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O PECHE DAS FABRICAS COINCIDE CO AUMENTO DO PílÉCIO DO METAL 

ALCAN PEC.HOU EN OUTUBRO _UNHA FACTORIA 
. DE ALUMÍNIO NO CANADÁ. ·_ 

. · (páx.11) . I 

A multinacional'Alcá_n, pro-_ presaríal a_fins de Outubro mínio-Alcán, este peche alumínio. · Este · peche, 
prietária, · conxüntamente na factoria ·de Shawinigan· exp_licaria, en parte, o défi'- _como n de San Cibrán, 
co INI, de Alúmina-Alumí- (Canadá). ·Segundo David ·cit de _abastecemento do - coincide co aumento de 
nio, realizou un peche em- Morton, Presidente de Alu- mercado intérnaci6na1· de précio deste metal. 

. . 

ProflsiOnais. da Mariña · 
mercante reclaman 
duas estacións de -
vixiláncia e s~ui~ents> 
no Norte e no Sui 

Por Fisteíra 
pasan 
anualmente 
dous ·térciós da . 
produción total 
da indústria · · 

·. química pesada 
· (páx. 3 e 4) 

Nen a Administración autonómi-
. pa nen o Ministério español de 

Transportes e comunicacións sa-

O 4 de Febreiro o Congreso norteamericano votará a axuda á "contra" 

Pablo Otero: "Nicarágua é o país· _ 

. ben o número do total de barcos 
que navegan anualmente rente a 
Fisterra, por águas de dominio 
exclusivo, ou a .natureza destes - -
carregameritos marítimos. Dis
tintas valoracións de asegur_ado-

. res coinciden nun cálculo_ de 
. máis de cen barcos dia, o que fai 

- _de Fisterra o segundo lugar de 
$~~~ .. _j recalada (achegamento á vista 

(3 de cost? para recoñecer a posi-
~ éión dun barco) río mundo, con 

_.,.:~ ~ perta de corenta mil barcos por 
·- «·- _ w ano. Alemaña Ocidental, lnglate-. 

. ,, u. rra e Fráncia producen, segundo 
........._....._ ______ ...;;.....___,· · a estadística dQ_ONU, dotJs tér-

cios dos produtos químicos do 
mundo, que exportan en boa 
parte polo derroteiro de Fisterra. 

máis interesado en manteros acordos de' Esquipulas'~ (páx. '8e9) .· Li _b_ro_s_---'---
Momentos cruciais para' o istmo centro-americano. ~aqu! en diante de "guatemalte~a ~ 7 ~e AQO_sto do pa~ado ano,, terá que espremer Ferrin e Rosalia 
os povos de Guatemala-, as Honduras, O Salvador e N1cara~ua v~~se toda a s~a potencia d1plomat1ca. para evita~ ~ catastro~e: que os cen-
xogar a sua supervivéncia. A virtualid~de do docw:nento de mtenc1_ons tro-amenca~os non sexan cap~ces de d.~c1d1ren por. SI mesmos-e se . os· autores. rháis 
para a paz, máis coñecido como Esquipulas 2, as1nado nesa locahda- . abran das billas os ~horros da 1ntervenc1on extranxe1ra. 

Entrevista 

Xosé Ramón· 
Barreiro 
"A burguesia galega 

. ·. ----
hoxe ten intereses 
QróQriós gu_e_n_o_n __ 
reRresenta Alianza 
PORUlar (páx. 12e13) 

Cuota Láctea 

Estas~ a ponto 
de conseguir a 
homologación 
.das · 
declaracións 
f eitas di ante da 
X unta .(páx. 11) 

'i -

CADA 4 MINUTOS ... 

SUMARIO 

O proxecto ·de- lei sobre as 
- Deputacións pretende acabar 
- · co clientelismo .. .. ... . (páx. 5) 

Un governo novo cuns orza·-
mentos vellos ............ (páx. 5) 

, Cariño, un novo concello para 
a ~Gal iza ..................... (páx. 5) 
En Euskadi, .un pacto ollarido 
as negodacións de Arxel . · , 
.. _ ............................... -... (páx. 6) 
Estréitase o cerco sobre ·o 

. GAL .......................... (pax. 6) 
Arxentína:- o sindicato cara-· 
pintad~ ... ~ .................. (páx. 7) 

. ' 

. ..,,.. ...... 

O centro da ,TVl:-G poderia 
reducjrse a corresponsalía ou 
desaparecer .............. (páx. 9) 
Preséncia en Europa das líñ-

. guas minori:iadas do Estado . 
.. : ................................. (páx. 9) 
En Cospeito, o crego deixou 
o bastón ·de íl)ando porque ·· 
non aparecía ........... (páx. :14) 
O tecido arte e ·cultura 
...... : ................ _ ..... ~ ..... _(páx. 1'7) 
A Galiza anglosaxona: expe
riéncia de ·Irlanda, por Alberto . 

· Avendaño ................ (páx. 18) · 

vendidos: no . 
t987 (páx. 17) 

Xosé Luis Méridez Ferrín e Rosa-
· li~ de Castro, nos· capítulos de 
narración e poesía respectiva
mente., son os autores qué máis 
libros en língua galega vencieron 
ao longo· de 1987, segundo un 
mostreo realizado por A NOSA 
TERRA en 9 das principais lit5ra
rias do pais. Ambos autores des- . 
tacan-ce recente "Bretaña Esme
raldina" e ao xa clásico "Follas 
Novas"? sendo ademais os úni
cos que conseguen situar nos 
primeiros lugares até· tres obras 
di{erentes . 

AEROL/NEASARG'ENT/M 5 
A CORUÑA RESERVAS TELF. 21 32 11 
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Vog111s: Francisco Carballo, Aurora Pereira, Eloi Villada, .Ma-· 
nuel Femández, Fernando Cuñarro, Xosé Mª Dobarro e An
tón Femández. 

Director: Alfonso Eyré López . 

Finalizado 1987 e co 31 c~mgreso ,do 
PSOE de por médio, os· portavoces ofi
ciais talan da "mellara paulatina da eco
nomía española'', de que se "comeza a 
sair do bache", etc. 

asi. Até 1981 Gal iza ia -escasamente por 
.riba· do estado en certos parámetros, 
máis a partir de?ta data a caída foi notá-

se investiu e canto se vai investir na Ga
liza? lrlvestimentoS, que sexan efectivos 
e · riqn só de liquidación-amortización 
dos postos de traballo destruídos. As 
cifras son escandalosas: 200.000 mi
llóns refrotaron Banca Catalana, 
600.000 recebe.u Rumasa, mantéñense· 
empresas con 14.000 millóns de perda 

Redacctón:Manuel Veiga, Gustavo Luca de 'fena. Xan Car-
~ª . ' 
Correspondentes e Colaboradores: Manuel Hortas VIiano
va, Antón Baamonde, Francisce> Carballo, Xesus González 
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M. Salgado, J.A.M., Xesus López Témez, Xoan M. Carreira, 
Xosé Lodelro, Femando M. Vilanova, Xesus Torres, Paco 
Arrizado, S.A. Suárez, Laxe Grande, Suso Piñelro, Domih-

bel. · 

~0~.P~~~ns~art~i~,?s~r~~qu~~sA~~l~~~=m~~~~º·c~~~~ Pésie a que a precariédade de dados 
sobre o que sucede en cada unha das 
chamadas comunidades autónomas é 
ainda notábel, irnos esforzarnos en sa
ber o que está a acorrer na Galiza, á 
marx·e de que a mera observación su
perficial nos dep.are o coñecimento de 
comarcas, outrora puxantes, . fundidas 
nunha proclama de sálvese quen poda 

O paro comezou a evolucionar a un 
ritmo máis· rápido. Entre Setembro do 
83 e Xullo do 87 o número-. de asalaria
dos na indústria na Galiza descerideu 
.de 147.300 a ~23.400 traballadores, un 
decre<;imerito notábel como se pode
ver. En· igual período o número. total no 
estado tivo un pequeno ascenso: de 
2. 728,400 a 2. 755.600. · 

· como Ensidesa. Só a ITT r-ecebeu máis 
créditos, 4.600 millóns, que todo o sec
tor naval. Só Linha cidade como Sagun
to recolleu xa un equivalente' de invesfi
mentos que supón a metade do total 
das reéebidas na Galiza. 

