai argumentos para 
descalificar a normalizáción do 
noso idioma. Agás en pequenos 
sectores localizados, o uso do 
noso idioma non recolle . oposi-
ción". · · . 
· Criticou aos que talan de 11 im- · 

posición" do galega, polo foito 
da sua inclusión mínima· nalgun
ha asignatura, lembrando que "o 
castellano non nasceu aqui, 
como os carballos, senón que 

Todos menos Sabell e veu de fóra, ten un pecado orixi-
Coalición Galega nal. Galiza foi monolíngüe.. Pero 

hoxe o castellano segue a impor-
Camilo, Nogueira (PSG-EG), Bau- se nó noso país na vida comer~ 
tista Alvarez (BNG), Gonzálet cial, na xustícia, etc.". . . 
Amadiós (PSOE, quen reéente- Biéito Iglesias comento-u o de-: . 
mente fixo un has declaracións clive que está a sofrer o 'galega,' . 

- criticando a falta de galegu.iza- sinalando que "~egundo alguns 
ción do seu partido), Rodríguez inquéritos, entre os xóvenes de 
Peña (Membro do PNG e canse- · 14 a 16 anos, só o 1 O por cento 
lleiro de pesca), Fernández Albor ·tala galega nas cidades, menos 
(CP, partido que promulgou a do 40 nas vi las e o 7.9 por ce.nto 
orde de impartir as Ciéncias So- no campo". "A este ritmo, dixo, 
ciais de EXf? en galega, e duas _ no ano 2000 o galega perdería
~signaturas ademais da de lín- se. Despois de tantos séculas de 
gua, no bacherelato), Anxel Gue- · existéncia a nosa xeneración non 
rreiro (PCG), Torres Colomer. pode ser o eslabón perdido da 

·(POP), foron algun dos líderes nosa língua'.' .· 
políticos que portaban a segun- A r~speitb da argumentación 

.da pancarta da-manifestación. · sobre. a idea .de "língü~ mater-
Na cabeza figuraban, como na", agora utilizada por alguns 

convocantes, representantes da grupos en defensa do español,_ 
Mesa pofa Normalización Lin- Bieito Iglesias lembrou que este 
güística, CXTG, INTG, CCOO, conceito. tora "utilizado-polos ga
Asociación de Profesores en Un- - leguistas como social e · non 
gua Galega, AGAL, SGTE, F~de.:o como conceito individual". 
racións de Asociacións Culturais, Defendeu o uso xeral do gale
ERGA, CAF, AS-PG, Plataform:a go én todos os' ámbitos, incluín-. 
Aberta de Estudantes, Asocia- do o urbano, para os que o gale
ción de Escritores, CNT-AIT, go está tan dotado como calquer 
Nova Escala Galega e Sindiqato outro idioma. · . . 
de Estudantes. "Non hai direitos conculcados 

Un público maioritariamente aos castellano-talantes, afirmou 
xoven e entre o que figuraban · o representante da .Mesa, a lei 
gran número de manifestantes _ era prudente, cáutelosa e mes-
provenientes da bisbarra de Fe- mo tímida". · · 
rrol ·corearon lemas como "ldio- · Sinalou por último que non era 
ma' galega,· idioma oficial", acertado criticar "aos que cairon 
"Sempre e[l Galiza, sempre . en da burra e agora defendén o ga
galego", "Ensino en galega, para · lego. Non ternos urr conceito pa
todos os nenas", "García Sabell, . trimonial, nen de grupo, sobre ·º 
idiota oficial'' ."Que queiran ·que · idioma, senón que aplaudimos 
non, Galiza ' é un ha nación", estas atitudes de incorporarse á 
"Caña, caña, caña;. caña contra galeguización''.. · '· - · 
E - " -Por último o representante da spana ... . , , 

Entre as pancartas .a destacar. Mesa lembrou que o acto so era 
figurou a portada polos alcaldes . o princípio dun duro traballo que 
e concellais de 50 concellos g~- ainda está por facer cara a gale
legos que 0 dia anterior se reuni- guiLación da nosa sociedade 
ran en Compostela, nun a~to no que lle dé "mil primaveira:s máis 
.que ?fi_rmaron 0 seu apo10· aos á no~a línga tal e 'como un dia 

dixo Alvaro Cunqueiro". O 

.-. Aina · Moll 
Directora de Política Lir:igüística da Generalitat 
No meio dun proceso á 
nasa- identidade lingüística 
interesábanos s~bér como 

--·se está a seguer, no 
ensino, o desenrolo. 

· lexislativo para uso ·do 
idioma próprio · · 
Aina Moll explícanos ·cal é , 
a situación en Cataluña 

. Que normativas seguen no . 
seu país para o ensino en ca-

. talán, nomeadamente . nos 
primeiros níveis do ensino? 

T emos en vixéncia _ un de
creto segundo o cal en todas 
as escolas e institutos teñen 
que ensinarse o catalán e_ cas
tellano, cun número idéntico 
de horas, e ademais ten que , 
ensinarse én catalán e caste
llano. De maneira que alome
nps unha asignatura ou un 
área de ensinanzas áchase 
nunha destas' línguas. 

T emos riestes momentos 
uhha gama moi variada que 
vai desde escalas que fan 
todo en castellano, agás o ca-· 
talán e a língua estranxeir8:· e 
unha asignatura ou ·duas- -
normalmente estamos en , 
düas- en catalán, até o caso 
contrário: escalas · .que dan 

. todo en castellano agás o ca
talán e a língua estranxeira. 
Como novidade· importante é 
que; como os pais dos nenas 

do primeiro cido poden esco
ller en cal das duas línguas 
queren o primeiro. ensino para 
o nena, e dado que moitos 
castellano-talantes escollen o 
catalán, tivemos que pór er:i 
marcha un sistema· que cha
mamos de imersión, inspirado 
no que se fai_ no Quebec, pero 
adaptado á realidade social 
hosa, de maneira que nenos 

. de língua castellana comezan 
na . escala ·e_n catalán, pero 
tendo moi en conta ·que a sua 
,língua é o castellano, e em
pregan do o castellano en de
terminadas horas e aprenden 
a ·1er en catalán e, en moi pou
cos días áprenden a ler en 
castellan·o. Logo seguen o en
sino en .catalán cunha asigna
tura ou várias en castellano. 
-Con ese réxime ternos ·agora 
?0.000 nenos, e non ternos . 
máis porque .non hai meios 
materiais e humanos abando, 
porque a demanda é superior 
a iso.· 

· Cal é o 111odelo linguístico 
· con gue se quer · culminar 
este proceso? · 

Depende un pouco da von
.tade do povo, pero o modelo 
está marcado na n.osa leí de 
normalización lingüística, que 
está vixente e aplícase, e é 
que. dado qu~ a língu? próp~ia 
de Cataluña e o catalan tamen 
é o catalán a iíngua' própriá do 
ensino en catalan;· que os país 

teñen direito a escoller a lín
gua inicial de ensinanza dos 
seus tillos, e que a Adminis
tración ten que pór os recur
sos para isa, e sexa cal sexa 
a eleición, afinal dos estudos 
obrigatórios todos os nenas 
de Cataluña teñen que domi
nar as duas línguas oralmente 
e por escrito.Aoque irnos é a 
unha sociedade na que ao ter
mo da EXB --ensino obrigató
rio- todós os cidadáns de 
Cataluña podan continuar a 
sua vida -familiar, académi
ca ou profisional- en -calque
ra das duas línguas. 

Tiveron algun tipo de pro
blema coa sua lexislación 
pQ_r parte do ; go_berno cen
tral? 

Houbo un requerimento 
cando apareceu o decreto 
que estabelece este ensino en 
catalán, porque non se talaba 
do ensino en castellano. Non 
se talába porque comó o ensi
no era maioritariamente neste 
idioma parecíanos inne~~sá- .. 
rió sinalalo. Despois mod1f1ca
mos o decreto polo cal se tiña 
que ensinar algunha asignatu- . 
ra en castellano, cousa que, 
por outra 'parte xa se f acia. · 

Este reqqerimento fíxose 
. post~riorment~ á posta en 
marcha da Le1, pero non oca
sionou' maior conflito. 

A1't 
N" 32 
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Solicitan a Qromulgación imediata dunha lei de. horários 

Sindicatos do J)eqüeno comércio 
acusan á ·xunta de-favorecer ~ · 
aos grandes armacéns 
Unh·a· ampla rn~vi.lización de traballadores e empresários do 
.pequeno comercio, fundamentalmente na Coruña e Vigo~ 

... e.n co~tra da abe~u,r~ dos grandes armacéns os domingos 
e festivos e en soht1c1tude da promulgación urxente dun 
?ecr~to de ho~ários, prévio á Leí que regule o comémio 
interior na Gahza, ~~n -encontraron até agora resposta 
algunh~ da Xunta, a que estes sectores acusan de falta de 
yontade para enfrentarse ás mandes superficies comerciais 
interesadas en .copar cada .vez porcións máis amplas do 
mercado. 

A Asocia'ción Nacional de Media
nas e Grandes Empresas de Dis
tribución (ANGED), á que perten
cen El Corte Inglés, Alcampo . e 
Continente facia público en dias 
pasados amplas notas de publi
cidade pagada na prensa, nas . 
que en tono ráncio calificaban de 
"grupos innominados de dífícil 
calificación por su violéncia" ás 
mobilizacións nas que tiñán par
ticipado un amplo número de pe
quenos comerciantes e traballa
dores .do sector en xeral en con
tra da abertura dominical. Na 
mesma Qota expre~aban "grati
tud a todo el público de La Coru
ña,_ que salvando las barreras de 
~ brutalidad, nos han acampa-: 
nado con sus . compras y testi
monios de adhesión". 

Manifestacions o dia 1 o en 
Vigo, o dia 13 na Coruña e ·unha 
concentración de delegados sin-· 
dicais do cornércio o dia 11 , ante 
a Consellaria de lndús.trl~ • . Co- . 
mércio e Turismo, foron os prin
cipais actos ·organizados nestes 
días. UAha mobilización prevista 
para o domingo 13 en Vigo foi 

anulada vista a atitude do. Corte' 
Inglés que neste caso preferiu 
ceder ante- a preséncia dos tra
balladores e en .contra do que 
previamente · anunclara en publi
cidade na prensa. O próximo día 
20 está prevista unha nova mani
festación en Vigo, día que estes 
cen_tros tamén te_n previsto abrir · 
x~nto co· 3 de Xaneiro. · · 

Descansar o sétimo 
"E o sétimo" descansou" rezaba 
unha pancarta. exibida -na capital 
coruñesa. A abertüra dominical 
plantexa unha difícil competén
cia para- o pequeno comércio, 
moitos dos cales son case ém..: 
presas familiares, ou . onde en 
todo caso, polo curto númeró de 
traballadores é imposíbel facér 
turnos. · 

. Coas .grandes superfícies as 
dificuldades foron en aumento 
desde 1975, ano no que se insta
lou en Vigo El Corte Inglés. Os · 
problemas ·medran a medida que 
se establecen en Galiza novas 
centros, caso de Continente ou 
Alcampo. Na actualídade e se-

- gundo - dados ·pro'porcionados -
por GCOO, o 65 por cento do 
comércio realizase a:inda en es
t~blecimentos pequenos ou me
dianos. As g~andes .superfícies 
tratan precisamente de atraer 
pa_ra si paf1e dese mercado que 
ate agora foron incapaces de ab-
sort;:>er. · . 

· Niste centros ás prolongacións 
de xornada, nun primeiro mo

_·mento "volu_ntárias", a·longámnse 
venres e sabados até as 9 da 

· noite nalguns casos , e neutros 
definitivamente até ás 1 O. A se
gunda p~~e da posta én prática 
desta llberdade", outorgada 
pol9 decreto .Boyer, supuxo que 
a · "voluntariedade" de venres e 
sá~ados converteus~ en obriga
tonedade toda a semana coa 
imposición de turnos de 12.

1

15 da 
mañá a 9.15 da noite, con só 
unha hora de comida e de 2 .de 
tarde a 9.15 da noite con só 35 
minutos para xantar: 
. Os grandes -grupos sinalan ·no 
seu favor a criación de pastos de 
traballo benefic¡ada pala abertu~ 
ra dbmtnical. Para a · INTG 
CCOO e CXTG · non existe tai 
realidade. A maioria· dos empre
gos nos grandes armacéns 
ábrense mediante traballadores 
eventuais que realizan o seu la
bor e~ situación precária. Segun
do .cifras proporcionadas polos 
sindicatos, no caso de El Corte 
Inglés, por exemplo, se antes o 
75 por ·cento da plantilla era fixa 
actualmente esta proporción só 
alcanza ao 45 por cerito. 

Dos 50.000 traballadores asa
lariados con que contá no naso 
país o sector do corríércio, b 85 
por cento pertence a empresas 
pequenas ou i:nedianas. E o paro 
do comércio ven aumentando 
ano a ano .. Na província de Pon- · 
tevedra p¡:¡souse de 3.172 para-· 
ctos no· sector en 1986 a 3.995 

· ao .ano seguinte. · 

· Só Sueda-abre os 
Domingos 

Para as centrais sindicais, a mo
d~rnización do comércio non 
pasa por· máis tempo de abertu
ra. Na Europa só Suécia abre os 
doming?s, E~ n¡oitos lugares pé
chase as seis da tarde. Na Ale
maná Federar péchase incluso 
os sábados pala tarde . 

No Estado español, tanto Eus
kadi como Cat~luña, teñen regu
lado o sector. A Generalitat pro
mulgou en Xullo do 85 un decre
to polo que se ·impedía a abertu
ra en festivos. Esa é a reivindica-

. ción que actualm~nte pede na 
Galiza o sector. · 

Ante a inexisténcia dunha Lei 
de Comércio, competéncia ac
tual da Xunta de Gali?.a, e que 
§egundo algunhas toriles será 
elaborada en Xuño do próximo 
ano, o sector reclama un decreto 
urxente que regule, cando me
nos os horários. A consellaria 
non ten dado até o momentó 
unha· resposta. S~gundo Olaia 

- Fernández, da INTG, "nas entre
vistas realizadas até agora o 

: Qonselleiro pasoulle a pelotá ao 
director xeral de comércio, pero 
.na última reunión · este non se 
déu por inteirado e voltou a ini
ciativa ao conselleiro. Todo é de
bido a unha falta de vontade 
para faéer uso das suas compe
téncias e por outra parte unha 
falta de interese para enfrentarse 
ás grandes sLiperfícies". 

Para CCOO "quen cala autor- · 
·ga, ·e a Xunta ·áinda non definiu a 
sua estratéxia. Calando defende . 
aos grandes monopólios". o 

M.V. 
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··CUBA (11) 

Unha luá que norí deiXa 
·dormir aos tabeiróns 

Olla a Malecón desde a miña 
habitación do Hotel Riviera. 
As ondas envólveno en escu
ma· saltando a rua como se se 

. tratase de miles de ovellas 
que abandonan o redil á luz 
dunha lua que non as deixa 
dormir (desa lua habaneira 
que desprende tanta luz que 
non deixa dormir aos tabei
róns na bsiía) para ir á naveira 
de millo. A noitiña volto ollar o 

· Malecó~ (paseo que bordea o 
mar da Habana); encóntroo 
t9talmente cambiado. Non hai 
ovelliñas ·no. mar e -a terra, o 
seu balado, serve de prado 
onde . solazan as parellas. 
Gostana ·de falar de todo isto 
e descreber as sensacións 
cambiantes que me produce a 
mesma paisaxe (totalmente · 
distinta) retida con 12 horas 
de diferéncia. Gostaria, pero 
non podo pois · é preciso que 
conteste a perguntas que me 
fan unha e outra vez (nunca 
ollei parecido entusiasmo por 
saber de nengun país) e que 
~ maioria entran no que pode
namos chamar "debilidades 
do socialismo". 

Unha e outra vez marteléa
r:ne nos ouvidos un inquérito, 
as veces en forma de conde
na de toda unha situación po
lítica: a· racionamento·. Vexa
mos: 

O chamado "racionamento" 
da carne . de vacun ,' do arroz, 
do leite e dun grupo seleccio-

, nado e cada vez menor de 
produtos básicos .e alguns, 
moi poucos, industriais, foi o 
que. garantiu durante todos 

· estes anos a alimentación e a 
subsisténcia básic9, do pavo 
cubano. Fixo posíbel que os 
consumidores non estexan 
sometidos ás continxéncias 
dos précios, e, con isto, da 
capacidade adquisitiva desi
gual, senón que todo o mun- -
do teña a ceso _ por igual aos 
produtos alimentários esen-

- ciais.· Este sistema garante 
cobrir as necesidades básicas 
de toda a povoación, e non 
como hai 30 anos que s'ó uns 
poucos tiñan aceso a eles. 

Unha v~lliña negra explicá
bamo así nunha cola no Pa
seo do Prado: "até que che
gou Fidel nunca probara a 
carne de vaca, comíana toda 
os ricos; ainda GlUe tiveses 
cartas,' que non os habia, as 
carniceiras gardaban a carne 
para os de sempre. Agora 
cómo todas .as semanas, ché
game ben e ando taita". Po
derian dicer aquí o mesmo mi
_ les de galegas:? 

Os demais produtos poden 
adquirilos libremente noutros 
rr:iercados e através de pré
c1os nos que, dalgun modo, 
rexe a oferta e a demanda. 

Certamente, así e todo, a si
tuación non é a ideal, pero era 
infinitamente piar para o 90 
por cento da povoación hai 30 
anos. Dise sempre que os re
cursos son limitados, só que 
antes eran ilimitados para 
unha minoria e non existian 
pra~ic~mente para a gran 
rnruona. 

Esta idea parece estar pre
sente nas "colas" (outra 'de
bil idade" dos países socialis
tas explotada polos detracto
res), onde as persoas "com
parten " alegremente e con 
toda naturalidade. 

"Mire, compañero" , dicíame 
un galega-cubano de máis de 
80 anos, "non me importa fa
cer cola, cando sei que vou 
ter o que necesito; piar era 
antes que non tiña diñeiro 
para comprar as causas, aquí 
sóbranme os meus 250 pesos 
de retiro. Se oon houbese 
control alguns comeríano 
todo e outros morreriamos de 
f ame. Agora todos somos 
iguais". E as colas fórmanse , 
sobretodo, pala lentitude que 
leva consigo a verificación 
das cartillas para adquirir os 
alimentos controlados, pero 
tamén como signo dunha filo
sofía igualitária: só ten prefe
réncia o que chega antes. 

Os mesmos detractores 
que enarbolan a bandeira das 
colas e o racionamento como 
símbolo dunha pretendida .mi
séria, esquecen os logros 
conseguidos en campos 
como a sanidade, o ensíno ou 

. a educacíón física que situan 
a Cuba entre as mellores na
cións do mundo. Pero, sobre
todo, non queren acordarse 
de como vivia antes a maioria 
da .povoación, ·nen como vi
ven agora os outros países de 
América Latina. A moitos ·dos 
que visitan Cuba era bon que 
antes de chegar a La 'Habana 
se desen unha volta por algun 
país limítrofe; Haití, Santo Do
mingo ou mesmamente Pu~r
to Ricq podían servir · de 
exemplq. Até o industrial esta
dounidense Edwaar Land ad
mitiu que Cuba "acadou o 
rnáis alto nível de vida da 
América Látina". _ 

Xa sei que a economía é 
moito menos poética que o 
Malecón .. ·. pero as verdades 
soan ben. O 
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INQUERITO AOS LEITORES 

. PARA COÑECÉRMONOS MELLOR · . 
DADOS PERSOAIS 

Profisión: .............................. ~· ............. . 
Estudos: 
Primários O Médios [J Superiores O 
Ingresos Anuais: 

menos de 1 millón ... .. . .. ...... ... . .. . .. O 
entre 1 millón e 2 millóns .. . .. . .. ..... O 
entre 2 millóns e 3 millóns . . . . .. . . . . . . O 
máis de 3 millóns . .. .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . O 

O lugar onde vivo ten: 
menos de 5.000 hab. . ... . .. . ...... .. . .. . D 
entre 5 e 10.000 hab. . . ... ... ...... .. .... D 
entre 1 o e 5d.ooo . . . . . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . O 
máis de 100.000 . . . . . . .. . .. . . .. . . . .. . . . . .. . O 

RELACION CON A 1108A TBBU 

Son suscriptor ................. O 
So~ leitor habitual . . ....... .. O 

Manteño c.orrespondéricia con ANT . Si O Non O 
Envio orixinais de calquera clase ...... Si o ·Non D 
Fóronme publicados: 

_Sempre O ' 
Moitas veces O 

Ás veces o 
Endexamáis O 

- Relacións públicas de ANT: 

-Len o periódico que merco: 
un ha persoa ............ ·....... O 
duas persoas . . . .. . . . . . . .. ... .. . O 
tres persoas ............... -. . . . . O 
catro persoas .. : ............... O 

Acostumo a mercar as edicións extra: SiO Non O 
Ademáis de ANT merco os seguintes diáribs e -reyistas: : 

Os ternas e secións dos que· máis gesto en ANT sqn: 

Boas O Malas O Regulares: O . 
.Por que: 

l . 
. . 

Recebo o perródicp, a respeito da ,data de portada, 
con. ; ..... dias de.diferéncia 

Considero .precisa unha mellora 
nestes aspectos do semanário: · 

Deseño e maquetación . Si O Non O 
Papel . . . .. . ... .. ... . . . .. . . .. . .. . Si O Non O 

- . Flxome na publicidade: Si D Non O 

Boto en falla: Estou dacordo co enfoque de ANT: Si O Nor:i O 
Por que: 

.. ,._ 

Considero que seria boa a existéncia dun órgano que veara polos direitos dos leitor~s ~a ~uen se dirixir no caso eje conflito cÓ·.semanário :: ........ $i O Non O ~ 
Outras ideas e observacións: 

NON INCLUIR NOME 

~ 

CEA X ANNERSARIO • 

19 DE DECEMBRO 
21 ·30 HORAS 

RESTAURANTE EL CASTILLO 
> ' MONTE DO CASTRO 

VIGO 
Précio: 2.000 PTA ... 

/ , .. A llOSA DBBA 
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. Ao rédor . do yuppie · caido 

;n 

. Díx6mo unha amiga, penso 
que con ce.rta razón: · f acedes 
mal ~n metervos tanto cos 
yupp1es. Desde todo ese 
as~nto da bolsa -e ese-declive 
e~onórl2ico que algtins anún
c1an, todo o mundo correu a 
meterse cos yuppies, a botar
lle a ·culpa de todo, a burlarse -
das suas 9anáncias rápidas, 
agora perdidas. 

\ , 
' 

~~============~=---~) 

RAPACES U 1 AJ!:>E- · 
rooos QU~ · cHevA. · 
A- · c~CClóLJNA 

O Q(}t- HA 1 _QUE

t:ACéR. PARA 
JJG-A~ 

COAI fS~S 

'PARil05 

Bidóns 
no Camiño 
de. Santiago 
Dentm "das Xornadas- organi
zadas polo Ministério é:fe 
Transportes, en colaboración 
coa Consellaria de Cultura da 
Chunta de Galicia, có lema 
"Tradición e modernidade no 
Camiño de Santiago" e duran
te todo este mes, realízanse 
actos en diversos concellos 
da Galiza nos que se utilizarán 
modernísimos bidóns explosi
vos de rango internacional e 
labregos e mariñeiros con 
cara de wrepio como elemen
to tradicional. Actos xa con
vocados en Fisterra, Corcu
bión, Guitiriz e Xove. Ameni
zarán as xornadas un coñeci
do grupo de governadores ci
vis. Ambientación musical: 
Tocata e fuga. 

· Edícíóns Xeraís de Galícía 
presenta as últimas navidades. Os premios "Xerais" e "Café De Catro a Catro"; 
Ferrín ilustrado por Quintana Martelo; Cunqueiro biografiado poJo periodista X. F. 
Atmesto; -os autores ·universais da 1iteratura- infantil e xuvenil na Colección Xabarín .. 

. Un libro: o mellor agasallo. 

Méndez Ferrín ilustrado por 
Quintan~· Martelo. 

AMOR DE ARTUR. 
FRIA HOR~NSIA 

E xa nas librerías 

NOVELA . '- BIOGRAFíÁ INFANm E XUVENIL 

Premio "Xerais" 

Para Jespoís t/o aJeus 
Xosé Ramón Pena . · 

-Premio· "De Catro a Catro" 

Foumán 
Xosé Cid Cabid9 

-Cunqueiro: _unha biografía· 
X osé F. Armesto F aginas 

UNIVERSITARIA 

Dereito Autonómico 
· Je GaHcia 
Baldomero Core~ Trasmonte 
(Letrado 'do Parlamento de 
Galicia) 

Colección Xabarin 
29. O can Jos Baslcerville 
Arthur Conan Doyle 

30. O primeiro amor 
Iván ~urguiéñef 

· 3 L As minas ·Jo reí Salo
món 

Henry Ride~ H~ggard 

Serl~ Mitol~xías 
. 

'Mitoloxía Jos · InJíos . Je 

E · Norte América 
, sempre, d Il J h 

1 t 
· Marion Woo · / ust.: o n 

· · ·a go cq que cQn ar. Sibbick -

· Di tam_én a miña amiga qU~ 
os yupp1e~ ou existiron sem- ' . 
pre ou non existiron nunca, . 
r:io~ houbo nada novo agás un 
hxeiro toque n.a vestimenta e 
co~sas así, pero sobretodo 
mo1ta propaganda ·ou máis 
exactamente, · a · corti~a de 
fume que acostuman a soltar
nos periodicamente para fa
cernos confundir a ama de 
chaves co dono da mansión 

Efecti'vamente, o siste~a 
(pr.ometo que . a próxima vez 
~e1 buscar no dicionário unha 
pal~bra menos horríbel) xoga 
a s1nalarnos camiños errados 
mitos falsos que se poda~ 
elev~r para xerar ilusión, pero 
fact1be1s de ser derrubados 
sen que ao conglomerado 
principal lle ocorra nada. 

Sen embargo eu tamén 
periso que é bon derrubar 
1dolos -modelos que enga
naron a máis dun progre pou
co aterrad~ ainda que se
xan falsos, como os yuppies. 

o 

Navidades na TVG 
Debido aos acontecimentos 

dos últimos dias producíronse 
a~¡:¡Juns cámbios na programa
c1on: 
15.15 h. Te/exorna/. Apresenta 
Xosé Mª Palmeiro 
16.10 h.~ Favor. do Fío (antes 
Contra-F10). Apresenta Xosé 
Mª Palmeiro. 
17 h. O viciño do Xoves. pero 
sen piano. Por Xosé Mª Pal
meiro. 
.19 h. Telenovela . Noites apai
x<?r:iadas ~n Radio Popular. 
D1nxe Xose Mª Palmeiro. 
20.10 h. Suspéndese Mag
num por indisposición do ac
tor principal. 

·El castellano es el 
idioma de los 
Cantones 
Con motibo de la represión y 
menosprecio que en los húlti
mos años (por lo menos des
de el 20 de Nobiembre del 75 
para aqui) está sufriendo 
nuestra lengüa bernacula, ma
terna, deJ ama de cría y de las 
JONS: o sea el castellano, un 
coñocido grupo de amigos 
que acostumbran a reunirse 
en los Cantones después de 
la misa del domingo acuerdan 
organizar unas gornadas anti
represivas, antidiscriminato
rias y en favor de un idioma 
hablado en todo el mundo: 
España, Andaluzia (allí como 
dialecto abreviado), Perú, Chi-
le, Paraguai y antes también 
Puerto Rico y aun más antes · 
en Filipinas (En Cuva no, que 
allí hablan ruso) . Un idioma 
enaltecido por plumas como 
la de Don Manuel, Pinochet, 
Carlos Luis, Stroesner y el fa
llecido caudillo que era de 
aquí cerca, de El Ferrol y a 
mucha honra. . 

Presidirá los actos su halte
za real Francisco Vázquez 
Baamonde. 

Pase de moda galega 
en Ferrolterra 
O dia 17 e co obxectivo de 
despistar ao persoal, o Minis
tério de desmantelamento da 
lndústria e a oficina da OTAN 
para o Nórte da Atrica,. organi
zan un p~se de modelos eco
nómicos (enténdase, a bon 
précio) ao que poden asistir 
todos os ferrolanos e viciños . o ESTUCHE FERIÚN: 

un fermoso presente. D1cc10NAR10· XERA1s oA L1NGuA 
1 

· da comarca. Actuarán os co
ros da UGT interpretando ·o · 
tema: "No soy de aqul, ni soy · 
de allá, soy deLancho mé;ir". 
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Aurresku imposíbel 
para António Odriozola 
Hai uns ano . na xa de. aparecida 
revi ra E e rita. alguén escrebera 
un impactante artigo polo cal se 
descubría, e e resgataba do olvi
do, ao que riña que ser o grande 
mú ico galego deste éculo. Dilo 
compositor ería Francisco Ferrei
ro Ponte, home cunha imensa. 
cultura mu ical que e extendería 
ao campo da ópera. Naqueles 
me mos días asistin na UNED de 
Pontevedra a unha conferéncia do, 
profesor Mendez Ferrín, que reco
llendo o grande valor da informa
ción publicada, citou este caso 
como relevante dentro da criación 
cultural galega dos anos vinte 
xunto cos casos de Otero Pedrayo, 
Risco, etc. 

Nesas me ma datas António 
Odriozola e taba certamente ob.se-
íonado co tema de Ferreiros. 

Unha intuición precisa lévalle a 
pen ar que algo raro tiña que ha
ber naque! a unto . Adicou unhas 
xomada a inve tigar os dados 
que do mú íco proporcionaba o 
"de cubrídor" . U nhas cantas vi a
xe , outra canta c mprobación 
e a definitiva c nclu ión: o que ia 
era adalíde máximo da no a mú
ica non era mái que unha frau

dulenta e enfermiza notícia pro
porcionada por alguén que anda 
na procura de i me mo. Odriozo
la proporcionoµ á pren a un am
plo desmentido de cada unha da 
clave _informativa do art\go. A 
ua erudita intuición, inxela e 
impática, empre ao ervício da 
ociedade e nunca feita con mala 

fé senón, á vece , como xogo é 
sintomática e clarificadora da sua 
capacidade como home de ben, 
levando o seu humor de vello bas
co desde calquer intre da vida co-

- tián ao mais sesudo artigo de bi-
bliófilo. · 

O xoven vitoriano que chegara 
a Pontevedra unha vez rematada 
'a Guerra civil iniciárase no mündo 
cultural .simpatizante de Acción 
Nacionalista Vasca -para eles o 
PNV -era sotanas e tradición en
quistada- que e<;iitaba unha revis
ta onde Odriozola publicou os 
seus iniciais comentários eruditos 
e os seus primeiros -pensamos 
que únicos- poemas en Euskera. 
Despois dunha etapa en Madrid, 
na que cofie_ce a figuras r~le~antes 
da vida cultural da Repubhca, e 
un anecdótico e circunstancial via
xe por Galicia acompañando a seu 
pai, o estalido da guerra pon fin 
momentáneo ás suas investiga-
cións. . 
A~imadp polo seu irmán Mi

guel . veu dar ás terras de Salceda 

onde Gallástegui mantiña a presti
xiosa. Misión Biolóxica. para de
senvolver nela o cometido de bi
bliotecário. O recordo do seu ir
mán Miguel e de Don Cruz. -
como el sempre gusmu de lle cha
mar- ambos .os dous figuras 
mundiais de xenética, marcou 
sempre a Odriozola sendo biógra
fo e divulgador da obra deles. 

A vecindade de Anrónio Odrio
zola en Pontevedra esrábase a 
convertir en moi fructífera . Da
qucla atopou unha cidado na que 
podía levar a cabo moitos dos xei 
tos de vida habituais do País Bas
ca. Os amigos e o "poteo" viñan 
ser complemento dunha intensa 
laboura de divulgación music;al e 
cultural que dcscnvolveu nos anos 
mái duros da postguerra. Impul-
or de actividades mu icais e in

trodutor da música contemporánea 
de Bcla Bartok, Stravin ky, e o 
eu admirado Serge Segejevtch 

Prokofiev, de todos eles publicou 
o catálogo da sua obra musical e 
di cográfica. Mentres, o seu labor 
na Mi ión achégouno ás Ciencias 
Naturai e, obretodo. a un imen
so amor pola natureza . Publica 
n e ano artigo· vários de divul
gación científica convcrtíndose, 
pouco a pouco, nunha autoridatlc 
mundial nunha flor que el tanto 
axudou a recoñecer: a caméJia . 

Mai o cu prÍncipal e específi
co terreo de investigación estaba 
na Bibliofilia e na Bibliografía. 
Dá a coñecer importfinte descu
brimentos en relaciqn coas primei
ra imprentas no País Basrn: rece-, .. 
be o prémio Raimundo Lulio por 
"Libro litúrgicos hispanos impre
sos en lo siglos XV y XVI" e o 
premio Cardenal Cisneros por "La 
imprenta en Castilla en el siglo 
XV" e fai traballos monográficos 
sobre imprentas e impresores con
cretos como Juan Parix, Agu tín 
Paz· e Estanislao Polono. Convér
tese en eolaborador de prestixio
sas . revistas cultura is de diversa 
feitura mostrándose moi atento ao 
rexurdir do movemento cultural 
galego sendo habitual de publica
cións como Cuadernos de Estu
dios Gallegos, Chan e Drial xa 
desde os prim~iros número~, ten
do nalgún dos seus artigos. proble
mas de censura qu~ el sempre 
considerou risibles e mezquiños. 
Pouco a pouco os sei1s coñe~~- . 
mentos dos clásicos da li~eratura 
galega lévano a publicar a máis 
completa, áté de agora, bibliogra
fia. de . Rosalia de Castro , a de· 
CunqueirÓ con .quen compartia 
gustos mundanos, enólogos e gas
tronómicos -Ántonio Odrio~ola 

tiña como ún dos ·scus grandes te
sauros precisamente a que foi adi
catória conxunta para el e Francis·
c,o F. del Riego do libro de Don 
Alvaro "Xente de eiqui e acolá" 
precisamente polo seu labor de re
copilación-: e a de Luis Seeane 
a quen admiraba e en certa man_ci
ra envidiaba a sua ricaz produción 
como editor e polo esmero que 
puña --con Arturo Cuadrado-- . 
na presentación d~s suas obras . 