M. Femández Blanco, Vitar Vaqueiro, Antón Mascato, Xico 
Peña, Xoan M. Estévez, Manuel Lueiro Rey, Anselmo López 
Carreira, Hemán Naval, A. Cordero, Lupa Ces, Manuel Vilar, 
Francisco A. Vidal . Xavter 5eoane, Ricardo Rivera, X. X. Pl
ñeiro Cochón, Plácido Uzancos, Uno Braxe, Xesus Cam-

~~~ ~!C~mi:;~~~G~R~~~1~~~i1v~1~ªL'.dé~!~~~:~ 
d!fSO, Miro Villar, Manuel Santiago. 

Fotografia: Chus García, Mancho Rama, X. Marra, Che, 
X. M. Fontán,-X. L Diaz, Nelson Gómez, Mancho Iglesias, 
Alexandra Diaz, Xosé Luis Suárez Canal, Manuel Sendón, 
nno Viz. Xosé M. Albán, E. Reimóndez, Délmi Alvarez, Anxel 
lglésias, Tachi Castro. como é o caso de Ferrol. · 

No 1986 o medre do-PIB na Gal iza foi 
·do 1,9, no entanto a médi~ estatal era 
do 3,07. No 1987 fálase dun crecimento 
no. estado do ·4,3 ainda que esta cifra é 

Nos servícios a correlación foi á inver
. sa: Este sector, o único que incremen-

Se a crise afectou a queri realmente 
tiña as suas indústrias· obsoletas, caso 
de sectores importantes de Cataluña, 
do País Basca e Madrid, dúcias de mi
les de millóns foron empregados n? mo
dernización. Hai razóns para pensar que 
agora a crise -está a ser transferida á 
Galiza, economía dependente que ve 
pechar as empresas máis modernas, 
caso de Astano ou Sidegasa. 

Ilustración: Xosé Lois, Pepe Carreiro, Cal i, Calros Silvar, Fe
rreiro, Feto, Xúlio Gaioso, Anxo Baranga, Tokio, Hermida. 
Axéncias: Novosti, ADN, Prensa latina 

. tau o número de asalariados na Galiza, 
onde a i~fraestrutüra existente er? pe- · 
quena, está a medrar en todo .o mundo. 
No caso gaiego este foi un .elemento 
amortiguador da ·crise. Pero ·cal pode 
ser o futuro cando os sectores primário 
e. secundário', _xa débeis, están a ser 
destruídos? Sen unha pase na produ-
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·discutida por alguns sectores como de
másiado e1evada. No caso da Galiza en
contrámonos máis unha vez cun déficit 
de dádos,-sintomático quizá.doutras ca- . 
réncias, mais todo aponta a que a mé
dia galega continua bastante po·r baixo 
da estatal. · 

Non se pode afirmar ·sen' embargo 
que nos últimos anos isto fose sempre 

. ción, os servícios son unha fonte de es
caso porvir.. · 

Os sindicatos· fanse, por o~tra parte, 
todos os dias a mesma pergunta: Canto 

A periféria paga as crises do· centro, 
como Latinoamérica pagou o crack do 
29. A etap·a de estabilización económica 
da que se tala en Madrid non nos alude. 
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1 cartas 
O ENSINO DA RELIXION EXB e só é no BUP cando o alum-
Mándoll~s esta carta xa · que non no pode escoller entre a asignatura 
estou totalmente dacordo co ex- de Rel.ixión ou a de Etica. 
pasto nun artigo do númeró 327 de No segundo ponto do artigo fai · 
A NOSA TERRA. Estiven dubidan-
do sobre a cuestión de escribirvos . · a seguinte afirmaéión "( ... ) ás ve.ces 

-comenta un ensinante- o · ab
ou non e ao remate coidei _que qui- sentismo dalguns mestres que se 
zais a miña carta permitiria clarexar negan a dar duas horas de relixión 
alguns pontos. á semana provoca o envio dun sa-. 

As miñas discrepáncias có autor cerdote. No EXB, o feito de que se-
do artigo que trataba a cuestión re- xan prof~sores laixos os ~quie se 
lixiosa no EXB; caberia resumilas oc't,ipen do ensino da Doutrina Ca-
nestes pontos: tólica é u_nha maneira de asegurar 

1° Enfoque da matéria un tratamento menos da matéria 
2° Inexactitudes cometidas no en xeral". Vaiamos por partes. A 

artigo · asignatura de relixión deberá ser 
impartida, ao igual que as outras, 

Sen negar os numerosos abUsos · ·por un ha persoa que sait5a o que · 
que fixo e que ainda fai a lgrexa fai. E os que saben o que tan (e de 
sobre a povoación, teño que dicer qué talan) son os sacerdotes/teólo-
que GL T ao enfocar o tema estivo gos. lso se tratamos . a Relixión 
desenrolando unha postura un tan- como unha asign·atura seria e non · 
to esaxerada; fálase no antetítulo como a "maria" que sempre foi. E 
de "misas nos recreos, confesións ·para .que non' se pense que o pro-
nas aulas e coaccións de feito con- fesor de relixión. (teólogo) é unha 
tra a eleición da ética". Xa nistes causa normal é corrente aí ternos 
· comenzo o aufor empeza a adoitar o que faria: 3 anos no Instituto de 
unha postura anticlerical ou, se Teoloxia e 2 anos de Peqagoxia re-
queremos talar de maneira xenéri- lixiosa (páxina 249 do libro de Car-
ca,.>·antirelixiosa'. esta postura ma- - los de la Fuente Gómez "Todos los . 
nifestarase ªº longo do artigo. estudios y carreras"). . 

. · Coido que GL T te.ntou c;la·r un en-. Entón c~be resumir qt:Je "o trata-
foque das "escalas rnrais, ·aquel as mento menos moraffsta" é facer 
nas que a influéncia do ensino reli- estar ·aos cativos ·ese.citando par-
xioso dos pais supón un freo áo to- vadas · a un calquera, -polo que Cé?--

. tal desenvolvimento dos cativos beria suprimir o ensino da asigna-
. por medo a represálias por parte ,tura,. non si, GL T? 

do estamento caciquil ou simples-
mente por non querer enfrentarse Outro-erro é o referente ás "listas 
ao "qué d,irán" dos vici6o~. negras para: as primeiras comu

nións e confirmacións". Se o colé-
Por outra banda, non sei a que _ xio é relixios~ e est$, levado por sa-

ven a Grítica que fai contra Savater cerdotes,. eles mesmos fan a pre-
ao Hnal do artigo, pois é un autor paración para tal cerimónia · a 
deslindado totalmente da cuestión aqueles alumnos que asi ·O dese-
que .se plantexa no artigo; se GL T xen; non existe nengunha . traba 
coida que as criacións filosóficas para aquel que o fai na parróquia 

r 

me para o desenvolvimento da Ga-
liza. · · 

ºRematando, e talando ·de isen
cións Jiscais, ¿sabe vostede, GL T, 
que nen os· militares, nen a Empre- · 
sa Nacional Bazán xunto co clero 
non pagan' contribución? Faga arti
gas sé~ios, que iste que ·teño nas 

·mi ñas mans é . máis un canto de 
moros e. 'cristiáns ca algo divulga
tório. . · D-

AFONSO RODRIGUEZ (Ferro!) 

REFORM.SMO 

Escrebo esta el.para denunciar 
o reformismo q · aixo unha apa-:. 
riéncia de raclic 1 ·mo veroal, non 
deixa de ocultarse na carta firmada 
pbr Manuel Carneiro no rjúmero · 
331 de ANT. E isto por varias ra
zóns fundamentais. 

En primeiro lugar· hai ·que sinalar 
o tono pseudo-críticO, pero no fon
do de camaraderia "nacionalista" 
entre Carneiro e os supostamente 
érit[cados do . concello de Fene. 
Nótase ás leguas que aí hai polo 
menos "uns compañ~iros de via
xe" que por m~is que discrepan 
pretenden levar as augas, e . con 
eles a todos nós, ao mesmo rego,-

. fuxindo sempre, iso si, da verdade 
que precisamente por selo é clarifi
cadora e revolucionária. 

Reférese Carneiro á pouca grá
cia que tiveron as Xornadas do Hu
mor de Fene, aos convidados etc., 
pero esa crítica, se de verdade se 
pretende consecuente, non agacha 
un éngano . . O honesto e o revolu
cionário, pola sua parte, seria dicer 

cia aos verdadeiros revolucionários 
dos que non o son. 

Chámaslle, na tua carta, asesino 
a Franco, pero quera dicerche que 
con iso non enganas a ninºguén. 
Assasino é un calificativo indivi
dualista -calqueira psicólogo po
deria dicercho- Trtase dun termo 
pequeno burgues por tanto. O cali
ficativo político é o de xenocida. 
Ou acaso · Franco foi culpabel dun 
asasinato, polo cal deberia ser tra
tado de delincuente, e non a cabe
za principal dunha.sublevación que 
causou a marte dun millón de per
soas, entre elas moitos galegas 
que encheron as nasas cunetas, e 
os nasos camiños durante os anos 
do "glorioso alzamento"? Pois ben, 
a m_orte premeditada e executada 
por un carpo organ izado é, polo 
tanto , política. Trátase, · nen máis 
nen menos, que dun xenocídio e 
asi é cor:no hai que decilo. 

Para non extenderme mais vou 
poñer un último exemplo, dos moi
tos qüe poderia extraer da tua car
ta. Criticas a exposición de revistas 
como La Codorniz, revista que 
nunca se atréveu chamarlle as 
causas polo seu nome, coa des
culpa de que estabamos no fran
quismo. Pero é que, segundo ti, as 
de agora son mellores? Coñeces 
algunha revista de humor actual 
que esteña nidiamente ao servício 
das clases populares? Gostariame 
saber que dis ou, senón, porque 
non fas referéncia a isto? 

sua idiosincrásia, orografia, povoa
ción dispersa ... fan da radio-difu
sión o mellor meio de comunica
ción posíbel máis que a prensa ou 
a complexa televisión. 

Por iso, Promocións Culturais 
Galegas, S.A., que vostede presi
de, deberia plantexarse criar a 1 a 

cadena de rádio galega en línguq 
galega e con carácter comercial, 
nunha iniciativa similar á desenro
lada con éxito en Cataluña como é 

, ·a cadena 13 vinculada ao diário en 
catalán "AVUI" e con emisoras en 
todas as comarcas catalanas. 

Seria, portanto, desexábel que 
.Promocións Culturais Galegas S.A. 
participe no concurso que en datas 
próximas vai convocar a Xunta de 
Galiza para adxudicar novas emi
soras de rádio no tei:ritório galega. 

Galiza necesita unha rádio en 
galega á marxe das iniciativas pú
blicas (RTG, RNE ... ) demostrando 
que é factibel e viábel unha rádio 
comercial en galego xa que o 59% 
da povoación (segundo estudos 
fiábeis) aceitaría unha rádio en ga
lega que, a diferéncia da prensa 
escrita, é moito máis viábel e ren
dábel na língua da nasa nazón, 
que ademais se viria favorecida 
polos ~scasos custes de monta_xe, 
instalación e produczón das equi
pas de rádio-difusión , sobre todo 
en FM. 

.· 

ou do xeito ·que sexan son suscep- . mi pen non quere facelo. A cerimó-
. tíbeis de crítica _poderá facelo nun _ nia da Primeira Comunión faise, 

artigo específico nón que desenro- por regra xeral, aos 9/10 anos e a 
le tal tema e· non -facer como fixo .esa idade é a mentalidade dos pais 
unha misturanza de causas que - o que fai que se faga a cerimónia 
non leyan a ningures. Xanto con ou non no seu tillo . . 

Critico as tuas opinións, porque 
as considero moito máis perigosas 
para un verdadeiro revolucionário. 
Os Concelleiros de Fene xa non 
~ngana.n , a ninguén, pero xente 
9oma t1 e a que trae. a confusión e 
o pactismo ao verdadeiro movi
mento revolucionário que alguns 
tratamos de construir. Con coerén
cia, iso si. o 

XE$ÚS IGl:ESIAS (Ourense) 

o que deberia estar xa claro, isto 
é: Póde convocar unhas "Xornadas 
do Humor" un concelló que se 
chama nacionalista e supomos que 
-de Esquerda, cando esta aí a re
conversión, o paro que tan profun.:. 
damente afecta a esa comarca, 
centos de traballadores que non 
teñen que levarse á boéa, famílias 
enteiras condenadas á miséria pala , 
burguesía e a oligarquia española 

·e colonia.!.? _ - RÁOIO . 

O Proxecto de Promocións Cul
turais Galegas S.A. consistiría en 
criar unha cadena de emisoras en 
F~ de carácter comercial, como 
Cadena 13 - Rádio Avui "la rádio 
comercial en catalá", e con estu
dos e emisoras nas principais vilas 
galegas: Verin , Carballiño, Betan
zos, Sárria, Burela, Noia, O Barco, 
Monforte, Santiago, Lugo ... e con 
estudos centrais en Vigo Sede So
cial de Promocións Culturais Gale
gas S.A. e de ANT. As vilas consti-

. tuen o núcleo de povoación máis 
importante na nosa terra, máis que 
as grande_s cidades e onde se tala. 
e sinte mef¡.is na nosa língua, daí a 
impo.rtáncia de asentar~e nelas. 

isto, non sei a qué ven identificar a 
Savater coa moral de Nietzsche (a A Confirmación, pola cont~a, fai-
sua identificación -entre moral de se normalmente ao$ 18 anos e re-
señares e moral de escravos) e fa- quire un periodo de preparación 
lares tamén na mesma frase do que abala entre 1 e 3 ano·s. A pre-
fundador do fascismo na ltália. paración é totalmente independen-
Coido que aqui GL T estivo un tanto te do coléxio xa que se fai na pa-
desafortunado, pois se o artigo até rr:óquia ou en organiza,cións como 
aqui podia .1erse, trocase desde na chamada "Ca:tecumenado .Xu-
ese ponto· nun "sobre-sorpresa" venil". 
onde non se sabe o que se vai to-
p¡;ir. . . ¡. . • • ·auix~ra que se podera aclarar 

que . é o ... viV"ere pericólosamente" 
. Todo isto reflexa, polo menos de Mussolini, xa que non ·Sei o que 
segundo o meu parecer, que o arti- . é, e menos cando é (segundo GL 1) 
go non tivo nengunha outra inten- un "produto posmoderno", de auxe 
ción que _a de encher unha páxina entre Nietzsche e Savater. · 
do semanário. 

E deste xeito aparecen.. temas·de 
A respeito do ponto segundo co- interés para GL T que non foron tra-

mezo 'por aclararlle· a GLT que o tados nas aulas e que calquera ao 
ensino relixioso ·é obrigatório no _ lelo cree · que son 'de interés enor-

Non ternos aí ben perta o cáso COMERCIAL GALEGA 
clarificador do Cason, exemplo qe 
irieptitude dos gobernantes e da Estimado Sr. Sánchez Iglesias: 
marxinación e espolio ao que dia á O Director Xeral de Meios de Co-
dia se ve condenada a nosa na- municación Social da Xunta da Ga-
ción? Por· non falar das agresións liza, Sr. D.· Manuel Gens Montes,· 
á nosa língua, asoballaaa alevosa- ven de remitir ao Ministro de 
mente, unha vez ryiais, polo gober- · Transportes, Turismo e Comunica-
no de Madrid. E lexitim·o enton oións un plan de instalación de 72 
despilfarrar os cartas dun concello novas -emisoras de rádio, en FM, 
qüe deberia estar ao servício do na Comunidade ALitónoma de Gali-
povo en cousas como . ó humor, ao z~L Este plan contempla a criación 
que, para colmo, Fene ten dedica- . e posta en . marcha de . novas ~mi~ 
do un museu que pagan todos os soras ·de rádio na Galiza tanto nas 
viciños? Ou é que.todo agora é fri- grandes cidades como nas gran-
volidade e posmodernez, ·e ti ir:i- des comarcas e vilas para atender· 

· . cloido Manuel Carneiro, por móito ·a demanda social existente de na
que fagas críticas ~'leves" pero que . "'.ªS emisoras _no pqís galego, ;<a 
non van ao fondo dos v,erdadeiros que o último concurso .de canee- . 
problemas. Sospeitoso? Non eres? sións data xa de Xuño de 1983. 
Porque ir ao fondo é o que diferén- Vostede sabe que Galiza pola 

Como seria unha rádio de carác
ter comercial, independentemente 

. de que tamén sexa cultural e musi
cal, para os anunciantes haberia 
importantes reducións de tar.ifas se 
a publicidade fose en galega. 
. Hai experiéncias .positivas de 

- programás en galega en emisoras 
comerciais. Por que non criar unha 
cadea de emisoras de rádio inteira- · 
mente en galega e ademáis con 
carácter comercial, cultural criati
vo, musical, divertido ... ? 

Esperemos que Promocións Cul
turais. Gale,gas S.A. se decida a pór 
en marcha· este grande proxecto 
que-Galiza necesita esperando que 
ao longo de 1988 se vaia facendo 

. realidade. · 
.Recebede un cordial s.aúdo. O 

F.V. (C~ceres) 
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Nen a Administración 
autonómica nen o -
Ministério español de 
Transportes e 
comunicacións saben o 
número do total --de barcos 
que navegan anu~lmente 

· rente a Fjsterra, por águas 
de domínio exclusivo, ou a 
natureza destes · 

carregamentos . marítimos. de córe_nta mil barcos por 
Distintas valoracións de ano. Alem·aña Ocidental~ 
aseguradores Coinciden . Inglaterra e Fráncia 
nun cálculo de máis de cen . producen, segundo a 
-barcos dia, o que fai de · estadística .do ONU, dous . 
.Fisterra b segundo lugar de tércios dos produtos . _· · 
recalada (achegamento á -químicos 'do mundo, que 
vista_ de c~sta P?r~ · -exportan en ~oa parte polo 
reconecer a pos1c1on dun derroteiro de Fisterra. 
barco) no mundo, con perto 

Proflsionais da Mariña _Mercante reclaman duas estacións 
de vixiánciá e següimento no Norte e no Sul · ,Os seguros de r~sponsabilidade non cubren as catástrofes prov:ocadas po

los produtos qu1m1cos embalados sen que a calidade dos envases se teña 
en canta. 

Por Fisterra pa~an a·nualmente • dous tércios 
da produción total ,da ·-indústria quíinic~f pesada 
Un asegurador consultado citoÚ 
o estudo publicado hai agora dez 
anos (5 de Novembro do 78) polo 
Instituto de Oceanografía. Neste 
traballo calculábase que a canti
dade de petróle·o transportado 
por mar', a rentes de Fisterra, 
equivalia a case oito millóns de 
barris diários. Daquela o Instituto 
calculou o paso á vist'a da nosa 
costa de máis de 19.000 petro
leiros por ano. A esta cifra habe
ria que engadir os oito mil bu
ques mercantes entrados (se
gundo a dirección de Portas e 
Costas do MOPU) en portos ga
legas no mesmo prazo e unha 
cantidade de naves abandeira
das en todo o mundo, con carga 
xeral, en tránsito pala rota maríti
ma de Fisterra. 

Carga perigosa 
Fretadores e aseguradores res
postan con todo xénero de re
servas á pergunta de que parte 
deste rio de barcos mercantes 
transporta á vista de Fisterra car
ga perigosa. O grupo británico 
Imperial Chemical Industries (ICI) 
declarou en Setembro do ano 
pasado que estaba a exportar o 
sesenta por cento da sua produ
ción total. O grupo precisou ta
mén que a meirande parte des
tes envios estaban a facerse por 
transporte marítimo e que a Eu
ropa continental era só destina
tária dunha cantidade mínima 
deste total. A estadística anual 
da ONU sinala que Fráncia, ln-
glaterra e Alemaña ocidental es
tán a producir máis de dous tér
cios dos produtos químicos que 
consume o mundo. Por outra 
parte, é precisamente este sec
tor · da indústria europea o res
ponsábel principal da produción 
mundial da chamada indústria 
químicá pesada (a que produce 
benceno, fenol, etileno, vinilo e 
derivados). Unha parte desta in
dústria emprega como matéria 
prima o petróleo transportado 
neses 19.000 tanqueiros que se 
citan no estudo do Instituto de 
Oceanografía. Galiza é polo tanto 
a charnela ou machafémia desta 
indústria europea que recebe pe
tróleo e exporta produtos quími
cos. Do feito de ser o mar a via 
case exclusiva de comercializa
ción destes produtos resultan 
concentracións verdadeiramente 
altas e anómalas na natureza de 
produtos tóxicos e corrosivos. A 
capacidade dun barco non se 
pode comparar palas suas mag
nitudes coa de nengun outro 
meio de transporte. Consecuen
temente tampoüco poden com
petir cos fretes dun-barco as tari
fas de superfície ou as de trans
porte aéreo. Estas cantidades e 
frecuéncias fixeron po~íbel de
sastres coma os do Polycoman- · 
der (1970, 10.000 toneladas de 
petróleo), Erkowitt (1970, dóus 
mil bidóns d_e pesticidas d~ . mer- . 
cúrio), Urquiola (1976, 110.000 

· toneladas de petróleo), Andros 
Patria (1978, trinta. mortos e 

A d_iplom.áci~ ~en obse~ado unha a9t_itude pasiva e inoperante nas conferéncias internacionais para determinar 
as mdenrzac1ons por ac1dentes mant1mos. Na foto o Mitera Soti[ia embarrancado en Bens 

50.000 toneladas ae petróleo), Contaminación ao lonxe 
Viking (1980, 50.000 toneladas 
de cloruro potásico), Afrodita P 
(1981, 140 toneladas de fuel e 
unha cantidade non determinada 
de bidóns con produtos quími
cos) asi como o Casan, con dez 
mil toneladas de produtos corro
sivos e tóxicos. 

Para o Goberno central, que Fis
terra sexa a rota principal para a 
exportación de dous ·tércios pro
bábeis da indútria química pesa~ 
da mundial traílle pouca conta 
porque a contaminación qu~ se 
poda producir non lle cadra mes-

1 O rio vai linipo 
A desprotección da Galiza ante o_ risco do transporte de subs
táncias perigosas e nocivas está agravada por unha lexislación 
internacional na que priman os intereses dos grupos de pre- · 
sión. Na última .conferéncia internacional que convocou a Orga-

. nización Marítima Internacional para tratar do asunto en 1984, 
os votos primaron as indenizacións para os casos de acidentes 
de barcos que transpo·rtasen produtos químicos a granel. Pola 
contra, decidiron que as_substáncias transportadas en carga 
embalada poderian só en casos extremos, causar danos de 
proporcións catastróficas. Este argumento deixaba a salvo de 
pagar fortes indenizacións mediante un acorde internacional a 
armadores como o do Ca~on. Os esforzos para conseguir co
brar legalmente o alto -risGo que supón este transporte foron da 
ltália e Fráncia. A meirande parte dos países asistentes consi
derou que ·a lista de substáncias perigosas e nocivas deberia 
ser limitada, con especificación do tipo de barco -que facia o 
transporte e as condicións de navegación. ltália apresentou os 
casos dos barcos Cavtat e Klearcos, semellantes aos do Ca
san, como proba-<dos riscos que para ·a povoación e· o meio 
natural supón o transporte de produtüs químicos en emba)_axe. 

. O alcalde de Dusseldorf advertia recentemente que todo ci
dadán ao que surprendese nadando no Rhin seria considerado 
culpábel de ii 1tento de suicídio. O rio é a fonte da que están a 
servirse de água vinte millóns de europeus e contén, segundo 
certas _análises, até 2.000 produtos químicos diferentes (cromo, 
chum.bb, arsénic.o e mercúrio, entre outros). O seu defeito é 
que pasa por sete -países. Ao seu lado, no Támesís comeza a 
haber problemas cos _que pratican esqui acuático. E~s b mesmo 
problema das águas galegas, que por moito que sexan de do
m ínio legal exclusivo están visita.das por cen países. A febleza 
extrema da política exterior de Madrid, e a sua neglixéncia con 
este corredor marítimo internacional fai .das águas de Fisterra 
un rio de irresponsabilidades semel.lante ao Rhin . D-

, r 

mo' á beira. Só asi se poderia ex
plicar a inexplicábel pasividade 
da diplomácia española nas con-. 
feréncias de Bruxelas (1957, so
bre JLimitacíóR da Responsabili
dade dos Armadores no Trans
porte de Substáncias Nocivas ou 
Perigosas) ou na de Londres 
(1976, sobre Limitación de Res
ponsabilidaqes para Reclama
cións por . Acidentes Marítimqs) 
que hoxe regulan as compensa
cións por sucesos coma o do 
Casan. · 

Segundo estas duas conferéri-
· Cias, dominadas polos grandes 
grupos de presión do ·sector, a 
responsabilidade dun armador 
chega exclusivamente á niorte 
dos tripulantes ou aos danos 
producidos na carga. A única ex-

O Direito Públlco Internacional favo
rece o envió de productos químicos 
en detalle. En caso de catástrofe a 
responsabilidade do armador está 
limitada "'ás martes que se podan 
producir 

cepción seria un erro ou a negli
. xéncia do próprio armador como 
causa principal do acidente. 

A iniciativa de inovar a lexisla
ción sobre esta história universal 
da infámia do transporte de vele
nos por mar, non foi de España 
senón dos concellos de Brest 
(Bretaña) e Tyne and Wear (Ingla
terra) que abraiados polo desas
tre do Amoco Cádiz (1978, em
barrancou nuns cons da Bretaña 
e prodúCiu unha marea negra de 

_ 230.000 toneladas de petróleo, a 
máis grande contaminación cau
sada por un accidente de mar) 
convocaron á Comisión de Tra
ballo sobre Contaminación Marí
tima do Consello Europeu de 
Municipalidades de rexións (que 
representa a 40.000 concellos e 
onde ten voto o de Vigo, entre 
outros). 

Dous int~ntos prévios 
A .reclamación dun corredor de 
recoñecimento internacional 
para o tránsito de mercantes, 
que acaba de facer o co'nselleiro 
de. Pesca, Rodríguez Peña, non 
será viábel se n91) valora previ~-

. mente o ·número de barcos que 
pasan por este corredor e a na
t~reza da carga que transportan. 
Entre os profisionais da Mariña 
Mercante desconfíase da im-

. plantación de derrotas predeter
minadas se esta medida non vai 
acompañada da introdución dun 
servício de vixiláncia efectiva, (ler 
dedaracións do Delegado para 
Galiia do Coléxio de Oficiais da 
Mariña Mercante a ANT nº 331), 
semellante ao Coast Guard do 
Canadá. De feito, Fisterra tivo un 
primeiro separador de tránsito a 
partir do ano -65, cun corredor 

. Sul-Norte que pasaba a cinco-~ 
millas de .Touriñán e outro para 
os rumos Sul -a quince millas. 
Despois do · acidente ·do Andros 
Patria (31 de Decembro do · 78, 
trinta mortos e 50.000 'toneladas 
de petróleo vertido), ·este separa
dor trasladous~ a quince millas 
para ó rumo Sul-Norte e a vinte
cinco para os barcos que nave
gan cará o Mediterráneo, o Gol
fo, Sulamérica e Suláfrica. A Ma
riña de Guerra (non existe autori
dade civil con xurisdición sobre 
a beiramar) non exerceu nunca o 
di.reito de visita sobre nengun 
barco, por comprobar se o mani-

- festa de cwga correspondia ao 
declarado ou por obrigar a nave
gar pala derrota estabelecida e 
sinalada nas cartas náuticas. É 
evidente que esta ausénGia de 
coerción minoraba a efectividade 
do separador. Tampouco o Go
verho central pedia a cabeza por 
levar ás coríferéncias internacio
nais especialiiadas este xénero 
de regulacións que abrigan a ter
ceiros países no caso de seren 

- aprobadas. 
De feito, cando chega o aci

dente do Casan, as autoridades . 
españolas recollen apresurada-

- (pasa á páxina seguinte) 
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(ven da páxina antenQ'1 D d -4 BSB 
mente que a obrigatoriedade de . es e 1 

navegar p_olo separador de trán- A prática de seguir derrotas pre-
sito marítimo de Fisterra prescre- determinadas é do ano_ 1898. lm-
bera había tempo. Corresponde- puxérona primeiro as compañías 
rá á investigación xudicial deter- . nayieiras que explotaban serví-
minar en que data se publicou .a · · cios de pasaxe na travesja do 
tal anulación que limita drastica- Atlántico Norte. Na Convención 
mente. as responsabilidades do de Seguridade de 1960 vários 
.armador do Casan, ao facer de- governos comprometéronse a 
saparecer- do _sumár_io unha ne- presionar sobre _os armadores 
glixéncia· fundam~ntal: navegaba dos barcos de pasaxe que cru-

. a menos de nove millas da costa zaban o Atlántico para que se-
cando lle foi romper un contedor guisen determinadas derrotas 
con sódio metálico na coberta. · nos pontos de éonverxéncia de 

O, heroismo· 
dos· 
despreyenidos 
Nunhas declaracións que se .. 
fixeron tardar (quixo manter 
siléncio sobre. a actuación 

.d_o barco qÚe manda) o cápi
tán do Remo/canosa 5 anún
cia que vai querelarse,contra 
o Coléxio Oficial da Mariña 
·mercante por .acusalo de ne- i 

. glixéncia. O capitán do Re
mo/canosa di que a sua tri
pulación merece medallas e 
non críticas. : "Xente coma 
esta merece unha medalla e 
non ser vituperada como foi 
a tripulación c;Jo. remolcador. · 
Intentos houbo de chegar
mos ao re·molque, pero o ar 
que se respiraba coutaba as 
nosas forzás. Asi de simples: 
non salvamos o Cason por
que nos faltar.on as forzas e 
xa veremos que corsecuén
cias terá para a nOSél saúde 
o ter respirado aquela at
mósfera tanto tempo". 

Non se explica por ~ue un 
barco subvencionado pola 
Administración para salva-· 
mento- na costá galega non 
dispón de traxes protectores 
e máscaras, como levan a 
bordo as tripulacións dos re
molcadores holandeses, por 
exemplo. O 

maneira de governar un barco 
que navegue por dentro ·dun. dis
positivo de separación aprobadQ 
pala OMI.· 

tránsito . . No ano 61, · Alemaña, 
Fráncia e Inglaterra instituiron ó 
separador de Dover e estudaron 
por xunto outras propostas de 
regulamento de tránsito para 
áreas con risco alto de abordaxe. 
A meio da Orgariización Marítima 
Internacional (OMI), organismo 
especializado das Naci.óns. Uni- · 
das en. asuntos marítimos;· deter
mináronse derrotas e espácios 
marítimos a evitar por certo tipo 
de barcos. A regra 1 O, do Regu
lamento Internacional para ·.Pre
venir as Abordaxes, prescrebe a 

Unha ollada ás encrucilladas 
marítimas ·da Europa revela a 
existéncia de vintesete separa

. dores de tránsito oos que só 

. nove están na mar ·de Irlanda. 
Todo o Canal° da Manga está 
protexido · con separadores e 

. centros de observación do trán
sito marítimo por radar, precisa
mente ~ na siñgradura dos graf)
des p·etroleiros. Quessant, na ex-

/ 

Por unha garda costeira 
O regulador de tránsito maríti-

. mo que a Xunta vai. propor ao 
Comité de Seguridade Marít/.:. · 
ma da Organización Marítima 
Internacional pode demorar 

• non máis de seis· meses se se 
apresenta con tempo ás con
feréncias internacionais perió-" 
dicas -que · programa este 'or
ganismo esp·ecializado d9s 
Nacións Unidas.: Unha vez 
aprobado, o re.guiador cítase 
através dos servícios hidro
gráficos de todo o mundo .e · 
pasa a formar parte da carto
grafia. Contodo, 'os profisio
nais da Mariña Mercante en
tenden que só cun radar de 
·seguimento ·e un ha garda cos
teira poderá facerse efectivo o 
cumprimento dunhas derrotas 
predeterminadas. · 

Este persoal especializado 
no seguimenfo do tránsito 
marítimo de recal_ada, estaría 
organizado nunha estrutura 
semellante á da-Coasl Guard 
de Canadá ou Estados Unidos 
que ten a dobre función de vi
xiláncia e salvamento. Coor
dena todos os elementos e 
entidades que interveñen nun 
salvamento para criar unha 

- garda de costa. Esta dirección 
centralizada (dep~ndente do 
Governo autonómico), · paria 
en relación aos remolcadores 
pr~vados, a Cruz Verme/la do 
Mar e aos meios que se cria
sen a partir da recente iniciati-

va do Conselleiro de Pesca. 
Reclaman tamen os profisio-

. nais o estabelecimento con 
Protección Civil de casos de 
evacuación , o contrato con 
técnicos doutros países para 
o adestramento no servício de 
salvamento co obxectivo de 
prescindir pa_ulatinamente do 
voluntariado. 

Moitas opinións do sector 
conveñen en que os dous re-
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trema ocidental · da Bretaña, se
guido do dos Casquets, por fóréJ. 
de Ch.erburgo, o do paso de Ca
lais, os acesos ao Hoek ·van Ho
llánd e .o de Terschelling e os · 
·acesos ao Elba. No ocidente pe
ninsular dispón. de separadores 
Portugal nas Berlengas, o ·cabo 
Rocha e o cabo San Vicente. Es- ~ 
paña só ten recoñecido o sepa
rador . do Banco del Hoyo por 
frente de Huelva na entrada do 
estreito de Xibraltar. O 

G. LUCA DE TENA 

molcadores que hoxe operan 
desde o Norte e Sul da Galiza 
abondan para o servício de 
salvamento da costa. Faltan, 
cqntodo, senllas estacións de 
seguimento no Norte e Sul, 
que fagan observar a navega
ción polo balizamento obriga
tório e que dispoñan de heli
porto, servicio médico, siste
mas de radar e barcos pró
prios. O 

libraría • 
coucero 

somos coñecidos 
na Galiza inteira ., 
pola nosa 
especialización 

·en 'libros 
ga.legos 
e portugueses 

Praza do Libro 
Tel. 26 63 77 
A CORUÑA República 

de El Salvador, 9 
Tel. 56 58 12 
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Peílllanéricia e dupliéidade adnifnistrativa 

O proxecto de Lei sobre 
.· as Deputacións pr~tend~ 

. . . . : 

acabar ·co · · Clien.telishlo 
A Xunta aprobou o Proxecto 
de Lei de Gciordenación das 
Deputacións que, de non 
sofrer niodificacións, 
recortar.á o poder das 
corporacións provinciais. 
Ainda así permanecerá a 
duplicidade de 
administracións e de 
estruturas, regulando 
somente as relacións entre 
o órgao autonómico e o 
provincial. 

O Proxecto de Lei de Coordena'"' 
ción das Deputacións deixa ain
da sen determinar o verdadeiro 
alcance desta Lei, quedando a 
expensas das disposicións que 
desenrolen a acción pública. 
Marca un principio asi e todo: 
que as competéncias políticas 
son as do Estado e as da Comu
nidade Autónoma, considerán
dose que a autonomía das Depu
tacións é meramente administra
tiva, cuxa labor é supervisada 
pola Xunta e, en última instancia, 
polo Parlpmento. 

Vai asi o espirito deste proxec
to de lei intentar evitar que a De
putación se convirta nun contra
poder ou nun poder en si, a
maioria das veces clientelista, 
desde o cal na actualidade .está 
atrincheirada a direita caciquil 
galega . . 

Esta parece ser a intención e 
o alcance último do actual pro
xecto, pois seguirá existindo 
unha duplicidade administrativa; 
con competéncias superpostas 
ainda que sexan coordenadas. 
Trátase dun proxecto que emar
ca as relacións dentro dunha su
peditación provincial pero que 
non racional iza nen simplifica as 
administracións. 

Estas relacións e coordena
ción, asi como o poder político 
provincial (no que existe tamén o 
anacronismo dos Governos civis) 
vai depender fundamentalmente 
da correlación de forzas existen
tes no Parlamento, e da afinida
de existente entre os rexentes 
das Deputacións e os da Xunta. 

Unha lei que queda 
curta 
Asi, a lei parece nascer totalmen

de articular unha nova estrutur~ 
administrativa galega, xa non tan 
só acorde coas necesidades na
cionais, senón coas próprias . 

. dunha administración autonómi-. 
ca. 

Non se foi capaz neste pro"' 
xecto de falar da asuriGión de 
competér:icias, como aparece na 
mesma lei andaluza, ·ainda que 
aproveite desta a parte do arti~u
lado que concreta a criación de-

. comisións de cooperación pro
vincial e outra mista de transfe
réncias ~ que será paritária Xunta
Deputacións. lñclinouse o Pro
xecto, neste sentido, pola lei va
lenciana que recolle .as liñas 
mestras para levar a cabo unha 
actuación coordenada. 

Na lei galega aparece, iso si, 
unha novidade que non recolleu 
as duas citadas anteriormente: 
cando non exista acordo· será o 
Parlamento quen dirima as dife
réncias mediante unha votación 
en pleno, no tocante -aos traspa
sos de meios e servícios de per-

. soal , técnicos e financeiros ; poi~ · 
os orzamentos das Deputacións 
estarán unidos aos da Comuni
dade Autónoma, pero elas farán 
os seus próprios plans que serán 
supervisados pala Xunta, e acei
tados ou non, segundo cumpran 
as directrices. emanadas ·da 
coordenación. 

En suma, qué a Xunta tutelará 
as corporacións provincia is, pero 
estas seguiran realizando idénti 
cas funcións que até agora, ain
da que tjisminuía a clientela. D 

A.EYRÉ 

te raquítica para as necesidades Vitorino Núñez 

Cariño xa é" indeRendente 

Galiza canta. 
· Cun novo concello 

Cariño segregouse de Ortigueira 
pondo fin a unh~ reivindicación 
secular. O lema "O .noso concello 
é Cariño", fíxose realidade. Ago
ra xa non terán que percorrer os 
20 quilómetros que separan este 
porto pesqueiro de Ortigueira. 

Segundo o C6nselleiro da Pre
sidéncia González Mariñas "a 
medida ten carácter excepcional, 
e non debería de seryir de prece- · 
dente _para nengun oufro caso". 
Quer asi . cortar algunha ánsia 
"separatista" máis, das que ani
ñan na Gal iza pola rivalidade· en
tre dous núcleos povoacionais 

· que compiten pola capitaliqade 
· , do município ou por partes dos 

· concellos que se consideran 
abandonadas. 

Esta segregacjqn supor~ que 
até. as próximas eleició.ns munici
pais Cariño estará r:exido por 6 
concellais do PSOE, 4 lndepen-

dentes de Galiza, 1 do BNG, e ·1 
da candidatura ,propiciada polo 
Alcalde de Ortigueira que, preci
samente, se apuña á constitu- · 
ción do novo concello. -

. . 
Esta comisión xestora, segura-

mente esta~á presidida por Xosé 
Luis Armada Castro (PSOE), que 
é presidente até agora da Aso
ciación Viciñal "San Bartola", ca
nalizadora, nos (tltimos anos, das 
inquedanzas (le ::;egregación; es
tará integrada de acordo cos re-. 
sultados eleitorais dos últimos 
comícios, rexistados nas· mesas 
instalaC;Jas nas parróquias que· 
forman o novo concello. · 

·Ortigueira continuará, até as 
próximas ele-icións co mesmo 
número de concellais, producín
dose un córrimento nas listas: 

Cariño terá agora 5~181 habi
tantes e Ortigueira 11.061. - D 

GALIZA POLI!ICA/S 

. ·confirrna11. gue na QOI ítica galega nen hóubo nehgún ·xi ro 
- . - :- - - - -

Un governo novo 
. , 

cuns orzarrientos vellos 
' r .... ~ 

Laxe e Sánchez Pr~sedo 

O proxecto de orzamBntos 
elaborados polo Goberno 
galega son idénticos no 
fundamental aos 
elabora~fos polos · d~:>Us 
anteriores gabinetes, -
repetíndose as eivas 
fundametltais achacadas 
aos de 1986 e 1987: pouco 
·investimento real e . 
distribución segúndo o 
reparto de poder. 

en nengun sitio. 
Tamén explicaría que . aú