- Tiña Odriozola especial devo
ción polos irmás Camba. gostaba 
s.obre todo do humor de Julio, a 
qucn adicou unha das suas habi
tuais exposicións bibliográficas e 
a quen redescubriu o seu pasado 
de mozo anarquista e escritor · 
ácrata. As duas exposicións máis 
importantes relacionadas con Ga
licia organizadas polo Ministério 
de Cultura nestes . últimos anos 
buscaron da erudición de Odriozo- · 
la. Os comisários das e?<posicións 

· adicadas a Valle Indán e Castclao 
cubriron a área bibliográfica coa 
sua aportación exaus.tiva. · 

Por desgrácia o seu grande tra
ballo sobre a história da imprenta 
en Galicia, ao que estaba adicado 
desde hai anos, pode quedar- iné- , 
dito. Neste campo fixera e der_a a · 
coñecer no seu tei:npo os scus im
portantes descubrimentos sobre li
bros que xa se consideraban perdi
dos como é o caso do .. Misal com
-postclano ··. Tamén preparaba un 
estudo sobre graqados de tema xa
cobeo e follas impresas para pere
grinos que levaba moi avanzado. 
Outra das· suas teimas era· a histó
ria da prensa en Galicia, en ·espe
cial a escrita en língua galega . 
Preparaba catálogos dos primeiros 

· periódicos impresos nas diferentes 
cidades galegas e prensa de carác
ter local . Dos xornais e revistas en 
língua galega tiña e máis exte.nsa 
recopilación.; que cxpuxo en San
tiágo hai dous ano no Congreso de 
Periodistas de Galicia . . Ali. entre 
as derradeiras publicacións. colo
cara con -admiración --comunica
da personalmente a Alfonso 
Eyré- números espec\ais da A 
Nosa Terra aos cales consideraba 
clásicos. 

Un bó vasco e un gran galego 
deixando a sua cidade, Ponteve
dra,, .e á Galicia un pouco máis va
lei!'a.; a da súa alegria, a sua com~ 
paña e os seus itnensos coñece
mentos. Os seus amigos dos coros 
pontevedreses . entonáronlle, na 
sua marcha, o Agur Jauriak. Nós 
o derretémoslle esta pequena lem-

· 1· branza a xeito ge aurresku. O 

X.E.A. 

Nº 329 
Fallados os Premios Curuxa ·de Hu.mor 

N Xomadas de Humor -de Fene, · 
O dia nito de Decembn.l tiwron 
lugar CA Fene as IV Xornadas clo 
H~mor. fallándose tamén o~ pré- . 
mios Curuxa e Humor na Esenia. 
Aprescntousc ascmade un libro 
que rccnllc os trabal los apresenta- . 
dos ás cdicións anteriores e inau
gurouse unha mnstra do humorista 
búlgaro llia Bechkou. composta 
por 2.5 dcbuxns. . 

D~ritro dos prémios "Humor_na 
Esenia ... os , cscol!'idns concursa
_han en duas categorías. No FXR 
e na parte gráfica rcsultou vence
dor Xosé A . ,Goás de As Pontcs. 
quedando segundo Vitor M. V á!.
qucz de Fcnc e terccira Eva Maria . 
Lamas de As Pontcs. 

Na mesma c~!Cgoria. ··e na parte 
litcrária. os vencedores foron, por 

~esta orde. Luis Ne ira de Barallo-

.. :Na morte de 
Ramiro Ill·a , 
Cauto 
Falabam(1s con Ramiro lila Ct)uto 
hai. pouco máis dun ano. No nú
mero 296 deste periódico publi<;a
barnos . unha conversa na que el 
debullaba diferentes lembranzas 
da sua vida. Xa nonaxenário con
seíVaba unha mirada limpa e un 
andar erguido e de orgullo ... se ser 
católico fo.se incompatíbcl co ga
leguismo deixaria o catolicismo .. 
tituláramos daquela. Hoxe. cando 
a notícia sae agachada na páxina 
de . esquelas dos diário~ -a máis 
lida nalguns periódicos- non pode · 
un deixar de lembrar entrañabcl e 
tristemente a imaxe de Ramiro llla 
Couto. 

Aqucla tarde de Xulto. punti.Ja-
1 ísimo._ cbegaba á cita da conver
sa. Recén saira o número sobre 
Castelao e Bóveda e · xa tiñamos 
un motivo para iniciar a conversa. 
Cando puxemds o magnetofón so
bre da mesa. dubidou e pediunos 
que lle fixéramos as perguntas por 
escrito, pois desde uns meses 
·atrás fal~áballe a memória e qucria_ 
ter un resume e uns· apuntes para 
enfiar mellar a conversa. Ao dia 
seguinte, na sua casa da rua Laxe\ 
recebiunos. Cando tirou aqueles 
dnus p~peis azuis· c_unha notas 
tembloro~as. pensei que non seria 
posíber a entrevista. Pero surxiu 
o conversador. lembrando con voz 
firme as suas - relacións · co gale
guismo, e ó seu· compromiso coa 
Galiza; a~ mil peripécias que unha 
guerra brutal fanou traumática-

hre. lsahcl Sanmartín de Limo<lrc 
e X. !\1. Priclln.Ja · mesma locali
<ladc. 

Entre os estudantes .Je BUP e 
FP na parte !!ráfica o xúri dcsi!!
nou !!añadores a ·Xnsé Sardiña de 
Fcnc~ Xan l .. Vál4ucz de Fcnc e 
Maria Rivas de Ccdcira : 
N~ parte literária o primeim e 

o ten:eiro prémio foron dcixadns 
descrtos. levando o segundo Paula 
Carhallcira de Maniñ<;s . 

· Os prémios Curu.xa foron l'.on
ccidos na parte 1 iterária a X osé M. · 
Ca.stro. e na !!dfo:a a Xan Carlos 
Lópc1. Dnmí~gue7. ficando deser-
to no apartado de fotog.rafia. · 

Talilén se concedcu a Curuxa . ,_ 
de Honra a Xosé Maria A!!uirre 
'Gonzálo.. presid~ntc da cn~prcsa 
construtora Agromán . L: 

' 
p~,r N:iJ 

mente-. .. a .xeración m1Sa_foi unha 
desgracia nesc senso. Se tardan 
cinco anos. Gali1.a cstaria deseo-

- ñecida da maneira que estah.a a 
xentc. Cada vez que o Jcmbro ... ·· 

Agora morre en Vigo, na lem
branza única dos' ami!!os e ºfami
liares. sen que moito; leñan pre
sente a déheda que o país tei:i con · 
tantos que como el inzaron a espe
ranza. tremolánma. sofriron o scl
vaxisnio da cae.lea. a morte e o 
exílio. para sair iridemnes nas 
convicións indeclinábeis: .. nascin 
no galeguismo porque na miña 
época os rapaces non podían falar 
gal ego porque estaba .mal vi,sto ... 

Queda para n6s o lembrar dcti
d~1 entre os recordos qµc sempre . 
se agariman e nos poemas de Ma
nuel Antónin -seu amigo de mn
cedade- que amabe!mentc nos 
agasallnu nunha tarde de sol e !!a
lcguismo. ~ o 

X.C. 

As axudas da .Consellaria 
-de Cultura. á escrita ·non se~án 
só para.profesores 
Definitivamen.te -non vai ~er 
un novo mecenazgo-. con 
exclusividade para 
profesores, o plantexado pol'a 
Corisellaria de Cultura como 
meio para axudar á c~iación 
literária. Despois da~ · .' 
confusas notkias xeradas na 
interven~ión de Alfredo _ 
Conde, agora vaise 
estabelecer un tiaremo e· 

· c'oncurso públiéo, na liña das · 
axudas á criación formuladas 
·desde outras ins_titucións. 
O anúncio fcito hai unhas semanas . 
pola Con ellaria de Cultura; polp 
cal se estabelecerian axudas á cria
ción que consistirian en convénios 
coa Consellaria de Educación para 

que aquples escritores que .- ao tem
. po. cxercesen un labor docen~e yu
. dcsen liberarse das suas act1v1da

dcs escolares durante un ano: para 
cscrcbcr e axudar nun labor de ani-

-mación cuhural -charlas, confc
réncias.ctc· .... Ao parece(, segun
do nos confirmou · Xa.vicr . Se.nin. 
Subdirector Xeral do Libro. non se 
van restrinxir estas axudas aos pro
fesores. '"ainda que en prjmcira 
instánciá, cando. se estaba discutin
do a idea, pcnsousc que on cl~s · 
habcria mái s fac.ilidades para obtcr 
un convénio que se cstivesen traba· 
liando nunha empresa privada · ou 
nalgun outro pos~~ .. " . 

Sen que se anuncie a inda cando 
se vai producif a convocatória pú
blica. sábcsc que se vai estabclcccr 
un barcnm-. que comprend rá a uns 

(pasa á páxin 2~) X.C. 
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Gañou o Prémio.Xerais de Novela -. 

Xosé . Rarnón-Pena 
''Tense. feito. moita novela de tese, -e a 
maioria dos autore~s facian 
socioloxia sobre si mesmos" 
.., -
·xosé Ramón Pena ven de 
· gañar hai pouco máis du.n 
mes, coa sua novela "Para: 
despois do adeus" o IV 
Prémio Xerais de Novela. 
Autor-dunh'a anterior obra 
de narrativa, "O reverso 
do _espello", Pena é autor 
de duas obras sobre 
história da literatura, unha 

"Empccei en prosa e debia ter uns 
quince anos. Lera ·a. Larra e escre
bin unha espécie de _artigos costu
mis.tas ~por certo o único na vida · 
que escrebin en castellano"-, e 
un ano máis tarde xa me din á 
poesia. Nos prime"iros tempos 
pensei que ia para poeta, porque 
ademais dicíanmc que non_ o facia 
moi mal -méntian dc.:carada
mente. Tiña amizade 'con Miguel 
Mato Fondo e con Paco Salinas, 
e os tres gastábamos moito de 
Manuel ~António, e fumos dos pri
meiros, en ·época moderna, furi-

. bu.ndamente "manuelantonianos", 
ainda sen escrebe(a imitación de- · 
les." 

Pena canta como se editou o · 
s·eu único, e colectivo, libro de 
poemas "Alén", e como desa pu
plicación xerouse o erro· de que se 
tiñan constituído en grupo poéti
co, "ollaron os noso"s poemas José 
Luis Rodríguez e a António Batis
ta, daquela lcitor de portugués na 
Faculdade; suxeriron que os publi
cásemos xuntos, nun momento en 
que Follas Novas quería editar e 
publicouse "~lén", un título que 
se tomou dun poema meu que co
meza o libro. Leva un prólogo de 
Carvalho Calero, no que, moi xe
nerosamente, compara a Paco Sa~ 
tinas con Manuel António, a Mi
guel Mato con Amado Carballo e 

. de min decía que era unha espécié 
de novo Curr.os Enríquez pola 
·moita violéncia da miña poesia. O 
que ten gr~cia é que figuremos en 
aótoloxias e libros de texto como 
"Grupo Alén" e mesmo que figu
remos como poetas; pois hai unha 
chea de ·artigas sobre a renovación 
poética que empezan citándonos a 
Romperte, a Cravo Fondo e a 
nós". 

A LÍNGUAlITBRÁRIA 
"Se algo tiñamos en··c.:>mun nós 
os ·tres era que qµeríamos desen- · 
volver unha língua literária. En 
que senso? Sempre digo que o que 
pretendo é o que se resume Tia má-· 
xima de Garcilaso escribir con pa
labras llanas, que utilice el pueblo 
cada día; mas que suenen agrada.
bles en Jos oídos de Ja gente culti
vada de Ja Corte. Polo tanto tratá
base de escreber en galego Aor
mal, do falado por cada . un,_ cu_n 
filtro literário , formado atraves 

. dos bons esGritores galegos, ta-
. mén dos portugueses, e c0nseguir 

un modelo de- língua lite.rária 9~e 
non estivese pragado de enxebns
mos, hipercultismos, e~c ... -e é 
un defeito que lle topo á poesía 
actual: a enorme utilización' de . 
cultismos-,. que eJ1 definitiva 
mostra unha falta de madurez na 
coneeición da lí ngua. 

Penso que agora estase chegan
do a un bon galego literário, e e~e 
ideal · que digo en tennos xerats 
penso que remat~ trunfando . . Se 
an.tes houbo unha ~poca de hipere-

sobre Manuel António -
0 autor g~lego -no que 
recoñece a sua maior 
influénCia lírica- e outra 
sobre poesía ·galega 
medievc;tl. Tamén hai que 
considerar na suá obra de 
criador literário unha 
cuita etapa poética, 
recollida no libro 
·colectivo-"Alén". 

nxebrismo dunha banda e de su
"'pervulgarismos . poi a outra -=-pcn
so na · década dos sesenta e seten
ta- por reacción pasousc ao hi
pcn:ultismo, e agora quizá máis 

- alá de que alguns poetas ain~a 
conservan esa man:: a, · es tase apro
ximando a linguaxe li.tcrária á da 

·máxima de Garcilaso. Tampouco 
é un ha idea nosa .polo tanto". 

ABANDONO DA POESlA 
-· POLA NARRATIVA 

"O ensaio -Xosé Ramón Pena 
ten publicados dous traballos so
bre Hrica galega mediev'al e sobre . 
a poesía de Manuel António-- é 
algo distinto do que · cu fago-, que 
é ºhistória da literatura. No ensaio 
tentariase oferecer unha renova, 
ción estética, con propostas de in
terpretación. Fago história da lite- · 
'ratura procurando unha interpreta
ción pseudo- marxi.sta, conside
rando bastantes interpretacións so
ciolóxicas sobre o autor e a obra. 
Polo tanto · os meus intereses aén-· 
transe na narrativa e na história da 
literatura, e non son nen poeta nen 
lingüísta." · 

-Á hora de escreber planté
xase algun tipo de plan prévio, 
·estou pensando a respeito da ex
tensión e as divisións de "narra
ci_ón curta" e· "narración longa"? 

.Nunca me plantexo iso así, ainda 
que ás veces cando se che ocorre 
unha idea pensas se daria un bon 
canto, ou un.ha ·novela , pero des
poi-s doulle moitas voltas ás co1.:1-
sas antes de escrebelas, e teño 
moitos contos escritQs sen publi
car. Con iso quero dicer que non, 
fago un plantexamento prévio so
bre se estou escrebendo para unha 
novela ou para un prémio, ou se 
o que fago é curto ou longo. 

Sobre o escrebei ·coi do que a 
frase máis exacta é a de Paul Re
verdy, ·~-a literatura é como escre-' 
.oer cartas pero sen saberse quen é 
o destin<J.tário". Penso que l.le vou 

. contar algo a alguén, ou a min 
mesmo, pois que desde cativo 
sempre gostei de contari:ne cousas 
a min .mesmo" --e ainda sigo fa
céndoo--: · quedar só e contarme 
unha história . · 

Que .intendón última hai pola 
sua banda á hora de (!Screber? 

Conto as histórias qúe me inte
resan hl:lmanamente. A narrativa é 
niso un ·proceso semeUante ao da 
poesía. Ti fatas de algo· que te ~a
cudí u interiormente ou dun fe1to 
exterior que che chamou a aten
ción, só ·que a diferéncia entre 
poeta e narrador é que mentres ao 
primeiro pédeselle unha expresión 
directa ao narrador pédeselle unha 
espécie ee biópsia do feito, que o 
analise, que traballe con el, que o 
diseccione. 

E sobre que temas me intere-

\ 

so:?, variadísimos. ·Neste momen- · 
to estou predisposto a escrebcr na 
liña de "O reverso do espcllo". 
que foi unha novela que tivo boas 

. críticas, pero dispares, pois uns 
din que é unha boa novela de 
aventurase outros que é narración 
fantástica, cando non pretcndin 
facer nada ~iso. Eu quería paro
diar unha série de xéneros, experi
mentando sobre o que se podia 
chegar a dar xogando coa novela 
de aventuras, coa foll.etinesca. _ .. 
esa seria a vea máis ou menos frí
vola .. En "Para despois do adevs" 
trátase ·de contar a história dos . 
quen non tcñen história; a novela . 
dós nosos avós. dos_ nosos tlos, 
deses familiares a0s que semella 
que ·nunca pas_ou nada, esa máxia 
que continua até ·agora e da que 
tes ref.créncias que che contaron . 

·_as fotografías que viches e que tua 
nai che dixo "mira, teu tio. Sabes 
que foi tal cousa?". Entón. que 
houbo aí, por que esa sensación 
de que só fique deles a ídea de 
que· son tumbas nun ccmitério'?. 
Tamén pretendia conºtar aí a miña 

- rel~ción coa paisaxe, cun B"~tan
zos nof! narrado con simples cos- · 

· tu mismo .. __ . 
Intcrésamc portanto a vea máis 

"frívola" e este tipo de obrá máis 
"faulkneri am(, máis relacionada 
coa 1crra e coas personaxcs. 