menta o poder do governo en 
canto a contratación directa, 
ex_e...cución de cámbios, retribu
ción de altos cargos, etc. e -
que son uns orzamentos clara
mente continuíst<;ls, como q~e
·da plasmaelo na distribución 
dos ·gastos comparando os 

._ anos 1986, 1987 e os apresen
tados agora para 1988. Asi, 
aparecerian exemplos como . 
q1,1e en 1986 o 85 por cento 
dos gastos de persoal concen-

As críticas que se lle poden fa- trábanse nas corisellarias de 
cer ao proxeCto de orzamentos Agricultura, Economía e Sani-
apresentados pala Xunta, e dade; ao ano seguinte ·mantí-
que seguramente .serán apro- vose a mesrna. pfioridade, cun . 
bados a finais de Xaneiro, son _ 83 por cento do gasto de. per-
as mesmas que os socialistas, soal entre os tres departamen-
agora no governo, lle fixeron .tos. ~este proxecto que acaba 
aos apresentados o ano ~mte- de apresentar o goberno destí-
Jior polo gabinete de Alt?or. nase o 82 do gasto· de persoal 

Seguramente Ceferino Díaz, ás mesmas consellarias e pola 
se o deixasen talar, poc;jeria re- mesma arde. . 
petir aquilo de que "a distribu- En bens ·e servícios acorre 
ción dos gastos esta feíta en algo parecido: Educación, Pre--

. función do poder político que sidéncia e Cultura le'(an o 83 e 
ten cada consellaria; son uns o 84 por cento dos gastos nos 
orzamentos claramente clien- dous · orzamentos últimos ' ela-
telistas". borados · polo governo .Albor; 

Para apoiar estas afir:ma- este ano, o mesmo capítulo é 
cións colleria-o exerriplo de Or- absorbido por Educación, Tra-

' denación do Território, que son bailo e Presidéncia, cun 83 por 
os inve~tir:nentos que máis se . cento. 
poténcian até o ponto -de que - . Te ria que citar tamén que ao 
conta cqa metade dos· recur- non exist!r un verdadeiro pro-
sas investidos, pero- que nori grama político, non apresneta-
serven para criar emprego pois · do na investidura de Albor, 
as obras públicas e de infraes- ~orno tanwouco ·na de Gonza-

i trutu'ra nunca criaron emprego le-z Laxe, non se marcan as di-
L . -

O 21 de Marzo 

rnctrices - políticas; nen se 
atende-aos grandes problemas 
_do momento como son o paro, 
o pecme de empresas ou o 
problema agrícola e pesqueiro. 
Que a .Consellaria de lndústria 
sexa das últimas en · investi
mentos reais é un claro sínto
má do anteriormente exposto. 

Explicaria tamén que ainaa 
_ non Qpóndose aG endebeda

mento de 24 mil millóns,· ·non 
pode estar de acorde con el, 
pois só vai ser usado en obras. 
de rentabilidade poi ítica clara, 
pois só a metade dos investi
mentos reais se fináncian con 
esta débeda, que n que fai é 
hipotecar o futuro aos gover
nos que veñan lago, ainda que 
haberia que recoñecer que a 
Galiza é unha das comunida
des menos endebedadas.-

O PNG, marxinad.o 1 · 

Non e moi de estrañar que os ! 

orzamentos sexan continuís- · 
· tas, pois o xiro · político que 
anunciaba González Laxe no 
seu discurso noo. se eviden
ciou ainda por nengun lado. 
Pero ad~mais, nas distintas 

· consellarias ainda p~rmanecen · 
_a maioria dos responsábeis, 
polo que, non cambiando as 

-directrices políticas, e senda 
os me~mos os enG.am~gados 
de levalas a cabo, é lóxico que -
os orzamentos sexan case 
idénticos. · 

Precisamente foi Emílio Váz
quez o que elaborou ·o actual 
proxecto, como · tamén · fixera 
cando .a Coalición Popular (na 
que estaban integrados tres 
dos agora conselleiros) osten
taba a Presidéncia. 

Semella que se collesen os 
proxectos aliancistas e ·Se lle 
desen alguns "toques", adap
tándoos ás necesidades de 
Antolin S. Presedo; e outros xi
ros para í)larxinar as consella-
· rias que preside o Partido Na
cionali'sta Galega, como pod~ 
apreciarS'e contemplando . o 
gasto real das distintas canse- ' 
llarias: o 51 ·por · q:mto está 
controlado polos socialist~s; o 
4 7 ,5 polos coagas e só Q 1 ,5 
polo PNG. -

Pero claro, agora con que a 
~ verdadeira crítica non a faga o . 

BNG, ou o PNG, ninguén a vai 
facer, pois os aliancistas verían 
reflexada a sua xestión nas . 
suas próprias _ críticas, por iso ·· 
preferiron atacar a distribución · , 
de investimentos por p.rovín- . ! 
cias, ca!!do o gran ·problema j 
está no próprio aumento .en si ¡ 

. dos investimentos. D J! · 
E.L. . 

- ---r- --

será o "Dia· da Eumpa . das Na9iónS" ·. 
O Comité ·· Internacional aa 
·"Conferéncia de Nacións sen 

. Estado da Europa Ocidental 
1 (CONSEO)" reunido e_n Tolosa 
1 de. Languedoc, o pasado dia 
1 • 18 de Xaneiro, decidiu consa-
1 • -

! grar . o dia 21 de Marzo como 
¡ -"Dia da Europa das Nacións", 
! destinado ? impulsar unha 

1

, campaña a favor do ensirio 
. das línguas nacionais próprias. 

Na própria reunión, que se 
1 celebrará en' Euskadi, o próxi-
1 mo mes de Marzo, decidirase 
~~ta e ~ lu~ar -~n que se leva-

...... _ 

rá a efeltó a segunda ses1on 
plenária da CONSEO, cuxo 
principal tema a tratar será a 
adopcióñ dunha declaración 
universal dos direitos co1ecti- · 
vos dos pavos. ' 

· Asimesmo, · diante da grave 
situación na que se encóntra' 
Palestina, outra nación sen es
tado, a- CONSEO tomou a de
·Cisión de apoiar ao pavo pa
lestino para que poda exercer 
o direito de autodeterminación 
~ construir un estado indepen-· · 
dente, democrático e multirra-

cial. · 
O Comité dirixirá tamén 

unha carta ·aas- candidatos á 
próxima eleición presidencial 
francesa para chamar a sua . 
atención no senso do recoñe~ 
cimento dos direitos dÓs po- -. 
vos, a liberación dos militantes 
encadeados, o fin das perse- · 
cucións, estatuto poltico para 
os detidos e o respeito do di
reito de asilo. 

A esta reunión -aa CONSEO 
as1stiu Bautista Álvarez repre
sentando ao BNG. D 

·, 



6/ESTADO 
Euskadi · 

Estréitase, o· cerco ~obre · o GAl 
O cerco sobre 0 1 GAL vaise 
.estreitando grácias ao Jabor 
metódico dalguns avogados 
bascas. Txema Montero, 
eurodeputado por Herri· 

· Batasi.ma, é un deles. 
Montero ten agora mesmo 
dados máis que suficientes 
para, unha vez rematado o 
proceso sumarial polo . 
asasiñato do presidente de 
Hasi, Santi .Brou?rd, pedir o 
procesamento da ponta do 
iceberg do grupo 
parapoliGial, o subcomisário 
José Amedo Fouce. · . · 

Amedo é Ún galega, · "fil lo do car
po". Seu pai, un comisário r·etira
do ·en Lugo, recebe u ·nos derra-
_deiros tempos, significativas cha-

. macias para que apelase ao sen
so comun do seu filio. As contra
partidas, ainda avaliadas ·polas 
apar.icións públicas dos chama-. 
dos "homes de Estado", consisti
rian riun afastamento discretó do 
enoxoso primeiro plano da actua
lidad~ que agora o.cupa. Unha 
embaixada en Latinoamérica, por 
exemplo) é un: sítio discreto. 

Pero Amedo non está agqra 
p~ra SL!tilezas, sobretodo porque 
as suas "visas" son as ·máis publi
citadas de todo o Estado e un re
clamo publicitário· para a banca, 
demostrando a xenerosidade dos 
finacieiros cando hai un aval xe
neroso que o respalde. 

Somente ese é o tema: Quen é José Amedo Fouce 

o que permitia a Amedo empre
gar do.ce -millóns nunha só · ooite 
ou sesenta millóns nun ano e mé-

. dio no Casino do · Hotel Londres 
de Donostia?. A "Amedito" empe:.. 
za a circularlle pola cabeza que 
os seus próprios · compañeiros 
policías estano "cantando" dese
guido. O subcomisário 1 tamén co
ñecido por "Mariflor" nos amben
tes taurinos e estudantis de Silbo, 
coñece mellor que ninguén como 
se producen certas filtracións in
teresadas. Así que en plena para:.. 
noia-ve pantasmas por todas par
tes: os encausamentos dos GAL, 
as riegóciacións entre ET A e o 
Estado español na Alxéria, todo a 

cámbio da sua cabeza. Poucos gueiras:-Amedo sempre levaba os 
ingresan nun psiquiátrico por me- cartas rib s~u calce.tin direito e .. 
nos motivo. · , . · na sua prepoténcia económico-

! eñen trans?endido ade".lais poliCial, sabia recadar os seus 
ma1s dados dos que se cons1de- · servícios "en exclusiva", por cima 
ran "vida privada" dun home pú- das posibilidades duñ soldo de 
blico. O mao para Amedo Fouc~. algo máis de 200.000 pesetas. 
un fie.I servidor do estado, é que 
0 público e 0 privado coinciden E pésie ás indisimuladas inten-
na ;:nesma conta corrente: Por- cións da~ máximas xerarquias 
que, ·por pór un caso, os seus dis- policiais para parcializar a cues
péndios .no- Casino do Hótel Lon.,. tión, hai unha pergu~ta que res
dres, coincidian na maiería dos .ponder. Porque esta claro que 
casos cos atentados do GAi:. en · Amedo Fouc;e paga~a xe.nerosa
lparralde '(Euskadi Nor1;~) contra mente ~os seus ~1stole1ros ~o 
os refuxiados bascos. ' G~L,. pero quen pagaba os d1s- . 

E as. mozas do "amor fácil" ta-. pendibs de Amedo? .. _ O 
mén se mostran igualmente talan- . PEPE REI 

1 stadO--criticO ___ ---·--·· 
r---··- - -- · --- - -· . 
1 . . 

··¡A "nciva ·· 
l 

.0tJltura" ·· 
XESUS VEGA 

E se cacao inexistente que, foi po
, · pularizado na ltália grácias a unha 

. · intelixente publicidade televisiva, 
· dembstra que pode criar unha opinión 

ou promover unha vontade colectiva ? 
base de repetir a ·imaxe dun obxecto ou · 
fenómen·o supostamente real. 

Disculpen esta introdución aparente
mente retórica pero non -podia evitar se
mellante pensamento despois .de ter lido 
que a dirección do PSOE quer aproveitar 
o 31 º Congreso do ·seu partido para rea
lizar unha ofensiva en favor dunha ''nova 
cultura de esquerdas". Esta "nova cultu
ra" supón -segundo Alexándre Cerca~. 
membro ·da Comisión Executiva -.-aban
donar a "bagaxe de oposición e revindi:.. 
cación, fortemente asociado ao proleta- · 
riada urbano" e "podar o que está seco 

· na vella árbore do socialismo español". 
. Estou abraiado co da "nova cultura de 

XXXI ·congreso do_ PSOE 

·' 
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Un pa~to ·01~ando· 

as negociacións de AQcel 

A opinión pública en Euskadi é 
sumamente escéptica nos re
sultados concretos que para a 
normalización política poda 
traer o "pacto cor'ltra a violén
cia" asinado por todas as for
zas parlamentárias. Nen tan 
·sequeros consabidos "inquéri
tos científicos" de urxéncia 
nen unha ampla campaña ins
titucional falando do "paso 
trascedental para a erradica
ción do terrorismo" fixeron a 
menor pegada nas capas po
pulares, sabedoras que a solu
ción non vai por aí. 

O pacto é unha mudanza na 
imaxe ·do PSOE;: cara á galeria 
aproveitándose da debilidade 
do PNV, cada vez máis con
vertido nun partido de funcio
nários sumisos e celosos de 
conservar ·os seus -priviléxios 
no entramado económico das 
Vascongadas. . 

O pacto tamén serviu para 
. clarificar ainda máis o panora

ma político basca. A linguaxe, 
pre!endidamente radical ,· de 

Garaikoetxea, veuse · abaixo 
ante a primei·ra embestida dun 
dos chamados "temas de Es
tado". A sua apelación a incluir 
as competéncias da. Ertzanza 
no texto final foi a guinda fol
clórica dunha formación que 
se veu abaixo por si s'ó. Euska
diko Eskerra, pola sua banda, · 
reafirmouse no seu _ papel de 

· monaguillo do P~OE, empeci
nados os seus dirixentes en 
comerlle anaquiños de pastel 
para, finalmente, acabar fusio
nándose co PSE de Benegas. 

Claro que o pacto no estaba 
dirixido a Euskadi. Felipe Gon
zález e Barrionuevo, ollando o 
iminente e decisivo tramo de 
negociacións con ETA en Ar
xel, procuran partir coas mella
res condicións. Pero hai un pe
queno detalle que todos, tanto 
Madrid como Gasteiz esque
ceron. A violéncia en Euskadi 
ten profundas raices políticas 
que, por riba de pactos con
xunturais ten as suas máis fon
das raiganies no povo. 

Isa mesmo, máis ou menos, 
é o que tentaba dicer Yoldi no 
Parlamento de Gasteiz e para 
intuir a próxima etapa represi
va que se aviciña prévia á ne
gociación, non o deixaron sair 
da cadea de Herrera de la 
Mancha. Por isa non lle falta 
razón a HB cando, através dos 
seus portavoces máis cualifi
cados, denúncia o pacto como 
"papel mallado". O partido de 
esquerda abertzale, unha vez 
desmarcado das cenversas co 
lehendakari Ardanza, anúncia a 
próxima posta en marcha da 
campaña pala autodetermina
ción. 

Afinal de contas é o que di
cia recentemente un significa
do membro de Herri Batasuna: 
"Eles teñen presa cara 1992 e 
a história dos pavos como 
Euskadi escrébese con ringlei
ras longas" O 

P.R. 
• _ ___¡ 

31ºCongreso ocupan cargos públicos. 
Ou acaso non sabían vostedes que as 
candidaturas eleitorais do PSOE están 
formadas polos militantes máis críticos 1 

verbo da equipa gubernamental? 
Hai un poderoso motivo que explica 1 

esta táctica "kennediana" de estabelecer 
"unha nova cultura de esquerdas": xusti
ficar a existéncia dun colectivo político 
que disfruta de empréstimos por valor de 
6.000 millóns de pesetas. Unha verda
deira bula financeira nestes tempos nos 
que se discute a rentabilidade de cada 
peseta investida en Astano, Sidegasa ou 
A!úmina-Alumínio. Salvo que chegemos 
á conclusión de que estamos diante 

· dunha empresa -PSOE, S.A.- que ofe
rece as c.ondicións requeridas por todo 
investidor esixente: rentabilidade, seguri- ' 
dade e liquidez. 

~esquerdas". Repáso os últimos recortes 
de prensa buscando d~sesperac;lamente 
a -materialización desta nova denomina
ción de or:ixe. Nun X:ornal do 1 ·1 ·de Xa
_neiro atopo a notícia ·de que Q PSOE re.:. _ 
coñece ter gastado, nas lexislativas de 
·1986,.824,6 millóris máis do que estaba · 
permitido pola lei e ter un nível de ende
bedamentó actual próximo aós 6.000 mi
llóns de pesetas. Cinco dias máís tarde, 
aparecen unhas deGlaracións de Solana 

comentando o regulamento da presta·
C:óc1 social dos obxector'es· de cbncién
cia: "O plan deseñado é bon. Senó.n, non 
o teria aprobado o Consello de Minis
tros". Remato o percorrido xornq.lístico o 
17 de, Xaneiro cunhas palabras de Fel.ipe 
González comentando a cifra de tres mi
llóns de parados: "ninguén sé atreve a 
dicer unha verdade que todo o mundo 
sabe: que as estatísticas sobre paro non 
se corresponden coa realidade ~·. 

O siloxismo qwe se nos. propón é moi 
anovador. Primeira premisa; o · Consello 
de· Ministros fai ben .todo o que· fai. Se
gunda premisa: cpmo é sabido, Felipe 
González é o corpo e a alma do devandi
to ·consello. Conclusión: as únicas éifras 
que deben,ser considei.adas.son -aquelas 
que contan coa aprobación do governo. 
Por .tánlo: non existen tres millóns de pa
rados.. -como tampouco é oerto afirmar 
que máis do 70% dos asistentes ao · 

Alguns somos incorrexfüeis. Instala~ 
dos nunha intransixente disidéncia non 
somos capaces de valorar a dificuldade 
de concretar os códigos ·.identificadores 
desa "nova cultura de esquerdas". Por 
exemplo: como se debe caracterizar a 
necesária asunción da perspectiva ·de 
cinco millóns de parados rio ano 2000? 
Ou, tamén, como explicar o medre na 
xerarquia administrativa experimentado 
por urí xeren'te da Universidade compO$
telana que encabezaba, ~ai .catro meses, . 
ünha expedición das FOP contra os es
tudantes que habitan no "Burgo das Na- · 
cións"? Ainda mais: por que .se salva o 
nom€ da poqa purificadora? Por que se 
mantén esa O tan arcaica, ta·n debedora 

" da "vella cultura"? . 
A resposta a tantas perguntas e unha 

e nada máis que unha: ·hai que crer no 
. PSOE e na Garda Civil. E ponto. o 

. . 
-----~---. -. --·:-:~-:---.·-.-:--. --::- _· · - --. - ----,~-:--~-.::---.-··~----:-· --:·------ - ~--- -----. ----~---- --- .....-------···- -
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O· sindicató: cara¡:Jintada 
1 - . . . •. . . . . • 

_O Exército arxentino QreQara a factura ROia sua "fidelidade democrática" 
~- . 

A última intentoi:ia golpista desde dentro do Exérc.it.o 
arxentino -protagonizouna o tenente coronel Aldo Rico. 

.Reducido, por rendición, palas tropas doutro sect~~ do 
Exército momentaneamente sometido ao poder c1v1I, a 
.. 'asonada puxo en sordina os fondos probl,emas que 
afronta unha sociedade ·como a arxentina atormentada 

pola prepoténcia segregada nos cuarteis. ,Qs · · 
carapintadas· -como se coñecia ao~ sublevados por 
agachar as suas caras con pintura de camuflaxe en 
combate-protagonizaron esta nova campanada que 

· analisa o noso colaborador Xosé Luis Diaz que ven de 
regresar da Arxentina nos dias que se re$olvia a situación. · 

Hoxe, · logo dé dilucidarse que 
sector dentro do sindicato cara
pintada gañou a man, só faifa re
gatear_ o précio e pechar o trato. 
O que non quer dicer que non 
haxa algunha sorpresa máis. 

No exército arxentino· non hai 
interlocutor democrático, pois o 
mesmo proceso encargouse de 

··eliminar, tamén fisicamente, a 
compaf1eiros de armas reticentes 
ás solucións cirúrxicas das Xun
tas Militares. Ás diferéncias entre 

· estes dous· sectores do · Exército 

son· purq.menté estratéxicas mis
turadas con diferéncias perso- .
nais e de carácter -Caridi nunca 
.perdonou a Ri'co a ·expresión ge
neral de cartón- e parece que b 
executivo tivo sérios problemas 
para evitar que a rendición de 
Rico polo sector afin ao xefe do 
exército . se lle fose das . mans 
convertíndose nun dó.' O va/ente 
Rico contribuiu, en non pouco, a 
non converter a situación en 
bp.se argumental para Osvaldo 
Soriano ao se render sen dispa~ 

rar un ·tiro. Pero. políticamente os 
captores de Rico non son dife-

. rentes dos seus compañeiro~ de 
armas; ambos ·comparten un na
cionalismo e un fascismo exa
cerbados . . 

A diréita civil 

O fin feliz da segunda asonada 
do tenente coronet Aldo Rico 
dista moito de ·pór fin á situación 
de · escaladas verbais e chanta
xes continuas con que o Exército 
arxentino tenta chegar a un acor
de co po_der político que deixe 
impunes aos seus membros 
como responsábeis de torturas, 
cr.ímenes e desaparicións de 
persoas. Moifas e variadas ra
zóns, de ámeto interno e e~ter
no, (situación económica, débe
da externa, descreto das últimas 
Xuntas Militares, aventura malvi
na, illamento internacional , etc ... ) 
permiten predicer que non vai 
haber golpe militar a curto prazo. 
Nen as forzas armadas están in
teresadas nun golpe de estado 
que poña nas suas mans o pod_er 
político, nen a direita cívico-eco
nómica en acompañalos nesa . 
viaxe, nen os Estados Unidos se
rian avalistas-prestamistas. O 
exército como institución sabe 
que só pode librarse do chapa
rrón , gardándose debaixo dopa
ráguas constitucional , para o que 
precisa recompór a sua cadea 
de mando e restituir a disciplina 
que alguns irmáns díscolos e 
aventureiros tiñan en xaque. Os 
móbiles de todas as demandas 
militares últimas son típicamente 
sindicais , de defensa dos seus 
intereses como grémio e os par
ticulares dos seus membros. 

¡----C.: ---~-----~ ~----~ 

_· -;_ArTestO do· .tene_nte ··coronel ! 
-. ' • - .. • 1 

Tamén non hai que esquécer 
que o exército conta co apoio na 
sociedade dunha direita . civíl 
cunha racionalidade aplastante 
na defensa dos seus interese_s, e 
composta por vário~ poderes: o 
poder económico-financieiro, o 
poder de políticos da pasaCJa 
dictadura hoxe nominalmente 
adscritos á democrácia, os dun- · 
ha lgrexa potentísima _económi
camente e a máis reaccionária 
de América Latina, uns sindica
tos verticais corruptos e. fascis
tas, e uns meios de comunica-. 
ción que, salvo honrosas excep
cións, desinformar:i tan burda
mente que só para quen non co
ñece outra realidad'e son homo
logábeis. 1 

Non é casual que o semanário 
de Buenos Aires El Periodista, no 
seu segundo número deste ano, 
tiduara en primeira páxina "O 
sindicato carapintada". 

Igualmente Alfonsin , co seu 
governo, que con todas as pre
sións non está a facer unha polí
tica distinta da que pretendía 
coas Forzas Armadas (castigo 
simbólico personalizado nunha 
estrutura totalmente despresti
xiada), está interesado en chegar 
~ tal acordo se con iso consigue 
a subordinación das Forzas Ar-

- macias. 

Non está de máis lembrar que 
o 24 de Marzo do 1977, primeiro 
cumpleanos da dictadura militar, 
o líder do radicalismo renovador, 
Raul Alfonsin, en resposta a un_, 
inquérito do diário "La Opinión" 
propuña unha saída política, pre
sidente militar e primeiro ministro 
civil, para levar adiante os ob
xectivos das Forzas Armadas, 
engadindo que a participación 
de políticos seria un instrumento 
para combater a violéncia. Por 
aquelas datas, segundo o infor
me da Comisión Nacional sobre 
a Desaparición de Persoas, tí
ñanse producido xa a metade 
das 8 .961 das desaparicións que 
este organismo pudo documen
tar. Igualmente alabou a sobrie
dade de Videla na sua polémica 
cos Estados Unidos sobre a vio-
lación dos direitos humanos. 

Jorge· Mittelba~. · 
Carta enviada ao semanário arxentino B 
feriodista seguida dunha resps:>sta da redactión _ 

S eñor director: · 
. Diríxome a vostedé · a respeito do comentário no cal o 

meu nome ~ cita, no número 170 de El Periodista: Como 
cidadán agradezo ser distinguido com'o "o único xefe en activo 
indiscutidamente dem_ocrático" , elóxio esaxerado que .aceito 
con reticéncias habida conta que existen outros. militares, e non 
só xefes, nas FFAA que comparten as rniñas conviccións repu
blicanas. De calquera. forma, sen que desde fins. do· 1983 a 
miña situación profisional parece non compadecerse poucó co 
mero acto -do exercício da xustícia. Catre anos de exercício da 
democrácia ocórreseme que son excesivos para os · motivos 
que se opoñen ao a~censo a grau de coronel. Carezo, claro 
está, de mérito algun en matéria de secostros·, saqueos, viola
cións, torturas, sustraccións de menores, e para a honra dos 
meus 30 anos de exercício no Exército da óbvia responsabili- . 
dade de ter sido re~ponsábel do asesinato dos meus concida
dáns. . e 

Dig~idade a toda proba 

H ai menos dun mes o tenente-coronel Mittelbach 'enviou a esta 
redación esta 9arta de leitor:· que foi publicada no número 112. 
Por isa causa remata -de ser condenado a 30 dias d~ arresto a 

cumplirse nun Reximento. Mittelbach, que deSde o 1 ~77 denunciou 
enerxicam~nte os procedime11tos das Forzas de Tareas militares, 
que actuaban no lnxénio Santa Lucia da Provincia de T ucumán á 
que estaba destinado, agarda en van desde Nadal do 1983 o as
censo que lle corresponde ao grau irriediatamente .superiOF. Ten 

- unha folla de ser.vicios intachábel e unha calificación de 100 sobre 
100 no Estado Maior. O xeneral Caridi, que se apurou a violentar ao 
presidente Alfons1n para pedirlie o ascenso dun capitán que fora 
acusado de asesinato antes de que se amparase á lei de obediéncia 
debida, non só non de~ a Mittelbach notícia algunha sobre a sua · 
situación profisional senón que agora sancionouno por ter afirmado 
que se honra de ser · uri militar non comprometido en torturas e 
crímenes. Nos trinta dias de arresto o tenente- Mittelbach terá tempo 
a meditar sobre a difícil, complexa e contradifüria tarea de recons
trución democrátic_a, e _sobre a gravidade da ·crjse que afeeta ao 
Exército, que serviu fidelmente por trinta anos. E o primeiro oficial 
en actiyidade que recebe semellante sanción en democrácia xu§to 
cando durante a dictadura xogouse a carreira para que as FFAA 

: conservasen algo do honor perdido. O 
L ~ 

Este perigoso exército e os 
seus aliados civís son os que es
tán a preparar factura pala -sua 

· '.'fidelidaae · democrática". Polo 
ta_nto hai q\Je esperar os próxi-. 
mos actos deste proceso. 

Por outra banda o que está en 
xogo é a subordinación militar do 
poder civil. O précio que o presi
dente require das FFAA pelas 
atrocidades da década dos 70 é 
irrisório.; a política que o seu go
v.erno leva a cabo non molesta a 
nengun dos poderes . fácticos, 
nen dQ país nen internacionais, · 
que modelaron a sociedade á 
medida da ' sua conveniéncia du
rante o periodo de Videla e Mar
tínez de Hoz. A hipótese dun gol-

, pe milltar só seduce aos ultras 
desprovistos de todo poder: . 

Pésie a todo os militares tris
can cobizosos por conse.rvar un 
foro de priviléxio. A democráQia 
chegou 'para quedarse, o que 
ninguén ·garante é ó -parecido 
desa democrácta recén nacida. 
O presidente e os seus asesores 
anelan que esa criatura emule os 

' modelos 'italiano ou español. A 
governabilidade do sistema está 
asegurada pero fustigada pola 
miséria e a inxustícia, a demo
crácia arxentina corre o risco de 
acentuar o ·seu ar de família coa 
colombiana.sen estímulos para o 
crecimento económico e.·o pro
greso social ; corrupta e violenta, 
e á medida do -capitán de corbe- · 
ta Alfredo 'lgnácio-Astiz. O 

XOSÉ LUIS DIAZ · 

. ---! 

McBride: morte sen publicidade dun notário da' de'sinformación
1 

. .... .. . 

De rapaz fora xefe de Estado' Maior do Exército 
Republicano Irlandés. Pero a loita contra a violéncia . 
colonial británica· sobre o seu píis quedará na sua 
biografia case como capítulo menor de par da outra · 
campaña contra o colonialismo da información. A Sean . 
McBride, que morreu en Dublin con 83 anos, perdóanlle 
os meios de comunicación que fora guerrilleiro contra os 
ingleses pero non lle excusan, mália o seu. ptestíxio, que 
dirixise o Informe sobre a lnfórmación no Mundo. ' 

político holandés Pieter Pronk; o 
director do lnstltuto Latinoame
ricano de Chile, Juan Somavia; 
o director de TASS Leonid za:: 
miatin; o xornalista índio George 
Verghese e ·a escritora Betty 

. Zimmerman do Canadá. _,.. ___ · · 
. ". 
O nome d.a liberdade 

grupo internacional de t~aballo .cias no mundo, -porque nisto 
era o de determinar nunha pro- .máis_ que en nengun outro inter- _1 ~ 
pósta de que forma pode ase- cámbio se manifestaba a desi- ~ - · 
gurarse e como pode ser prote- gualdade. A -proposta do infor- · 
xidp a obxectiyidade e 'indepen:. me de pote.Rciar as estruturas 
déncia dos meros. Esta busca · de información estatais en cada ' 
do nome da liber.dade produciu -país, para o Sul se poder defen-
un informe que define o imperia- der do Norte, foi· a causa de que 
lis"mo da información como ex- Estados Unidos decidise retirar
p_resión estrutural do imperialis- se· da UNESCO. 

. A proposta de. McBride a este mo económico. O feíto de que A aberración obxectiva da in-
A -intención des.te/ liberal que de 1977. ·Con Se.an Mcbnde trá- gr_upp heteroxéneo foi a de esta- .. o informe procedesES . dun orga- formación do múndo, dominada 
tora secretário xeral adxunto da bailan o xornalista norte-ameri- belecer que se entende ·por cir- nismo das Nacións Unidas (a polos grandes intereses econó- 1 

ONU, foi a de constituir unha cano Elie Abel; o director: de "Le culadón libre e equilibrada da Unesco), obrigou á Comisión micos que sé' buscan convencer: 
comisión internacional para ·o Monde" Hubert Beuve-Mery; ' iñformación; que cousa quer di- McBride a levar ao límite o sen- ao catonizad.o de que 0 mellor 
estudo dos problemas da comu- Elebe Ma Fzonko, director da cer nova orde mundial da infor- ·tido notarial . da sua investiga- dos mundos está na coincidén-
nicaci6n no mundo. O resultado axéncia de prensa estatal do mación, e, de que maneira se re- .ción. Ainda así, o informe desa- cia do colonizador, é a razón de 

·dos traballos desta comisión foi Zaire; Gabriel García Marquez; o laciona coa nova· arde económi- tou L!n terremoto nos grandes que a morte de McBride. ·ílon 
o Informe McBride. O ex comi- · sociólogo · indonésio (\í1ochtar ca internacional; dE? que maneira intereses da · información en apareza na primeira páxina dos 
sário das Nació.ns Unidas para Lubis~ o secretário de Estado pode alcanzarse un direito á ca- tod.o o mundo. As grandes diários. De. que as brevísimas 
N~míbia, prémio Nobel e Lenin para a Información de Túnez municac_ión no mundo, con to- axéncias norte-ameri_Canas (Uní- biografías destaquen antes a 
da Paz, presidira unha equipa Mustafá Masmoudi; Marshall das as lmplicacións éticas, e le- ted Press lnternational e Asso- sua condición de guerrilleiro da 
de dezaseis membros que se Mcluhan; o xornalista xaponés gais. Uh direito concebido-como ciated Press) . lanzaron unha independéncia d~. Irlanda que 

1 

propuxo analisar os problemas . Michio Nagai; Fred Isaac Omu, unha ·nova liña de pensamento campaña implacábel cont~a de notár,io.liberal da desinforma--
da información en todo o mun- comisário da - información de e acción no camp_o da comuni- quen dicia que non ·existia tal ·ción no mundo. o 
do. Este grupn reuniuse por pri,.. · Bendel; o xornalis.ta .iugosiavo. cación no seu conxuríto. Outro cousa coma a obxectividade e o. _ . , 

1 
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O 4 de Febreiro o Congreso norte-americano votará a axuda á contra 

M omentos cruciais ·para o 
istmo . centro-americano. 

Daqui en diante os pavos de 
Guatemala; as Honduras, O 
Salvador e Nicarágua vanse 
xogar a sua supervivéncia~ A 
virtualidad~ do documento de 
intencións para a paz, máis 
coñecido como Esquipulas 2, 

Pablo_ Otero: · "NiCarágua é o país riláis 
interesado ... noS acordos de Esqui pulas 

asinado nesa localidade · 
guatemalteca o 7 de Agosto do 
pasado ano, terá que espremer 
toda a sua poténcia diplomática 
para evitar a cat~strofe: que os 
centro-americanos non sexan 
capaces de decidiren por si 
mesmos e-se abran das billas os 
chorros da intervención 
extranxeira: "marines" en la dulce .. 
cintura de mi América. · 

Non deixa de ser coerente a 
po...$tura de lieagan e calquer 
outra Administraeión . . 
estadouriidense. Se expurgamos 
da sua retórica as soflamas 
propagandísticas ridiculamente 
fóra de lugar (bases soviéticas, 
México en perigo polo 
comul}ismo, Nicarágua ameaza 

. aos EEUU, ... ), toparemos espida 
a estratéxia do capitalismo · 
imperial. A diplomácia pro"'
consular que denunciaba hai uns , 
dias The New York Times non é 
un capricho delirqrite dun vello 
autoritário, senón un 
comportamento congruente, 
unha lóxica implaéábel. 

Calquer governo_ ·centro
americano, saído ou non das 
urnas, dunha i'nsurreción popular 
ou dun parlamento democrático 
f.ormal , que, como di Orlando 
Castillo, embaixador de · 
Nicarágua no estado español , 
englobe reformas agrárias, 
ec:!ucativas e soc[ais, que poña 
en cuestión· o domínio da United 
Fru it ou un outro sacroanto 
interese dos EEUU, será · 
derroc_ado, os seus · · 
representantes asásinados, o ·seu 
orgullo nacional abatido, como 

\ 

Páblo Otero, vigués, residente 
desde hai catro anos en 
Nicatágua, analisa naseguinte 
entrevista o sentido e o 
alcance dos acordos dé 

· Esquipulas 11. Moitas das 
claves do proceso son 
desveadas a continuación, 
nun contexto onde as 
presións sobre Nicarágua 
arrécian e cóndicionan a este 
pequeno país. ' 

-Honduras, Costa Rica, Guare:. 
mala e O Salvador, firmantes xun
to con Nicarágua dos acordos de 
·Esquipulas 11, móvense sen em
bargo cunha lóxica diferente e 
confrontada á do réxime sandinis
ta. Trátase de catro presidentes 
dependentes, en maior ou menor 
meaida, dos norteamericanos. 
Como se pode interpretar neste 
contexto un -acordo? · 

-Os . acordes hai que entende
los dentro do alto nivel de contra- , 
dicións que se vive en Centroamé
rica. Evidentemente pódese inter:: 
pretar que -Esquipulas está dentro 
da l.óxica dos Esta'dos Unidos para 
estrangular a revoluqión. Sen em
bargo a realidade é máis comple
xa. Esquipulas non está controlada 
pala administración Reagan, non 
foi iniciativa dela, senón ·que se tra-
ta dun movimento· autónomo. Os 
norte-americanos non son cons-. 
cientes da fondura da crise , que 
existe en Centro-america. Non en
tenden tampou.co os resortes da 
vontade dos seus próprios aliados. 
Non entenden o que ocorr:e no Sal
vador pero tampouco entenden a 
Duarte, o seu carácter e as pre
sións-que recebe , por exemplo. . 

Esquipulas é unha ,puñalada á 
política norte-americana qu_e des
de 1982 ten comq cerne o illamen-· 
to de Nicarágúa. Os catro ·países 
recoñecen ao governo _sandinisla. 
Ainda hoxe os Estados Unidos non 
recoñecen a legalidade do governo 

é un documento -de iritencións. Os 
Estados Unidos sempre falaron de 
Nicarágua como unha ameaza 
p¡:¡ra a paz. O acordo queima esa 
liña de argumentación en canto ca
tro presidentes eren· que se pode 
chegar á paz por ese camiño. 

"0 ESTADO DE 
EMERXÉNCIA 
DECRETADO EN 
NICARÁGUA 
FIGURA 

lle ocorreu a Jacobo Arbenz en 
Guatemala, ou a Ornar Torrijas 
en Panamá, ou a·Sandino en . 
Nicwágua. 

Hoxe os fillós de Sandino, e 
tamén os .guerrilleiros . 

· "nica" e niso baséase a axuda á 
"contra". 

Nós defendemos Esquipulas, din 
os sandinistas, como un pro€Jrama 
ae acción imediato, que pode solu
Gjonar -os nosos problemas de 
hoxe, pero se hon funciona busca
remos outras vias. 

-Neste sentido haberia que en-

EN TODAS AS 
CONSTITUCIÓNS 
EUROPEAS". guatemaltecos e salvadoreños e 

o pavo humillado das Honduras 
· teñen unh'a oportunidade 
histórica. A habilísima condución 
política que do sangrante conflito -
nos seus países estár,i a facer o 
governo -sandinista e as forzas de 
oposición ás democraduras 
centro-americanas está 
asombrando ªº mundo: Contra O· 
omoip0tente vic.iño están opondo 
flexibilidade e man esquerda, 

. contra o esbirro a violénCia
necesária, nen un gramo máis. -

-se hai que r:iegociar a re-abertura 
dun diárió deslealmente opositor, 
negóciase; se hgi que.entrar en 
San Salvador do brazo de Bianca 

· Jagger e apresentarse ás 
eleicións municipais, vaise á boca 
do lobo; se hai qúe abater un•DC-
6 da CIA con armas e municións 
para a "contra", abátese; se hai 
que visitar a Felipe González, 
crúzase o Atlántico. O importante 
é a vitória: O que canta é evitar a 
guerra e a masacre. 

E todo isto é o que aterra aos 
Estados Unido-~ . O inimigo · 
intelixente. A forza revolucionária 
que sabe U?ar o guante de . 
terciopelo. O único irrenunciábe.I 
é o triunfo .final. Se o governo de 
Wáshington se ve abrigado ? 
ceder agora (e sobre esta 
hipotética derrota- estratéxica 
pesan cen complexos factores: 
de política interna, de prestíxio 
internacional, o síndrome 
Vietnam, ... ) xa nunca volverá ser 
coma antes. Latinoamérica terá 
aprendido unha ·lección, 
"cometido" un pecado 
inolvidábel .-

F.C. 

Esquipulas, se mire como se tender o que aqúi se chama "con-
mire,· non é un ácordo de paz, pero cesións" dos sandinistas? 

--, 

Governar 1 • 

. ! Un regalo para 
con _pqvo -e -: sen. poyo ó Pártido 

Demócrata 
"As democrácias . ocidentais 

. non poderi presionar moito 
máis a• Nicarágua, sinala· Pa
blo- Otero. Segundo Esquipu
las os governos deben cpn·- -
.certar- o cese de hostilidades 
cos insu-rrectos, para integra
les na vida do país. Só abriga 
a iso. Non abriga a un diálogo 
político. Esquipulas pede ta
mén o diálogo cos -grupos de
sármados da oposición políti
ca interna e dos que se qCO
Jleron á amnistía. Cos armac.· 
dos, en opinión do governo, 
nen hai qu~ falar do futu-rci do 
país, só de como ·se desar
man. Discutir o. futuro tam-

' pouco abriga a un acordo. A · 

1

, oposición de Nicarágüa pode 
- ser en toe.lo caso candidata a. 
. ,; governar o_ país e .deben pen.,. 

sar se actualmente teñen o 

. 1

. r~spaldo necesário da povoa
ción para facelo. · Como se 
perguntaba recentemer.te Da

. 1. · niel Ortega: -canto duraria un 
governo que · tratase de botar 
para atrás coa reforma · agrá-

1 

ria, de impar de novo as leis 
de inquilinato . (actualme.nte a 

Lcasa é un · direito, nori - se 
---- -·-- ··-- ___ _ .;. __ ·- ·--- ----- -

paga) , de restituir a.ant iga le- 
xis lación lab9ral , de quitarlle 
as armas á xente ... ?" 

O Partido Demócrata norte
americano ven de atoparse 
cun regalo. Até o momento a 

."NQ Salvador a situación é sua política para Centro-amé.,. 
rica encontrábase coa acusa-

diferente. Mentres qúe en Ni- ción de debil idade ante 0 co-