A TEMÁTICA NA · 
NARRATIVA GALEGA 

"Coincido co que lle lin unha vez 
a Carvalho Calero, e é que duran-

. te moito . tempo os .escritores gale
gas tiveron a manía d~ escreber 
arredor de si. Estívose rcescrebcn
do durante tempo e tempo arrcdor 
de si, e cada noyo autor que che
gaba contábanos a sua vida._ e só 
hai que fixarse en moitos títulos. 
Fíx'.ose novela de tese, non espín
dose o autor e narrando o seu pa
sado, tan sequcr, senón que . a 

·imensa maioria da xente quería fa
cer unha tese e s0cioloxia sobre si 
mesmo . 

Por demplo esa idea. que se 
podia caricaturizar: a miña vida na 
escola "mestre malvado-que nos 
castelanizaba a hosti6n limpo- ... e 
que felices éramos na aldea": vou 
para o seminário e "crcgo con 
ideolox ia x is-campamento <la 
OJE- bla bla bla": até que chcg.a 
o momento en que se produce "a 
miña toma de conciéncia social e 
política". Eri definitiva cincuenta 
novelas que van por aí e que non 
son realistas nen son nada. scnón 
un coñazo . Ten razón González 
Gómez nese senso. que é darllc 
voltas á nória constantemente. e é 
un aborrimento. Os ingleses á lite
ratura chámanlle ti"c:tion. ainda 
que esa ficción scxa moi real. lst) 
por unha banda. 

Hai outra tcndéncia. da que po
den sair ·excelentcs novelas. que é 
a história figurada de como pudo 
ser o país. _a ver se no século non 
sei canto pudo haber ·unha revolu
ción de taJ tipo. se daquela pudc
ron vencer os lrmandiños... en 
definitiva- a história-ficción -ta
mén lle pasa á· literatura españo
la-. e para iso xeralmente a xen
te apaña unha documentación im
presionante e pouco menos que a 
rcescrebe sen máis. e tampouco · 
isa é literatura. 

Na novela española -porque a 
galega en definitiva é moito máis 
minoritária- hai unha gran canti
dade de novela histórica que é 
pura basura. Por que'! Porque se 
te fixas nun Carpcnticr. riunha 
Yourcenar ou nun Gore Yidal. 
cando escrcben unh:i novela que 
dcspois se lle chama histórica , 
eles o que narran é unha boa his
t.ória que dá igual que a situen no 
sécu lo XIV, XVIII ou XXIV. que 
é sempre unha boa história. Tráta
se pois .de reunir ficción. acción e 
esti.lo. que son as tres cousas fun
damentais dunha obra litcrária . 
Ficción con sanguc. con forza: ac
ción no senso de que · pase algo 
por mínimo que scxa e que o au
tor somete á língua a unha tensión 
a que as pafabras se pelexen. lso 
é o que buscas. 

·Tamén cu empreguci documen
tación. e situei a n·ovcla nunha 
parte de fins do século anterior ·e 
a primeiros destes. · 

E non están quedarido rnoitos -
temas sen . novelar? 

Hai miles d.c temas aquí na Ga
liza dos que poden sair excelentes 
novelas e excelentes· narracións. 
Histórias que a xente conta e que 
só hai q1:1e escrebelas e cscrebelas 
ben , ·porque o .tema por si só . non 
fai nada. A · guerra. os anos 50 e 
60, os tipos que ian cazar balea.s. 
a ·xente no golfo Pérsico,.._. hi stó
rias daqui mesmo, de obreiros re
convertidos a yuppie~ pasando por 
profesores tle Instituto . 

Por qué non se aborda.n estes 
temas? porque cando escrebian_ 
unha novela estaban empeñado~ 
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en <..k llllhtrar \) f><-'lÍn~rt;I..' Lic ori xc 
laorcga ou o.;c eran l.k nrixe pcquc
no-hurguc:-.a case :-.e peliia •pcrt.lún 
í)Oí telo: eJucaJo Je ... ta OU Oll!ra 
maneira. alicnalin e polo tanto 
tc ... e contra a al icnac il)n: po-.tcrior
mentc .. toma Je nmL:iéncia Lio l!a
lcguismn ... Hai 'empre unha iJca 
<le <lenwstrar que -.omm vülido .... 
que o pah é vali<lo. que o noso 
idioma é dlilio. atravó <la l11era
tura . Polo tanto é unha suolima
ción do frito gal~go através J-a li
teratura. e méntrcs non wxamos 
con norrnalidaJc a própria rcalilia
dc hahení quen se siga venlio .ten
tado a seguir a c-.nchcr c-.tc-. 
pseu<lo-arrec.Jorcs <.k si . 

LITERATURA XUVENIL E 
DIDACTiSMO 

Outro problema que entronca ,.... 
con este é o do didatismo. o "es
creber para.. . Como nestes mo- ' 
mentos o público fundamental é o 
infantil e xuvenil _:_porque é un 
país tan tolo que se non gañas un 
prémio non te le ninguén e se o 
gañas dispárase o número de en 
das- e alunns de BU.P. e pódcsc 
orixinar a tendéncia ck que a xcn-
tc escreba deliberadamente litera
tura xuvcnil e infantil. para didac
tizar en g.alego. para que non lean 
só a Billy Budd. ou a Tom Saw
yer . ... o cal é unha gandallada. 
pola razón de que todo" nós em
pezamos a ler a Julio Veme. a 
Twain ... e non pasaba nada . 

O 4ue interesa é que a xcntc lea 
en galcgo. 1anto ten que. sexa Jad 
London ou Perico <le lo:-. Palotes. 
Je en g.nlc:go. e todas as culturas 
se criaron e se normali1.aron atra 
vés das traducións . O c.¡ue é unhu 
verdadcira barbari<ladc é escn:ber 
deliberadamente para rapaces am 
parándose ~o didactismo . ~l~mo 
sci que hai alguns cornpan~ 1ro s 
c.¡uc á hora de recl?mcndar libros 
aos rapaces. amparándose nun 
presunto n·aciónalismo que máis 
ca iso é tontería. mandan ler. por 
-cxemplo a Ferrin que é, un autor 
difícil e que obra para rapaces 
qui7.á tcña un ha. e o~ ra(Jces de l " 
de BUP non se intelían, por 
exemplo se lle mandan "Perci
val .. , que seria o mesmo que man
darlles "Tiempo de Silencio ... que 
son leituras para COU. Aos rapa
ces de I" mándaselles ler a cole
ción Xabarin ou libros de autores 
galegos. cómo Rivas ou Reigosa 
que cscrebcn para rapaces. e tcn
do xa idade teñcn un programa de 
literatura galega e xa ·de maiorcs 
que lean a todo tipo de auto~~s en 
galego: O que ha1 que facer e ~a
lcguizar o ensino, e desa mane1ra 
xa len en galega: matemáticas, _fí
sica, filosofía , históri~, namat1va 

· e todo o que sexa. ü que imrorta 
é que lean en galego. O 

Texto e fotos: 
XAN CARBALLA 
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Nº 329 - 18. DE DECEMBRO DO 1987 

De 
Normandía e 
do tapiz da 
raiña· Matilde 
Tódolos galegos levamos no noso 
subconscente as arrepiantes pala
bras do prego medieval . 

-A furore normanorum. libera 
nos Domine. 

Como é sabido, durante· a edade 
media, os normandos foron o te
rror de toda Galiza . O terror deixa 
un pouso na alma colcitiva impo
sibel de borrar. Sería un bo tema 
de reflexión teolóxica o discutir se 
os galegos ternos alma colcitiva 
ou non. Se os galcgos de oxe en 
día ternos a nosa alma con nós ou 
a perdemos en algunha circun. tan
cia que non sabemos. E agora, 
como consecuencia desa pcrda, 
andamo valeiros, como pantas
mas. mafltendo a apariencia de se
rc vivos. mercede a un vento 
alleo, que no ten en pé e nos do
mestica . Ao mellor o políticos 
centrali ta poderíanno dar unha 
explicación sati fatoria. 

O ca o é que tíñamo unha cu
riosidade enorme por coñecer 
Normandía. Aló forno nos días 
de abrii pa ado, cando as néboas 
do Canal da Mancha navegan ou
ta e contemplan á terra verde con 
olio de camelia. frías e maravi
llo a . Oxe Normandía é unha re
xión --e crebemos mui con. cen
temente esta palabra de rexión
turí tica. O turi mo en Normandía 
base_!l e no culto a guerra e a mor
te . E dicer: ten o eu alicerces 
no famoso _desembarco dos alia-

. do da Segunda Guerra Mundial, 
cuia reliquias e con ervan mui 
competentemente -mesmo coa 

ua apariencia de abandono e · des
lcixamento o que lle dá unha ele
gancia ben france a- pra mantcr 
viva a ideolo ía dos tale aliados. 
Co debido re ·pct aos mortos en
tendcmo que os enorme cemen
terio da barbarie bélica cumplen 
o mesmo fin . O enormes enterra
ment do alemán impresionan 
pola sua sobricdade. Os dos ian
qui ·on grandio os e en gracia: 
me m o mármorc de arrara nc
le cmprcgad semclla plástico e 
a frore · naturai mellan artifi-

iais . Non sabem porque raro 
mi terio o ianqui teñcn o don de 
derramar todo canto tocan . 

De Normandía o que mái no 
intcresou foi o tapiz da Raiña Ma
tilde ou mái propiamente o Tapiz 
de Bayeux, tecido e bordado, e
gún o entendido , entre os ano 
1070 e 1080 d XC .. Ten setenta 
metros de longo e cincuenta centí-. 
metro de ancho. Gárda e nun 
museu, adicado só a este singular 

e impresionante tapiz. que foi o 
edificio erguido pra seminaíio de 
Bayeux. As instalacións do muse u 
son impresionantes. Xa quixera 
Felipe Senén unhas semellante¡; 
no Musu Arqueolóxico do Castelo 
de San Antón . O tapiz canta, en 
fermosísimos bordados cheos de 
espresividade. a conquista de Gui
llermo de Normandía'. alcumado 
O Bastardo . de Inglaterra, de. pói s 
de vencer ao reí Harold na batalla 
de Hanstings no ano l 066. 

Este fcito histórico que rematou 
co poder dos saxó - Harold foi 
o seu derradeiro rci- inspirou a 
Alvaro Cunqueiro Oi; Cantos de 
Hastings. un conxunto de cinco 
poemas , ademáis da introdución. 
p,ublicados en Faro de Vigo o 16 
de Outono de 1966 e incsplicabel
mcnle non recollidos no que se 
chama poesía completa de Cu.n
queiro, editada por Galaxia, ainda 
que nesta edición figure un novo· 
poema sabor po tema: Rcco~ccc
mcnto de Harold Godwinson. 

Os Cantos de Hastings. de Cun
quciro non nos estranaron. Cun
quciro foi o biógrafo de san Gon
zalo. cuio principal milagro con
sistiu en fundir, a golpe de ora
ciós, unha flota normanda na ría 
de Foz. O santo bispo e taba no 
oüto de A Grela. onde oxe teri 
culto e capela. cando tan memora
bel suce o. Cunqueir6 canta a Ha
rold con melancólica emoción e 
evoca a ua amante fermosa Edith 
Pe cozo de Ci ne. De Guillermo 
o Bastardo dícenos que tiña unha 
nube r xa no olio e querdo. E que 
Harold axón recibiu na batalla de 
Hastings sesenta ferida xustas 
"porque aqu~la xentiña era se. axi
mar·. O .carpo de Harold quedou 
tan de figurado despói da batalla 
que houbo de traguer a Edith Pcs
cozo de Cisne pra que o recoñccc
ra . O monólogo de Edith é con
movedor. Ela plantéxase, dedian
te do cadáver do seu amante. dous 
interrogantes: cal das sesenta feri
das foi a mortal .porque "a ialma 
unha é e non podería saír por tó- . 
dalas fcridas a un tempo" . A se
gunda inteffo.gante de Edith está 
chea dunha tráxica ironía: "El a 
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quen amaba mái;. a min ou ó scu · 
cabalo'?" · 

No Tapiz da Raíña Matildc está 
representada toda a vida norman
da da époéa: cmbarcacións, ar
mas. cidades. eircxas. casteles, 
cociñas. ceremonias cortesanas. 

· Xóart Fecha· 
(Santiago. ·(3/III/1727 , 
1812) . 
Misioneirn ·xesuíta. lng.resou na 
Compañia o 28 de Setemhrn de 
17.W. no 1745 chega á Amér:ica. 
ao ·Río de la -Plata e no 1756 é 
destinado ao Tucumán. á "Reduc
ción de los Lulcs"". Parece ·4ue a 
sua arribada á Arxcntina foi na 
expedición do P. Diegü Garvia e 
P. Juan José Rico. na 4uc forma- . 
ba parte outrn xcsuíta galcgo. o 
P . Xosé Quirog.a. · 

Na Redución encarregouse da 
educación musical dns indíxenas. 
O P . Andreu dinos 4ue coa chega
da do P. Fecha ::se perfeccionó el 
culto ·divino: porque enseñó la 
música de instrumentos y canro. 
Absolutamente - no se ignoraban. 
porque habían estado unos indios 
Lulcs en las Misiones Guaranís y 
habían aprendido el canto y a to-

car bajón y . .ch~ri.mías; y así muy 
desde sus pnnc1p1os se cantaba los 
sábados las fiesta de la Virgen·. 
Después .4ue estuvo el P. Fecha. 
todos .los días había música de vo-. 
ces e mstrurnentos ·mientras se de
da la Misa. y lo mismo se intro
dujo en la Reducción de .Valbue
n·a .. .... O P. Fecha ti yo. pois. oca
sión de asistir á loita final da uto
pía rcducionista. popula'rizada 
po~o filme ··A mi~ión". no que se 
de1 xa ver algo do-que lcvou a cha
mar . aos guaranís .. povo ·de can
tantes de coro". e cando ·no 1697 
_ordena Carlos 111 a expulsión da 
Compañía da América. atopámolo 
na Residéncia de Catamarca. de 
onde partirá para .ltália; ali morre
rá trinta e cinco anos despois s·cn 
que coñC?.amos máis nada da vida · 
deste- pcrsoaxc. O 
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:\ir.:, . 1%6 . · E tamén. o cometa Hallcy. apare

cido cando a coronación de Ha
rold. feíto que chamou poderosa
mente a atención e foi interpreta
do como un mal presaxio prq rei 
saxón. A nobleza saxona --<: as 
xentcs do común- aceitaron a 
derrota de Hastings e a morte· de 
Harold como un -rcito ordeado 
po'lo ceo. O seu anuncio fora a 
aparición do cometa. ~ 

1 al DGlllll dal luaani CESA~ VARELA 

D Tapiz da Raíña Matildc ser- · 
viu de tema pra novela de Bcrnár-

. dez Vilar, distinguida cun premio 
literario, O ano do cometa. O fon-

Compostela: 
remexendo. 
nonome 
da cídade 
santa 

do da narración é a toma de Gran 
Bretaña por Guillermo o Bastar
do. Trátase dunha obra na que; ao 
noso xuicio , os feitos rigurosa
mente . históricos sobrepóñensc á 
pantasía creadora e aínda a rc-
0readora. 

É curioso comprobar como 
dou's e~critores galegos, tan dcse
mellantes entre s( como Cunquei-

\ dos: galegos 
ro e Bcmárdez Vilar foron beber . 
a mesma fon te . Coidamos que o 
tratamento p..oético que Cunquciro 
lle deu-ao tema foi máis axeitado. 

Cando nós pausamos os nosos 
asombrados olios sobar das figu
ras do Tapiz da Raíña Matildc 
non puidemos sustraernos a lem
branza dos poemas de· Cunqueiro. 
tan vivos na nosa intimidade. Per
curamos nas figuras do Tapiz de 
Bayeux . a nube rois.á do olio cs
qucrdo de Guillermo o Bastardo, 
o seu cabalo, o pescozo de cisne 
de Edith, o seu van de lirio dobrc
gándosc sabor do corpo morto de 
Harold, as sesenta fcridas que rc
cibiu o derradciro rci · dos saxós . 
Alí estaba todo: no tapiz e no 
noso propio corazón. Todo este 
misterio que .trougucmos con nós 
dende Normandía, anda alcendcn
do as nosas pantasías· e alumando -
as nosas melancolías dG home 
perdido nunha vila galega. marca
da poia vulgaridade e a monotonía 
do cotidiano. · O 

Non dcixa de ser unha ·tarcfa ou
sada meterse a decifrar un nome 
tan significativo non \ó Pª!ª cis 
galcgos. senón para a cultura eu
ropea. e · onde polo tanto .moitos 
investigadores teñcn dado o seu 
critério. · 

Velai. que cu saiba. a situación 
do problema da orixc do nome de 
Compostela através de 1res inter
pretacións: 

A primeira. que é a máis poéti
ca. e tamén a máis divulgada. en
tende este nome como o lugar de-

- sigi:iado "campus stellae .. en rela
ción aos miragosos aparecimentns 
de luces e estrelas no lugar onde 
se atopou a tamba do apóstolo Ja- , 
cob. 