carágua. o . poder ident ifícase munismo e de non ter apoio i 
co govérno, no Salvador o go- na rex ión. Esquipulas pod~ 
bernó non ten o poder, senón converterse agora no seu pró-
que o disputa co FMLN, que ·prio programa, que non el imi-
cor:itr9la un tércio do território , na a primeira acusación , pero 
no cal · iexisla · e dirixe; outro si goza de- ápoio en Centro- : 
tércio está controlado por , · américa. ¡ 
Duarte, · principalmente é!S A inoperáncia da política de · , 
grandes cidades, e o último Reagan, a fins d_o seu manda- · 
tércio mantense en disputa ¡ to , pode abrir brecha para 
permanente. Quen determina unha nova estratéxia que ago-
por,exemplo o précio do corte ra comeza a deseñarse. 
do café? A circulación interur- Para Reagan "democratizar" 
bana no país? Ou onde están Nicarágua foi unha promesa 
as autoridades civis ou milita- ' eleitoral na que se emarcan os 
res na maiória das cidades e 270 millóns de dólares de axu-
vilas? As próximas eléicións da á "contra" que o Congreso 
municipais; por exemplo, só norte-americano votará o pró-

1 

ximo 4 de Febreiro. ' 
poderán celebrarse, moi pro- '· 1 P?ra Nicarágua · trátase de 
babelmente, nunha pequena que as teses norte-americanas 
f?arte do território". 1 1· descendan un escalón, pasan :.. 

¡ do da ''imp.osibilidade de cóe-
"Cal é o poder legal nunha J xisténcia" defendida por Rea-

situación así e quen debe de- gan, a ünha nova ~ etapa que 
sarmarse segundo recomenda · l poderíamos denominar de 
Esquipulas?". ~ - -- - ----~- __ c~exis-~éncia pouco cordial. -D 

-Os sandinistas din que non se 
pode falar .de concesións, no senti
do de pasos atrás en determinados 
princípios. Esquipulas está dentro 
do seu proxecto. O pluralismo, as 
liberdades democráticas ou as 
eleicións participativas regulares fi-
9uraban xa na Constitución e no 
proxecto do FSLN. O que acorre é 
que Nicarágua estaba sendo agre
dida polos Estados Unidos e nesa 
política participaban os seus vici
ños. Nicarágua limitou o exercício 
de determinadas liberdades e 1so 
fíxoo legalmente como se poderia 
facer en calquer país da Europa 
nunha situación similar. O estado 
de emerxéncia ou de sitio figura en 
todas as constitucións. "La Pren
sa" pechouse porque se converte
ra no voceiro da poténcia agresora, 
non porque criticase ao governo 
ou ao mesmo réxime. OlJe eu saiba 
non existía nengun periódico pro
nazi nas democracias ocidentais 
durante a guerra. Pala contra dotá
ronse de medidas legais especiais 
anti-nazis. 

No momento no que se firma Es
quipulas cámbia teoricamente a 
política dos intermedíários do 
agresor. Os governos centro-ame
ricanos comezan a talar de convi
ver co sandinismo, de non seguir 
agredindo a Nicarágua como ma
rionetas dos USA. En función de 
que Esquipulas se cumpra, cesa
rán as medidas restritivas, cesarían 
as razóns ·da guerra interna, posta 
que o conflito coa "contra" non é 
unha guerra civil como a do Salva
elor, pois os "contras" non teñen 
apoio interno, senón que se moven 
e pensan con cabeza norte-ameri
cana. 

-Esquipulas afecta a cinco 
países, pero, segundo a versión 
que ternos aquí, parece que só 
ha_i pr~ocupación polo cumpri
mento do_s acordes en Nicarágua, 
coma se ~os demais países fosen 
un oásis de democráciá. 

-Esquipulas é a prolongac1ori 
dos esforzos de pacificación da 
área do grupo de Contadora. C<?~
tadora nascera da preocupac1on 
dunha série de países .pala situa
ción de pre-guerra que se daba en 
Centro-'américa. A Contadora non 
a mobilizaroh os problemás inter
nos de cada país e a saída que es
tes podian "ter, pois de ser asi o 
grupo teria ·sido 9riac;lo xa en tem-

-
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pos de Somo:ia ou teríase. fixadó 
máis· ·no fortísimo conflito· interno 
do Salvador. O que lle preocupaba 
non eran as guerras internas senón 
o posíbel enfrentamento entre os 
países dali e, mírese como se mire, 
todas as tensións bélicas teñen o 
centro en Nicarágua e non pórque
a revolución nicaraguana te_ña 
un ha vontad:e de· agresión cara . os 
seus viciños, senón polo contrário, 
porque os seus viciños decidiron 
non tolerar a existéncia da revblu
ción, facéndose sócios do proxec
'to norteameriéano ·de destrución. 
Asi a guerra en Nicarágua non era 
interna, senón que viña de fóra. 

Contadora atráncase porque de
beria acabar tendo comunicación 
cos norte-americanos como -cau
santes do problema. Os chq.ncele
res chegaron a identificar o proble
ma pero non se enfrentaron aos 
Estados Unido$. 

O que fixo Osear Arias con Es
quipulas foi buscar un arregro, 
pero máis baixo·: trata de. resolver 
o conflito ~ntre centro-Qmericanos. 
Ese acordo ten aí a sua viabilidade 
e a sua debilidade. Se os países 
cumpren o que firman, a agresión 
a Nicarágua, da que son interme
diários, descenderá. Pero ten a sua 
debilidade porque os EUA non es
tán de acordo con esa política de 
coexisténcia coa revolución e o 
que farán será buscar outra via 
para seguir agredindo. Por outra 
parte estes países non demostra
ron a suficiente independéncia dos 
norte-americanos. E por isa que 
Nicarágua é a máis interesada en 
manter Esquipulas. Para Costa 
Rica Esquipulas foi unha operación 
de markéting; para o Salvador un 
balón de osíxeno, nun momento no 
que Duarte se via moi acosado (Es
quipulas veu darlle protagonismo e 
legalidade a Duarte, a quena revo
lución e a direita do seu próprio 
país queren derrubar); para Hon
duras sempre foi un mal negócio; 
Guatemala é un caso distinto, a 
sua burguesia foi capaz, en certa 
medida, de frear a insurrección e 
polo tanto a sua autonomia frente 
aos Estados Unidos é maior. 

Só EN NICARÁGUA 
HAI PRESOS, 
NOS OUTROS 
PAÍSES MÁTANOS 

Por outra parte está o feito de que 
todo o mundo pretende sacar par
tido de Esquipulas e o que intentan 
estabelecer os catro países é un 
proceso a Nicarágua, teses que 
respaldan os meios de comunica
ción ocidentais. Haberia que per
guntarse porque non se fala da re
conciliación nacional e diálogo que 
O Salvador ten que manter, da am
nistia que todos os paises tiñan 
que ter decretado, se ben alguns 
non teñen presos porque os ma
tan, como é o caso de Guatemala. 
No ponto 5° do acordo de Esqui
pulas fálase da democratización in
terna, dos direitos tt~vicos dos dife
rentes partidos da' oposición. Am
nistia Internacional poderia comen
tar o cumprimento disto nos dife
rentes países. De Nicarágua fálase, 
de acorde ou non co que se infor
ma, pero sobre os demais países 
cai unicamente o siléncio. -

-Que vai ·suceder en- caso de 
que Esquipulas rompa? 

-Dase a paradoxa de que a 
quen máis defende Esquipulas 
canlle todos os paus. Mesmo Al
fonso Guerra, despois da sua visita 
a Centro-américa, recoñeceu que 
en Nicarágua era onde había maior 
vontade . política para cumprir o. 
acorde. Parece que todó o mundo 
quixer que os sandinistas non 
cumprisen. Se. Esquipulas 11 fraca
sa) .!erá fracasado o intento que foi 
mars_lonxe-lonxe que non ao fon- . 
do do problema-; - aumentará a 
tensión en Nicarágua e os seus vi
ciños e isa, como desde 1982 se 
sabe, é un dos elementos pririci-· 
pais da estratéxia norte-américana 
para destruir a revolución: buscar 
a confrontación de Nicarágua cos 
seus viciños ou buscar nela a ex
cusa ~ara invadir cos se_us pró
prios soldados. O 

M.V. 

S·O(JllDADl/9· . 

. S~undo d~núncia da Asamolea de traballadores 

O centro de lVE na· Galiza poderia ser redu_cido 
él. meta correSponsalia· ou mesmO. desaparecer 
A decisión da dirección de 
TVE de traspasar a 
programación' dos centros 
t,erritoriais, caso do ·galega, 
a segunda cadea, "cria as· 
condicións -segundo un 
comunicado dirixido pola 
asamblea de traballadores 
do centro compostelán a 
Dirección Xeral- para que 
estes centros pasen a ser 
algo residual". As protestas, 
exércidas fundamental mente 
desde Galiza e Catalunya, 
·levaron a modificar o . 
previsto, concedendo a 
permanéncia de 30 minutos 
de programación na 1 a 

cadea. Razóns-publicitárias . 
e de competittvidade cos 
futuros canais privados 
parecen ser os motivos de 
fondo da decisión do ente 
público TVE. 

Durante un período que ven 
coincidir en gran parte coa es
táncia de Manuel Lombao na di
rección do centro de TVE na Ga
liza, a programación própria es
tabeleceuse en 2 horas trinta mi
nutos, ademais dun avance infor
mativo ás 8,30 da mañá. TVE na 
Galiza, que canta xa cun dilatado 
historial , emitia asi entre 12.30 e 
15 horas. Este tempo foi reduci
do posteriormente, comezando a 
programación ás 13.30. 

A meados· de Xaneiro, despois 
dunha certa polémica interna, a 
dirección xeral de TVE decidiu 
transferir a programación dos 
seus centros territoriais á segun
da cadea. "Tele-Galicia" emítese 
asi de 13.30 a 14.30, seguiñdo, 

a partir daí, média hora de infor
mativo. simultáneo ·en primeira e 
segunda. _ . 

Escasez crónica de meios 
e competéncias~ co 1 º 
canal 

Na protesta elaborada pola 
asamblea de traballadbres . siná
lase que "a precária situación do 
centro <;fe TVE na Galiza, posta 
d~ marnfesto repetidamente por 
nos e concretada nas graves de
ficiéncias de infraestrutura dota
Gión técnica; escasez de persoal 
e recursos económicos, consti
tue un série impedimento para as 
nasas aspiracións de oferecer ao' 
e:>pec~ador · galega un ha pr:odu
cron digna e atractiva". · 

"Pretender como se anúricia -
continuan os fraballadores- que 

nas actuais condicións a emisión 
dos Centros 'territoriais· teña que 
enfrentarse á . concorréncia dou
tra emisión .da própria TVE, re.ali
zada cunha dotación de recur- 1 

~os, incomparabelmente supe-:
nores aos dos centros territo
ríais, e ademais ·suportar o im
pacto que repres~nta cambiar o 
hábito dunha audiéncia xa gaña
da significa, nen máis nen me
nos, que cria~ as condicións ne
cesárias para que os centros te
rritoriais pasen a ser algo resi~ 
dual". ' -

"Como consecuéncia do ante
rior, agregan, calquer persoa no 
futuro poderia argumentar moti
vos de racionalidade para a re
dución dos centros territoriais a 
meras corresponsalías e mesmo 
á sua desaparición". · ~ 

A cornpeténcia coa 1 ª cadea 
da própria TVE veríase ainda 

1 

Criada unha TV -local· en Narón 
Un pequeno colectivo en cci:... 
laboración co Concello de Na
rón están a pór en marcha un 
canal de t~levisión de ·carácter 
local que o pasado dia 25 de 
Xaneiro comezou as primeiras 
probas con duas horas diárias 
de emisión. 

A iniciativa privada para a 
criación da emisora complé
tanse co apoio municipal que 
aporta as instalacións da 
Casa da Cultura onde, pala 
sua altura, será colocado o 
emisor. --

Seguñdo un dos promoto
res a situación da emisora 
pode calificarse de alega'! por 
existir un vacio xurídico neste 
senso. 

En Cataluña funcionan ac
tual.mente máis de cen televi
sións locais en. parecida situa
ción, estando constituida xa 
unha federación pola legali
zaciáon das tvs. locais ae Ca
taluña. · 

Segundo un dos participan
tes. na iniciativa . o custo dun 
proxecto deste .. tipo encóntra.: 
se entre o millón de pesetas 
como límite mínimo e os 15 
millóns. 

As p-ersoas interesadas en ·
. coñecer o proxecto o-u solici
tar información poden porse 
en contacto con: Fernando 

. Masafre (981) 38 51 21 de 9 a 
14 e de 16 a 21 hora~. D . 

Reunión do Comité Estatal na Coruña 

Preséncia en ~uropa 
das línguas minorizadas do Estado 
Os pasados 23 e 24 de 
Xaneiro celebrouse na 
Coruña a reunión anual do 
Comité do Estado español 
da Axéncia Europea das 
Línguas Minorizadas, 
organización subvencionada 
pola Comisión de Educación 
do Parlamento Ewropeu. No 
encontro participaron Aureli . 
Argem í por parte catalana, · 
os bascas lñaki Marco e 
Paulo Agirrebaltzategi e as 
galegas Alexandrina 
Fernández Otero, Encarna 
Otero e Mª Pilar García 
Negro. A Asociación Sócio
Pedagóxica Galega (AS-PG) 
é a entidade que representa 
á Galiza no Comité Estatal. 

Segundo Pilar García Negro, na 
~eunión analisouse o proxecto 
pedagóxico orientado á proroo-

. ción -do galega, subvencionado 
polo bureau europeu. Acordouse 
tamén a solicitude de subven-. 
ción para. a realización en 1989 
dun simpósio no marco ,xeral da 
lexislación europea, estatal e au
tonómica das línguas minoriza
das, con atención preferente ao 
caso galega, lugar onde está 
previsto se realicen os. actos. 

lb eizh 
de minoritárias pois nen o gale
ga, nen o catalán,- por exeniplo, 
son línguas minoritárias nos seus 
respectivos. países. Mencionou 
tamén Agirrebaltzategui, as raí
ces históricas de cada unha das 
l~nguas afectadas por unha' polí-
trca de substitución". · 
Na parte superior do 
termómetro 
O comité do Estado español . hai 
dous anos que forma parte do 
bureau el!ropeo. "Sírvanos, afir- . 
mou o representante basca con
sultado por A NOS.A TERRA, 

O. exemplo de · Bélxica 
Segundo Aureli Argemí, as lín- güísta qÚe nos mantén en· 
guas do Estado español ocu- conflito perll'}anente, ainda-
pan un lugar superior dentro que· non se manifeste violen,.. 
dos idiomas minorizados de - tamente en moitas ocasións". 
Europa, se ben "a lexislación. · "Seria diferente,. indica, co- · 
existente dista ainda de ·ser a · ñecer o e~p,añol como língua 

' ideal". · de comunicación, pero aqui 
"O caso d.e Bélxica seria ao· hai unha experiéncia que nos 

meu entender un modelo ópti- abriga a coñecelo e a falalo". 
mo. Existe un monolíngüísmo "En todo o mü[1do, afirma 
territorial, cunha diferencia- .Aureli Argemí referínaose a 
ción .entre francés e flamengo. outros modelos, cando hai bi-
Anteriormente existiu unha ·si- lingüísmo a que perde· é a lin-
tuación de bilingüísmo pero gua · minorizada. lsto sucede 
d.emostrouse que ia en detri- .na URSS e mesmo en lugbs-

agravada coa preséncia dos ca
nais autonómicós segundo de
núnéian igualmente os emprega
dos do centro. 

Ante achegada dos 
canais privados 
A p~l!tica 1evada a cabo pala di-

• recc1on de TVE emarcaríase den- · 
tro do plan de trasladar á segun
da cadea as retransmisións de
portivas para competir mellar . 
coa que se supón será o estilo 
dos canais orivados. Nesta liña 
estaría a introdución dun gran 
número de concursos que acre
centaria a rentabilidade, en base 
a "unha maior audiéncia e capta
ción de publicidade". 

TVE estaría . asi a prepararse 
para competir ('.OS canais priva
d~s. tanto en tipo de programa
ción como en horários, de forma· 
que cando estes cheguen todos 

· os espácios estexan cobertos. 

O persoal actualmente adscri
to ao centro de TVE na Galiza 
dubida da capacidade, na nova 
situación, para manter os 
600.000 espectadores nos que 
se calculaba a audiéncia da 
"programación rexional". A situa
ción interna, de por si grave tra
dicionalmente ante a caréncia de 
meios e interese da dirección 
_central, vese agora .empiorada, o 
que se traduce no ánimo dos tra
balladores _do centro. 

Como elemento · determinante 
critícase, por último, a deixáción 
dun meio de caracter público, do 
cumpriménto das suas abriga-· 

. cióris nas respectivas comunida
des · autónomas, guiándose por : 
critérios exclusiv9s de mercado. 

M.V. 

para levar as nasas reivindica
cións a Europa. A preséncia do 
comité do Estado provocou sen 
dúbida.unha maior radicalización 
da reivindicación lingüística a n~
vel europeu". 

Neste sentido, Aureli Argemí, 
representante catalán, manifes
tou que "de existir un termóme- ' 
tro das línguas minorizadas de 
Europa_. as do Estado ·español 
ocupanan a parte superior, se 
ben ·a sua situ.ación non sexa a 
ideal". -

Argemí sinalou tanién os pro
xectos a levar a cabo polo comi
té, entre os que estaria a cele
bración dun Congreso Interna
cional sobre L.íngua e Adminis
tración Pública o ·mes de Outru
bro ·en Euskadi; asi como o xa 
menciónado de língua e direito 
que inclua a lexislación existente 
.en Europa neste terreo, a cele
brar no ano .89 na c;Jaliza. 

O comité reunido na Coruña 
analisou a aportación estatal a 
un centro de documentación eu
ropeu de todo o que se está a 
producir no terreo das línguas 
minorizadas. 

Estudouse tamén a realización 
de vários ·proxectos tales como 
a edición dunha guia infantil para 
viaxar polos ROvos qe Europa, 
proxecto apresentado polo Cie-

Paulo 'Agirrebaltzategi sinalou 
a etapa "de criación .na que ain
da se encentra o comité dentro 
do estado", lembrando que o ter
mo de línguas minorizadas non _ 
ten o mesmo ~ignificado · que o 

rnento da língua minorizada". lávia, es}ados nos que existen 
"A situación actual do Esta- · constituéións moi avanzadas, 

do español, sinala Argemí, pero onde, pésie a todo, se 
está moi lonxe da de Bélxica. . van impondo o ruso e o· sér
Aquí hai ünha lexislación bilin- vio". D 

. me.n de Catalunya; asi como a 
1

• difusión dun mapa aproximativo 
· á Europa das Linguas, en euske-

ra, _gal ego e catalán. D 

M.V. 
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crónica laboral 

Coa folga _xeral 
no · horiz.onte . 

- XOSÉ BÁRCIA · . -A . situación de conflictivi-
. dade orixinada en As-

. tano, Sidegasa e Alú-
. níina-Alumínio, que afecta a 

un colectivo de vários miles 
de traballadores, ten criado 
no Norte· da Gal iza un ha situa
ción explosiva. Até agora a 
UGT e CCOO aparentemente 
temerosas de que esta: situa
ción desemboque nunha Fol- · 
·ga Xeral Nacional aillaron os , 
.conflitos -GaSO da m9biliza
ción de A~tano e Sidsgása en 
Santiago en dias pasados-, · 
evitando deste xeito que o 
Governo c-entral e a Xµnía se 
visen abrigados a rectificar a 
sua atitude política: ds resul
tado.s demostran que é unha 
táctica trabucada. a emprega
.da por estes dous sindicatos 
de marco estatal. 

En Ferr.ol a unidade do sin
dicalismo nacionalista foi ca
paz de rachar con esta políti
ca illacioílista e de limitación 
na acción sindical. En várias 
oportunidades a INTG e a 
CXTG foron capaces de ga
ñarse aos traballadores e pór 
en prática mobilizacións máis 
contundentes, necesárias, 
dada a gravidade da situación 
do colectivo de Astano e_a fal
ta de respostas da Adminis-. 
tración. 

En Alúmina-Alumínio a polí
tica da UGT pasa por dar prio-

. ridade ás reclamacións contra 
os· despidos pala· via xurídica. 
Até agora viñeron freando cal
quer mobilización do colectivo 
e só · as aceitarnn cando- os 
colocaba en situación de per
der conexión co conflito. De 
continuar a .dinámica actual, 
cunha excesiva pasividade 
por parte dos despedidos e 
regulados, a · sua situación 
pode ser moito máis difícil 
lago de celebrados · os xuí
cios. Trátase dunha estratéxia 

que desde a Administración e 
a Dirección de INESPAL e o 
INI (qu.e se negan polo de 
agora a calqUer negociación) · 
seguramente estase aplaudin
do. 

Por último, o colectivo de 
SIDEGASA está pelexando 
por sobreviver, despois . de . 
que se lle prolongase por · 
dous meses máis a· regula
ción, e calquer saída ao pro
blema pasa pór accións dun
ha maior envergadura que as 
anteriores. 

Neste marco, seria inxustifi
cáber demorar accións d_e co
nxunto destas tres -factorías, 
ou outros colectivos, que per- · 1 

mitise plantexar unha frente 
comun. lsto non nega que 
cada empresa plantexe á Ad
ministración as. suas' próprias 
saídas. Pero permitiría actuar 
cunha ·maior contundéncia e · 
evitaria que se fosen difumi
nando pouco a pouco. 

Obviamente, levar adiante 
unha Folga NaciEmal, vai ter 
que superar certos proble
mas. Un -deles, ademais _ de 
vencer a oposición de UGT e 
o temor de CCOO, é o de criar 
no Sul da Galiza unha corren-
te de solidariedade cara o 
Norte do país e (ecoller os di
versos conflitos que latexan 
nesta zor:ia (amarre da . frota 
que pesca en Marrocos e no 
banco Sahariano; posíbel pe- i 
che de Citroen Ourense; futu- l 
ro de-- Barreras; Asean; hará- _( 
rios comerciais; etc.). ' ¡ 
. Para impulsar mopilizacións 

nacion'ais e censeguir unha 
Folga Xeral Nacional o sindi
calismo nacionalista deberá 
ser capaz de estender -a.o con-
xu nto da Galiza a unidade de 
acción conseguida en Ferrol. 
Lamentabel~ente; até· agora, j 
non parece que en zonas 

. como Vigo haxa esta capaci- - ! 
· dade de entendimento. ºJ 

·-·----·· -·--· - -·- ---- - ··- ·--
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Mesa redonda_no ChJbe.Nacionalista Alén Nós, . 
a un ano da sua -criación 

UGT enfréntase aOs demais 
• ' I 

• I • • • ~ • ~ ' 

sindicatos -apresentando a crise 
- . 

como un reto para os traballadores · 
A Mesa Redonda organizada 
o pasado 21 d~_ Xaneiro en 
Compostela, polo Clube 
Nacionalista Alén Nós, co 
lema "os sindicatos e a 
problemática industrial da 
Galiza" deu oportunidade 
para mostrar o ·que separa a 
UGT das demais centrais 
actuantes na Galiza. Amor 
Deus, en representación de 

· CCOO, ·levou os seus 
· · arg~mentos nu!1ha liña 
· C'ercana á do sindicalismo 
nacionalista, se ben as suas 
·ultimas actuacións prácticas 
definíranse por un acordo 
amplo co sindicato · 
socialista. 

X. Mosquera, L. . Burgos, M. Mera, M. Amor e o moderador 

INTG, interviu en segundo lugar 
lembrando que a crise industrial 

Luciano García Alén, en repre- da Galiza era máis grave en tanto 
sentación do Clube, sinalou que que non se puñan en marcha 
estaba a cumplirse o primeiro sectores n'os que a Galiza tiña 
ano desde o nascimento do gran potencial, como a enerxia, 
"alén Nós", tendo organizado mineria ou agricultura que "de
ne-ste periodo 15 actos, número berian ser a base dunha forte in
que _calificou de -"considerábel". dústria". 
·A razón desta Mesa siridica1 es- ·En opinión do representante 
taria .xu·stificada pola "profunda da INTG "a estratificación social 
conflicti\iidade social que vive a no nO$O país é cada vez máis 
nosa terra". acentuada, con traballadores fi-

Gustavo Docampo, encarrega- - xos, a destaxo, na casa, marxi-
- do de apresentar o at:to, -criticou nais, no agro, etc ... " 

".os apoios do poder público aos ' Matizou tamén a opinión de 
gr.andes benefícios empresa- . que a Galiza está a .envellecer, 
ria.is", asi q:imo "a política medi- lembrando que desde princípios 
da e planificada que se aplica na dos sesenta aos anos setenta 
Galiza e da que outros levan o emigraron da Galiza 500.000 
beneficio" . persoas. 

Amor D'eus: "Non se Luis Burgos: "Auséncia de 
albisca unha inversións directas" 
recuperación" 

· Segundo Amor Deus, principal 
dirixente de CCOO de Galiza si-

. nalou en primeiro lugar ·que "en 
Galiza non só hai un caos indus
trial, senón que. existen tam-én 
importantes eivas culturais e de 
debate, estando a sementar os 
meios oficiais unha confusión da 
que se deduc~ que aquí todos 
defendemops o m~smo" ., 

Botando man de numerosas 
estadísticas sinalou certos ras
gos diferenciais da crise n·a Gali
za, sinalando o seu menor creci
mento do PIB a respeito do resto 
do estado, asi como o ascenso 
máis rápido da inflación. Na sua 
opiniáóon non está .á vista "unha 
recuperación industrial", critican-

· do a irieficácia das ZUR e o pa
pel de . Sodiga "que poderia xo
gar o papel do INI galega". 

Amor Deu~ sinalou tamén que 
"'desde que se inícia. o proceso 
democrático hai unha política de 
despresfíxio dos sindicatos de 
clase" o que xera éfeitos negati
vds sobre a sociedade. 

Manuel Mera: "Crece a 
estratificación social" . 

1 

Marn,..1el Mera,. secretário xeral da 

Luis BurgÓs, en representación 
da CXTG, afirmou que "Galiza 
non é un barco que naufraga 
polo temporal senón que primei
ro se desarbola e logo abandó
nase ás marés". 

"Os governos españois, sina
lou Burgos, tr~tan á Galiza de su
balterna, en parte debido á pou
ca cancha eleitoral que ten" . 
Lembrou "como se fixeran esfor
zos para retratar Unosa, Enside
sa ou Altos Hornos de Biscaia, 
que daban millóns de perdas, 
mentres na Galiza pecharon as 
indústrias máis modernas". 

O dirixente da CXTG criticou 
por último a auséncia de investi
mentos directos, preferindo a 
Xunta investir en obras públicas 
que é o máis doado e o máis 
rendábel eleitoralmente". 

Xesus Mosquera: "A 
modernidade, un gran 

. reto para todos" 
Xesus Mosquera, principal repre
sentante da UGT da Galiza,. es
tendeuse sobre as diferentes fa
ses de desenvolvimentoi ao .lon
go das últimas décadas, para vir 
dar nunha etapa de modernidade 
na cal a crise supón un gran reto 

para todas as forzas sociais. 
Sinalou o "axuste produtivo 

necesário coa entrada na CEE" e 
"a criación de emprego como 
unha das tarefas fundamentais" . 
Como proposta a¡::iontou a nece
sidade dun "plan económico a 
completar cun acordo social am
plo e representativo". 

A neutralidade da crise 
Xa no colóquiop e despois de ter 
afirmado Xesus Mosquera que 
"non é o momento de liortas po
líticas, senón de afrontar os 
grandes retos", foi respostado 
por Manuel Mera quen sinalou 
que "está comprobado que Gali
za está sendo afectada negativa
mernte pala CEE e pala política 
gubernamental, · sucedendo o 
contrário con Ot,Jtras zonas, o 
que fai pensar que as razóns que 
nos levaron a esa situación son 
consecuéncia de ideoloxias de
terminadas e non fenómenos 
neutros ou froito da casualida
de." 

Amor Deus pala sua parte cali
ficou a entrada na CEE de "má, 
consecuéncia dunha pésima ne
gociación e de intereses eleitora
listas, caricaturizando despois ao 
nacionalismo ao afirmar que "é 
absurdo pretender, por outra 
parte, unha Galiza encerrada en 
si mesma, cando a economía é 
cada vez máis internacional". Se
gundo o líder de CCOO, Galiza 
ademáis de discriminada, non 
ofereoe unhas boas condicións 
de investimento". 

Por último Xesus Mosquera, 
ante as perguntas dos asisten-

,· tes, sinalou que era certo que 
"Galiza tora historicamente dis
criminada como o foron outras 
rexións". Para afirmar a contiua
ción que "coa democrácia au
mentaron as libertades e os gale- , 
gos estamos empezando a ser 
nós mesmos". Calificando o mo
mento actual de "óptimo" se ben 
"non se debe convertir o enfren
tamento co estado nun obxecti
vo político". O 

M.V .. 

CXTG propugna un acordo . . 
entre os sindicatos cara a negociación colectiva 
A CXTG considera necesaria a sobre as masas. salariais reparti
existéncia dun acordo entre os do de xeito lineal; redución dun
distintos sindicatos de Clase ac- ha. hora semanal de xornada de 

. tuantes· na Gal iza, de cara a con- trabal lo; pul ar pola negociación 
seguir de partida unha posición dun· convénio con ámbito da Ga
máis avantaxada e favoráb.el liza; xubilación aos · 64 anos, co
para os traballadores na nego- brindo o po$tO de traballo cun 
ciación colectiva para o ano 88. traballador en paro; conversión 

O acordo deberi~· contemplar dos contratos temporais en fi
un sete por cento de tncr~mento _ xos; supresión das horas extras; 

estender a negociación ·ª colecti
vos que carecen da mesma; uni
ficar a negociació.n de determi
nados convénios de sectores 
provinciais; medidas para me.llo
rar .a saúde labqral; ampliar os 
direitos sindicais; direito a cele
brar asambleas unha ·vez ao mes 
en horário ·laboral. O 

A.E. 
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(J.Qeche das faetonas coincide co . aum~nto do précio do metal - \ . 

Alean· pechou en· Outubro unha 
. , , . . '· . . 

factoria de Alúmínio no. Canadá 
A multinacional Alcán, 
proprietária, .· . 
conxuntamente co INI, de 
Alúmina-Alumínio, realizou 
un peche empresarial a 
fins de Outubro na factoria 
de Shawinigari (Canadá)~ 
Segundo David Morton, 
Presidente de Alumínio . 
Alcán, este peche 
explicaría, en parte, o 
déficit de abastecemento 
do mercado internacional 
de alumínio. Este peche, 
como o de San Cibrán, 
coincide co aumento de 
précio deste metal. 

A comenzos de 1988 o merca
do mundial do Alumínio vai pa
sar dunha crise de oferta a 
unha situación mellorada na 
que o déficit da oferta será só 
relativo. segundo opinan os 
dous principais produtores nor
teamericanos do sector en de
claracións aparecidas no Finan
cia/ Times o día 31-12-87. Esta 
situación sucederá a unha cai-

' da nas reservas mundiais do 
Aluminio manufacturado como 
non se coñecia desde habia 17 
anos. 

Segundo as declaracións de 
Willian Bourke, presidente de 
Reynolds Metals, ao prestixioso 
rotativo londinense "a oferta de 
alumínio no mundo para 1988 
pasará dunha situación de ca
réncia a outra distinta na que o 
equilíbrio entre a oferta e a de
manda estará emparellados ou 
case". 

Pola sua -banda o presidente 
de Alumínio Alean, David Mor
ton, considera que no pr~meiro 
trimestre de 1988 a oferta será 
deficitária ainda e mesmo ha
berá caréncia en parte dos 
mercados do mundo. A deman
da en alza e a disminución das 
reservas mundiais deixaron á 
sua empresa nunha situación 
de déficit de 50.000 toneladas 
para os pedidos de cara a 
1988. 

cía/ Times, outro direCtivo de 
Alcán ·precisou ·que o déficit de 
50.000 toneladas para o primei
ro tércio do ano deberia· enten
derse no contexto do ciclo de 
compra e venta anual que ten 
unha importáncia tota! de dous 
millóns de toneladas". 

Que non se equilibre 
demanda e _oferta 
Non seria estrano, despois ·de 
coñecer as opinións de dua~ 
das máis import-antes empresas 
do mundo do sector do alumí
nio, e o funcionamenfo dos 
grandes mercados internacio
nais (cantas veces chegan notí
cias de que determinados pro
ductos son queimados ou arra-

xado·s ao mar, para evitar qu.e 
baixen os . précios), non seria 
extranó qye o que pretendan 
estas grandes multinacionais é 
que non se equilibre totalmente 
a oferta e a. demanda. Esto le
varía en boa lóxica a unha bai
xada dos précios que, ·como · 
ocurriu en 1982, .levou á sus
pensión dé pagos a algunhas 
empresas, como a de Alúmina
Alumínio. 
· O cert.o é que o alumínio ma
nufacturado tiña unha tendén
cia á baixa. No· mes de Outu-

-< bro, coincidindo co peche da 
factoria de Shawinigé¿n, q pré
cio deste metal subiu no mer
cádo de Londres· a 1.272 libras, 
que se pode ·considerar como -
.un dos précios records nestes 

meses. 

A fins .de Novembro o précio 
tiña outra tendénci'a á baixa 
chegando a cotizarse a_ tonela
da no mesmo mercado de me
tais .londinenses a tan só 953 li- i 

bras. ·Agora voltou a subir . o j' 

précio até chegar· a 1 .1.53 .. Den- _ 
de o peche de San . Cibran até ¡ 
hoxe--o précio aumentou cinco. -1 

- lit5r,as por tonelada. · · 
E preci~o ter en conta que 

Alúmina-Alumínio de Sa11 Ci
brán produce rnáis do _5· . por 
cento das exportacións qu~ se 
realizan en todo o mundo. Unha 
.paralización éle seis meses na 
factoria permitiria por_ si só qul3 

· Outros obreiros tolos? 

non ·se equilibrase o mercado, 
ou mesmamente que continua
se o déficit actual de alumínio ' 
mánufacturado, de creer á Al
cán, que o situa nas 50.000 to
neladas para o primeiro trimes
tredo ano, ·cantidade semellan
te á que se produciría eh San 

Alcán Aluminio, a multinacio
nal que controla lnespal, a 
empresa p~oprietária de Alú
mina-Alum í nio, decretou un 
peche empresarial cando os 
obreiros de Shawinigan (Ca
nadá) se puxeron en folga. 
Non lle importou paralizar a 
produción con tal de non sa
tisfacer as demandas labo
rais. 

Ali non houbo bidóns, nen 
lle puderon botar a culpa á 
"irresponsabilidade", ou á 
"toleria" dos traballadores. 
lses calificativos gárdanse 

-para os das colónias. Só 
existiron unhos intereses do 
capital "un tinglado tal que 
non se pode analisar desde o 
ponto de vista dos beneficios 
ou de que saen perdendo ... 
moitas veces é difícil encon
trar as explicacións racionais 
nun feito puntual ", segundo 
nos decia o naso correspon
sal en Londres, Carlos Durán; 
uns intereses que nun deter
minado momento prefiren 
deixar de producir cando a 
demanda era maior, incumplir 
contratos etc. antes que me
llorar as condicións dos tra
balladores. 

- Cibrán. 

A caida do dolar 
beneficia aos -Estados 
Unidos 

a demanda dos tra©allado
res: só tres millóns. O racio- · 
cínio lóxico, con só estes 
dous dados, e sen entrar 
noutras consideracións, está 
imposibilitado de chegar a 1 

t
calqpuera conclusión cod~ren- li '. - Segundo Willian Bourke a caida 
e. em seguro que os 1rec- d0 dolár está a supoñer unha 

tivos de Alean teñen m·oitos axuda dé gran . valor para os 
máis elementos que nos po- t productores de alumínio dos 
derian , facer comprender o EE.UU., até o ponto de ·que as 
porqué desas .estranas deci2 exportacións ianquies -;;iumen-
sións. Seguramente o mérca- taren un tércio no '1987. O pre-
cio mundial é mui complexo. sidente de Reynolds calcula 
Será por isu polo que se to- _que para os productores de 
man outro mes para decidir a alumínio:qos EE.UU. o principal 
posta en funcionamento da me·rcado no 1988 será o da ex-
sección de electrolise de San _ portaciór¡. · . 
Cibrán. A situación do mercado ' de 

Mentras tanto, unhos all:lmír:iio ten un peso funda-
bbreiros, abrumados por mental á hora de decidir o pe-
unha opinión pú_blica que nun che ou apertura ·dunha factoria. 
primeiro momento os fixo Precisamente· agora lnespal, 
responsábeis dunha decisión · propietária . de 'Alúmina-Alumí-
(a de pechar a fábrica) que nio, ven de pospoñer a decisión 
nunca tiñan suficiente poder de pór a funcionar outravolta as 
para tomar ~mpresa t!ña · cubas · eledrolíticas de San Ci~ 
moitos máis resortes para brán, á necesidade de ·estudar 
que non ocurrira- non ·dan 1 axeitadamente o mercado do 
unha verdadeira resposta a aluminio. 
situación, baixo o peso dun 

1 

E~te retraso, ademáis de ser · 
·síndrome de culpabilidade -. · unha medida de presión cara 
criado artificialmente, e o . , os .traballadores, e de esperar a_ 
medo a empeorar as causas. saber 9lgo concreto sobre o 

Con ese medo, e con ese dictamen dos expertos en se-
síndrome, está a xogar a em- guros, sirve-tamén para impedir 
presa: afinal logrará tamén .que aumente a oferta do alumí-
uns obreiros .castrados sindi- nio. O paro da produción na 
calmente para toda a vida. Se factoria mariñán puido ser a so-

SOCIIDADl/11 
De cada 100 Qesetas 
gue se invistan, 75 
§2ortaraas o Estado 

- . 

. A ZID criada 
en · Ferrol un 
gran 
incentivo 
para as ·, 
-indústrias--d·e 
énclave-
A comarca do Ferrol foi declara-. 
da Zona- Industrial 'en Declive 
(ZlD) que substitue á Zona de Ur
xente Reindustrialización. Asi as 
axudas ás que se poderán aco
llf?r as empresas que pretendan 
asentárse nos dez cóncellos que 
comprenden a zona, contarán co -
nível máis alto de incentivos ao 
investimento de toda a CEE, até 
o ponto de que o Governo apor
tará o 75 por cento dos investi
m.entos. 

Estas axudas, que os sindica
tos consideran quéchegan tarde 
xa, pois finou o prazo no' que os 
excedentes debian _ de estar re
colocados, serán un bon reclamo 
·para indústrias de enclave ou 
porcallentas que non queren 
noutras partes de _Europa; cando 
non claramente · especulativas 
como xa o ven demostrando a 
história da GAIEG ou da ZUR. 

Hai técnicos que consideran 
que a infraestrutura existente 
hoxe na comarca do Ferrol e a 
pouca_ capaci_dade de consumo 
non van atraer outro tipo de in-
dústrias. - · - . · 

Parecer tamén lóxico pensar 
que a falta dun marco económi
co axeitado--na Galiza retraia ás 
empresas como veu ocorrendo 
até agora. .. 
· O anúncio de construir unha 

celulosa ·e unha fábrica de vidro 
-nos terreas de Astano: o que inu
tilizaria définitivamente esta tac
toria para seguir a construir bar:.. 
cos, poden ser unha mostra das 
indústrias que recalmán no Fe
rro!. O 

Estase _a ponto 
de. conseguir a 
~omólogación 
das 
decl.aracións 

Segundo David Morton a fol 
ga da factoría de Shawinigan 
(Canadá), pertencente á sua 
empresa, e o posterior peche 
patronal a fins de Outubro do 
ano pasado, ~xplicaria tan só 
parcialmente este déficit de 

1 ª~tstecemento. 

~~~- ~od~_' ~~-~~ndo o Fina~-

Non sabemos ainda cantas 
foron as perdas estimadas na 
factoria canadiense, o que si 
coñecemos son as recoñoci
das no casb das instalacións 
galegas: dazaseis mil millóns. 
Eiquí tamén sabemos cal era 

son maos xa saben... . O lución para .impedir a baixa dos . 

précios. A. EY~~ ; _ leiteiras fe itas A.E 

.IL:· 

,, 

· -- _J '. diante da Xunta 
~~~~~~---'~~~~~~~.......:~~~~~~~~-

O sábado dia 23 manifestábanse en LuQo máis de 
mil persoas, na sua meirande parte da Mariña, para pedír a readmisión 
qos desp~didos, a reabertura tja factoria é o_ establecemento dunha 
GOmisión de investigación. 

Segundo afirmou en · Pontevedra 
o Conselleiro de Agricultura 
Francisco Sineiro, estase a ponto 
de conseguir a homologación 
da$ declaracións da cuota leitei
ra realizadas diante da Xurita da 
Gal iza. 

Conseguen asi ünha nova vifó
ria o~ gadeiros · e a Plataforma 
para_ a Defensa do Sectór Lácteo . 
que se negaran a efectuar as de
claracións diante do Ministério 
de Agricultura .por consideralas 
lesivas para os intereses gale
gas. Despois de· numerosas e 
fortes mobilización~ chegouse a 
urí acorde coa ·Consellaria - de 
Agricultura para facer un novo 
formulário - de declaracións · nas 
que se tomase como base a pro
dución de 1985. O Ministério de 
Agricultura negouse a darlle vali
dez a estes documentos, imerso 
como estaba na batalla contra os 
gadeiros galegas. · 

O Conselleiro declarou tamén 
que foron 32.200 as declaracións 
feítas diante da Xunta. O 

-/ 
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Conio ~en~ 

¡Tamén .é . 
mala sorte! ' 
MANUEL LUEIRO REY 

H ai quen nace cunha 
estrela na frorite que 
lle vai alunieando os 

. carreiros por onde ten que 
· camiñar. Hai qüen nace coa 
fronte escurecida, e ten que 
ir· batindo con ela descontra 
canfa parede que se lle pon 
por diante. · · 

Cecáis, das poucas verda
des que andan espaJl~das 
polo mundo, sexan estas 
duas as que n·on teñen volta 

Desde o Departamento de 
História ·Contemporánea da 
Universidade ·de Santiago,' 
Xosé Ramón Barreiro está 
no· centro das · , 
investigacións que o 
pasado do noso país · 
reclama. Partindo do 

compromiso co .progreso 
do seu pais, Barreiro . 
aborda nesta conversa non 
só algúnhas clayes Cl!Je 
desde a vida política das 
últimas ·décadas-nos . 
conforman . , .senón tamé·n 
a sua análise para. un futuro · 

. que ·ten neste 1988, 
despois .de transcurrida · 
unha ·década desde ás, 
eleÍcións-do 1917, Lin ponto 

·de arranque decisivo para 
a. ~strutura . política, social 
e ·económica da·Galiza . . 

A Galiza ·contemporánea vista por un -historiador 

Xosé .Ramón 
. ~ . 

Barreiro 
/' 

de folla. Moitos din (son os 
agudos "chourizos") que can
do non se saibe cal é· o pé 
bon co que hai que sair da 
casa, a causa pode ter arra
nxo dando un brinco cos 
dous pés xuntós. ¿Non ollas? 
-afirman- Unhas 'mañáns o 
vento sopra .dunha banda. 
Out.ras mañáns sobra da 
banda aposta. Non se pode 
descoidár nengúri vento pra 
poder medrar. (lsto fíxome 
lembrar o que un "chourizo" 
do meu pobo, que se adica 
ao ensino, · díxome uñ día: 
·~s pontes fanse pra chegar 
pala via máis rápida dup fu-. 
gar a outro"; Hoxe por hoxe 
o xeito de .medrar é facendo 
pontes" "non teñas dar en le
var por di ante a quen sexa " .. 
¡Vaia. páxaro!) 

, 'A burguesia galega hoxe ten infereses 

j próprios que non ~~presentq; Alianza Popular' 
1 

1 

1 

1 

1 

Se no ano 1977 se marcou, e~
pecialmente nun senso ·político 
e social, a pauta para case unha 
d~cada. Coida que o ano 87 iní
cia unha nova "era" para os 
próximos anos? 

1 • 

poder. O signo de que haí posibi- . Pensa que se pode dar un cám
lidade de que aparez'a no futuro bio de rumo. nos próximos 
no espectro · político unha forza anos? 
de centro- direita máis ou. menos . 
achegada ao galeguismo e lle Parto do suposto de que nas 
tire espáciÓ á direita montaraz. próximas eleicións o control , do 
Non significa un cámbio político governo vai ter que ser mantido 
pero si son dados que funda- · por duas 'lorzas coligadas. Ainda 
mentan un certo optimismo no non hai tempo para que se entor
que significan que a direita pode me unha futura solución política 
ser vencida. . para Galiza. Neste sentido penso 

· que seguirán governando os so-

. O naso Presidente -se
guindo o -fío do que ía dicin- 1 

do- está demostrando a ' 
cada intre que non ten estrela 1 

que .o alumee. Os carreiro~ / 
por onde camiña teñen como 
atrancos aos penedos máis 

1 

outos. Non sei se son b.s pe- _._ 
necios os que van na sua pre-

. cura, ou se é 9 Presidente . " 
quen, teimosamente, vai en 1 

1 

Hai várias causas que pasaron · 
estes anos e "entre elas a autono
mía, qu~ cualitativamente mar
can un pouco a andaina da Gali
za.' Dun ponto de vista de Estado 
estamos vivindo ainda daquela 
transición, e parece o momento 
adecuado para. dar ~o salto a. no-
vas fqrmas-políticas, pero non se PENSO QUE NAS . 
.sabe moi ben por onde. Mentres 
a direita non se consolide e men- ·PRO' XIMAS E.LEICIO' NS 
tres o, Partido So~ialista siga a 
ser ª única alternativa estatal o· CONTROL DO 
pols seguimos na transición· des- · 
de o ponto de vista da estrutura GOVERNO VAi TER .. 
política ~ . r . 

Non se acaba de ver o relanza-· QUE SER MANTIDO 

Cialistas co apoi.o de Coalición 
·Galega, pois con todos os res
peitos penso que o PNG está 
chamado a desaparecer. Portan
te na . próxima lexislatura tam
pouco teriarnos estabilidade po-: 
lítica que terá que vir, despois 
doutra lexislatura. Aí si se van 
perfilar os grandes partidos polí
ticos da Galiza, especialmente 
pensando que o nacionalismo de 
esquerdas, nese periodo longo 
de algo máis de cinco anos, po
derá reiniciar un plantexamento a 
fondo da sua estratéxia, da ne
cesidade de vencellarse con dis-

' 'procura dos penados. Tamén 
pode ser que alguén -sen el 
sabelo- o esté arrempuxan- 1 

do.- ¡Vai ti saber!. · '¡ 

· · Deixando sen comento a I 
maneira como agaveou ao 
máis auto . da cucaña (pois 

· estamos a vivir tempos en 

1 

que o rabo dun raposo póde
. se mostrar como se fose a 

pru-ma dun galo, ·sen ·que a 
marea dos "mandóns" se 
pasmen, poi.s a "estratexia" é 

mento de novas formas pol~tica?, POR DLJAS fORZAS 
de nov9s programas de cambio _ 
sociál. E unha pena, por exemplo 
a desfeita do Partido Comunista, ~ COLIGADAS 
que poderia ser _ o contraponto 
do socialismo e . que o obriga.ria 
a flexionarse cara posturas dou- QUERO PENSAR QUE 

· tra índqle'. Tamén é unha pena o , , 
que pasa coa direita, n.ón porque . O REC. AM 810. DE AP 
ela s~xa unha solución, só por-
que se está incidind9 .en que o PQR-LJNHA DIREITA 
PSOE sexa álternativa única. 
Apesar de que ·haxa uñha Cons..: MAIS 
titución e outra série de causas 
ainda estamos na transición. COMPROMETIDA COA 

Outra cou.sa é Galiza. · 
Como feito decisivo e actuante- REAUDADE GALEGA 
~~~~~~ico estaria q Mercado CHEGARÁ .A . 
Nestes dez anos a entrada na INTERESAR AO POVO 
CEE é unha realidáde que ai_nda -
~ ~ d~ ~~º ~ p~~~ 
como no negativo. Até agora, 

. aparte da paraférnália puramente 
exterior de grande acontecimen:
to, non se detectan os síntomas 
reais que vai provocar, porque 
de nada vale topar no supermer
.cado · produtos extranxeiros. O 
que falta por ver é que esa entra
da supoña ·cámbios decisivos 
nos modos sodais e económicos 
de España. 
No noso país deuse l,mha im
portante viraxe .en Outubro, ain-

EN-PORTUGAL NON 
TOPEI MECANISMOS 
DE AUTODEFENSA A 
RESPEITO DA GAL!ZA, . 
PERO SI DE .ESPANA 

CUAREÑTA ANOS A 

a "estratexia"·, ainda que un 
se mergulle (na bosta) o naso · 
Presidente ten moi mala ser
te.' Alnda ben noR pousara_o 
cú, cotneza a ventar, a losfre
gar, a chov'er a Deus dar au
gas, días e noites e rioites e 
días, e os veciños de Padrón 
cáseque marren afogados. ·O 
naso Presidente, cunhas bo
tiñas branc~s. alí estaba a pé 
firme. Gando o .'de Pfidrón 
íase esquencendo, ven ese 
demo maldito do "Casan" es
contra os· con de Fisterra, e 
xa· todos saibeétes o conto, 
que por certo ainda rebule, e 
penso que rebulirá por moito 

1 
t~mpo. Cando o do "Cason" ¡ 
xa se tiña -como unha causa 1 

pasada, volta a ' chover a r 
de.us dar: augas, lóstregos 1 

coma fog!Jetes nunha festa, 1 

veAtos racheados, e os veci-
- ños de Carballo cáseque que J - . 

da que unhas eJeicións ·non san
cionasen esa realidade. Pésie a 
iso, . suporá un ha mudanza im- ERMO POLÍTICO, ·. marren afogados. · ¡Non me 

1

¡ 
digades! 

Pero ainda hai máis _:_¡que 
xa está ben!T o rumbo pare-
cía endereitado (deixando a 
unha beira as causas do Par
lamento, as críticas dos' ceñ · 
días de goberno -dos que, 
por certo, lioxe mesmo o 
Presidente di que foron "Un 
paso de xigarite", frase que 
se asemella bastante a aque-
la que dixo oanqo a enchen-

(pasa á páxiria 2J) 

portante para. o país esta nova 
forma do poder-· pol!tico e en 
que senso? 
Penso que Á un experimento 

· pero non. é bln futuro para o país.' 
Pero é un experimento positivo 
porque significou a caída de 
Alianza Popular. Non é q1:1e o sis
tema tripartidista vaia governar 
mellar- e 'nos proxecte cara unha 
nova política sócio-económlca, 
senón a nivel de símbolo e de 
signo. O -símbolo de que a direita 
é 'l.{encíbel e de que Fraga vaina 
ter moi difícil para recuperar o 

SEN ORG~NIZAC.IÓNS, 
·SEN CADROS, NEN
SEQUER NA 
CLANDESTINIDADE~ ... 
FAINOS ENTENDER 
QUE· POLITICAMENTE
FIXÉRONSE 
Ml"LAGRES 

tintas forzas e oferecer xa unha 
alternativa que difícilmente vai 
poder governar pero que vai 

_ c0ntar moito nas decisións parla
mentárias. 
Da hipótese que vostede plan
texa e da própria realidade des
te ano, derívase un contraste 
que fai adoptar posicións máis 
progresistas a AP que a organi
zacións dun espectro de es
querdas: 
Alianza Popular, cando comezou 
a governar co binómio Albor-Ba
rreiro, -nomeadamente por par
te de Barreiro- fixo especial in-

. cidéncia nos temas galegas, no 
lingüístico:·· coa intención de ti
rarlle argumentos _á esquerda. 
lsto non significaba un compro
miso fondo coa realídade que 

. isto implicaba, pero era unha es

. tratéxia que funcionou e que lo
grou realidades importantes. 
Pero isto, se non vai vencellado 
cun compromiso máis profundo, 
é unha mera parafernália, e daí 
parece que ven a disociación Ba
rreiro-Albor: - Albor fica prendido 

·das teses centrais de AP e non 
seguEl a Barreiro nese óutro pro
xecto, que por outra parte tam- · 
pouco s~ pode saber aonde o le
varia. 

· Desde ese momento topámo
nos manifestacións e reaccións 
extemporáneas de AP, ·que non 
son .máis que formas de estar 
presentes ante a op·inión pública 
pe(o que non poden responder a 
unha filosofia .de fondo. Eu quera 
pensar que o recámbio do que 
foi o mono~~lio d~. dir.ei_t'.1 por 
AF\ unh? d1ré1ta mais c1v1hzada, 
e claramete comprometido coa 
realidade galega~ chegará, senón 

. a entusiasmar; si a. interesar ao 
/ povo. E. o povo irá entrando: se 

segue. optando · por unha opción 
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de centro direita, teré uhha canle 
política oñde . militar bu a. quen 
votar .sen necesidade da coxun
·da .de Alianza ·popular. 

E deixémonos de tontarias. 
Fraga, can.do veña, vai siginificar 
algo ·importante, por moito edul
coramento que 'lle faga á sua 
·mensaxe, Fraga é Fraga, e é o 
seu pasado· e a sua filosofra: 
unha direita ·a ultranza, con cer
tos aspectos populistas que ás 
veces conectan, caciquil. -
apoiada en Lugo e Ourense en 
verdadeiros núcleos caciquis- e 
por conseguinte non quera nen 
pensar que esta sexa a solución 
de futuro para o meu país. Se 
esto é asi case estaría disposto 
a darme de baixa. 
Apesar do que di, non se agudi
zan máis, paradoxicamente 

-pola própria composición do 
governo central, as contradi
cións . governando a di re ita na 
Galiza? 
A nivel curto Fraga entraría nun
ha dialéctica de oposición ao go
verno central, e nese senso rece
beríamos migallas ou consegui
ríamos algun reparto mellar dos 
benefícios do Estado. Pero iso 
non é unha profundización da 
Galiza. Conseguiríamos solu
cións pontuais e concretas pero 
non serviría para refacer un país. 

En definitiva non pode haber 
grnades cámbios nun programa 
de AP para que este povo aceda 
á modernidade, sobretodo go-
vernando Fraga ' 
Pero o discurso económico-po
lítico sobre Galiza sempre falou 
da auséncia dunha burguesia 
própria, e o proxecto de CG e 
PNG aposta porque existe unha 
forza emerxente, un novo em
presariado, etc ... , que pode re
coller politicamente o papel que 
lle correspondería_ a aquela? 
Desde hai algun tempo veño 
mantendo contactas esporádi
cos co mundo empresarial e non 
é que a burguesía se fixera de 
súpeto galeguist9, deixémonos 
de tontarias. A burguesía xa sa
bemos que o que procura é que 
non disminua a sua taxa de be
nefícios, e porque busca iso de
cátase de que nestes momentos, 
estar apoiada por un poder pró
prio, emanado da Galiza, dalle 
maiores vantaxes e posibilidades 
para realizar a sua función eco
nómica. 

Decátanse que un governo 
como o de CiU en Cataluña, está 
disposto a apoialos. Saben que 
poden sentarse en pé de igual
dade con outras burguesías, 
mesmo a nível internacional. E 
iso percébeno perfeitamente. E 
tamén ollan que un apoio incon- · 
siderado a unha solución Fraga 
significa non ter futuro. Significa 
só xogar á curta e iso a burgue
sía non o fai. 

A burguesía dase canta de que 
reforzar os poderes da Galiza é 
refacerse a si mesmos cunha 
nova vantaxe e iso non llelo dá 
Alianza Popl:llar . 
Pero nun primeiro momento 
vese que as decisións económi
cas están máis vencelladas a un 
poder cada vez máis lonxano, 
estou a pensar na siderúrxia ou 
no sector naval, e ten moito a 
ver co Mercado Comun. 
Nisto hai duas causas. No plano 
·econ6mico, socioloxicamente ta
lando, hai uns centros de deci
sión que non están controlados 
polas autonomías nen polos po
deres centrais tan sequer, e que 
desbordan a este . poder. Hai 
unha estratificación clarfsima 
dentro do mundo da economía. 
Os centros secundários de decí
sión pasan a un nível estatal .e a 
outro local. A burguesía galega' 
nunca xogou a ser grande prota-

. genista do desenrolo económico 
no plano internacional, . agás 
unha ou duas familias, no ·plan.o 

. estatal. Xogan no seu ár:nbito ga-
. lego. · Non é incom.patíbel nen 
c.ontraditória: a tendéncia unifor
rnizadora da "' economía neste 
momento coa,defensa deses co
tos de influéncia eqonómica des-
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. tas burguesias catalana, basca 
ou galega, e xustamente por iso 
entendo que unha opción de di
reitas tipo AP, non só non lles re
solve os probl~mas a longq pra
zo senón que ainda ese enfrenta- . 
mento imediato con Madrid, de 
que falabamos, llos resolvería a 
curto prazo. 
Portugal está á nosa beira, e fá
lase da posibilidade de xaerar· 
un importante eixo económico 
que tamén incidiria na Galiza. 
Hai uns dias que estiven en Por
tugal talando destas causas ·e 
entendo que as posibilidades de 
abrir mercados son evidentes 
apesar de que por ser estád.os 
distintos pasan polo poder cen-

· tral e nós non ternos relacións di- · 
rectas a nivel macroeconómico. ' 
· A miña percepción do que está 

. pasando en Portugal é triste, 
porque está transita11do unha si
tuación dura e seria moi difícil 
manter .un ha relación económica 
fluida coa Galiza. Pero ·como 

· persp~ctiva futura non só son 
optimista senón que penso que 
.as causas teñen que ir por aí. o 
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ir pondo xente nds organismos · 

. ·de re~ponsabilidade. Está ainda 
por medir se os governos muni
cipais con preséncia galeguista- · 
foron máis froitíferos, ... . Está a 
éxperiéncia dos concellos desde 
que hai democrácia en España: 
é un. feíto que os axuntamentos 
governados · por nacionalistas, 
honrada e sinceiramente penso 
que están governados con eficá
cia. lsto é algo que se podía di
cer doutros partidos quizais, 
pero non globalmente. Hai ~lcal
des bons do PSOE ou de AP ,. 
pero o conxunto OI) a fneirande 
parte dos alcaldes nacionalistas 
den unha imaxe distiAta e positi
va, e a xente cáptao: 

vfmbios ·e non unha xofaina. Este
é un fenómeno a ·nível de Espa
ña, e a Lei de Reforma Universi
tária non está ben feita. E e boa 
vontade que se puxo palas equi
pas reitorais non pudo lograr éxi
to palas dependéncias da pró
pria lei, dependéncias políti
cas,... e isto xerou un absoluto 

· descontrol. · 

· Por non deixar o tema. A guerra 
deuse como se deu na Galiza, e . o exílio 'políticq gal ego tivo o 
Océano d~ por médio.-Agás-fe
nómenos a ter en conta como· o 
"pieieirismo", como determinou 
esa situación a vida poi ítica ga
lega actual? 
lso· foi définitivo e verificóu un 
corte total. Xa o escrebin ·várias • 
veces: o feíto de- que os cataláns 
e ós bascas tivesen unha frontei-
ra tan levián permitit,.J que os ca

- dros se mantiveran, e permitiu 
que os líderes permaneceseri a 
poucos metros da fronteira e és
.tabelecesen contactos, relacións 
persoais cos dirixentes, mantive
ron unha p'rogramación, r:ecebe
ron- cartas ~como no caso de 
Aguirre de parte _de forzas int~r
nacionais, e isto permitiu manter 
unha estrutura de partido duran
te cuarenta anos. lsto non oco
rreu na Galiza. 

Nós tíñamos como fronteira 
Portugal onde ·hp.bia unha repre
sión maior que a galega. Esta 
ruptura signiTicou ·que os no.sos 
dirixentes march~ran paraJóra, e 
a relativa menor implantación do 
ñacionalismo na Galiza a níveis 
sociais 'de base -porque apenas 
o Partido Galeguista levaba catro 
anos de vida_:_, a caréncia dun 
partido que funcionara xa desde 
o século XIX, como tiñan os bas
cas e os cataláns, foi o que pro
vocou que houbese que criar 
todo f3 novo. Logo veu o piñeiris
mo, que é unha responsaqilidade 
histórica. · 

!=les optaron por ·non manter o 
tecido poi ítico na Gal iza, respon
sabilidade que O" tempo dirá, e 
·el aró houbo que criar todo d€ 
novo. E na clandestinidade nas
ceron no 1964 o PSG e-a Unión 
do Povo Galega, houbo que ir · 
criando líderes, criando unha 
.base: °É óbvioo q\.Je iso determi
_nou totalmente o nosó/ fracaso 
cando chegainos a unha . elei
cións e ternos uhs resultados tan 
reducidos. -
Ou sexa que ante esa manifes-
tación do autoódio de ."somos 
unha disgrácia de país", "só 
pasa na Galiza" hai unha expli
cación coerente. 
Non é casual, é explicábel t:listo
ricamente. Cuarenta anos a bar-

feito de que se estexan éstabele- becho, sen organizacións, nen 
cendo xa confluéncias de tipo A INTELECTLJAl''IDADE sequer n~ clandestinidade, sen 
cultural, deportivo, humano entre L contacto f'l'.láis qüe por barco e . 
a Galiza e Portugal está criando MA' IS LU' e· ID'A E ..: puramente emocional, co exte-
0 tecido que poda fundamentar · rior, significa que a pouca im-
no futuro unhas relacións econó- SELECTIVA ESTA' N-O plantación que habia desapare-
micas. - - ceu. Visto asi tiaberia que dice~ 

Asi como hai certos mecanis- NACIONALISMO que se fixeron milagres~ Cando 
mos de autodefensa a respeito . - . ·, . Unidade Galega obtivo·aquel·re-
de España non os topei cara Ga- ~' sultado espectacular, para miné 
liza, eles considérannos un povo un ·milagre, porque era sen tradi-
moi irmanado. ción e sen pasado., 

Cando desde algunha óptica se 'ESTAMOS A Mo· rr· os Ou~ro lugar comun cando _s~ 
caracteriza, ao nacion¡;iljsmo, · 1- analis~ a re~lidade do país é fa- · 
actual e historicamente, afirma- ' ANOS DE QLJE. lar de des~sfruturación social, 
se que non determina ~vida po- · , de desvertebramento. Revisán-
lítica e que restrinxe os seüs lo- UNIVERSIDADE SEXA doo nalguns aspectos compriria 
gros· ao cultural. ,,,,, falar da Universidade. Ainda, se 
Non influiu e non pudo facelo CAPAZ DE . pon en cuestión o modeio espa-
porque non ,tivo poder político PROXECTAR· O . cial -Norte,Sul ou central-, e· 
nunca, nen o ten. Pero detérmi- se tala de que ten que ser. un 
nar determina moitas cous~s. FUTURO DA GAL.IZA motor fundamental para o de-. 