A segunda tent_aria basearsc no 
significado da verba' latina "com
positum". ou sexa. un cemitério 
ou lugar de entcrraincnto. que 
concordaría con · recentes cxcava
cións G achádcgos de tipo funerá
rio. 

A terceira teoría ··indica que 
"Compostela"' seria un adxcctivo 

relativo an. "hen composta", xe.ito-. 
sa e. bel a que seria u paraxe onde 
se asentou a cidade . 

Os que aceitamos e g.ostamos 
dos mitos (sempre que escoen bc
lcza e leven o munJo para adian
te). non duhidariamos en ficar (oa 
primeir'a explicación , que tamén é· 
a máis antiga. e a máis · rcrmosa 
pois fai nascer unha cidade dun
has luces. duns ·cánticos · e dun mi
lag.re. á par de ser a 4ue ·m4is ca
laria coa defensa dns intereses 
culturais e económicos que para 
os galcgos representa a cidaJe ·J.:: 

. Santiago. 
Non obstante, seguiremos un 

tipo de metodolo.xia di fcrcntc <la 
que usan os toponimistas "nfi
ciais"'. sempre tan colado_s an an~ 

· terg.o pcrg.ameo üficial. que os 
leva tantas vec.es? documentadísi
mos disparates. 

Nós damos en -pensar 4ue o pior 
lugar para invesüg.ar o nome de 
Compostela é pn.:ósamente $;m
tiago. pois dehido á s1.,1a importá!1-
cia desde recuados tq11pos e á s'ua 
utilización como s.íii1bnlo relixin
so-polític~) na foita c5mtra o<mou
ros é mrii posíbel 4uc todas as ex
plicacit~ns alor do seu nomc este
xan tinxidas de todos eses intere
ses idenlóxicos do símbolo políti-
co que rcpresentou. . . 

Yaiamos. poi.s. procurar a ·sua 
explicación ben lonxe do Ohradoi-

. ro e acheg.uémonos a modestos lu
gares da nosa xeografia. 4ue locen 
desde tempo irnemorial o nomc de 
Compostela sen neng.unha pretcn ~ 
sión ideolóxica. nen política; ato
parémolo asi. contemporáneos á 
orixe da nosa capital, en várias al-

. deiñas de Ourensc e da Coruña. t~ 
mesmo que na versión castellana 
da Compostela da parte leonesa. 

(pasa á páxina 23) 
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~a 
. ma. Serra Nevada. lnclue transporte e aloxamentos . Pré· Km. diários·aproximadamente .·Veículo de apoio. hoteis. aloxamento en· hoteis e jaimas. xanta~s. Précio: 

_ - - - - PARQUE NACIONAL DE DOÑANA Data: 26 de-Decembro a·o 
3 

de Xaneiro . · ALXÉRIA. O GRANDE ERG OCIDENTAL 
z:=::;- Visita ao Parque en veículos todo-terreq . Autocar~ alo- CUBA . · . 17 dias percorrendo as zonas máis lerrnosas do Sahara. 

-e;;- . - - ~ - xamento. Précio: 17.500 Pta. Data: 31 de Decembro ao RÓta de 10 dias. Habana. Clenluegos e Varadero. Préc10: Prédo: 78.000 Pta. Data: 25 de Decembro aó 10 de 
3 de Xaneiro 119.000 Pta. Data: 27 de Decembro ao 5 de Xaneiro. Xaneiro 

ESQUI DE FONDO NOS PIRINEUS dero . Précio: l4B.OOO Pta. Data: 27 de Decembro ao ConsúÍtano~ sobre os t!!US próprios proxectos e por tarec _.- - ·-~· ~ _· - - - Rota de 15 dias . Habana. Pinar del Rio. Santiago e vara· 

· Aprendizaxe e práctica do esqui de fondo nas extensas , 10 de Xaneiro. Ambas rotas incluen vó. aloxamento. las aéreas económicas. · 
pistas dos arredores de Sant Joan de L'Enñ . Transporte 
en autocar. aloxamento en albergue. pensión completa 
e monitores. Précio: 27 .000 Pta. Data: 27 de Decembro 
ao 1 de Xaneiro 

MARROCOS: 
ROTA DAS KASBAHS 
-17 dias en autocaravana visitando Cahuen. Fez. Gorxas 
do Todra. Marrakech. Rabat. Asilah . PréCio: 59.000 Pta . 
Data: 25 de Decembro ao 10 de Xaneiro . 
- 13 días f¡icendo a mesma rota . Précio: 54.000 Pta. 
Data: 25 de Decembro ao 6 de Xane1ro 
EN AUTOBUS.Recorrendo Fez. Er Rachidia. Marrakech 
e Asilah. ~uto?us e campings u Hoteis . Précio: 18.500 

anosuz 
CLUB DE VIAJEROS 

Rondo de Sont Pe re, 11. 6º 3a. · 0801 O· Barcelona· Tlf.: 302 50 81 
L~desmo,7. lº izqdo·4800l·B!lboo·Tlfs.: 424 42 65·424 2215 

Rodriquez Son Pedro, 2. Of. 1202 · 28015:Madrid ·Tlfs.: 445 11 45 -



·libros . 

Literatura 
infantil? 
Nenos que se acantazan, nenos 
que van as mazás que non son 
suas nen da família, nenos que 
non fanos deberes, nenos que non 
fan obras de caridade, nenos que 
tratan a outros nenos non displi: 
céncia, en fin, nenos de verdade, 
de carne e oso. Pareceria, pqr un 
momento, que non estivésemos a 
ler _un livro para nenos feito por 
un escritor galego onde' os ilenos 
saen, en verdade, como ver.dadei
ros, pois ~polo normal~ os ne
nas galegas, nos Jivros para eles 
escritos por escritorl!s da sua na
ción, aparecen como verdadeiros 
aoxiños nacionais (e tome-se a pa
lavra en todo o seu significado). 

O leitor, talvez estrañado, ppde 
perguntar onde está ese livro, 
onde foi publicado, quen é o au
tor. A cousa é doada: o libro titu
la-se Roi e os seus amigos, foi pu
blicado por Editqrial Casals e o 
seu autor .é Xosé Martinez Oca, 
un deses escri_!ores· que teñen a 
mania (san mania) de falar da 
xente corrente. 

Este, que saibamos nós, é o pri
meiro livro que para xente miúda 
ten escrito Martínez Oca. Li)/ro 
que tamén pode ser re'comendado 
para xente menos miúda, pois se 
ben é .unha história de nenos -
l.tistória que o autor non cr.e- non 
por iso deixá de banda a ironia, o ' 
humor, un- saudável humor que 
tanto agradará a uns .CO(llO a ou
tros. A história vai dtm grupello 
de amigos, rapaces e rapazas: co-

1 

rrer polo campo, ga.ñar liortas e 
pelexas, ir ás mazás, aos niños, 
ter . animais na casa, facer falca
truadas na escala (sorte! a mestra 
non é unha redentora, tampouc-o 
h~i aqui cregos, o mellar amigo 
do neno, nen xente maior para re
xer e l~var polo bon camiño aos 
neniños que con boas intencións 
se equivocan, xa se sabe, a moci
dade debe ser guiada Nra que 
mañá, o dia de mañá, sexan os 
seus esforzos de proveito para 
toda a sociedade, tracatá, tracatá, 
tracatá), acantazar-se con rtenos 
doutro lugar" ainda que logo aca
ben amigos . todos pero. . . pero 
amigos para poder -gañar a outras 
pandillas dóutros sítios~· lugares 
ou aldeas. · 

En verdade, este autor é un in
moral. Neste livriño, neste conto, 

, Roí e os seas amigos, ollamos 
como non hai moralina nengunha, 

·como os nenos preocupan-se de 
cousas que non .Hes preocupan ou 
non interesan aos maiores, vemos 
nenos. que son egoístas., que se in
teresan por si sós óu pola sua co
menéncia. Nenos que o que lles 
importa é ser o xef~s da cuadrilla·, 
os líderes da pandilla, os "amos 
do catarro". Enfin, ne.nos que non 
se preocupan moito polos demais 
e si polos seus desexos. 

Martínez Oca, co presente livri
ño, fuxe de certos esquemas que 
están a estragar á mocidade ~ aos 
nenos, livros como O Principiño 
ou Platero y yo, son verdadero en- -
xendros, coruptores das ideas de 
liberdade, de rebeldía que poden 
agromar no rap~, que o rapaz 
leva dentro. Martínez Oca parece 
sabé-lo· (ou sabe-o) e fuxiu deses 

: esquemas e asi entregou rapaces 
livres, mesmo libertários, rapaces 
para quen o seu desexo é o princi
pal e asi fuxiu de toda esa trapa- _ 
liada moralizante que está a estra
gar a literatura chamada infantil 
na Galiza. Demos-lle, xa que 
logo, as grácias a Martínez Oca 
-sobretodo os que ternos fillos
e rec.omendemos o livro a aqueles 
que poden facé-lo chegar ás ·mans 
dos rapaces, pois seguro que odia 
de mañá no-lo agradecerán, ·como 
lle-lo agradecerán ao _autor que 
non baixou o seu teito e soubo di:. 
rixir-se aos mozos no seu terreo: 
sen patemalismo e sen aprioris
mos. XGG 

X. Martínez Oca 

Dario Xohán Cabana 

As voces 
_antigas do 
trovador 

• Amor e tempo liso (Cancionei-
roY' 1 é un livro homoxéneo, de 
composicións· de ~mor, no. que o 

' autor aposta pela brevidade. Velai 
que._ a maioria son sonetos e so
mente tres . cancións ' sobresaen 
longamente . dos catorce versos. 
Xa o deixara escrito Francesco 
Pefrarca, que é fonte onde Darío 
bebe decote, 'A alegria, como a 
dor, prohiben os discur~os lon
gos'<2>. 

O poemário. ven de sair do pre
lo · nestes ' dias tirado por Sotelo 
Blanco, abrindo e~pác.io a unha 
nova e prometedora coleccjon bai
xo o epígrafe de 'Compostela', 
adicada.de primeiras á publicación 
dos prémios 'Celso Emílio Ferrei
ro' que convoca anualmente o 
concello compostelán . 

O livro através das vozes anti
gas do trovador Darío X: Cabana 
recolle o amor polos textos clási
cos que xa se concretou nas tradu
cións ·adiantadas en revistas e. xor
nais da nación e das que salienta
mos, sen desmerecimento das 'OU-

. tras, o vertimento en verso ~alego 
do Canzoneire de Petrarca. <. > 

O Cancioneiro do poeta chaire
go posue moitas peg·adas petrar
quistas que acadan o seu cúmio de 
transparéncia na transcrición en 
italiano do primeiro verso do so
neto da páxina 69, que ven ser o· 
endecasílabo to que principia Pe
trarca o soneto XXXII do Canzo- -
niere: 

'Quanto piu m'avieino al giomo estre
mo ... " 

A partir.es deste verso Darío re
cria un outro soneto que pouco 
evoca ao orixinário . Do mesmo 

xeito no soneto da páx ." 28 repro
duce, traduzido, o verso primciro _. 
do soneto LXI do Canzonicrc do 
poeta italianó, aquel que dí: 

. . 'Bcndito(s) scx.a(n) o ano. o mes o . 
dia .. .' , · · 

Pero amais dcstas prémcditadas 
seincllanzas cos próceres do stil- ,,. 
novi.~mo, hai ··tamén scnsívcis di
fcréncias. O poeta da Tcrra Chá .. 

· quer fuxir dos arroutos do 'acgri
. tudo amoris · (mal.de amores) que 
lle produciu a Petrarca a moza da 
que na,morou e á que charliou 
Laura nos seus .versos. Docnza 
~uc provoca a retirada do autor na 
busc~ da_ soidade rural. remédio 
·ataUador do m_al asegún os galc
gos daqucl tempo . Pola contra nas 
variadas leituras que ofcrcr:c 'o li
vro ·de Darío · Xohán Cabana hai 
unha constante precisa, o poemá-

rio de chairego ten pouco a ver 
coa acedu'me, as suas vozes re
ventan de optimismo, mesmo ás 
vezes manifesto abertamento 
(Alégrate comigo, doce amor. .. ), · 
quizais porque Laura ou a Beatriz, 
de Dante, son ambos e dous amo
res platónicos e afastados, men- -
tres a co_mpañeira de Darío é tan
xfvel decote coa sua preséncia ... 

Helcn_a ou Láura ou digo ben Amelía 
fetirán no cantar igual ca un dardo ... 

E do mesmo 'xeito que Petrarca fa
cia xogos coa eufonia do ·nome 
dasua amada e comez-ava versos 
dicindo 'La aura ... ', tamén o Da
río semella désexar renderllc ho
menaxe á ·sua compañeira: 'Came
lia man'sa, digo ... ' onde ben poi
dera _tamén dicer 'Coa Amelía 
mansa, digo ... · 

Pero non soamente os poetas do 
stil nuovo deixan un anaco de si 
no Cancione_iro do chairego, vclai 
senón a reproducíón como verso 
inicial doutro endecasílabo, neste 
caso do valenciá Ausías March , 
no soneto da páx i na Í 8 ... 

· 'Llcixant a part 
J'estildcls troba_dors .. .' 

Apreciamos o respeito pola ver
tente amorosa dun dos mellores 
autores da literatura dos Paísos 
Cataláns, mesmo universal ,' d_ou
tra banda con moitas influéncias 
da lírica provenzal e do Dolce Stil . 
Nuovo. ·como ben djciamos non 
só hai unha preséncia do precur~or 
Guido Cavalcante, do Dante e -do 

· . Petrarca, senón tamén de , autores 
' . de épocas moi.posteriores qúe be

beran dabondo dos stilnovistas. 
Di-nos Darío: ' .. .. nas palabras in
signes ' do Ronsardo', · troveiro . 
francés que dous séculos despois 
facia sonetos nidianiente . petrar
quistas. 

Nese percorrido clásico do Da
río Xohán Cabana non podemos 
esquecer as reféréncias ªº ciclo 
artúrico (no soneto 'Guenebra' . 
onde amais da señora xurden Ar
tur, Lanzarote e Camelote, poema 

d~- arpor cunha perfeita conxun
c1on ), a . Etaine. a Lúthicn Tinú
vicl filia do albor. da secreta co
ma.rea de Valinor. á bretona '1sc~ 
(protagonista dunh¡.i lcnda de amor 

. que inspirou a Wagner). ou as fer
m'?sas pa~avras que Darí.o pon nos 
bctzos de Uliscs no scu retomo a 
lt_aca, . despois da odiscia da sua 
v1axc. e onde 'agarda Penélopc 
q_uc n~n lle fixo .engano ou traido
na. Todos ~les poemas que gañan 
a . cada rcle1tura . A nao chairega 
v1axa dende os cregos. dcten-sc 

· longamente na illa onde habitan · 
os versos das .tres comas do · .i,;til 
nuovo (s. XIV). continúa cos ·mi- , -
tos da ldade Média, con Ausías -
March (s.XV). co francés Ronsar
do (s.XVI) e remata a sua travesia 
con William Shakespcare: ·cando 
setenta in vemos na túa frente ... ·. 
(páx-. 70). no que recria aquel ver
so dun soneto do inglés de primei
ros do de¡,asctc. que di ... "Whcn 
forty .. winters shall bcsicge thy 
.brow 

Pero non some.ntc a contribu
ción do trovador da Tcrra Chá ven. 
dese apego (que ternos que facer 
noso) pola literatura clásica uni
versal de todo ten1po. o livro con
xunta. fai µnha simbiose. imana a 
histórica lírica do canto mais ex
presivo do seu am~r pola pátria 
galega de hoxe ... 

qucro cngri-lo canto entre as mullere~ 
e entre os home. da patria ben amada 

. . . do scu compromiso coas cama
das .populares. de sempre habitan
tes no verso. 

de x.cntc mariñcira e puño obrciro 

dunhas camadas que están chama
das a iterar revoltas de outubro ... 

· corno o operario armanda a fcrramcnta 
e p(:nsa e faise libre e arrcbcnta 

Todo iso a meio dunha semánti-. 
ca limpa. de palavras e conceitos 
delimitados con exactitudc. que 
non fan que o lcitor se pcrda nun 
labirinto de imaxcs _como ocorrc 
as mais das vezcs na poesía gale
ga deste tempo. senón que definen 
sen reiteracións e· adxectivos in
concretos. concordando os versos 
(heptasílabas, endecasílabos ou
alcxandrinos --<le pouco uso na 
nosa literatura-141) dun xeito har
monioso pésic ás. calcxas pecha
das que supoñen as cancións e so
bretodo os sonetos. Darío Xohán 
Cabana, ncsa hcrdadc petrarquis
ta, camiña mellar nesas calcxas . 
reducidas que moitos outros poe
tas pola amplitudc do verso sen 
ataduras métricas . O 

MIRO VILLAR 

1. Prémio Celso Emílio rcrrc im , 19!!6. 
Colecl'i6n Ct>mpmtela n" 1. Edil'lún do 
Conc.ello de Santiago. Diwihúc Sotclo 
Blanco . 

'.! . Pctnm.:a. familiarium ll. 9. 

J. A NOSA TERRA n'' .106 
( 18 -X -86) . ' 1-'ranccsco Pctrarca en g.alc
go. tradución de Darío Xohán C:1bana. 

4 . A NOSA TERRA n .. JiO. Di Xc'u~ 
González Gómcz nun comento arrcdor do 
livro 'Lurriinoso lugar de ahatemer.to· de 
Xosé M" Alvaro Cáccanlll: · ... en alcxan 
drinos . e curiosamente nunha líng.ua . a gale
ga. que está pouco dotada para º' ver~m 
ncsta medida · . 

As niocidades 
galeguistas 1 

dos -Mos 30 
Esta pequena monografia dé Rojo 
sobre as Mocidades Galeguistas 
dos anos da u_a 13-epublica era es
perada con certa ilusión. Hoxe re
nascen asociacións xuvenis por . 
todo os ·recunchos ·do país. Moitas 
andan á caza de organizárense con 
eficácia. Hai intereses en enraizar- · 

. se no pasado. - Unha monografia 
da eweriéncia galeguista dos ános 
30 víase como útil. 

Rojo segue os avatares das Mo-
. cidades . Galeguista:s desde a sua 

constitución como Feder.ación en 
X'.aneiro de 1934 até Xullo do 36. 
Non partían de cero, había prece
dentes, a,lguns xa· lonxanos, como 
a Xuventude Nacionalista de San
tiago ( 1920), a Mocidade Céltiga 
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de Madrid ( 1921 ). cte . . 
As Mocidadcs nadas ·no. 111 

Congrc~o do PG. 'vansc dotando 
pr?grcs1vamcntc de máis autono

. m1a e nclas aparecen máis radica-
· lcmcnte as diverxéncias idColóxi
cas. Saídas dun nacionalismo ·:ris
quiano" cnriquéccnsc coas varian
te~ nacionalistas cada dia máis 
ap_artad~s de Risco e que expresan 
Boveda. Castclao. Suare7. Picallo 
e outros . Surxen ali .marxistas fir
mes a anos luz de Risco. Asi . en 
1936 a distáncia entre a dircita das 
Mocidades representada por llla 
Couto .. Vázque1. Martin e Taboada 
Tabanera e a esquerda de Velo 
Mosquer<l é grande. O mesmo 
nome · das Mocidades mudou de 
Galeguistas a Nacionalistas. 

Neste monografia bótanse de 
menos moitas cousas: falta de 
análisc de opcratividade das Mo
cidades e sobra de presentación de 
organigramas e de teoría política . 
Falta de dados sobre a sccuéncia 
nn ex íl in e na clandest inidade. 
mesmo na guerrilla. dos mnrns da 
FMN . Hai un exceso de supedita
ción á orixc das dependcnte das 
dnutrinas de Risco e falta de in
vestigación da entrada doutras 
doutrinas e do cnriquccerncnto 
idcolóxicn destcs xóvcncs . 

A mnnografia resulta monocro
ma. pura divagación sobre artigo~ 
de ANT e de Guiciro . O kitor ilu
~ionado polo coñecimento dunh:.1 
cxperiéncia. queda desilusionado . 
Máis. o autor dcheria contratar 
mellor ccrtas afim1acións. .g . . 
nas refcréncias a F. F. del Riego 
de quen tanto rcccbcron as MG. 
pero q1,1e pasara xa delas ao PG 
no ano ·J6. D 

FRANCISCO CARBALLO 

Rujo. Ar 11t11nl. A' Í\fi>Ct•JaJc, Cah·cu1,. 
w.' . Galaxia. 1go. l9X7, pá' 157 

Umbom 
trabalho 
A Televisom da Galiza dcu um 
bom exemplo do que dcve ser agi
lidade informativa. do que é estar 
ao pe das novas. na infeliz desgra
<;a do Casón . Os serví O!> informa
tivos soubcron achcgar a todos O!> 

fogarcs imagens e informa<;on~ 
cheias de forza. demmtraron que 
aquí na Galiza o elemento princi
pal de prote<;om cívil son os me
dios de comunica<;om próprios . 

U mha Vergonha 
Já dixcm que o problema do pro
grama A ConErafio comeza no!
scus decorados fríos e agrcssivos. 
mas na casa nisso sernclha que 
nom repararom . De pronto urnha 
boa periodista. Amelía Garcia. 
contratada ainda hai pouco para 
conduzir o programa. gabada am
plamente polos mandamase!. da 
casa. foi fulminantemente eessa
da . lsso é algo que podem pcrf ei
tamcnte fazcr os que tcnhern essa 
capacidade. mas fazé -lo nom ba
scando-se no scu trabalho senom 
en qücstions poi íticas é algo total
mente regcitável. O Sr. Director 
da TYG. Gerardo · Rodríguez. 
.nom é mao rapaz. tcm boas 
idcias-. mas iryfeli7.mente padeze 
especial scnsibilidade cara o amo 
de tumo. CofTlO Amelia García 
nom gostou ao PSOE. rua. O 
PSOE se de algo se po~ic queixar 
respeit9 da TVG é do muito bcm 
que o retratam. que o. Sr. António 
Carro dera num programa todo un 
recital do .que é ser um cipaio e 
mÓnstrase a sua falha de boa edu
ca<;om (por certo, desde aquí e 
coa melhor inten<;om recomcndo
lhe o livro de Blanco Amor "Las 
B'uenas Maner~s" ed. Xerais, a 
ver se lhe tira proveito), é .cousa 
dele nom da aprcsscntadora. Eu 
pergunto-me, se acaso o fei~o de 

· entender na TVG que este e -um 
país plural é motivo. de, ~esse? 
Cousas asi vam em demento da 
boa i,mage d~ Televis_ión da Gali
za. 
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Do sustituto José Mª Palmeii-o, 
que dizer-vos, r~sultou triste e pe- , 
naso o seu silencio diante da ca
mara de (\ Contráfio .como se 
nada pássase, polo demais tam-

. bem npm é mal rapaz, lástima que 
demasiado sensível aos poderosos 
de tumo, e desse jeito nom se lo
gram pr.ogramas de debate nos 
que esteja o plural país 'que so
mos. 

No cine dos sábados á tarde 
emitiu-se · um filme de debuxos 
animados vasco, -do melhorcinho 
do genero botado na TVG, e 
umha boa monstra de por onde 
deve ir a cousa- aqui na Galiza. 
Hai que potenciar a cria~om de 
causas próprias, de desenhos ani
mados próprios, cria~ons de quali
dade que ham de pór á Galiza no 
lugar de honra que no mundo me-
rece. · 

A Ver qu~ V ai ser Esto 
O jeito de dar o adianto da progra
mac;om deste programa dominical 
nom é a mais ajeitada. A paródia 
dos dous actores fai perder a gran- . 
de parte da audiencia o fío do as
sunto, um día pode estar bcm, 
mais a sua repetic;om converte-se 
num remedo triste de i mesma . 
Non se -conecta com o espectador 
no que e pcr egue, transmitir-lhc 
a novas do que poderá olhar no · 
eu ecrá. 

Os Novo 
Os martes a 21 .45 h . süsti tuindo 
a série de humor Alfo A/Jo ternos 
Os Novos excelente produc;om in
glesa , ainda que emitida fora de 
1 ugar. Os No vos com o scu espe
cial í simo humor cheio de tiques 
que correspondem a umha cultura 
urbana muito determinada , e tre
mendamente minoritária no no so 
país , e pouco inteligível para 
grande parte da audiencia, e a 
essa hora do grande público , non 
emelha do mais ajeitada . O 

CBA 
Post scriptum 
Quando na anterior en~rega fálava 
das deficiencias do D. 135/83 refe
ria-me a sua cativez, e a nom in
sesrir-se numha plena planifica
c;om lingüística ~ a que era pro
duto dumha Admón . sem ganas 
de pólo en prática , nom a defi
ciencias legais; porque: se isse 
Decreto é inconstitucional , logo é, 
que ser galego vai tamen . er in
con titucionaJ, e i isso é así, , 
"apaga e vamos". 

música 

Fiebre 
Os irmán Goñi Oloriz, Mariano 
e Patxi, forom quem hai coisa de 
ei ano pu eron em marcha um 

projecto di cográfico chamado 
Soñua. A importáncia histórica 
"de te feíto é já hoje em dia urna 
evidéncia. Soñua foi um do a
portes fundamentais, a principal 
rampa lan~adora, do imediata
mente ide ntificado como Rock 
Radikal Basko. Em Soñua pla -
maria-se a rcconversom temática 
e/ou ' ideológica do heavy-rock 
basca (Barricada) . Cofirrnariam
se revelac;ons como Kortatu. Te- . 
riam a sua oportunidade anarcos 
inadaptados como Cicatriz, fun
kies finolis como· Patato , anarcos 
eskaldunes como Baldin Bada, fe
ministas radicais como Belladona, 
poppies nacionalistas _como _Jota
kie... Soñua nom mventou o 
RRB, pero este é o que é hoje, e 
sobre~udo enguanto a fora de Eus
kadi se refire, gracias fundamen-
almente áo trabalho levado a 

fabo pelos Goñi e os seus colabo
radores. · 

Mas um bom dia veio a escis
som. E Soñua desparéce entom 
como tal e passa a chamar-se 
Oihuka. E permanece também, 
esse saber fa:Zer, es,se liqipo, claro 
e contundente "sonido Soñua";• 
esse agarimo e interesse pelo tra
balho que se estáa fazendo; es~e 
agarimo e interesse pelo rock ma1s 
popular e juvenil venha de ondy 

v~nha e vaia contra quem vaia 
(<J~e _no.rmalmente ·sempre vai ben 

. dmg1do ~on~ra quem ten que ir). 
E os escmd1dos de · Di.-.co No/a, 
que assim decidem chamar-se 
buscam a sua ideniidade, cm prin~ 

' cípi~, nu!'Il terreo que Soñua _¡ipe
nas mtuna: o novo pop-rock lo
gronh,és, grupos inéditos como 
Obras Públikas ou Mistos Garibal
di,. música mais ligeira, digerível 
e portanto mais comercial n0 resto 
do .Estaco; música de mensagens 
ma1s descompromctidas, mais 
conhéras pero menos radicais; um 
punki --quando o é- mais á ga
lega e menos perto do scu vizinho 
do norte. 

E Discos_Oihuka comcc;a a sua 
an<laina com um LP intitulado do 

\\ 
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Sílvia Tortosa na cena p~omocional de "A senyora" 

grupo Fiebre . Um grupo que gra
_va agora por vez primeira, pero 
cuja existéncia vem do verá_m do 
1984. Um ·grupo formado por 

. Taño Muro ·(guitarra e voz), Mi
kel Gesta (saxo), Fertnín Belloso 
(batería) e... Mariano_ e Patxi 
Goñi na Guitarra e no baixo res
pectivamerite. 

_Porque os irmáns Goñi som, 
aparte de empresários enrolhados, . 
músicos de cáseque tuda a vida . 
E sem embargo pouca rendimento 
tiraram até o de agora a sua faceta 
industrial para a sua faceta artísti
ca. De feito; apenas um EP grava--. 
do nos primeiros 80 quando for
mavam o trio Motos com o mes
mo Fermín Belloso de bateria 
(para Soñua , por suposto). 

Mas gravar nom é tudo. Fiebre . 
tem tocado em verbenas, festivais 
e concursos (algúm deles ganha
do) com á práctica totalidade dos 
grupos que conformavam o catá
logo Soñua. O presente LP apare
ce dempois de mais de tres. anos 
éie andar currando pelas terras de 
Nafarroa (de onde creio que se me 
esqueci,a dizer que som oriundo's) 
primeiro e do resto da sua nac;om 
dempois ate completar por volta 
dumas 50 actuac;ons ., • 

A música que fazem é um pop
rock duro no que nom podem dis
simular tanto a sua condic;oni de 
músicos músicos~ (arranjos muito 
trabalhados. profussom de solos 
instruinentais, enorme variedade . 
de influenzas, desde Kinks -so
bretudo-- até Yardbirds -por 

exemplo--, o bluesd ou a salsa, 
etc), pero é innegável que r.esul
tam um tanto faltos de "punch", 
que o disco chega a cansa~ ?u que 

. se pode olv.ldar com. facilidad~). 
Profissionalmente mm bem, art1s
ticamente u1;t pouco "passados". 

.As letras, das que o crítico de 
NavaTi"a hoy disso que os cara~te
rizavam como grupo "efecuva
rriente basco", som ás vezes um
tanto pretenciosas e ás ~ezes_ um 
tanto indefinidas ou vale1ras,~mda 

que nclas· possamos atopara cha
vcs que explicariam pontos escu
ro~ da bibliografia do grupo . As
sim por excmplo cm Perdiendo él 
tiempo haveria rcfcréncias eviden
tes ao passado de qucm desapro
vci tarom claras oportunidades 
("Ha pasado tanto tiempo, siem
pre el -miedo a fracasar, tropezan
do unos con otros, enfermos de 
ansiedad. Hemos dados muchas 

,,. vueltas sin salir del mismo bar"); . 
ou acaso mais claro de Tu estás 
haí, evidente alusom' á nova 'acti
tude do grupo ("Rotos 'tos dedos · 
de tocar, secos los labios de can- · 
tar, los parches a punto de cascar, 
pilla la pasta, vámonos a casa") . . 

A -se nora 
Silvia Tortosa, unha actriz tan po
pulai: como dcsaproveitada. lcu un 
bon dia un libro, La scnyora de 
Antonio Mus , mallorquín. Gos
toullc e debcu pensar qu~ ali esta- · 
ba o papel -da sua vida . Adcquiriu 
os direitos de rodaxe, colaborou 
no guión e na produción ainda que 
na direción non se saiba ... 

A hi stória vai dunhá moza ma
llorquina que foi abrigada a reali 
zar un matrimónio de comcnéncia· 

· cun sc-ñor rrÍaior, rico e algo raro .. 
Dcspois morrcu o scnor, fica f'.ica 
e trasládase a viv.er ao campo en
rroll ándose cun xoven --outro 
que dá voltas por .aí mórrelle . Pc
quenos detalles: o señor marido 
era algo raro e non .tiña re'lacións 
sexuais con cla (demasiado lim-

1

· . . po) , pero tentaba que ti vese un fi
lio por inseminación artificial. No 
século pasado eco arcaico método 
dun dedal. 

, A primeira parte contén un cer
to morbo, é oscura de ideas e cor. 
Despois non tanto: o traslado , 
xente nova e o desexo latente afi-

-_ nal logrado, mediante apaños típi- · 
· cos da hipócrita burguesía de ali · 
(e de tQda a parte) . 

Mallorca . ten unha lus especial 
e desto parece que non se in1eita
ron ou ao mellor é un problema 
de filtraxe e .: . de- orhmento. O-

· I que se trata é de mostrar unha sé-

l \ ...... .... 
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rie de rélacións da "señora" coa 
xentc que a rodea. a falta- de amor 
en toda a sua vida e o piraterio 
moraJ e práctico que ahondaba e 
ahonda na sociedade mallorquina . 

Silvia Tortosa está ben, pc"ro é 
quizais unh_a película para o seu 
lucimento e ·faisc un pouco empa.
lagosa . A anacos parece unha pe
lícula S dos anos 60 e sálvase por 
pouco. O resto do reparto cumpre. 

Un fi.lme irregular. nada .bri
llante. salvo algunhas . cenas. 
"fino .. con rcp<,tros. que é posíbcl 
que teña bastante éxito. A xentc .. . 
ah .. xa ·sc sabe. o sexo!!. 
_ Jordi Cadena. o director. é ex
perimentado. sabe .de qu~ val a 
cousa. pero as suas películas até 
agora. a verdadc non -valen grande 
cous~ . Agardamos quizais a pró
xima. · · ·o 
LA SEÑORA. Españnla . Director: Jordi 
Cadena _ ·intérpretes: Siivia Tonosa. Hcr
mann Bonnin. Luis Malo. kaninc Mt-slrc. 
frmando Guillén Cu.:rvo. 

Mouros e cristiáns 

Non irnos dcscobrir ao Sr. Berlan
ga. un dos directores máis coñcci
dos do País Yalcnciá. residente en 
Madrid. Longa. dilatada e irregu
lar filmografía. con títulos verda
dciramente orixinais. criativos al~ 
guns pero outros ngn tanto . Qcsdc 
"La escopeta nacional". repite fór
mula. Trátase de facer un cinc co
ral ·e divertido. cousa que mm 
semprc se conscguc. e as fórmulas 
- non é a da aspirina- gástansc 
tamén . 

Non chega cunha idea que ao 
princípio poda resultar -ilistória 
de ·turroneiros de . Xátiva á con
quista de Madrid. do mercado _'ali
mcntário, nen coa colaboración 
dun dos guionistas máis experi
mentados do país, nen con reunir 
un plantel de actores e actrices re
coñecido~s e de moda. Un pcrgún
tase como chegaron a ser tan co
ñccidos algunhás dcstas persona-

. xes · tan grisallos . Pois que se te
- ·ñen algo. agáchano . 