No n:iomento que entra na vida senrolo do noso país. Como a 
, política @stá flexionando aos de- _ ve cara ao futuro? , 
mais partidos políticos, .para que. · Na 11 República_ tivo ~nha in- A Universida'de galega está ta_n 
adop,en nos seus programas po- fluéncia política moi grande e foi . desestruturada como, en xeral, a 

. sicións que doutra maneira non para min o momento máis impar- Universidade española. Parto qo 
realizarian se non existise e.s~ . tante do nacionalismo, a época suposto de que_ se quixo facer un 

· aviso consta.rite, ou ese inimigo de Castelao e Bóveda, que foron cesto novo cos vímbios que ha
par?l eles, Jque é o,nadonalismo.. capaces de ir xerando ilusión, de bia, e só se fixo iso: un cesto con 

A respeito. ,da Universida:de de 
Compostela hai un · . fenómeno 
positivo qúe é o . da galeguiza
ción, pero non sei se vai vence
llado a entender que a Universi- · 
dade é a conciéncia crítica do 
país, e que debe estar implica9a 
con el. . A Universidade, como 
motor científico . e cultural, debe 
ter moi claro aonde ten que ir . 
Galiza. Dame a sensación que 
iso non P,ode ·ser .·porque non 
está sendo, e estamos moitas 
veces nas Faculdades loitando a 
nível de supervivéncia: de po~tos 
de traballo, económ[ca, de falta · 
de libros e de espácios, ~te ... e 
mentres loitemos con estas pe-
quenas causas difícilmente pó
deremos ter a idea de que esta 
Univer$idade debe · proxectar o 
fu!ur9 da Galiza: Estamo.s a·anos 
vista disto. 
Vostede leva vencellado á Uni
versidadé, como profesor e en
sinante, desde fins dos 60. A 
xente que· saiu da Universidade 
desde ese tér'npo, actua xa no 
país como motor, como os ca
dros que deben mobilizalo? 
Non pero non ~ unha caréncia da 
Universidade. E da taita de esta
bilidade e· da clarificación política 
do país. To.das esas camadas 
que .. foron saindo. e que están tra
ballando, en vez de ter unha cla
ra idea de todo is1o están con
fundidos na voráxine política que 

· se está vivindo. Ollamo.s asi que 
persoas que dirixiron no 68 aquel 
movirnento ,' e tiñan perfeitarn_en- . 
te definidas estratéxias e obxec
. tivos, hoxe vémolos na suá pró-
pria contradición; atopámolos en
tados ·os partidos, desde AP pa
sando polo PSOE até a extrema 
tnáis esquerda. lsto quer dicer 
moito, quer dicer: que. esas xera
cións que foron sarndo non lle · 
deron ao país o jrnpulso que era 
de esperar,'póla sinxela razón de 
que eles foron vítimas da sua 
própria contradición -e mergulla
d0s na realidade política confusa 
do J;?aís tamé_n teñen a mesma 
confusión,. e non conf9rman un 
grupo que colla o país e o leve 
para adiante. 
De aí nasce a pergunta sobre o 
compromiso dos intelctuais. O 
nacionalismo parece indiscuti
do que determina a vi9a cultural . 
do país, pero iso non se traduce .... 
nun, se se quer, comproimiso 
activo en organizacións sociais 
e partidos. Parece que hai máis 
un compromiso d_escomprome
tido. 
Afortunadamente a ihtelectuali
dade máis lúcida e selectivá está 
no espectro do nacionalismo. E 
exercen ·a sua militáncia non par-
tidista, ·porque teñen un compro
miso co seu país: na investiga
ción ; no. emprego do idioma, 
etc ... O que tamén ·é claro é que 
parece qu_e esta intelectualidade 
non é ' comprometida política
mente no que toca de asumir a 
responsabilidade de levar adian- . 
te ao pa~s, e é unha acusación 
que se fai continuamente. A res
posta ·a ésta acusación ven sen-. 
do a mesma: o papel da· ir:itelec
tualidade é ser crítica, é aproful'.1-
dar na ríosa realidade cultural e 
investigé}dora, e o político non 

·. ten que ser sempre q intelectual, 
Personalmente ·penso que os in
telectúais foron sempre pésimos 
'políticos, se exceptuamos~ ou 
ainda incluindo, a Azaña. 

Non pretendo disimular esa 
. acusación que está boiando, 9 
que pasa é que cada un entende 
a· compromiso desde as suas 
perspectivas e posibilidades, 
pero a segúridade de que a inte
lectualidade galega segue senda 
nacionalista é áltaryiente positivo. 

XAN CARBALLA 
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~-- ·CosQeito 

, O crego deiXOU- o baStón de mahdo 
: Cuba(e V) 

• r . 

porque non aparecia 
"Opto libre e conscientemente 
por manter ante todo a miña 
condición de crego ao ·servício · 
do ministério parroquial, e decí
dome a renunciar por isto ao car
go político de alcalde -é even
tualmente de ·deputado provin
cial-, ainda sabendo que esta .
renúncia suporame custosos sa
crifícios na miña situación per
soal e nas miñas relacións públi
cas". Con este comunicado o· 
crego Manuel Cabana anunciaba 
que se pregaba ás presións do 
bispo de Mondoñedo, Gea Esco
lano, e abandonaba o carta de 
Alcalde de. Cospeito. -

Vería perigar asi a sua carreira 
polítiqa, decidíndose .por seguir -
mandando desde a sombra, xa 
que ~n Oospeito ninguén cr~ · qüe 
vaia abandonar o poder munici
pal. 

De· Burdel do Caribe a 
pasaporte de· paz 

Remataba asi un contencioso 
. crego-bispo, con ameazas de ·. 

suspensión "a divinis", e recolli
da de firma qos feligreses. · 
. Obispo, querendo chegar a un 

acordo ofereceralle a Manuel Ca
bana, alcald-e aliancista, que· po
deria seguir ·no seu cargo se 
abandonaba as cafro· partóquias 
que rexenta e· realizaba a su·a la-

.. boura pastoral fora d0 termo.mu
nicipal de Cospeito. , Dias antes 
~a demitira do seu cargo no con
cello outro crego, teniente de al
calde e man direita do agora de-
misionario. . · 

Segundo os vidños non afec
tos ao párroco, esta decisión foi" 
a mellar saída que ".encontrou 
pois "se se vai fara do concello 
de crego, de seguro que nas 
próximas eleicións non conse
guiria o pasto de Alcalde·; o mes
mo ocorreria se deixase o púlpi-
. to, q~e é desde onde realiza a 

· Manuel Cabana 

mai9r parte da ~ampaña p·oliti-
ca". · . 
. Pero as razóns fundamentais, 
as de máis peso, parecen ser a 
postura de certos alcaldes de AP 
que teñen anunciaé:lo que esta 
vez, despois das <?leicións no Va
ladouro, non o votarán para · de
putado . 

· Pero· hai outro tema que o po
deria facer deixar o bastón muni
cipal: a auséncia de bastón. Si, 
xa que no concello habia_ un bas- · 
tóri de mando valorado· en máis 
dun miflón de pesetas qúe· desa
pareceu. 

A isto hai que unirlle as pes
quisas · dalgunha ·revista madrile-:
ña que ·estaba furgando na vida 

. pr~vada deste · crego de aldea 
que pasea en Mercedes da sua 
propriedade, que governa con · 
"tono chulesco'" segundo ·a opo
sición socialista, e que exerce de 
verdadéiro cacique, distribuindo 
favores e obras segundo as ade
sións políticas dos viciños. . 

Como e<Cemplo pód_ese ·citar a 
_ Muimenta, un dos núcleos máis 
.importantes do município, que 
non votan polo crego-:alc<?lde e 
que ven como a Asociación Cul
tural non recebeu nengunha axu
da ainda que teña realizado entre 
outras actividades unha feira ex
posición de notábel éxito. 

O problema. que ten agora 
.Cospeito é que o resto dos alian
·cistas nori parecen estar- prepa
rados para o. posto de alcalde, 
inda que obren ao ditado do cre
go," ou dos cregos. A oposición 
pensa que agora. pode chegar a 
·sua hora. _ O 

B. LAXE 

Mái~ ·de ~50 · páxinas sobr~ Econorriia, 
Arquitectura·e· Urbanismo, · Literatura, 

Idioma~ Música; Arte, Deporte,.· 
Ecoloxia, DireitO, Saude e Sanidad~, 

_Política, Ptensa, -Ensino, Cultµra, 
Muller, História, Igrexa, Humor ... 
. . 

resume -foto gráfico d~nha . década. · 
- . 

Estadísticas. Cronoloxias ..... 

Na próxima p~avera á venda 

A "Perla do Caribe'', - nome 
que despois da Revolución 
deixaron de usar os meios 
ocidentais; está cinxida por un 
manto de area branca, de ex
tremaqa finura, que se aden
tra, por un lado, no fondo ma
riño, · deixándose deslizar e, 
polo outro, sérvelle de cama 
ao descanso da sombra das 
palmeiras e cocoteiros estexa 
onde estexa un sol que os 
bica con ardor tropical. For
man este tecido 289 praias 
que compoñ~n para moitos o 
maior atractivo turístico (ainda 
que non o único e, para min , 
máis importante) que, cos 
seus -dez millóns de guias 
(toda a povoación, até os ga
lopins que queren facer negó
cio a cónta do turista) e uns 
propagandistas como son to
dos os seus visitantes, están 
a levantar un sector que esti 
vo totalmente desfeito até 
1973. 

Cuba, até hai 29 anos, tiña 
un gran potencial turístico ba
seado nas visitas ianquis (re-

· presentaban o 86 por cento) 
quEVdesembarcaban na illa en 
busca de ·bebida (sobretodo 
cando a Lei Seca), sol e diver
timento, convertendo a Cuba 
no "burdel do Caribe" , con 
máis de 100 mil 'prostitutas 

' censadas. _ A máfia americana 
tiña en La Habana tanta pre
sénqia, poder e . intereses 
com,o en _Chicago. Eles con
trolaban a maioria deste sec
tor. 

A marcha dos ·técnicos, o 
· i impedimento dos E!;:.UU. para · 

que viaxen á illa os seus súb-
; ; ditas,, o bloqueo económico e 

· de relación · co que fustigaron 
os estados capitalistas ao go
vemo popular, as campañas 
de desprestíxio, . e o ·subde
senrolo no que o colonialismo 
tiña sumido a Cuba, que im
puñan penúrias .e , restricións, 
(tendo que centrar os esforzos 
nos sectores primários) fixe-

1

. ron que a indústria turística se 
- deteriorase extremadamente-. 

1 ainda que, xa daquelas, · s~ 
deseñasen os wimeir9s plans 
para potenciar éstél "indús
tria", consciente das suas 

condicións imellorábeis. 
Asi, desde 1975 a 1987, 

inauguráronse 38 novos ho
teis, alguns deles na máis 
pura tradicións turística que 
demandan os consumidores 
dos "tour operators". Tamén 
se arranxaron os grandes ho
teis construidos polos ameri
canos, no seu estilo grandio
so. Ao tempo comezoe a acu
dir un turismo aó que podía
mos calificar como de "solida
riedade", pois tratábase de 
persoas simpatizant&s do 
novo réxime que querían co
ñecer os logros de Fidel. 

Estes visitantes serian o 
mellar cartel que Cuba des
pregou polo mundo adiante. 

, Paralelamente ao número de 
turistas ia en aumento a in
fraestrutura, melloraba a eco
nomia do país e con ela as 
comodidades e servicios ofe
recidos aos visitantes, suprin
do certas deficiéncias cunha 
atención e simpatia sen par. 

Os plans deseñados mar
can como directriz o desenro
lo turístico de todas as pro
vincias, que todas canten con 
hoteis e instalacións; a con
servación da natureza (un dos 
recursos principais) que al
gunhas veces non se logrou 
totalmente (Trinidad), pero ou-
1ras resolvéronse admirabel
mente (Cayo Largo, Praia de 
Belén) e sobretodo que Cuba 
fose niáis que La Habana para 
os vjsitantes. Nasceron asi 
complexos turísticos que .po
den competir con calquer dos 
existentes en países ponteiros 
como España. Varadero, Ma'.... 
rina Hemingway, Cayo _Lar
go... poden ser alguns dos 
exemplos. · 

Haberá algun que diga que 
todo é mera propagandQ; se
guramente · nunca saberá a 
realidade, nen , lle interesará 
sab$31a. Aqueles escépticos 
poden comprobar se 0- meu 
pon~o de vista, o meu ollar, 
coin-cide coa sua opinión: 
nada mellar que visitar a illa. 
Cubq pretende facer agora do 
turismo á par que unha fonte 
importante de adquisición oe 

,. divisas, un pasaporffi para a 
paz. ·o 
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Tarifas deportivas: auméntanllas 
aos cidadáns e son de balde· 
para as_,entid_ades privadas 

O Concello de Vigo pretende 
aumentar as tarifas que teñen 
que pagar os deportistas pola 
utilización das instalacións mu
nicipais. Argumentan que te
ñen que facer estas instala
cións mínimamente rendábeis. 

Non é que se poda conside
rar agora excesivamente cara 
a utilización destes polideporti
vos e xinásios, pero tampouco 
son baratas que digamos: 
2.500 pesetas para o fútbol 
sala de adultos, 600 para os 
xuvenís e 500 para os infantis; 
1.500 para baloncesto e balon
mán de adultos, 250 por hora 
no fronténis ou 500 pola sauna 
son unhas cantidades respei
tábeis para un servicio social , 
tan importante como calquer 
outro, que os cidadáns teñen 
direito a receber. 

cstase' así primando o de
porte espectáculo frente ao 
deporte pqrticipativo, ao" de
porte como ben social. Estase 
facendo un ha poi ítica ·total
mente reaccionária que só se 
entende desde unha óptica 
eleitoralista cunha povoación 
mal educada políticamente, 
algo que están a perpetuar. 

Porque esta mar:ieira de ac
tuar non é_ algo privativo do 
Axuntamento vigués que ten 
como· encarregado de depor
tes a un ?ntigo e br_illante atleta 
t como é Alvarez Salgado (agora 
non parece acordarse das pro
testas por non o deixar entre
nar nas pistas de Balaídos que 
só podia usar, como agora, a 
equipa do Celta), senón que é 
a tónica dominante nos conce
llos galegas. 

o tapete, o anacrónico das po
i íticas deportivas que se están 
a aplicar (e a sofrer os cida
dáns). Sen entrar en cuestións 
de competéncias Xunta-Depu- ! 

tacións, o que si é certo é o 
anormal comportamento de Vi
torino Núñez, que subvenciona 

- a unha equipa de baloncesto 
(unha empres9 dedicada ao 
deporte espectáculo e. ·que . 
porta publicidade) cun diñeiro ·' 
que en boa lóxica teria ·que in
vestirse en instalacións depor
tiya~, moi deficitárias na pro
vincia. 

Pero como imaxe queda 
moito mellar Q.xudar a unha 
empresa privada (pois logo vi
rán as comidas e os agasallos , 
o sentarse no palco de .honra 
sobretodo para sair na TV) que
cump~ir co . deber de posfüili
tarlle aos cidadáns a prática 
deportiva. · 

DIPOBDS/lS 

Futbo1 r:ió inverno · 

Uns campeóns que 
non· son. campeóri.s 
. Hai uns anos alg_uén invent9'ü iso 
de "campeón .de inverno". E algo 

· que queda ben, ainda que non 
sexa campeón. (só se leva des
putada média liga), nen se teña 
terminado o inverno , nen- o final 
da liga ·caia en verán, sequer. 
Pero ao rematar a primeira volta, 
pode fácerse unha análise do su
cedido pois xa se enfrentaror:i to
dos contra todos, ainda que falte 
máis da metade e, como din os 
treinadores, "ainda queda moita 
liga". -

Garballo de riorgas. E as norgas 
do Deportivo ·parecen ser uns es
tranxeiros que non xogan e can
do o . fan, fanno rematadamente· 
mal. Dáselles nioito mellar os 
pubs do orzán, dos que son de
nos, ou o baile en Pachá. No 
campo par-ecen estátuas anima-
das. · 

. Na Segunda · B, o Ourense 
ocupa o segundo lugar con 30 

· ponto~, a só un da cabeza. .O 
Bergantiños -ocupa. o séptimo 
posta·, e o Pontevedra o oitavo 
pésie aos problemas ·do presi
dente Batallán, que vai seguer de 
cantante. 

Seguro que o Celta, directivbs 
e for:ofos, firmarían ·o finiquito xá 
agora: un . séptimo posta, a 13 
pontos da cabeza, Real Madrid, 
e a só sete do segundo clasifica- Endesa está no posta undéci
do, a Real Sociedade, e a·11 do mo, o Lugo duodécimo, o Lalin 
colista; dous máis que o .Barc;a, _ catorceavo, Arousa (con múlti
seria algo impensado ainda para · ples problemas económicos) no 
O Cordobés, o .forofo máis forofo decimoquinto ~, Arenteiro, pésie 
vigués. a un Pereira que o para-todo, no 

decimosexto. · 
A verdade é ·que os especta

dores ·non perderían ·moito ainda 
que fcasen sen os outros 19 par
tidos, pois o xogo desenrolado 
non é moi · bon, q~e digamos. 
Pero Maguregui vai ao seg l)ro, e 
o seguro é ·amarrar. 

Fr?ncisco Vázquez, alcalde 
coruñés, non sai este ano nas fo-

. tos dos xornais sentado no paico 
de Riazor con "puro calado" cal 
lanzá ofensiva para todos os 
contrários. Xa nen "pon os cor"' 
nos" nen sequer fai o sinal de ·vi
tória, seri!3 "demasié": o Deporti
vo vai de antepenúltimo con 14 
pontos e catro negativos, empa
tado, co penúltimo, o cartagena. 
Separano da cabeza da clasifica
ciór:i , na que está situado o El
che, outros 14 pontos. As súas · 
ilusións de ascenso parecen ·cla
rament~ perdidas. A sua equipa, 
totalmente descompensada, é 
máis difícil oe endereitar que un 

Na terceira división Camba
dos, Lemos, Racing e Compos
tela ocupan, por esta orde, os 
primeiros lugares. Portonovo e 
Flávia son os últimos clasifica
dos. 

Na Preferente-Norte, Viveiro, 
Brigantium e Burela sitúanse nos 
tres primeiros lugares co Fisterra 

- de colista. · · 

Na Preferente-Su!, Allariz, Po
rriño é Xuvenil mandan na clasifi
cación , pechándoa o Celanova. 

Hai que esperar outros tantos 
partido? para saber como · que
dan af1nal. Polo médio haberá 
desgastas, alegrías, forofos , sus
tos, espectadores, chauvin ismo 
diversión san, intereses crema~ 
tísticos, polit iqueos, un pouco de 
geporte e algo de ~spectáculo. 

PUCHEIRO 

Este aumento enténdese 
moito menos desde unha vi
sión progresista mínima, se as 
empresas máis potentes do 
espectáculo deportivo non só 
xa non se lles cobra o uso da 
maior_ instalación como é Ba
laidos (cuxo mantimento e 
construción elévase a centos 
de millóns), ou do Pavillón de 
Deportes senón que se sub
venciona a sua actividade. 

O Axuntamento de A Coruña 
é un exponente claro desta po
lítica, primando ao Deportivo 
que pode usar non só Riazor 
por unha peseta ao ano, por 
médio século, senón tamén as 
instalacións da Torre. 

Estamos asi diante de duas 
_ conceicións distintas, pero non 
-duas conceicións deportivas, 
senón políticas:. unha que tra- Os princí_pios mo~ais · ma' 1·s ·,·mnort' antes __ 
taria de traballar polo ben co- ~ 

Nos últimos días o enfrenta·
mento entre a Deputación de 
Ourense e a Consellaria da · 
Presidéncia, puxo tamén sobre 

~ mun e outra polo benefício d 11 
dunha roinoria no que se incar- gue as me a as . 
dina o próprio benefício per- . · . 

soaL PUCHEIR~ 1 Fidel explica as .causas 
_ _j 

PRESENTA.CIÓ NS .,: - . 
de que C~ba 
rion estexa en Seul 

MADRID 
1 1 de Febreiro 
Galcria Sa'rgadclos , 

Rafael Chacón 
Alexandrc Cribeiro 
Xan Carballa 

PORTO 
No mes de Febreiro 
en data a precisar. 

José Vialc Moutinho 
Ana Mª Almeida 

.. CURROS ENRIQµEZ. CREJ;}AR AS LIRAS ... 
- ' . . . . -

Cuba decidiu non estar presente o líder cübaho que "pésie a esas 
nos XXIV Xogos Olímpicos a ce- circuristáncias negativas, unha 
lebrar en Seul. Fidel Castro explí- olimpiada · realizada en condi-
calle nunha carta ao ·presidente ció ns ·tan rigorosas só poderia 
do Comité Olímpico lnternacio- garantirse, mediante a milagre 

. n-al, Xosé António Samaranch. dLin consenso dos factores poli--
cales son as süas razóns, nori ticos internos da parte s·ul Gle'Co-
dadas .. a coñecer no Estado es- rea, actwrlmente enfrentados en 
pañol. . . . · - incorrexíbel pugna·, para a reali-

. "Até os nasos nenas de ensino 2ación sosegada dos xogos e o 
primário comprenden que baixo auspicio das mesmas por ambas 
as balas, os gases lactimónexos partes". Pero ainda asi Castro 
e a , represión masiva do povo, pensa que '.'esa posibilidade 
non se darían as condicións máis pode ser examinada ainda, e de-
saudábeis. e honrosas para uns sexaríamos que pudesé cumprir-
xogos olímpicos", afirma Fid~ ' se" , ao tempo que deixa claro 

· Castro n? sua carta a Samarach, que "apesar do noso desacorde 
·onde lle explica as causas de ··coa · celebración duns Xogos· 
que Cuba non _·estexa presente Olímpicós nesas condicións, non 
en Seul. · · se nos pode imputar o propósito 

Afirma tamén· que non quere de sabotear a actividade". 
misturar o deporte .coa política, Lam_enta a decisión de non -· 
pero "como a abe.rtura anuncia- participar pero sostén que "as 
da ·non tivo lugar, as esperanzas · normas éticas profundas e. o 
frustráronse. Nada cambiou. ·Os gran-sentid.o do honor, ql,Je mo-
maos tratos ás povoacións re- ven ao noso povo e aos nasos 
crüdécense e o descontento do atletas, son máis importantes". 
pavo 'faise cada vez máis profun- Despois dé anunciar que se-
do : Ninguén podia garantir que guirán preparándose cara Barce-
n9 meio das Olimpiadas non sur- lona-~2, pédelle que .¡tome en 
disen de novo as enérxicas pro- conta que para Guba os princí-
testas populares e con· elas as píos morais dos povos son máis 
máis feroces medidas de repre- importantes que as · ~mocións 
sión . contra o pavo." dos Xogos 01 ímpicos e as meda-

Seguidamente afirm~ na carta llas de ouro que podan obterse". 

-
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-- , Coñ todo tipo de mentiras .. c~ntos non enchen · 

.. 

As posturas oficiais recolleron no 
31 Congreso do PSOE, . recente
mente celebrado, un 97,96% por 
cento "sies". Lembrarán que os 
socialistas son dos que máis 
.gastaban de criticar as unanimi
_dades· nos países do "leste" .. O 
asesor de imaxe "felipista" vai ter 
que contratar a un Gorbachov 
senón quer que o seu partido co~ 
mece a ser acusado de totalitá-

- rio. E como ademais o- 80 por 
cento son cargos !nstitucionais, 
xa temps un partido burocratiza
do. Só falta saber a quen van 
mandar ao "gulag". 

*** 

''o)hoj{ _ 
Como se o de Ferrol fose un pro
blema de denominación. Antes 

' "del Caudillo", lago "zona. de ur- . 
xente reindustrialización", ágorq. 
é zona industrial en declive". E 
que se quedan sós escollendo 
os nomes. Só queda por poñer 
C.V.C.C.A. (Comarca que vai ·de 
cú e costa abaixo", 

*** 
As "indústrias" que os ·nasos 
preocupados e construtivos go-· 
vefnantes queren traguer para 
Galiza veñen . senda unha base 
de reparacións da OTAN (xa sa-· 
ben, reparación de barcos e re-

. - po.uso de soldados) e unha célu
losa. Dentro de 'pouco pretende
rán instalarnos na ria de Vigo 

· unha ·base de vertidos radioacti
vos. Claro que todo poderia ser 

máis rápido e rendábel: aprovei
tando que nas ill9s do Pacífico 
xa non queren probas nucleares 

· podian tr;;:¡elas para o Pórtico da 
Glória. Máis modernización im
posíbel. 

- E outra vez con nomes. Alguns 
políticos e meios de comuni_ca
ción falan dos "parados de longa 
duración". Antes xa optaron por 
suprimir a palabra "despido", de
rnasiado "radical", substituíndoa 
poi~ de "rescisión de contrato" . 
Só nos falta cambiar o de "crise 
económica aguda" polo de "xé.:. 
nio e figura té a sepultura". 

* * -{:¡ 

Nun recente programa de TVE 
representante dun coñecido diá
rio galega srnalou que os periódi
cos aqui están por riba do lugar 
que ocupa Galiza .no ranking es.
pañol. Que pena, en _ cámbio nos _ 
concursos de misses estamos . 
por debaixo!! " 

* * -& 
Pasaron os meios de comunica-
ción un mes falando dos con- -
ductores suicidas en Madrid. 
Bastantes ·semanas despois 
"descubríronse" tamén conduto
res suicidas na Avenida de Alfon
so Malina da Coruña. E lago ain
da negan qµe sexamos unha co
fónia, cando aqui o clásico sem
pre foi pendurarse dún_ha ·mazai
ra. 

Din. os -inquéritos que os galegas 
f íxanse nas persoas que te,ñén o 
poder máis que nos partidos. Por 
exemplo González Laxe está me
drando. en popularidade a un rit
mo vertixinoso. Pero cuidado, 
porque tamén era moj popular 
Don Cicuta e Laxe xa se está fa
cendo famoso como "gafe" 

u-trfl 

Nas adega::¡ do Casan descubrí
ronse todo tipo de- sustáncias 
perigosas, tal que aquelo fosen 
os sete internos de Dante: Pero 
o máis .velenoso ainda está por 
descubrir. Parece que na última 
bodega ten o seu despacho Car
los Luis Rodríguez. · 

·, 

L 

A gran bOda 

- ~o - so~ue 
DA ''ALTA 

SIJ e 1 E:PA.DE '' 
OUf LLE- PAR€5 JI 

X.X. PIÑEIRO COCHÓN 

S oaba música de violins 
e os invitados erguían 
as suas copas de fino 

cristal para brindar polo acon-· 
tecimento. Nen se escoitaban 

o 
~ 
o 
1-

os pasos apagados sobre a 
mesta moqueta daquel salón 
de lámparas de araña e sillón 
de coiro auténtico. 

-Levaban some11te mes e 
médio de relacións, pero é bon 
facelo canto antes, vai ser o 
mellar para os dous -dicia un 
"yuppie" pegado a unha copa 
de champán . 

. - Edícións Xeraís de Galícía · 
-Levaba toda a vida agar

dando un acontecimento asi , 
xa pode un morrer tranquilo 
despois disto -tatexaba un 
vello multimillonário que ape
nas se tiña en pé. presenfa as últimas fiovidades. Os premios "Xerais" e "Café De Catra a Catro"; 

Ferrín ilustrado por Quintana Martelo; Cunquei_ro biografiado polo periodista X. F. 
Armesto; os autores universai~ da literatura infantir-e xuvenil na Colección Xabarín. 

Méndez. Ferrín ilustrado por. 
Quintana-Martelo 

AMOR DE ARTUR. 
FRÍA HORTENSIA 

1. 

E xa nas librerías· 
o ESTUCHE FERRíN:·, 

un fermoso pr~sente. 

NOVELA 

Premio ''X erais" -

Para despoís do adeus 
Xosé Ramón Pena -

Premio "De Catro a Catro" 

Foumán 
Xo.sé Cid Cabido 

BIOGRAFíA 

Cunqueíro: unha biografía 
Xosé F. Armes to F aginas 

UNIVERSITARIA · 

Dereito Autonómico 
· de Galícía · 
Baldomero Cores Trasmoñte 
(Letrado do Parlámento de 
Galicia) 

INFANTIL E XUVENIL 

Colección Xabarín 
29. O can doS" BaskervíUe 
Arthur Conan D_oyle 

30. O prímeíro amor 
Iván Turguiéñef 

31. As minas do reí Salo
món 

. Henry Rider Baggard 

· Serie Mitoloxías 
Mítoloxía dos , Indios de 
Norte América . 
Mation W ood / Ilust.; J ohn 
Sibbick 

,( 

Os fotógrafos fartábanse de 
descarregar os seus flashes 
sobre os invitados á cerimónia, 
a orquestra acometía un vals 1 

antígo e decadente e as da- ~ 
mas miraban de reollo por ver - 1

1 se os rostas da "jet" estaban 
1 

ben representados no aconte- 1 

cimento. 
-Perdoade que me toca ir 

botar unha fírmiña -dixo un 
alto executivo abríndose paso 
entre dúcias de bandexas re.: 
bosantes de equidistantes ca-
napés. , . 

-Non esquezades aplaudir 
cando aparezan .-recordou 
unha boa señora carregadiña 
de. pulseiras. 
· -Eu xa non teño mans -
explicou un / que bebía whis-

. ky- dóenr'ne tanto de batelas 
no congreso do partido que, 
se aplaudo, adoezo. 

Por fin chegou o gran mo
mento. Os presidentes dos 
respe4tivos consellos de admi
nistración déronse a man dian
te das cámaras e dixeron qu~ 
todo rematara. Era un grande 
dia. Os do-us importantes ban
cos Xq eran un só, carr.egados 
de benzóns; xuntiños e fundi- · 
dos para sempre dispúñanse a 
subir a cotización das suas ac
cións ao dia ?eguinte. O 
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Ferrin e Rosalia autores máis vendidos do .1987 
Xosé Luis Méndez Ferrín e Rosalfa de Castro, nos capítulos 
de narración e poesía respectivam~nte, son os autores que 
máis 1 ibros en 1 í ngua galega venderon ao longo de . 1987, 
segu,ndo un mostreo realizado por A NOSA TERRA en 9 
das principais librarías do país. Ambos autores destacan co 
recente "Bretaña Esmeraldina" e o xa clásico "Follas . 
Novas", sendo ademais os únicos que . conseguen situar nos .. 
primeiros lugares até tres obras diferentes. · 

Os prémios seguén a incidir, 
como xa é habitual, de maneira 
decisiva nas vendas, agás no caso 
de Méndez Ferrín que, pésie a 
non ter fama de autor fácil e a non 
receber· nengun dos últimos pré
mio , destácase como o narradór 
de mái éxito no noso país. A sua 
última obra "Bretaña Esmeraldi
na", editada por Xerais, ituase 
con claridade no p.rimeiro lugar de 
vendas. En po tos inferiorc , pero 
tamén con relativa pre éncia, apa
recen "Arnoia, Arnoia" obra ta
mén recente e "Retorno a Tagen 
Ata", un relato breve xa clásico 
de Fcrrín, reeditado rccentemente 
por dición Xerai . 

Detrás de "Bretaña ... ., itúan e, 
en posicións de tacadas,,. duas 
obra premiada : 'Xa vai o grif
fon no vento" de Alfredo Conde e 
"A canción do -vagamundo" de 

Carlos Casares 

Nas slias II Xomadas 

Lois Diéguez, editadas p.or Gala
xia e Sotelo Blanco, respectiva
mente. A igual altura figura "Os 
memos daquel verán" _ de Carlos 
Casares, edjtada recentemente por 
Galaxia. 

A unha certa distáncia figuran 
títulos como "No ano do cometa" 
de Bernárdez Yilar, prémio Xerais 
do .86; "A nosa cinza" de Xavier 
Alcalá, obra que conta xa con vá
rios anos desde a sua edición ou 
"Crime en Compostela" de Carlos 
G. Rcigosa, un éxito de anos an
teriores que ainda· mantén as' ven-
da. · 

En poesia destacan os 
clásicos 

Un · clásico da literaFura galega, 
· Follas Nova " é o título que se 
situa nun folgado _- primeiro lugar 

Alfredo Conde 

X.L.M. Ferrin 

de vendas. Por se houbese dúbi- . 
das, Rosalia teñ tamén nos pri
meiros postos · "Cantares .Galle
gos" e mesmo a sua obra poética 
completa en gal~go, editada por 
Xcrais. 

En segunda posición sitúase 
con claridade a obra de Fernán 
Vello "Entre água e fogo". A cer
ta qistáncia e do ·mesmo autor 

Lois Diéguez 

O tecido como arte e cultura 
Do 17 de Xaneiro ao 17 
de Febreiro e tan e a 
c lebrar en Vigo a II 
X ornadas do Tecido, 
organizada polo Taller 
Textil "A U rdideiras". 
Ademai dun ciclo de 
conferéncia de enrólanse 
tre mostras: na sala da 
Cultura do Concello unha 
"mo tra de tecido 
tradicional galego", na 
sala de Arte de 
Exposicións da Caixa 
poden contemplarse as 
obras de ' artistas de fóra 
da Galiza. 
Fiados e tecidos foron a única in
dústria xeralizada na ·oaliza: en 
cada casa había un taller cuxos 
produtos ; ademáis de satisfacer as 
necesidades da família, servían 
p~ra afrontar os "gastos exterio~ 
res", dentro da ·economía agríco
la, pecha'da. Segunde cita Filguei-
ra Ya'lverde tío seu libro "La Arte
sanía en Galicia" ' ª comezos do 

. século XIX ainda podía contarse 
·o nú'fnero de teares polo de foga
res.,- send6 nalgunha ciudade como 

· Lugo · os lenzc j a única exporta
ción organizada. , · 

A sua importáncia pode ollarsc 
claramente no no o fol"clore sen 
necesidade de acudir a dados eco
nómicos, por outra parte case ine
xistentes. Cantas cancións non te-' 
ñen como inspiración as fías, as 
espadelas. ('-'esta noite hai un~a fía 
e mañán unha espadela... miña 
nai hei ir a el:::i") que se convertían 
en ponto de reunión, de alterne, 
de parrafeo entre os mozos e as 

·mozas e tamén o non tan novo$. 
A gaita _, e as cancións estaban 
sempre presentes. Entre espadela, 
fia , sarillo, canillas e debadoiras. 
contábanse contos , invcntában e 
histórias como tin camiño abona-

- do P.ªra a cultura 'de transmisión 
oral.' A luz dos candis facia moi ~ 

tas V€ces voar a imaxinación, apa
recer relatos sen par e, outras ve
c~s ... fillos, ainda que tamén todo 
podía volverse água de marañas 

-~u chegasen a. picar 'tant9s as cou
sas como a ·liñaza. 

A decadéncia dos teares 
A decadéncia dos teares, asi como 
do cultivo doJiño_parece vir dada· 
tanto pola COfDpeténcia industrial 
que abaratou os précios dos teci--

. dos c:omo ,a chegada de diñeiro 
das Américqs que p~rmitia unha 
crta liquidez, pero tamén pola es
a. a rentabilidade do cultivo do 

tifio para, o traballo que daba. No 
1964. ano en que so se colleitaron . 

aparece "O libro das paisaxes vi
vas" o que coloca ao poeta sen dú·
bida entre os novos de maior éxi
to. 

Entre os- demais, a lista é ' moi 
ampla e case todos ·os autores que 
editaron récentemente receben al
gunha mención. Se acaso destac;a 
entre eles "Os documentos da 
sombra" de Álvarez Cáccamo. 
Compre sinalar tamén a continui
dade dos clásicos, moitos deles· 
atravé~ da Biblioteca Bá'sica de 
Galaxia. N,.,este último capítulo 
cabe citar a Curros, Pondal, Luís" 
Pimentel , Lamas Carvapl , Iglesia 
Alvariño, Cabanillas ou indo cara 
os máis recentes Cel só Emílio Fe
rreiro, e os coetáneos Novoneira 
e Manuel Maria. ' -

Escasez de ensaio 

A dicer dos resultados da mostra, 
na Galiza publícase e véndese 
pouco ensaio. Entre-os títulos des 
taca~os figuran "Conversas en 
Compostela con Carballo Calero" 
que é propriamente unha obra-en
trevista da autoria de Francisco 
Pillado e M .A. Fernán Vello, edi
tada por Sote.lo Blánco. A igual 
altura sitúase a primeira part~ de · 

cinco toneladas deste produto na 
Galiza, ·o quilo de fibra .estaba a 
29 pesetas e a 13 o da semente. 

Desapareceron asimesmo entre 
a faccnda galega as ovellas, que 
estaban presentes en todas as ca
sas para podere sacar lá. Se ao fi- · 
.nal' se seguian facendo médias. 
calcetins e escarpins, sobretodo, 
pronto foror:l desaparecendo <liante 
do crnpuxe do mercado. . 

Aqueles produtos de artesanía 
poden ·ser ~onsiderados na sua 
maioria auténticas obra de arte. 
Colchas, co.bcrtores, sabas_, man
tcis, mantelos. toquillas, refaixos 
e cantos vcstiqos e pezas fixescn 
falta nas casa,s·, tiñan ·unha feitura 

· adaptada ao clima, .os costumes, 
a · idiosincrásia: a tradición. As 
suas cores conseguidas co.n prbdu-

. tos tradicionais , o seu tecido, 0s -· 
se.us de.buxos e figuras. entronca
das coa vida popular son algo dig
no de admirar. 

Hoxe xa non quedan case urdi
deiras na Galiza, polo menos que 
fagan o ciclo completo, ~inda que 
hai intentos de que non se perda a 
tradición. 

Pará aqueles que queiran ollar 
un pasado de cultura popular, para 
os que cunha cultura vi lega ·só sai
ban de referéncias dunha indústria 
que se elevou á categoría de arte, 
recomendámoslles a visita a estas 
exposicións. O 

B. LAXE 

Fernán Vello 

"Os anos escuros" _:_a segunda 
· ainda está sen editar- da autoría 
de X.L. Franco Grande, editado 

_ ·por-Xerais rio 1985 . · 
' E lugar destacado, dentro sem
pre dá moderación que como dici
mos caracteriza ao ensaio, sitúase 

. "As voces de márm'ore:·, obra no 
terreo da psicoloxia, de vários au
tores-, editaqa tamén po.r Xerais. 

Por último pódense mencionar 
os "Exercícios de Língua" ,_ obra , 
escolar de apoio, de Vitória Ogan
do e Anxel González , editaáa por 

·vía Láctea. · 
O estudo da 1 iteratura e ·O idio

ma ocupan un amplo espácio nes
te apartado, así, hai que citar· "A 
poesia- lírica galega portuguesa" 
do autor italiano J. Tavani en edi
torial Galaxia; "Literatura galega 
medieval" de Xosé Ramón Pena, 
e~itada por Sotelo Blanco ou o 
"Manual do gal ego urxente", de 
X.R.- Pena ~ M. Rosales, ·editado 

· recen temen te por Xerais. · O 

·, LIBRARIAS CONSULTA.DAS: 

Librouro (Vigo). Cultural (Vigo). Coucei
roJSantiago). Couceiro (A Coruña). Lqme 
(A Coruña). Alonso (Lugo) . Follas Novas 

.(Santiago)_ El Corte Inglés (Vigo). e El 
Corte !nglés (A Coruña). 

M.V. 

Francisco 
Rod~íguez leu -. 
unha novedosa 
tese de 
doutoramento 
sobre Rósalia de 
Castro 
Coa calificación de "'apto cum 
laude· ~ . aprobouse a tese de douto
ramento do profesor . Francisco 
Roddgue'z centrada na figur.a e na 
obra .de Rosalia de Castro. O tri
bunal que a calificou estaba presi
dido por Ricardo Carvalho Cale
ro, e formaban parte do mesmo 
Pilar Vázquez Cuesta, Anxo Ta
rrio , Xosé 'Ramóh Barreiro e 
Charles Pouleain. 

O trabal lo de P. · Rodríguez é 
unha posta a ponto do significado 
da obra de Rosalia na Galiza· do 
seu tempo; partindo da análise da 
circunstáncia histórica da Gª liza 
do século XIX interprétase a vir
tualid¡;ide de toda a sua obra literá
ria , aportando como novidade, se
gundo o profesor Pouleain, a apli
cación do métoéio marxista como 

· sistema de anál+~e. -A tese obxecti
va a Rosalia de Castro como mu
ller galega no mundo dun.tia Gali
za colonial e en plena di·áspora 
emigratória. · 

- Tamén se· aporta unha grande 
cántidade de material .hemerográ

"(pasa á. páxina 23) 

/ 
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-1 --'--------,-----'-----·----E_xQeriénCia de Irlanda I '1 
'No Milénio de -Dublin · . ,· 

...._, 

A ·Gajiza anglosaXona· 
ALBERTO AVENDAÑO 

No ano 841 os viquingos fundaron
UQ . pequeno campamento -Dubh . 

· Linn- (en _ Gaélico, "Lago .Ne
gro"~ na desembocadura do río 
Liffey. Máis tarde, xa como capi
tal dun reino nórdico , -convérteuse 
nun próspero centro c_omercial. 
Apesar dos intel)tos.dos· sucesivos 
reis irlandeses ·de reconquistar a · 
praza ; n0n foi deica o' ano 988· que 
os "extranxeiros de DC1blin '.' foron 
derrotados · po~ Malesechlainn, rei 
de Midhe, cuxa vitória celébrase 
este ano . 

Son mil anos. da capital dun 
país independente, só en parte , 
desde a segunda década deste· sé
culo e que celebra tamén neste 
ano o 50 aniversário' ·dunha Cons
titución fortemente contestada e 
Cl!es_tionada por·. amplos sectores . . 
"E tempo de recoñecer que a vi
sión de Eamon de Valera ( 1 º pre
sid~nte do país), expresada· na · 
Constitución de · 1937 ,_ · oferece 
agora un marco social' e político 
insatisfatório", dicia un recente 
editorial · do " Irish Times" . Puden 
ter . oportunidade de esc:oitar, da 
boca de amigos irlandeses '-Sem
p_re nun pub e arr.edor de exc;elen
tes "pintas" - de ,cervexa-, na 
miña 'última visita á illfl no De
cembro pasado, como existe unha 
tremenda distáncia entre as expre
sións oficiais do Estado irlandés e 
a experiéncia diária dos seus cida
dáns. Isto, que se pode ·considerar 
até certo ponto· "normal" nas de
mocrácias europeas ocide,ntais, re
viste en Irlanda característieas pe
culiares que veñen dadas, talvez, 
polo pequeno número de habitan
tes . ou porque como dicia alguén 
"os irlandeses votamos dunha ma
neira e vivimos doutra';. "Forne- -
cé,monos dun conxunto ~ de leis · 
para a n~ción --como se pode ver 
na nosa lexislación sobre o ·divór
cio. ou contraconcepción, por 
exemplo--, pero praticamos .. ou
tras ·leis como indivíduos", escre- . 
be o · Dr. R.ichárd Keamey. . · 

Pero este ano os· irlandeses non 
·só .celebran o milénio da sua capi-· 
·tal ou a onomástica da súa Consti
tución; senón -tamén ·o segundo 

. centenário dun dos seus mellore·s 
whiskies . "O whisky irlandés ·~ 
comen$ábarñe un .home xa entrado 
en . anos-' é o mellor do mundo, 
porqu-e é· puro; menfres ·que o es
c.océs é uriha mistura ("blend") de 
yáríos. Có noso nunca terás unha 
-má ré~aca, non señor!" Seica tiña 
i:_azpn. meu ª'!ligo. Porqüe ~ povo 
irlandés, afável como nengun, en- · 
tende de bebidas e enche a rebor
dar· _os pubs e as . Ígrexas. País 

. -

-sus·CREBASE. A 

maioritari&mente católico e_ prati.
cante, Irlánda é . ur\ membro do 
Mercádo Comun non integrado na 
OTAN, que se ten distinguido fre-,. 
cuentement~ pola súa atitude pro
greststa diante das Nacións Uni
das en temas como Suláfrica, o 
.desarme nuclear, Sulamérica ou o 
Poli'sário .e a gl.lerra --q1,1e dura xa 
doce anos- do Sahara .. 

. Esta é a i lla I que cato! izoü San 
.Patrício, que se enéheu tle mo
nxes, de viquingos, _de norman
dos, de ingleses dispost9s a come-

. ter os erros opresivds dos 'coloni
zadores, A illa que exporta para o 
mundo nenas e .cr-tgos, níonxas e 
biscoitos, whisky e cabalos, cer
vexa e cans . . . Os cans supoño que 
son "de carreirf!s", un ha afición · 
extendida no país, xunto _cos de
portes autóctonos como o .fútbol 
irlandés (.mistura · de fútbol e rug
by) ou o hurling (unha éspécie ·de· 
hockey sobre· herba)_. · Nas mi ñas 
diferentes viaxes á illa vivin sei:n- · 

. pre en casas de fa,.DJ.ílias, en casas 
.irlandes.as onde. a famflia é .ainda 
hoxe o elemento base do existir. 
Diríase que entre Ceu e Terra 
existe no p<lís a mesm·a relación 
·que entre Igrexa e Pub, convertén- · 
dose asi . a Família en elemento 
aglutinador e inter.mediário entre o 
humano e o divino: 

En Irianda vas ampliando a tu;:! 
lista ·de coñecidos porque a xente 
visita á xente nas suas casas e be-· 
ben té nas sál~s a·o pé da cheJ11i-
nea. E falan, falan dos fillos, dos · 

· fil los dos fillos, do nascimento do ~ 
último filio da filia .de' calquer co
ñecidQ. Estamos nun deses raros 
países europeus· onde o índice de 
natalidad'e segue a medrar. Fala·n 
da misa, falan ben _ou mal do ú1ti·-
mo sermón do crego . Falan ·do 
tempo: "nice day", ·~1ovely day" ,- . 
"wonderful day", soan cQma esco
nxuros que pronúncia o nativo do , 
país das chúvias esmeralda. 'Falan 
sempre ben de todo o mundo é 
case sempre ·mal dos ingleses. 

· Seica non é dialéctico facer este 
tipo de xeralización, pero son o 
resultado personal de horas ªº re
dor dunha taza de té ou da mesa 
dun pub. _ 

Fun presentado a escritores, xó
venes empregados, amas de · casa, 
xomalistas, músicos e a un minis
tro que coñecin --como non!- á 
saída· da Misa do Galo ,celebrada 
ás sete da 'tarde do ' 24. de Decern- · 
bro , Na igrexa na que tivo lugar o 
acto relixioso non-cabía un alfirie- . 
te· e non esaxero se digo que, á 
hora de impartir o sacramento da 
Comunión, o 9_9,9 ·por cen.!o dos 
asistentes· abandonaron os sei.Js · 
asentos para dirixirse en ordena-

Vista aérea de Dublin 

das fileiras cara o al.tar.- Non resis
tin a tentación de regresar un do-

.· mingo "normal": a afluéncia de 
·comungantes segu-iu sendo eleva-_ 
díSima; ·pero sempre vin a ese gru
P9 de adolescentes que disimula
ban e dei_xaban pasar o tempo á 
porta da entrada do templo. Outro 
domingo tiyen que axudarlle a 
unha. nai a darlle o biberón ao seu 
meniño . -O recipiente qiume das 

. mans causando o conseguinte bal
bordo contra o banco. O bebé en
saiou as primeiras notas duñ cho
ro. A nai e máis eu pronunciamos 
a un · tempo a palabra máxica: "so
rry" e esbozamos , un sorriso ali
viador. Os adolescentes da entra
da --chupas de coiro e peiteado 
moderno-- parecían murmuñar as 
frases que Heinrich 8611, no seu 
"Diario Irlandés", . pon eñ boca 

. dunha . irlandesa que trabal la en 
Londres de asistenta e mentres 
vi ax a · no barco cara a Dubl í n, fala 
cun sac.erdo!e:. - ''.Parécelle, pa
dre, ·que p'Qdo permitirme o luxo 

--

'· 

_de non i_i:_j igrexa? Parécelle a 
vosted,e que podo facerlles a meus 
pais unha cousa asi? ... Miña avó 
sempre me bica e me abem:oa 
"God bless you"' :_asi fun eu 
mesm0 . abenzoado dia tras .dia 
pola máis anciana dunha das fa
mílias que me alox.aron-) ... 
Sabe vostede cantos netos ten a 
miña avó?" 

_O ccu de Dubl ín vaise cobrindo 
de todos os grises existentes e da
quclcs que son tan só próprios do 
país. Cando estás só e a escurida
dc comcza a devorar a matizada 
luz d9 dia, quédalle a un o conso
lo de buscar abciro na contempla
ción do bebedor solitário; "só co 
seu whisky, a srra dor, a sua fé, o 
seu escepticismo, mergúllase ben 
no fondo baixo o tempo, no cai
xón neumático da pasiv idade , 
mentres haxa cartos. para seguir 
bebendo" .. 

Irlanda fai da tua memoria unha 
rocha sometida a ventos e marés. 
Resulta difícil sistematiz~r o pen-

I \ 
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samento do país e, así, os recór
. dos afluen sen orde, pero brandos; 

anestesiados _polo arroubo do que. 
aceitas. e refugas a un tempo. 

A visión do mundo que nos dan 
os irlandeses é irónica, distancia
da, subv~rtidora. É Swift, Shaw 
ou JOyce. Que país tan hábil para 
cabalgar sobre o cabalo do mao 
gr_an parte d~ sua história, facendo 
como se o cabalo fose 'seu ! 

Lembro , agora cando coñ.ecin 
aos componentes daquela banda 
de blues nun local do centro de 
Dublin. Carrozas bebedores e e -
cépticos que axiña me convidaron 
a ir a Dundalk, na fronteira . co 
Norte , onde tiñan un concerto ao 
dia seguinte. Eran as dez da noite 
cando cheguei a Dundalk aquel 
mes de Ago to "facendo dedo" 
(excelente paí para este me ter). 
Entrei no pub e dixen, falando 
obrigatoriamente en voz alta, que 
fixera "highjack". O home da 
barra viráron e, miraron para min 
de arriba abaixo e seguiron bebcn
do. Descoñezo as razóns subcons
cientes que me fan confundir en 
inglés a palabrá highjack 
(-atracar a man armada, secue -
trar un eoche, ne te ca ore hitch
hike (-facer auto top). A primei
ra pronúnciase "haitxák" (nunha 
transcrición para entendemo ): a 
egunda, "hirch-h.aik" . Mentre 

non caín na conta, seguin falando 
do meu secuestro con intimida
ción-, dun automóbil. Cando un ha 
alma caritativa me explicou o que 
estaba sucedendo, explicoume ta
mén que ali non. había problemas , 
que -estabamos na fronteira coa Ir
landa do Norte e que estas cousas 
eran normais. Cando teoricamente 
rematou o concerto, -para cum
prir coa legalidade-, pechou e o 

- pub con todo o mundo dentro . 
Logo fíxose un siléncio sepulcra1 
porque, fóra, pasaba un coche da 
policía. A continuación , a fe ta 
alongou e deica a madrugada . Re
gresar, ao dia eguinte a Dublin , 
foi un alívio. 

Este país orgullo o e ometido , 
conservador e conte tatário que 
come lacón con grelo e pataca e 
filloas. Verde e húmido . Carne de 
Atlántico que fai emigrar a u fi-

, l los para facelos rico e famo o 
no mundo anglófono . O e crit -
res, os actores, o que en USA re
caudan fondo para a 1 ita do 
IRA, sen ter pi ado nunca a illa; 
pre idcntes dos E tado Unido , 
magnates do império do libre mer
cado, o sacerdote aquel que coñe.'.' 
cin nun povoado perdido de Qué
nia oficiando misa en "Swahíli" ... 
Todo on ou teñen a ua raíce 
nesta illa. O 
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1 ancilndo a t8~ 

As' casas ·cte 
• 1 

Chautebriand 
-e de Otero 
Pedraio 
Tíñamos un grande e poderoso 
dcsexo de visitar o vello niño de 
piratas que foi Saint Malo. Este 
desexó está dito nunhos vellos 
versos nosos. Pedimos perdón 
pola aufocita pro resulta que non 
ternos outra máis a mau pra espre
sar o que queremos dicer: 
... De raro en raro os soños meus 

· ¡ quedan pendurados nas ponlas 

1 

das abidueiras e salgueiros · 
en figura de néboa esfarrapada 

· pra ollar correr os ríos 
e deixarse adormecer 
ao seu marmurio de gaita familiar. 
T eño que ir a Rennes novamente 
e escoitar ao mar en Saint Malo. 

Andivemos por Rcnne cumpli
damente. E e coitamo . complaci
dos e a ombrado , o berros do 
mar en Saint Malo. Hai quen -
coidamos que foi Ot ro Pedráio
comparou a Saint Malo con Coru
ña. Pra nó non teñen semellanza 
nengunha, aínda que sí unha luz, 
un ar, unho ceo , un non sei qué 
ine plicabel que fai que a ocie
mos, un pouco maxicamente, as 
dua cidade . Cecáis que o agre
do e teña no eu atlanrl' mo co
mún, entimento que, por outra 
banda algunhos coruñe e. teñen 
frivolizado en dema ía. Estarna 
eguro que Saint Malo ou Dinann 

farían tolear a Urbano Lugrí . 
Saint Malo a ben murada agari
mada e cortexada polo mar, é im
pecable. Perfeita como a rosa e 
como o poema. Foi mui agredida 
na Segunda Guerra Mundial. A 
recon trución e re tauración que 
lle fixeron re ultou, ao noso x.ui
cio muí afortunada . 

En Saint Malo, como é abido, 
naceu Fran~ois-René de Chau
teau-briand, tan da devoción do 
no o don Ramón Otero Pedraio. 
Escoitando o mar en Saint Malo 
ún comprende muito mellor a pro-
a de don Fran~oi -René, bruado

ra como o vento da tronada e 
grandio a como a onda atlánti
cas que ·e e fragan na defen as 
do ca tel , na illa do Grand-Bé -

nde cñor vizconde ten o eu 
cadaleit cara ao ceo e ao mar
e no potente alicerce da mura-
llas do burgo. . 

Contemplamo longamente a 
ca a natal de Chauteaubriand. A 
lcmbranza de Otero Pedraio esta
ba con nó mái fonda e viva que 
nunca. A rua traguíano recordos 
da ourensana rua da Paz, onde. na
ceu don Ramón. A ca a natal de 
Chauteaubriand emella irmá xe-
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· Otero Pedraio , 
mea da casa natal de Otero. As · 
duas casas teñen unha · fachada 
amplia e evera, de cantería. Por
tas e fiestras -son igualiñas. A úni
ca diferencia entre ·os dous edifi
cios consiste en que a casa da rua 
da Paz ten dous andares ·e a de 
Saint Malo ten tres. Tamén o noso 
compadre Felipe Senén pasmou 
con tanta similitude. 

Se as casas natales dos dous 
grandes-escritores, ambas nacida
de, son semellantcs, non o son as 
suas residencias aldeáns. O caste
lo de Comborug, impoñentc e si
nistro, que Chauteaubria'nd tan 
ben de crebe nas uas Memorias 
de Ultratumba, é realmente gran
dioso. A casena de Trasalba -
que nen seqúer é pazo- é severa, 
agradabel, acolledora, feíta a me
dida do home. Combourg, en tro- _ 
ques, semella feito a medida dos 
medos. Contemplando este caste
lo ún comprende o tétrico de mui
ta páxinas do vizconde .. Lémbre
se a Torre do Gato onde tiña o seu 
dor·mitorio o neno Francois-René 
e as apartcións da pantasma _do 
vello señor do castelo. Aproveita
mo pra dicer que o pazo do que 
foi propietario Otero Pedraio, he
rencia da sua nai no que a familia 
nunca viviu, aínda que sí Noriega 
Vareta na ua época de mestr<;! en 
Tra alba, chámase o Paw do 
Campo. Don Ramón cederab. unha 
tempada pra e cola pública, co 
con entimento de sua nai. Como 
ten escrito o propio Otero Pe
draio, parte da táboas do sobra
do, queimouna Noricga Varela_ e 
a ua xcnte, nas noites do inverno 
tra albense e pra quentarse. Tráta-
e dunha fermosa fábrica do sécu

lo XVIII, oxe abandonada e me
dio e borrallada. Linda coa caso
na de Trasalba , na que viviu Ote
ro Pedraio, herencia de seu pa"t-. . 

Como muí ben nos decía Felipe 
Senén, tan devoto· oteriano,. don 
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Ramón tiña unha fonda identifica
ción coa prosa de Chateuabriand 
o que o levou a identificarse ta
mén coa sua vida.-Pra don Ramón 
Otero Pedraio ;-Salvando o tempo 
c. a distancia- a sua casa da rua 
da Paz de Ou.rensé era como a · 
ca.sa hatal · do vizconde en ~ain.r__ 
Malo. E a casona de Trasalba re
sultaba ser un -pouco --cor pcr- · 
dón- como o castclo de Gom
bourg. Sabemos que o escritor -0u
rensán viaxou polos Parscs Bai;
xos. Sospeitamos que vi~itou 
Saint malo e . Combomg-. O que 
nos estrana é que non cscrebcra 
encol <lestes lugares. Se ·algo es
·crebeu nós des~oñocémo.lo. 

Na nosa' lembranza anda ·unha 
estrofa de Francis Jammes da que 
nos quedou o recendo e a sombra. 

~ Die-~ algo así: 

Doce-tristura miña, sale da 'miña ca
beza: 
vaite a riveira -murcha, vaite axiña; 
alí onde con tono de Chauteau
briand se alonxa o vento. 

Tanto Chauteaubriand como 
Otero eran dous ·vcntos. Mellor 
aínda: dous potentes furacás que 
levaban consigo canto atopaban 
ao seu paso. Era imposibel opor · 
resistencia á sua forzil desc:omu
nal. 

En moitas ocasiós lle ternos 
sentido falar a Otero do seu ama
do Chauteaubriand. Daba a impre- · 
sión de que o tratara intimamente , 
de que foran amigos de toda a 
vida. Entre os dous grandes escri
tores hai unha diferencia ·funda
mental: Chateaubriand foi un es
critor franc.és nacido na Armórica 
ou, se se prefire, na Bretaña non 
comprome~éndose co~ língoa e 

· coa cultura do seu país natal. Ote-' 
ro Pedraio foi un escritor galego_, 
fidel á Galiza, á sua lingoa e á sua 

- CÚltura. - O 

António 
Iglesias 
. Vilarellé · 
(Santiago-de ·compostela, _ 
1891 - Pontevedra, 1971) 

Direetor de .coros e compositor. 
Tras de estudar na Universidade 
de Santiago as carreiras de Filoso
fía ·e Letras e Direito chegou a · 
Pontevedra como funcionario na -
Delegación da Facenda. Home de 
fortísimas. inquietudes int.electuais . 
atopou nunha Pontevedra na, que 
vi·vían C<.ts~elao, Filgueira, Alva
rez-Limeses, Luís Mª' Femández, 
Losada Diéguez, Sampedro, Sán
chez Cantón, etc. un . meio ade
cuado. Vai participar 'na xénese 
do :'Museu de Pontevedra" e do 
"Seminário de Estudos Galegas" e 
tcrá o protagonismo na ·fundación 
e mantimento do oletin católico 
"Logos", de · periodicidade~ men'
sual e quf: se publicará entre 1931 
e 1936; ali atoparemos traballos 
de grande interés sobre a· música 
litúrxita na Galiza. - r 

O 3 de Febreiro de· 1925 fúnda
se a "Sociedad 'Coral · Polifóni<;:a 
de Pontevedra" cunha ciará inspi
ración no ''.Orféo Catalá" , fundado . 
no \1892, e no "Orfeón Donostla
rrá", fundado no 1897; a Coral 

·pontevedresa teimaba compartir o 
legado da polifonía renacentista 
--considerada como a máis pura 
expresión litúrxica- coas harmo
nizacións · da música tradicional. 
Iglesias Vilarelle, que cantaba·· 

. como baixo xunto de Castelao, 
vai .' tomar a dirección do Coral 
desde 1940 até ao 1964, período 
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no· que deserrola a sua actividade 
como compositor: "Sinfonía Kel

- tia'.'; "Chucurruchú", .suite pa.ra 
' flauta e cordás ao xeito das "Sies
tas para la festividad el Corpus".; 
"Abrente'', para tres · violin-s e 
máis piano; "Miserere'', para 
-coro, estreada o Mércores Santo 
de 1943; "Martina Gallaecia plau
de", coral e. 19/X/50; Misa "Deus 
fratesque Gallaetiáe", ~e. 28/V 171 
(en galego}; , entre as corais popu
lares: "Canto de pandeiro", e. 31 
:VII 1942; "O neno ten soniño", 
'e.8/V/1940; "Quen me dera en 
Lobeira", e. 30/XII/1942; "Osan-

- xeliños da groria", e ó/III/1944; 
'iCantiga" ·con orquestra, e .. 9/111/ 
1951; "Non te 11all}Ores meniña", 
e. 5/II/ 1953; "Roma-nce do Conde 
de Arcos", e. 29/Xl/1957. A sua 
música consérvase no Museu de 
Pontevedra. 

Coa Coral grabou cinco disco-s. 
No 1944 coa casa Columbia as 
placas R. 14282 e R. 14283. En 
Xuño de 1956 coa casa "Regal'' 
as placas .33LSI038; 33LS1039 e 
33LS 1040. Parte das duas· últimas 
editáronse no oisco "Galicia can
ta" do selo Emi-Regal, placa 
1040-20.633. B.arcelona, 1971 e 
duas pezas da última tamén en 
Emi-Regal, placa LREG 8.004. 
Barcelona, 1967 no disco-"Galicia 
y su m~sica". _ 

Ten interese o . seu discurso 
"Música en Compostela" sobré a 
organografía do Pórtico da Glória, 
lido no seu ingreso na R.A.G. O 

BIBLIOGRAFJA: Sánchez Cantón. F. 'Xa-
1'ier. "A._I. V.- 'En "Sociedad Coral Polifóni
ca de Pontevedra- . 50 aniversario de su fun-

. dación .. . Pontevcdra. 1975. Filgueira \lp/
verde. ·Xosé:· "I, V.'' En "El Ideal .Gallego". 
A Cor:uña 1011111980. En "Adral Segundo" . 
Sada .. 1981. /dem . "Logos" Pontevedra _ 
1931-1936. Introducción á edición facsímile 
de "Logos". Barcelona. 1983. En "Adral 
Terceiro" . Sada. 1984. 
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Rianxo: 
entre ·a terra 
e .o ·mar-. 
, As tcorias que se barallan para ex
plicar o. nomc dcsta vila móvense 
semprc ao redor do mar que baña 
os scus contornos: o mar de Arou
sa . . 

Un ha das teorías supÓn· a. procc
déncia do nornc-dun rivus amwlus 
latino, rcfcríndosc á esquina qu'c 

, ocupa o ·porto ·rianxeiro, facendo 
ur\ ángulo ou rc~anto. 
· A outrn. opinion a baratlar seria 

facil derivar Rianxo dun Rivus 
Amplu.~ sobranccando a anchura 
do -viciño mar. 