Alomcnos. se estivcscn ben di
rixidos, pero quizá o director tiña 
saído .. . Todos. din. fan o seu pa
pel , jso si, co "guirigai" caracte
rístico _dos últimos Bcrlangas. 

· Nen altos, nen baixos. scmpre o 
rumor de fondo. 

Ma-is desta voila non ten grácia. 
ou pcnsa que o público ( de vcr
dade idiota ou subnormal'? 
. .-Síntoo por "Moros e Cristi.áns .. 
no fondo boa .xente, pota Sardá, · 
por Monleón, por López Váz
qucz, péro esta fita ~ un ha "caca ... 

Moros e Cristians. Director: Luis G. Rcr
langa .- Guión: R. Azcona e G . Bcrlang~ . 
Española . 1987 Actores: Rosa M' Sarda. 

Yemán Gc)mez. Agustin Gon1:ález. Andrés 
Pajares. Verónica Forqué . Chus Lamprea
ve. J .L. Lópcz Vál.yue1 .. Antonio Re si nes. 
Pedro Ruiz . 

A cara oc~lta da lua 
Do Norte da Europa (Dinamarca), 
de onde os tópicos din que a xente 
é fria e racional, chcga este filme . 
História dun home "normal" .,,_pro
fundamente namorado que mata á 
sua m~ller por amor. De senti
mentos fríos. qucntes, descontro
lados, controlados. De xentc feliz 
e infeliz . De presentes cheos e fu
turos valciros. Do real e o imaxi
nário , De todo iso vai este filme. 
nada superficial, solitário e solidá
rio coa condición humana . 

Ao fondo visión dun dos países 
máis ricos e civilizados dcstc 
mundo , co scu frio, coa sua xcn
tc, os scus emigrantes, os seús 

· marxinados - ao fin, un travestí 
interesante!-; contado por un 

· home, Erik Clausscn, que coñccc 
do que fala e mostra con sabed~
ria de quen domina como transm1-
tilo en imaxcs. · 

Os actores sobérbios, nun filme 
con certos paralelismos co "Paris
Texas;, de Wenders , só que este é 
mellar. Créanm.e . · O 

A ca~a oculta da lua . Dinamarca. 1986 Di-
• reción e Guión: Erik Calussen Fotografia: 

Morten Bru~s. Música: Roben Broberg In
térpretes: Peter Thiel. Cat~erine Paul Ju
pont , Cristina Bengtsson, K1m Jansson . 

M.ESTRADA .. 
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ROSALÍA- DE CASTRO NO SEU 
TEMPO, _Por- Catherine Davies. 
Co.1. ~nsa10 ·e investigación n°· 8. 

.3 .. Editorial Galaxia. Vigo 19B7. 158 
pax. . . Nestas festas A!)IT tamén colle 

vacacións, desexando un Bon 
Nadal a todos~ En Xaneiro se-

. E~1tonal Galaxia. Vigo, 1987. 430 
pax. 

Un traballo fundamental sobre a 
nosa poeta. Catherine Davies situa 
a Rosalia no seu tempo e na sua 
·socied~de ,e di-nos por que escre
Vf!U as1 . e non doutra maneira. Ex
plica as suas razóns ideolóxicas e 
políticas. Mergulla-as nas luitas 
políticas e, aparte, estuda a sua 
poesía. Un estudo limitado ·pala 
autora pera nada limitativo. Un • 
aporte que non se pode "olvidar". 
PARA COMPRENDERMOS GÁLl
CIA, por Xosé. C~ao Reg?. Agra 
Aberta nº 3. Ed1tonal Galaxia. Vigo, 
1987. 130 páx. • 

_Arma~o dunha interesante bi
bl~ograf1a e dunhas asisadas e 
afiadas tesouras, Chao Rego en- · 
trega un pequeno volume suxesti
V(! para in entar comprender-nos 
,n?S ~e~mos: Un yol~me -que can
ten 1de1as d1scut1ve1s -benvidas . 
sexan-. e outras non tanto, un li
v~c;> que 1rit~nta ser. unha aproxima
c1on polem1ca a nos mesmos des
de unh~ perspectiva antropolóxi
ca. Un hvro que se non é discutido 
como merece (apesar das suas fa
llas) é que non nos merecemos 
que se editen livros como el. 
AS MOCEDADES 'GALEGUISTAS, 
por Arximiro Rojo. Agra Aberta nº 

As axudas da 
Consellaria ... 
(ven da páxina 17) 

10 ou 12 criadores, que recebirian 
unha remuneración abando para 
poder prolongar, por un ano, o scu 
labor criativo en dependéncia do 
posta de traballo. Para financiar 
estas axuda , que en todo caso se
rian cobertas institucionalmente de 
non topar e patrocinadores sufi
ciente , xa se conta coa colabora
ción, confirmada, da caixas de 
Aforras de Pontevedra, Ourense e 
Galicia, e éguese traballando nesa 
liña. Non se fixa a cantidade total 
a perceber, pero egundo se nGs in
formou • rondaria, por ~rriba, á 
média do que ven co~rando un 
profe or de In tituto". 

Por outra banda o baremo con
templaría a posibilidade de promo
ver aquela áreas da criación literá
ria mái precisada de axuda, e 
concretamente "procurariase non 
primar especialmente a poe ia''. 
Tamén afirmaron de de a Conse
llaria de Cultura que e e tá estu
dando a po ibilidade de e tender 
e tes convéni s a criadores e intér-

Compo tela: 
remexendo no .... 
(ven da páxina 19) 

Que obxecto, ou que realidadc 
querian de ignar o nasos devan
ceiro cando puxeron o nome de 
Compo tela a vários lugare do 
paí ? , 

Ainda a ri co de ficar como tei- 1 
mo o, toda as miña ospeitas di
ríxense a con iderar que tal nome 
ten a sua orixe nun elemento fí i
co da nosa 'terra, q11e aparece pre
sente non só fisicamente, enón 
na interpretac ión espiritual da rea
lidade , nos nasos mitos: a pedra .. 

V elai a Yirxe da Barca, coas 
suas penas abaladoiras, ou ~ Jenda 
dun Sant-Iago· chegando polas on
das nun veículo tan P.ouco mari
ñeiro como pode ser . ... un ha bar
ca de pedra! ! . 

Neutros artigos desta sección 
tiña defendido a orixe lítica de no
mes santiagueses ben enxebres: 

-A Ruado Franco que e\j de
rivaba · dun Pedrancopa_ra dar así 
unha explicación globalizadora 
doutros Francos ou Franquéira~ 
que inzan polo país adiante. 

- A Ruado Preguntoiro , deriva 
dun Petraconus situado na aerópo

. · le do monte onde se edificou a ci-
-dade, e a ear6n da Ruado Castro; 
nada pois a ver cun supostQ Pre
conitarium · ou lugar de pregóns, 
pois senón como aplicar a _mesma -

Livrt? fr_ustrado? p~nso que si. 
De pnmeira porql;I~ a bibliografía 
usada polo a.utor e -vella, pois, por 
exemplo, o hvro de Xavier Castro -"' 
S(!br~ o galeguismo durante a· Re
pu!Jhc?. n~n ~.nen 'citado, e.ando 
tra1 ma1s h1stona sobre as mocida
des que a presente monografia . 
Por outr~ parte, o autor, non ·se 
alonxa· (sic) .o suficiente do tema 
c~m,o. para dar unha perspectiva 
h1stonca e pareceria como se qui
xese transplantar a experiéncia ao 
presente ou compara-la con al
gun.has de hoxe. Contado un -
ac~egamento ás mocidades gal e- · 
gu1stas, non o que se pode dar 
íogo de ler o livro de Castro. 

., guiremos _informando. O 

EN BUSCA DEL UNICORNIO por 
Juan Eslava Galán. Editorial Pi'ane
ta. Barc:elona, 1987. 280 páx. 

O premio Planeta deste ano foi 
entrega.do a un escritor desc.oñeci
do p~la novela presente. Unha no
v~la_ n:iteresante, moi coidada tanto 
h1stonca como lingüísticamente. 
Aventuras sen fin ben nárradas 
c~.n humor e sexo. sen esaxera~ 
c1ons e con ganas de que o leitor 
pase o tempo. Sobran-lle, certa
mente, algunhas páxinas, pero é 
1,mha novela que non engana nen _ 
decepciona, ainda que non sexa 
unha obra mestra pero é unha da
quelas obras que fai leitores. 

X.G.G. 

preces musicai 
Segundo no. confirmou Avilés 

de Taramancos, presidente da Aso
ciación de Escritores en Língua 
Galega (AELG), no fondo este 
proxecto coincide en grande parte, 
tal como se formula agora final 
mente, ao apresentado pala 
AELG, no periodo que estaba pre
s!did~ por Uxio Novoneyra, e que 
smtet1camenre respondía a ese in
tcrcámbio polo que os criadores li
terários servirian para difundir e le
var aos ámbitos, nomeadamcntc 
escolares. a cultura do país. e as 
in titucións permitirianlle levar -a 
cabo o seu labor de esc'ritores sen 
estreiteces. Como resumia Xavier 
Senin, no fqndo é poder "comprar
Iles o tempo para que podan traba
llar sen agóbios e facilitar ao tem
po un ben social". · 

A idea e tabelece un neto para
lelismo coas axudas ministeriais á 
criación. Nese ca o o autor aprc-
enta un proxecto de traballo para 

o ano que solicita, e ten que adiaH
tar, en todo caso, unha parte do 
traballo que dcsexa completar, va
riando o número de fólios segundo 
o xénero . O 

X.C. 

teoría a unha chea de monte Prc
guntoiros situados nos lugares 
máis ave ados da Galiza? 

--0 San Martiño Pinario, cun 
nome que nada ten a ver co piñei
ro que cnfeita o cu blasón, e si 
moito co Jugar penedoso onde está 
edificado, que te temuña o próxi
mo alcume da Porta da Pena 

- San Paio de A ntealtares, 
onde e agacha baixo o enfe ita-, 
mento t'nonxil dun fals.o latini smo 
o cnxebre Anteouteiros, por asen
tarse <liante dos penedos que cons
tituían o Preguntoiro , e ainda 

1 

máis ... 
Y elai pois que nós ollamos na 

primeira parte do nome de Com
postela, un Con, do que a nosa 
paisax-e toponímica, tanto da costa 
como do interior, é ben abondosa, 
e na· segunda parte Postt:lá ou Pos
taneca unha adxectivación· dun 
poste ou marco fixado na terra ; . 
seria entón un nome traducíbel ao 
pé da letra ao de Pedrafitecas nas 
terras da Fonsagrada luguesa. 

Para nós ,. Con,-postela e Pedra
Fitela teñen o mesmo sentido e 
pertencen á 'família das Bemposta 
(onde nós ternos unha Penaposta) . 

Seria pois de pensar que no 
cume do monte existiría, naqu_eles 
tem~es , unha_ extrema ou testc:_iro , 
un marco fincado no chan, que se
ria a premonición lítica que deu 
.no enorme· ponto de refe.réneia 
mundial que é a masa pétrea da 

· catedral de Santiag·o . O 

convocatorial ¡ · 
PRÉMIO ÁLVARO 

CWNQUEIRO 
PARA.TEXTOS tEATRAIS 

A Cor:isellari? ~e Cultura e Depor
tes cna o premio Alvaro Cunqueiro ' 
para te?<tos tea~rais . Con el, quere
se estimulada .a produción dun 
ben cultural extraórdinariamente 
valioso e es.caso como é a escrita 
dramáti.ca e honrada figtira do es
critor . Alvaro Cunqueiro-, que -
ad_ema1s de .gran prosist~- foi ta
men dramaturg_o e fixo moitas ve
ces confisión pública do seu amor 
pala arte dramática. 

Base primeira: 
Corwoc.ase o prémio · de textos 

teatra1s Alvaro Cunqueiro 1988 
baixo o patrocinio da Consellaria 
de Cultura e Deportes e organiza- . 
do polo Centro Dramático da Gali
za. 

Base segunda: _ 
Poden participar neste concurso 

todos os es'c~itores que o desexen.. 
Base terceira: · 
Cada autor pode apresentar até 

tres obras. qué oeberan- reuni-las 
seguintes condicións: 

a) Estar escritas en língua gale
ga segundo a normativa oficial. 

b) Ser inéditas, non representa
das e non premiadas noutros con
cursos ou certames. 

Base cuarta:. 
As obras terán a duración nor

mal dunha representación teatral e 
serán enviadas por triplicado ao 
C_eotro Dramático .Galega, Rúa do. 
V1lar, 35-1 º . 15705 Santiago de 
Compostela, dentro.do prazo ·fixa
do nestas mesmas bases. 

a) Na portada de . cada cópia 
aparecerá o lema baixo o que se 
presenta o autor. · 

· _ b) Xunto coas obras cada autor -
enviará outro sobre cerrado no 
que figuren os seus dados • per
soais e unha fotocopia do D.N.I., 
indicando no exterior do sobre o 
lema. · 

Base quinta: 
O prazo de presentación das 

obras rematará aos seis meses da · 
publicación da· presente Orae (Re
matará o 23 de l'Vlarzo de 1988). 

Base sexta: 
_ O prémio será único, indivisíbel 

e dotado con 1.000.000 pesetas. 
Base séti_ma: . 
A decisión do xurado será anun

ciada aos sete meses da publica
c!ón da presente Orde. (Será anul')
c1ada o 23 de Abril de 1988).1 

Base oitava: · 
O xurado poderá declarar deser-

to o prémió. . · 
Base novena: 
A obra premiada quedará a dis

posición do Centro Dramático Ga
lega para efeitos das sua publica
cion e representación até o 31 de 
Decembro de 1988. O Centro Dra
mático Galega publicará a obra 
f?remiad~ denro da sua colección 
'Os textos do Centro Dramático 
Galego", entendéndose que a con
tia do premio inclue osdireitos de 
~utor da primeira edición. Ade
mais, o Centro Dramático Galega 
estudará atentamente a posibilida
de de estrear a obra premiada na · 
temporada seguinte. 

Base -décima: 
O prémio será entregado polo 

Consélleiro de Cultura e Deportes 
nun acto que se anunciará no seu 
momento. . . ... 

exposlClODS 

ANTONIO ·MOUZO 
António Mouzo Lavandeira expón 

. na Galeria Gruporzán de A Coruña 
(Rua Orzan, 139). Aberta até o 30 
de Decembro. 

MANUEL VILÁRIÑO 
A. ·série de fotogralias "Bestiário" 
(1983- 1987)" eje Manuel Vilariño 
están expostas na Galeria Labris 
(Rua Real 29-1° A Coruña). Aberta 
até o 2 de Xaneiro . 1 

anúncios de·balde "' .. . 

"Anuncios de Balde" é unha 
·sección a disposición dos leito
res-as para todo aquilo que se 
lles ocorr-a e non teña carácter 
comercial : compro; vendo, 
quero, agasalllo, coleccionsi. 
pr.eciso información, envio 

1
• mensaxe a ... 

ractos 
VIDEO "OPHIUSA" 

E:5ta produtora vai informar perio
dtcamente dos traballos remata
dos ~ que se poñen a disposición 
do publico_. J entamas abordar te
mas soc1a1s, culturais ou históri
c:9s. pretendendo espallar cues
t1ons que en Lugo --.-ou Galiza en 
xeral-, merecen ser subliñadas e 
que, neste caso. co texto-e a ima
x~ poden chegar a un meirande 
numero de persoas. · 

"Feira de Santos en Monterro
so", "O capón de Villalba", "A len- . 
da ~a lago!l de Cospeito" e "Porto
~ann, . v_1~10 camino", están xa a 
~1spos1c1on do· público. Próximos 
t1~ulos serán "Lugo, pedra e cora
zsin" , "Xosé Maria Díaz Castro; 
rnm_b_os de poesía", "Rallye San 
Frollan" e "Vila de Viveiro alegre" . 

Ternos previsto , para o comezo 
do a~o , que vex?n a luz duas pro
duc1ons mensua1s como mínimo. · 
. Se b~~ ; nu'.'ha primeira etapa as 

produc1ons s1tuaranse á venda en 
cada locali~ade, coidamos poder -
oferecer ax1na estas producións en 
tendas de vídeo e librarias. 

EMISIÓN DE RÁDIO "GALIZA 
SEM(:=>RE" EN XENEVRA 

O programa é emitido os domin
gos desde as 1 o horas até as i 2 

- horas, nas ondas de RADIO TONIC 
FM, na Frecuéncia Modulada en 
88.4 MHz (banda das &'M ou OUC 
ou UKW). ' ' 

En cada e~is.ión semanal atopá
redes os e::;pac1os seguintes: 

-actual1dade pol1t1ca, social 
cultural e econ.ómi~a galegas. - ' 

-novas de interes para os emi-
grantes galegas na Suiza. . 
· -novas dds feitos · da emigra-

ción galega·na Suiza. . 
. -reportaxes culturais do naso 

patrimonio nacional. 
-intervius de galegas da Terra 

. ou n~ emigración. 
-receitas. da . cociña galega, e 

novas ·da enolox1a nacional. 
. · -pezas fnusicais dedicadas aos 

novas ouvintes. 
-navidades da música galega. 
Todos estes. espácios talados 

· emarcados.con pezas de música e 
cantigas do conxunto do noso pa
trimónio musical. 

O grupo cultural galega "GALIZA 
·HOXE" está composto por galegas 
e~rngrados en Xenevra. O seu p~in
ctpal obxectivG é a difusión da cul
tura galega no · seo dos galegas _. 
emigrados na Suíza. ·o noso·grupo 
. está aberto a todas as propostas 
de col¡:iboración no marco dos ob
xectivos dos seus estatutos. A ni
vel financeiro os nasos recursos 
son exclusivamente as cuotas de 
apoio dos nosos membros. · 

P!lra que a n?sa de rádio poda 
realtzarse precisamos da · vosa 
axuda financeira para .cobrir os 
gastos de funcionamento . Pagan
do unha cuota anual de 20 fran
cos , axudades á afirmación da 
nc:>sa cultura nacional. A cuota po
dedela pagar · a algun membro do 
noso grupo, ou x1rando á: BSCD 
CCp 12-4516-7 - Canta Galiza 
Hoxe No. 434.099.10-4. 

vas XORNADAS DE HISTORIA 
DE GALICIA 

A ·emigración galega · · 
No Ateneo de Ourense do 21 ao 
31 de Decembro, patrocinadas 
pola Deputación de Oure_nse 
LUNS~ día 21 de pecembro . 

As 12,00 h. INAUGURACION 
das Xornadas e da EXPOSICION A 
Emigración Galega e. Asturiana, 

BAIUCA 

VIA SACRA N " :r 
COMPOSTELA 

. .\ 
organizada polo Instituto de Coo
peración Iberoamericana. 

As 12.30 h. D. Xosé C. MOYA . 
Unidade de New Jersey. 

"Pí!tróns de Residéncia dos Es,. 
- panoles en Buenos Aires (1852-

1939)". - . 
As 19.00 h. D. Xúlio HERNAN

DEZ BORGE. 
Dtor. do Departamento de Xee

grafia da l/niversidaae de Santia
go. . , . 

"A crise actual da Emigración -
Galega". . 
MARTES, día 22 de Decembro. 

As 19.00 h. D. Miguel Alberto 
GUERIN . · 

Universidade de Buenos Aires. 
_ "História da Eryligración Espa
nola e especialmente Galega á 
República Arxentina; fontes , mé
todos e estado actual das investi-
gacións" · 
MERCORES, día 23 de Decembro 

As 19,0Q h. D. Carlos ZUBILLA-
GA BARRERA · ' . 

Centro Latinoamericano de Eco
nomía Humana. Montevideo. 

"A lnm!gr<:'ció.n Galega e as ori
xes do· Stnd1cahsmo Uruguaio". 
XOVES, día 24 de Decembro 
. As 19,00 h. Dna. Pilar CAGIAO 
VILA 

Universidade de $antiago. Colé
xio Universitário de Oúrense. 

"Inmigración e cámbio nas-So
ciedades Latinoamericanas: O 
caso dos Galegas no Uruguai". 
LUNS, día 28.de ·oecembro 

As 19,00,h. Ona. Elena GONzA .. 
LEZ MARTINEZ ' . 

. ~onsello -~uperior de lnvestiga
c1ons Clentd1cas. Madrid. 

"O Aporte Galego á /migración 
Brasile1ra (1890-1950)". 
MARTES, día 29 de Decembro 

As 19,00 h. Dna. Consuelo NA
RANJO OROVIO. 

Consello Superior de lnvestig·a-
cións 8ientíficas. Madrid. . 
. "O Proceso lmigratório Galego 
a, Cuba, no século XX". · 
MERCORES, día 30 de Decembro 
As 17,00 h. D. Xesus de · JUANA: 
LOREZ 

Universidade de Antiago. Colé
xio Universitário de Ourense. 

D. Xavier CASTRO PEREZ 
Universidade de Santiago. Esca-

la U. de EXB de Ourense. . 
"Causas e consecuéncias da 

Emigración Galega" . 
As ff},00 h, D. Alexandre VÁZ.

QUEZ GONZALEZ 
Universidade de Santiago. E.U . 

de Empresariais de Vigo. 
"Alg1:1ns a~pectos do transporte 

da Em1grac1on Galega a América 
(1850-1930)": . . . 
XOVES, día 31 de Decembro 

As ·12.00 h. D. Xosé Luís ROCA 
MARTINEZ 

Universidade de Oviedo. 
"Emigración e Literatura Hispá

nica". 
A seguido terá lugar o acto ofi

cial de CLAUSURA das Xorna_das. 
Entn~garase DIPLOMA acredi~ 

tativo de éisisténcia, prévia inscri
ción no Ateneo de Ourense (Telf.: 
235822), C"-1 envio do Boletín ad
xúnto, e pago de 800 pta. (estu-

. dantes e persoas · sen emprego 
400 pta.). 

Organizan e Coordenan: 
Dr. D. Xesus de JUANA 
Coléxio Universitario de Ouren- -

se , e 
Dr. D. Xavier CASTRO 
Escala U. de EXB de Ourense, 

do Opto. de' HISTORIA 11, da Uni 
versidade de Santiago. 

somos coñecidos 
na Galiza inteira, 
pola nosa · 
especialización 
en. libros 
galegas 
J~ portugueses -

. · República 

Praza do Libro El Salvador, 9 
Tel. 26 63 77 Tel. 56 S~ 12 
A CORUÑA SANTIAGO 
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De . comunicacións 
.. De todos é sabido que a nosa rede · de . 

comunicactións é escasa e de·m.oi baixa 
calidade. E preciso, con todo, visitar 
outros estados europeus para chegar a · 
decatarse do estado de precarias migallas 
en que se procura deixar a Galiza 
subsistir, sen que a· orografía, o 
poboamento ou mesmo a econorn ía 
podan, nó noso caso, servir de 
xustificación. 

XOÁN IGNACIO TAIBO 

O isolamento de Galiza co resto da 
Península é seéular. Chegar en 
vehículo da nasa terra á meseta foi 

sempre ünha aventura, -algo facilitada 
hoxe, mais con problemas ir~esolúbeis 
dentro .da actual infraestrutura en tempo 
de inverno. As distancias por .estradas 
costeiras, quer cara Asturias, quer cara 
Portugal, son moito maiores na práctica 

_do que xustifica a real distancia xeográfi
ca. O mesmo fenómeno dase nas nosas 
comunicacións entre rias. Foi se·mpre tei
ma da crítica burguesa contra o franquis- . 
mo centrar a ineficacia do réxime no esta
do das estradas, mais · hoxe, cando o 
transporte individual e o público están 
moito mais xeralizados, penso que o pro
blema da infraestrutura estrada! acaba im
pregnando innúmerabeis cuestións labo
rais, industriais e económicas que se inte-
rrelacionan con el. · 

Evidentemente, a nasa · topografía non 
facilita a construcción de vías de comuni
cación. Tampouco non o fai. o carácter ex
·traordinariamente retallado da no·sa per: · 
longada (1osta. Mais para todo isto existen 
solucións realizábeis hoxe en día, técnica 
e economicamente. O que non existe é a 
menor vootade poi ítica. Po is que esta 
anda a moverse, dende xa. h.ai moito tem
po, en criterios de servicio ao turismo. e á 
densidade de transporte privado e recrea
cional, en lugar de dar prioridade ao de
senvolvemento das áreas deprimidas, de 
difícil· comunicación ·ou de insuficientes 
vencellos comerciais. ·Non estou a talar de 
chegar de Compostela a-Madrid nun auto 
deportivo en cinco horas, senón de con
sentir que á montaña de Lugo accedan os 
productos donoso mar, que os nosos ca
mións cheguen ás Galias sen precisaren 
pasar por Burgos, que -os buses de liña 
verifiquen os seus enlaces en tempos infe
riores aos dunha dilixencia de cabalas. 

Evidentemente, repítoo ainda outra vez, 
a nasa topo~rafía axuda pouco ao oomeU
do. Mais parses moito máis morntuosos do 
que o . naso con tan con r1e~es viá1riias exoe
lentes, tal vez non para altas velociidades, 
mais si para asegurar o tránsito durante 
todo o ano sen· imprevistos que deriven 
dá climatoloxía ou da propria densidade. 
Tal e o caso do Norte de Italia, e nomea
'damente da Liguria, cunha rede extraordi-
nariamente mesta en autoestradas, de 
peaxe, si, mais cunha obra de col1osos 

-campameido cid 

que é hoxe empregada por case todo o 
tránsito pesado, a máis do frecuente luris-
mo. A caída direjta dos J\peninos sobre do 
mar foi resolta gracias a unha continuida
de de viaducfos e túneis que non consin
ten altas velocidades, dado o ·seu trazado 
moderadamente sinuoso. A mesma ope
ración obrouse tamén en áreas interiores 
da Italia nada turística. E obras semellan
tes teñen lugar'dentro do Estado español 
en zonas como Asturies -na sua comuni
cación coa meseta-, Euskad~ e Andalu- . 
cía. Onde -11ai1 a tar1 cantada solidaridade 
do ":estado de las aútonomías "? 

O Plan General de Carreteras do 
MOPU, con ·vigor ata 1991, contempla a 
esoisión en autovías ~atro carnis, eri 
do s pares ind.ependentes- de todas as 
estradas radiais, as seis, e mais algunhas 
o tras estatais non radiais. Non teño dúbi
da de que esta operación se destina mais 
ben á comodidade e ~eguridade do tránsi
to die automobeis privados. Só liar unha 

~ , 

O. síndrome de Amélia 
GUSTAVO LUCA DE TENA 

U · n teatrq de feira que chaman ,ga
bi:nete de imaxe fai durmir tran
quilo a máis dun político de nbs. 

Para entre convocatórias, este teatro 
ensalza as batallas do home público e 
levanta o seu brazo no centro oo cuadri
látero como se recén acabase con Joe 
Louis, por niolto que non .dese nin ·mé
dta labazada. lsto débenllo aós ben si
mulados límites abstractos de tantos 
a~untos públicos. Por iso cando Amélia 
García puxo tres pregµntas concretas 

. sopre a me~a do débate político que ela 
criara e bautizara co título de Contrafio, 
tremeron os alicerces do poder. Preci
samente do poder que telefona ao di
rector da TVG (non lembro ben o seu 
n:>me: está nun recorte de prensa da-

. quel intento frustrado de. comprar a elei
ci~n do al~alde q~ O Gro_ve, con cartos 

de contrabando) 1e lle esiix1e· que bote a · 
Ariné,ia de aí. · No11 estamos de donos 
pam 1que nos saq1Jen con cara de avia
dor derrubado sen paracaídas, a pique 
de a~r~r 1.m in~emadeiro de tomat,es. 

Non pode Amélia, comprenderán, en
frentar ao correo do PSOE co caso con-

. créto da situación concreta do F'errol. 

, O si11drome, de, Amétia consiste niso. 
No pánioo de certos pol1ítioos a se ver 
enfrentados. 1en directo c:on per:gumas 
evidentes sobre' 'problemas concr,etos. 

Que poida aparecer tal como é, igual 
que os bois no monte, cando unhá pro
fesional espabilada lle pergunta se é de 
marchar ou ficar en Fisterra o político 
expectora aquilo de hombre prevenido · 
vale por dos. Ou se sol'icitan do conse
lleiro de Sanidade a S'ituación da nube 

estrada radial que non se converte enteira 
en autovía .. Falo, naturalmente, da nasa, 
·que só será de catro carris entre Madrid e 
Benavente-Zamora. Sen comentarios. So-
lidariedade. · · 

Idéntico é o futuro dos camiños de ferro 
españois: o programa de Alta Velocidade 
da coñecida RENFE vai afe.ctar, baixo dun 
f9rte investimento nos anos por vir, case 
todas as liñas de longo percurso. 'Case' 
significa, obviamente, que non tocará Ga
liza, país onde as comunicacións internas 
lévanse a cabo en tren cunha lentitude 

. mais que pasmante. P-or falarmos só da 
franxa industrial, urbana, privilexiada e 
costei ra, o tempo para viaxar en tren entre 
Tui e Ferro! equivale case a un voo Com
postela-New York. Lugares remotos como 
o Barbanza, Mondoñedo ou Becerreá te
ñen tanta relación ca camiño de ferro 
_como ós esquimais. Extraño é que nal
gunhas áreas dialectais . de Galiza non se 

tóxica o síndrome de Amélia abriga ao 
entrevistado de tanta prudéncia a bater 
co dedo furabolos nun espacio aéreo si
h.iado por tras da sua orella esquerda e . 
a sentenciar: a nube xa está for'a do· 
naso território. 

Así, deixado da man do seu gabinete 
de cosmetiéa, desamparado na noite do 
barco da marte, o delegado do governo 
Central agarr(i pola cintura o seu síndro- · 
me de Amélia e descrebe con claridade 
didáctica o plan que el mesmo lanzou 
para mandar mudar centos de aldeas e 
vilas en cousa de horas. Unha centési
ma de siléncio · refle~ivo antes de que· 
saian aquelas palabras, cun certo tre
mar mandibular, para advertir que non 
pasen pena, que a causa non .é para 
tanto porque va para al/á° el Ejército, que 
les echar.á una mano en todo lo que pre
cisen. o 

· lles charry~ grande-cabalo-de-fume-dos
rostros-pahdos. Endemais do esquematis-· 
mo da 1nfra~~tructura, isto é, do escasas 
que so~ as !rnas de f~rrocarris, a calidade 
do se~1zo_.~. normalmente, ínfima. Como 
corolario, existe a outra liña de via estreita 
o metro da costa norte, o FEVE de Ferroi 
ª· A~t.urie.s, que non se emprega· en xeito 
s1g~1f1cat1vo . para o transporte de merca
~fonas, que se. move igualmente a veloci
dades enervantes e que, a pesares do re
cente remoceado da liña, segue coa sua 
tendencia aos accid~~tes, habituais, ainda 

- que pequenos e fam1hares. 
O problema de infraestrutura das comu

n icaci~ns non consiste, repito , en asegu
~ar as de alta velocidade con Madrid. Non 
e, ou non d~be ser, un se~izo privilexiado 
p_ara execut1vos e turistas. E así como per
siste unha rede de comunicacións interio
res moi mesta, si , en canto a estradas 
mais dunha calidade desprezábel. A Xunta 
de Galiza foi traballando na mellara e rec
tificación dalguns treitos, que non de es
trad~s. Non obstante, o número dos aber
tos e tan absolutamente ridículo a súa 
continuidade tan parcial que só p;otestas 
cabe erguer. A causa? Os treitos adxudí
canse de elección en elección, ao só ob
xecto, parece, de dalos inaugurado no 
mes anterior á campaña electoral. Antes 
das eleccións de 1985, as grandes réaliza
cións que o réxime Alborista nos remama
ba polos fuciños na propaganda institu
cional, paga con diñeiro de todos, eran ... 
a ponte da llla de Arousa, e máis outras 
inexistentes , como a estrada de Padrón 
a Riveira --€n realidade, só unha ponte e 
algo de novo pavemento- ou a chegada 
a Viveiro polo interior --€n realidade, só 
cinco quilómetros en trazado plano frente 
ao perigoso, perlongado, intocado porto 
da Gañidoira. Non gardo dúbida en canto 
a que algun dia haberá unha estrada de
cente na nasa costa cantábrica, de Ferrol 
a Foz -hoxe haina só entre Espasante e 
Viveiro, arredor de trinta quilómetros-, ou 
entre Compostela e Noia, ou no interior 
montuoso da nosa terra. Algun dia. Se a 
Xunta de. González Lakse e Barreiro segue 
coa mesma xogada, ese "algun dia" debe
mos agardalo para dentro de doce/quince 
eleccións, isto é , entre 48 e 60 anos, de 
non haber eleccións antecipadas. Para 
entón, os motores de carburante fósil es
tarán a morrer, e as estradas modernas 
serán, tal vez, de plástico ou de erótica 
goma-escuma. 

Estradas e camiños de ferro non son 
máis que un aspecto, o máis cotián e ac
cesíbel, das comunicacións entendidas 
globalmente. O transporte terrestre de
manda, en especial na xeograf ia galega, 
·a súa integración dentro dun modelo glo
bal moito máis amplo, con enlaces maríti
mos nas nosas rias, e mesmo ao longo 
das costas. Tal vez outro dia poidamos ta
lar das nasas a-comunicacións por mar, 
polo ar, e mesmo das liñas telefónicas, te
legráficas, do corr~o, dos novas sistemas. 

N o dia posterior. á celebración 
, da manifestación composte
lana en favor da normaliza

ción lingüística, os dous diários ga-
. legos de maior tirada titulaban en 
primeira páxina que "miles de galle~ 

· gos se manifestaron en.,..favor de su 
lengua". Como dixo un cbñecido, s~ 
faltou que comezaran dicindo, "Aqur 
no Xapón ... ". 

Máis que · o distanciamento da ob
xéctividade semella que os nasos 
diários· distáncianse da replidade. ' 

Alg1.i1n avispado ·patrór:í de prensa 
corre o risco de descobrir calquer 
día que "Galicia está llena de galle
gos". · _ · .D 
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