Agora ben, se somos · cstrita
mcntc concordes .coa gramática 

histórica e o camiño ccrto da .evo
'lución do ·galego a partir do 'latín, -
nq prirneiro caso atoparíamonos _ " 
cun Rían/lo, e no segundo cun 
Riancho; en nengun caso surxiria 
o Rianxo desexado, a menos· que 
botásemos man da' corrupción da 

· pronúncia na .boca popular: que é 
o argume.nto· que -utilizan- moitos 

_ etimoloxistas cando xurden pro
- blemas gramaticais que non poden 

resolver. 
Estes problemas xa os expuña 

·o 'profesor Rabanal no seu · libro 
"'Las Hablas Hispánicas'', onde 
ainda -aporta novos campos se
mantis:;os para a palabra rianxeira 
que designa en Ourense --ben lo-

· nxc da beiramar- ás vendedoras 
de verdura da pr,¡iza de· abastos, e 
ainda segundo un informante vi
vcirés, por . Rianxo. enténdese na 
Mariña luguesa o ma.ndil ou aven
ta! das labregas norteña~ . 

As dúbidas que o profesor Ra
(pasa á .Páxina 23) 

MONTAO AO TEU Algunhas tarifas- aéreas a vários pontos .do mundq que pc>4e 'viSitar. Non 
están todos OS· que son e, ademais, existen sempre várias posibilidad~ 
de billetes a cada ponto. Aqui vai unha cativa mostra a xeito de· orienta
ción. Todos.os précios de ida e·volta: 

Arxel ...... .... ... .................... 22.300 pta.: Delhi/Bombay ........ ........ ... 92.000 pta.' 
Bamako ............................. 79.200 pta.' Hong Kong ...................... 133.000 pta: 

~~--· .~- ~R- := EUROPA 
Amsterdam .................... ... .. 27.00d pta.' 

. Atenas ...... ..... ., .... . : ....... .. ..... 47.500 pta.' 
Bruxelas ............................... 42.000 pta. 
Copenhague ....................... 51.400 pta. 
Estambul .. : .......... : ............... 40.000 pta. 
Estocdlmó ....... ...... . .. ...... .... 64.150 pta. 
Frankfurt ........................... 36.000 pta. 
Xenebra ............. ,-............... 42.900 pta. 
Londres :, ............... .' ........... 20.900 pta.' 
Milán ............. ........... '. ......... 50.740 pta. 
Oslo ........................ ... 7... ... .. . 61. 000 pta.' 
Paris ................ ................. . 26.500 pta.' 

· Roma .......................... .' .. ... 3l.000'pta.' 
= Venecia .............................. 57.150 pta . . 

Zurich .............. , ........ .... ..... 29.000 pta.' 

AMÉRICA· 
New York : ........ : ................. , 49.500 pta. 
Chicago .......... , .... .' .......... / 90.250 pta. 
L. ·Angeles/San Diego · . · 

· ·consúltanos sobre calquer proxecto de viaiXe, 
podemos· ai<.üdarte a organiza'Jo. · 

San Francisco ......... .... : ...... 101.650 pta. 

-Miami ....................... : ... ~ : .. 74.900 pta.' 
Montreal ........................... 71.900 pta.'. 
México .. : .................... : ..... 118.000 pta . 
Bermudas .............. : ........... 83.900 pta.' 
Guatemala/Panamá .: ........ 114.900 pta.' 
Kingston ................ : .. ... .104.000 pta. 

. La Haba11a ... : ...... .. .............. 94.500 pta. 
Managua ........... :. ............. 112.000 pta. 
San Juan/Sto. Domingo .... 78.900 pta.' 
Asuncióñ/B. Aires · -- _ 
Montevideo : ...... ................ 119.000 pta. 
Bogotá ....... : ......... : .......... 114.900 pta.' 
Caracas ........ : ........... : ....... 110.000 pta.' 
Lima ............. : .. .. : ... .. ..... : .. 125.000 pta. 
Lima/Quito ....... ............... 119.900 pta.' 
Rio de Janeiro ................. 105.500 pta .. 
Santiago de Chile ............. 9&,000 pta.' 
Santiago de Chile .: .... ,, .... 1~9.000 pta: 
Sao Paulo · ................. 1Q8.500pta. 

.ÁFRICA 
Ab.idjan ............................. 86.400 pta.: -

Casablanca : ....................... 25.800 pta.' Karachi ................. .\.. ....... 100.000 pta.' 
Dakar .................... ... ....... ~. 69:400 pta.' .Kathmandu ..................... 139.550 pta.' 
O G:airo ................ .'., .... ...... 83.200 pta.' Singapur ......................... 100.000 pta.' 
Harare ........................ : .... 130.250 pta.' Manila ............................. 147.500 pta.' 
Lagos .................. ......... : .... 77.250 pta.' Pekin ............................... 136.500 pta.' 
Luanda .... : ...................... 112.050 pta.' Seulff okio ...................... 166.000 P.ta.' 
Marrakech .. .. ..... .. . .... .. .. .. .. . 29 .300 pta.' ORIENTE MÉDIO 
Nairdbi .............................. 86.000 pta.
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A ID 96 000 t -
Tánxer ...................... : .. : ..... 18.700pta.' T~~a~ arnasca ........ .... ., 61.750 Pt 

· Túnez ......... ........ ........... .-.... 31.600 pta.' · - e viv .......... ............ ... ... · .- P a. 
ORIENTE . AUSTRALWOCEANIA 
Bangkok .. : ..... '. .............. ,. 108.000 pta.' Auckland ................... : ...... 215.600-pta. 
Cololmbo '. ........... : ............. 99.500 pta.' Melboume/Sidney .. .... .... . 152.000 pta. 
Nota: As tarifas con asterisco (*) son desde Madrid, o resto con 
saídas desde A -Coruña, Santiago ou Vigo 

orüsuz 
CLUB DE V!AJEROS· -

Ronda de Sont Peré, 11. 6º Ja.· 08010-~orcelona · Tlf.: 302 50 81 
Lede,sma, Z lº izqeia · 48001-Bilboo · Tlfs.: 424 42 65-424 n. 15 

Rodriguez San Pedro, 2. Of. 1202 · 28015-Modrid ·Tlfs.: 445· 11 45 
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libros · . 

Cunqueiro.: 
unha· 
biografia 
Unha biografia de Álvaro Cun:-
queiro. _ . 

Pomos ponto e aparte po~ diver
sas razóns. A primeira, citando a 
Q. Paz na sua crítica ao Baudelai
re de Sartre, seria que toda c"ríti
ca, toda resposta á biografia dun 
poeta, está nos poemas dese poe
ta. A segunda é unha cita de Cio
ran: "Toute vie est l'histoire d'une 
dégringolade. Si Jes biographies 
sont tellement captivantes, . e' est 
parce que les héroes, et les taches 
.tout autant, s' astreigtient .a in no-

. ver dans l'art de culbuter" (apro
ximadamente: ."Toda vida é unha 
caída. Se as biografias son tan ca
tivantes, é porque ·os heróis, e ta- · 
mén os cobardes, cinxen-se ~ ino
var na arte de derrubar"). E a ter
ceira razón é outra c'ita de Ciaran: 
"Os únicos acontecimentos notá
veis· dunha vida sori as rupturas,,. 
E aqui podia-se acabar. Pero non . 

· Non quedan lonxe os tempos en 
· que Cunqueiro estaba excomun.ga
do nos círculos nacionalistas e de 
esquerda. Sen ir máis lonxe aí es
tán os · feitos de cando foi eleito 
doutor Honoris Causa pola univer
sidade de Santiago. Gostaria s.aber 
eu cantos daqueles son hoxe fieis 
á Gal iza ... Se os tempos non. que-

. dan lonxe, a excomuñón está su
per-esquecida, sobretodo polos 
novos cunqueiráns. A - biografia 

· que ternos hoxe nas mans( 1 J, da 
autoria de Xosé F. Armesto Fagi
nas, póde que avive remoles en 
certas personaxes, pero o máis se-

- guro é que axude a apagar os que 
podian quedar. Armesto non fai 
unha haxiografia da sua persona
xe, ainda que sinta unha total ad
miración cara o seu biografado, e 
. así explica os anos máis escuras 
da sua personaxe; g~erra e pos
guerra. Non é que Alvaro Cun
queiro saia . indemne, p~ro tam
pouco era un Euxénio Montes-. O 
seu franquismo, o seu falanxismo, 
ve-se .doadamente é circunstan-
cial, e por iso npn entendo por 
que Armesto", que , na cronoloxia 
.di textualmente: ":....1943 .- Dado' 
de baixa en "FET y de las· JONS", 
non explique polo miúdo o feíto, 
·como explica, por exemplo, como 
foi suspendido .oficialmente para· 
exercer a función de periodista: 
poderosos )nimigos d~bia ter .ben 
situados Alvaro Cunqueiro. · Ou 
como explica, e isto non mui cla
ramente, o seu enfrentamento eo 
Celso Emílio Ferreiro (ou o en- . 
frentamente de. Celso Emílio con 
Cunqueiro, !llellor dito), estas son 
feridas que talve?. non interese ·a 
ninguén reabrir: forman parte ~da 
história baixa da nosa nación. 

Despois de ler a biografia de 
Armesto, Cunqueiro queda como 

·o home que foi: unha bela perso_a 
·e un grañde escritor. Na sua vida 
houbo rupturas: son os aconteci
mentos máis · notáveis da -vida, di 
Cioran. A. segunda parte da cita 
do pensador rumano-francés . def
xein-a para agora. "Son estas (as 
rupturas) tamén as últimas que se 
desfan na nbsa memória". Pero as 
rupturas, as caídas (ou a caída) de 
Cunqueiro ·están explicadas, ou 
defendidas, na sua obra. A partir. 
daqui .xülgará-o o porvir, nós so
mos . demasiado contemporál)eos, 

. mais hai un dado a ter en conta: 

. se-os seus amigÓs nunca lle retira
ron a. amizade, c.ómpre crer que 
h~i alg_o ~áis fo~e que .a ideolo- · 
x1a. 

Mais hai outras wusas nesta 
biografía: a cantidade de artigos12

J 

de·. Cunqueiro, o seu número de 
tradúcións, os poemas inéditos es
pallados aqui ou acolá, sobretodo 
no Faro de Vigo. 1Que se espera · 
para ·recollé-los? A obra completa 

de Josep Pla consta de 45-volumes 
e alguns livros soltos . Pla · non é 
.superior a· Cunqueiro, desengane
mo-nos. Hai tamén un Cunqueiro 
cáseque desconec"ido que nos 1lem
bra Armesto: un_ Cunqueiro crítico 
que se exercitaba .nas' páxinas de 
letras do Faro dé .Vigo. Hai mes
mo un Cunqueiro pqlé~ista que . 
non é .. mui albiscadopor Armesto· 
pero eu lembro a sua polémica 
con Peregrín-Otero onde o--filólo
go galego defeñdia a necesidade 
do "escrever como se tala" e cun-

. queiro rebatia-o con grácia e iro
nia. Hai, -contado, un Cunqueiro 
que non nos· deu Armesto, e que 
exlstiu: un Cunqueiro que falaba 
de problemas da ·emigración, de 
economia e é citado extensamente 
por Danial D. Vidart no seu livro 
sobre . os galegos no Urug~ªi. 

Xa tell)OS unha biografia de 
Cunqueiró, ben, agora faltan-nos 
os ·estudos sobre a sua obr.a, sobre ' 
a sua .poesia, a ' 'publicación dos 
seus inéditos, das suas traducións, 
un estudo sobre a sua hiblioteca e 
tantas e tantas cousas nos faltan 
.sobre Cunqueiro escritor que de
beríamos estar todos rúbios de · 
vergoña. Armcsto_puxq o. seu grao 
de area, · importa te: é a primeira 
biografia ben fc"ita, do C:unqueiro 
material, ·quer .d icer, , do home . 
Faltan-nos as outras, só fai falta 
que alguén se decida. 
Cont~do algun reparo hai que -

pór-lle ao presente l.ivro: falta de 
bibliografía, dun índice de fontes, 
asi como algun que outro erro me
nor: o poeta francés ·citado cqmo 
Farque todas as veces que apare
ce, ' supernos que será León-Paul 
Farguc, e Villon chamaba-se 
F.ran~ols, non Guillaume, pero es
tes son erros menores. O 

XGG 
1) Edicións Xerais de Galicia. Vigo. 

1987. 372 páx. 
:Z.l !mportanlc é saber que xa antes da 

guerra Cunqueiro facia artigos en galego 
que publicaba e n El Pueblo Gullev.o. Para 
cando a SU<! recopilación'.' Os edito~es gale-
gos non leñen. que digamos. rnuita vista. A 
recopi lación destes ariigos cunha introdu
ción do mesmo Armesto podia ser un besl
se!ler doado_. · 

Álvaro Cunqueiro 

Memória da 
·Yourcenar 
Marguerite Yourcenar nasceu no 
ano de 1903 en Bruxelas, cidade 
na que a dobre orixe_ étnica do-es
tado belga -<lividido en flamcn
gos e valóns---:-. está condenada a 

- concordar axeitadamente até tal · 
extre~o que-a 'poi ítica éara o ensi
no nestcs últimos anos estabeleccu 
o mesmo númer.o de ·cscolas para 
ambas as duas comunidades, fla
menga e valona (de fala francesa). 
A capitar ven ser p,ois 1m enclave 
bilíngüe en território flam'engo e 
o posicionamento da Yourcenar a 
respeitO da cuestión lingüística · 
resposta á sua . própria orixe, xa 
que estaba submersa no seu dunha 

. família francesa de natureza bur
guesa, .onde os flamengos tiñan a 
consideración de . povo subdesen
volvido e ancorado en decadentes 
crenias relixiosas. Eis ·que a 
Yo cenar tivese non desprezo se
nón descoñecimento da · bipolari
dade belga, pois que a ~ua família. 

·fixo · ~ posível por lle dar unha 

educáción 'á francesa'. · b- feito, 
· que poderia ser anecdótico, de · 

que a sua nai morrera no parto· ta
mén tivo influéncia!¡ dabondo e 
contribuiu á criación ·dun círtuló 
pechadb ao seu derr~dor no que 
Marguerite p.asou a ser ' unha nena 
mi:mada e agarimada en exceso . . 

A literatura en língua francesa 
e a Académ'ia Francesa ~ar.ido 
foi. eleita para ser a primeira rnu
ller membro en Marzo de 1980-
non fixeron outra · cou.sa que lle 
render unha homenaxe arnplamen
te meredda e xusta á autora de. vá
rios livros que agrandaron o 'crédi- · 
to da sua literatura n~cional. E so
bre todos salientar a novela histó
rica 'Memórias dG Adriano' que 
todos/as nós pudemos ler no in-

< mellorável vertiente que á língua 
española fixo _o arxentino-parisino 
Cortázar. O tratamento . histórico 
de Adriano s~ntou cátedra· na lite
ratura universal e ainda ryoxe cal
quer· recriación sobre un aconteci
mento da história é devedora do 
livro da Yo.urcenar, e iso está nos 
miofos de todas as fornadas rcc.cn
tes de escritores en língua galeg;i. 
- Margucrite estivo semprc illa

da. O proceso de autodestrución 
que violGntou Europa fixo que no · 
ano 1939 decidise' mudará Améri~ 
_ca orn;le- habitaria a illa de Mount 
Desert, no estado de Maine; na 
costa de Nova Inglaterra._ Alonxa
da case absolutamente. do mundo 
revivía a soidadc que hcrdara da 
própria_ inf~ncia, e somente de 

·cando en .vez decidia abandonar 
aquelas águas que eran fronteira 
da sua illa · para defender aberta
mcnte po~icionamcntos ecolóxi
cos. Aquel compromiso de defen
sa da ºnatureúi. viña ser o único fio 
de activismo, a senlleira bandeirá 
erguida no meio da sqciedade. Foi 

· no 1981 · cando as su;;is ideias to
maron corpo de argumentos e fo
ron máis fortes que a debilidaqe 
dese siléncio abouxante, entón 
nasceu da sua pluma unha 'Decla
ración dos direitos dos animais'. 
As !apelas do livro recólleron o 

· seu dese·xo de dedicar os benefí
ciQs ás focas 'vftimas · da ·cobiza 
brutal dos comerciantes e da san
·gu-enta coquetaria das mulleres'. 
Marguerite rompía de maneira de
finitiva coas horas pretéritas de 
'nena coqueta, que medraran con 
ela polos condicionamentos bur
gueses do seu el)torno; fachenda 
que a c~ndicionara a mudar o seu 
próprio apelido Crayencour, por 
Yourcenar, palavra na que as 
mesmas letras tiñan unha mellor 
musicalidade. Na noite de Xoves 
dezasete de Decembro o seu cora
zón, delicado amante dos animais, 

' facia-lle unha traidoria. Coa sua 
secretária particular ·perto · dela 
,morrian oitenta e catro anos de 
soidade. Fica a memória. O 

MIRO VILLAR 

A · socíedade 
da 
·Restauración 
/na ~bra 
liferária de 
Pardo~ Bazán -
Ternos nas mans un libro surpren
dente, surprendente . pólo tema, 
polo- tratamento que o autor lle dá, 
pola metodoloxia- empregada, 
polo rigor da análise e pola calida
de intelectual e material da obra · 

· final, mesmo na maquetaciqn e 
impresión ._ 
· Tamén é surprendente a modé·s

tia do autor e a sua valentía á hora 
de editar o libro -el mesmo: ~o
destfa a de Carlos Velasco (profe
sor ·de História ,rio Coléxio Uni~ 
versitário de A Coruña) como au
tor dunha magnífica e inédita tesi-

na de licenciatura n¿ 198 r -','A 
Organización Republicana . Galega 
Autónoma (,ORGA) na 113 · Repú
blica"-; várias voces na "Gran·· 
Enciclopedi,a gallega" e. partici
pante en congresos e simposios da 
si.Ja especialidade. Valentia auto
ditándose, cousa que · pode seme
llar rara habendo na Galiza média 
dúcia de editoriais e Departamen-

' tos de Publicación na Universida
. de, X unta e Deputacións, pero ati
tude coerente cando ·eses organis-

. mos a_cost.uman "aparcar" os orixi
nais (s<,tbemos de ·Jibros ·que dur
men hai catro anos nun caixón 
dunha editorial) segundo o capri
cho dos. seus responsábeis que: 
que por presión·s, publicitan outras · 
cousas .qe menor calidad_e, provo-. 

Foto-da époea que ilustra a porta
da do ensaio de Carlos F. Velasco 
Souto 

cando -que o escritor que pode fa
celo pase a contactar cunha im
prenta, encargue tirada, bu qúc 
distribuidora e obteña a satisfac
ción de ver a sua obra na rua á 
marxc do tira-puxa das cditoriais 
consagradas; e isto está a pasar en 
todo o país e fóra del, segundo 
dados do l"nstituto Españ-ol do Li
bro. -Departamento de Difusión. 

A oqra que hoxe nos ocupa é 
adaptación dun anaco da Tese de 
Doutoramento de Carlos Velasco 
("Literatura y' sociedad en Galicia . 
1875-1900") na que - analisou a 
obra de Curros Enríquez, Lamas 
Carvajal e Emília Pardo Bazán, 

.cstudando " ... a produción literá- . 
ria .. . para a reconstrución históri-
ca ... , e· máis concretamente a so-
ciedade na que se xcrou''. non 
querendo Velasco entrar en cues
tións de texto litcrário scnón no 
que c'se texto indica, _e partindo 
metodoloxicamentc da interpreta
ción de feítos e fenómenos que o 
autor fai, dialccticamente influído 
poi~ sua pr:ópria posición na so-

. ciedadc que noveliza, como repre
sentante dunha visión concreta e 
filio dunha época determinada , 
dunha clase social específica. 

Non é póis o libro "A Socicda
dc galega ... " (lástima de título, 
demasiado lonmgo) unha obra non 

, concebida como de crítica litcrária 
nen cqmo históri·a lineal ou narra
tiva, senón que mistura as duas 
causas para resultar unha análise 
que desmigalla b~n pol9 rniúdo os 
fundamentos sociais e económi
cos, as relacións de clase, os posi
cionamentos das mesmas, o prota
gonismo histórico de cada unha 
delas no derradeiro cuarto do sé
culo XIX, afondando . na impor
táncia dun período histórico no 
que esmoreceu ·a vella sociedade 
galega do ·Antigo Réxime,_ decaiu 

· a fidalguia, medraba unha certa 
burguesía urba~a e o povo, en pa-:. 
labras de Velasco trasunto das de 
Pardo Bazán " ... debe ·ser.dírix ido 
para que -non se equivoque, debe 
aceitar íntegramente o domínio do 
sistema de valores dos podero- · 
sos". 

Debemos . deternos na visión 
-que da man de Carlos Velasco po
demos . opter da própria Dona 
Emília, cer.tamente mitificada 

. poJa ffi!iÍOr parte dos !¡eU~ estudo
SOS e colocad~ a miúdo como pa
radigma da "muller flustrada" do 
seu tempo; i'ndícanos Velasco as 
contradicións persoais e como es-
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critora da· Pardo ijazán: merribro 
da aristocrácia que lamenta a sua 
decadéncia, culpabilizan9o non 
aos fidalgos senón aos seus admi
nistradores e aos Jabregos (!). 
Membro das clases privil~xiadas 
ridieul.iza· á burguesia ascendente 
en tanto mimética . e "hortera'1 

(sic); compañeira do grupo diri
xente entende que a política debe 
estar reservada á minoría " .· .. naci
da para ello"; muller que ·como tal 
tivo. dificuldades para ser aceitada 
como ~er pensante autónomo, a 
Pardo Bazán chama pola "mujer 
intrépida" das clases médio-altas 
'para _que saia da sua condición, 
.pero a muller labrega ou obreira é 
outra cousa, pois para ela ten 

. Dona Emília os !11esmos prexuí
cios reaccionários que ten cando 
toca as aspiracións de emancipa
ción do proletariado ou do campe
siñado, fóra de lugar que a Con
de a ~ntende debe ser xerárquico .. 

En palabra de Velasco ten 
Dona Emília Pardo Bazán como 
escritora " ... dous is temas de va-

' /ore . os das e/a e dominante . 
inve tídos dun certo halo de iina
néncia ... Os das clases despo uí
das. condenado irremisib /mente 
á subalternidadc polo me mí imo 
ditado da história, unha hi tória 
que, por uposto; e crebcn o de 
arriba". E, cngadimo nó , unha 
história da Galiza que o libro de 
Cario Vela co axuda moi ben a 
comprender. O 

BERNARDO MÁIZ 

Carlos r . VeJa.,co Sou10. 243 páxs. Edición 
do autor._ 1987. Distribuidor "Xebre" . San

. tiago . 

televisión 

~Achoque 

nom. pode ser 
Nom pode ser que a emisom diária 
retome o fio as 19 h .. e só ha ja 
umha hora de emi om para es e 
público tam importante que é o 
dos nenos. A que e e peram para 
que alguem enfie os di tinto 
apartados de te bloco da progra
mac;om?, a que e e pera para cui
dar ao cativo como merecem?; 
ainda que algo já foi ·feito c m a 
boas cantiga da aprescntac;om, 
nom chega. 

Neste bloca, come ou a produ
c;om própria da ca a O Camp de 
Atrás poderia dizer muitas cou as 
dessa ideia urbana, comezando 
por qucijannc da ua curtedadc, 
pois cando os nenos estam mais 
cngaiolado ·, remata . P lo dcmais · 

· aos meu filhos gostou-lhcs (s m 
urbanitas), e ante isso cu c~lo. 

Nor.n pode ser que por pres 
do poder se uprima um espac; , 
refiro-me a Agora. Para dar-vos 
umha ideia da de oricntac;om <les
te comcntari ta, direivos que Ago
ra semelhava-me feito por algucm 
próximo ao (ou do) PSOE, a linha 
de entrevistas que levava nom me 
parecía de muito jnteresse, e Pam
pín, sumamente complacente .com 
os convidados; a sua máxima ori
ginalidade , estáa e se'gúe estando 
na pronúncia de nomes ·de outras 
latitudes, aí si que senta cátedra e 
é originar. Com o comunicado do 
Comité .de Empresa, eu, a verda- . 
de, -nom entendía muito. Pressons 
políticas, hai-nas, houbo-as e ha
bera-as sempre, o importante é 
que os directivos e trabalhadores 
do mero~ saiban estar no seu lugar 
e ' tenham a sensibilidade suficien
te para que o povo este ja informa
do e o pulso do país que construi
mos entre todos pouco· a pouco, 

. inze o ecrá; que desde a TYG· se 
faga pátria. Meu Deus, se 4m pro
grama · tam ·pobre como .. esse é 
consid_erado polo poder perigoso,_ 
que querem estes do Psoé. Espero 
que a sua elisom seja para melh.or. · 
E nos próprios telejornais; que ul -
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timamente frouxeam, onde devem· 
estar convidadas as pessoas de ac
tualidade que ponham o contra-

. ponto á nova emitida. 

Nom podt:! ser que na TVG nom . 
. haja um espac;o dedicado a falar 

do tempo, e neste país de paises e 
micrbclimas, despachar a mete
reologia como se fai ' é nom saber 
o que espera o público. 

Nom pode ser que a gente ainda 
se queixe da repentina desapari
c;om de Entre Lusco e Fusco e 
doutras séries cando máis prendi
dos estam os olhares na tcve, e 
qu·e logo lhes deam causas como 
Caminho de Luz que mesmo se
me lha de tebras. Nom a dar gato 
por lebre. 

Nom pode ser q~e haja um es
pac;o chamado Versbm Original e 
em iten-se filmes bascos ou cata
lans (Nut ) e ·passam-no-los · em 
castelam. Que quer 9izcr Versom 
Original, "Only panish", pcrgun
to? Eu go to das versons originais 
e creio que algumha das excelen
te cintas emitidas muito bem se 
podiam programar cm ver om ori
ginal dcpoi . de tele-jornal noite , o 
Yenrc p r ex. e que se elimine 
dumha vez a tomadura de cabelo 
que é a Vcrsom Original. 

Nom pode r que e te crítico 
diga que os novo nom se adap
rarn muito ao nosso povo e que 
logo norn chi que nem um olho 
diante do ecrá todo o Lún a 
21.30 h.; erá que c te crítico é 
pouco rcpre entativo do no o 
povo, ou que é um urbanita que 
vem de vo lta . A verdade é que 
nom o abe, e i o si, O Novo 
om um original trabalho , que 

bem merece um prémio a sua tra
du orn. 

Nom pode er que tam de e
guida o apre entador do ezinho 
do lave no mo trara cal é o eu 
ni el de incompetencia (vai para 
o que lerom ··o Princípio de Pe
ter' ) . Gayo o erve para apre en
tar urri how di cotequero, ma 
nom para guiar-no pola intra-his
tória do eu convidado . Se a 
i o e engade um libreto feíto 
com os pe , interrupc;on aquí e 
acolá, um be ouro que oa... ó 
lhe falta que oa.ra com o "God 
. ave the Queen ·· ou a mu icada 
"Campá de ba ta vale ". O Sr. 
Gay o perde- e, fai água por to
dos os lados vai-se-lhe o progra
ma da mao , nom abe acar pro
du t dos con idado . e cando abre 
a boca, m v 7 de hi storiarno , 
circunstanciarno a gente que alf 
tén .... ei arbalhcira, Gayoso vai 
ao monte, a ua gra a fam cho-
rar, a ua tendcn ia a rm n i 
?á lá tima , e o a lienígena que 
intcrr mp m... om a caraba ... A 
ideia do pr grama é boa, nom po
dcria r. Gay o tre pasar a sua 
morada algúm outro que lhe tire 
provcito .? quedaria- lhe agradeci
do . 

Norn pode ser que na TVG Por
tugal nom cxi ta . A nova do 
alem-Minho son desconhccida na 
ca a, a produc;on lu itana nom 
chcgam a Sam Marco. . Sres. 
cumpre pór~ lhe rcmédio. 

O lúns foi- e o cine e ternos 
umha hora coa excelente cornpan
ha de Alfred Hitcheoc"k. Emitem
se trabalhos f~itos para a teve. O 
mestre do suspense, nestes trabal
hos menores, com poucas perso-. 
nages e cativez de meios creía his
tórias enga,ioladoras que prendem 
o -espectador e ata-no até o desen- ' 
lace. Boa noite a dos Lúns na 

· TVG. 

· Na noite dos Venres, tras a 
marcha de Lord Mounbatten che~ 
gou-nos um trabalho com umha 
posta em cena magnífica , Tenra é 
A Noite, para os que gostem do 
aut_or da excelente n'ovela O Gran
de Gatsby -Scott Fitzgerald- e o 
seu mundo, tenhem esta série. O 

1 • 

C.B.A. 

Dias ·.ae 
Rádio-

James lvory 

Nova incursión no tálxito-auto
biográfica de Afien polos ano. 
trinta e corenta e os ambientes da 
sua nenez , coa rádio como ele
mento eondutor- da: distintas ané
dotas que . compoñen a história. 
Ainda que, en rigor. non se pode 
fa lar de tal , pois as andanzas da 
pintare ca família xudea Q1J o de
vaneo. da inxénua Mía Farrow 
non e tán suficientemente traba
llado para constituirse en narra
ción consi tente . 

A variada galería de tipos cu
rio o que pululan polo filme. re
sultando graciosa non ten a coe
sión e forza suficientes para que 
no lembre·mo deles ao acendcrse
as luces da sala. 

A ambientación, que recria con
moito .acerto o look da época . é 
un do mellore ingredjentes do 
filme . Pero o de coido narrativo, 
inda que deliberado , non acaba de 
convencer. Ainda que a fita non 

culta cu carácter de obra "me-
nor" e ca e domé tica, nóta ·elle 
un pouco d mái . 

O tono pouco cntu iasta destc. 
comcntário ven dado pola altas 
expectativas que a últimas cintas 
d Allen ·viñan u citando , aquí 
un p uco freadas; contemplada no 
marco xeral da produción actual, · 
.. Radio Day " re ulta un produto 
agradável e mái. que digno. 

Maurice 
O director americano James lvory 
forma desde l 961 un ha pro! ífica 
e lonxeva sociedade co produtor 
de orixe índia lsmail Merchant, e · 
coa escritora de orixe alemán 
Ruth P. Jhabvala. E o cine que o 
trío produce, case sempre baseado . 
en nov'clas de prcstíxio, ten o selo 
inconfuhdível .do máis xenuíno 
cinc inglé . Despois da exitosa 
"Un cuarto con vistas" , ·" Maurice" 
tamén está baséada nunha novela 
de E.M. Forster. Como naquela, 
o ambiente imediatamente ante._ 
rior á Grande gUerra, en famílias 
da alta burguesi.a i.nglesa, rriais 
aquí coa homo~exualidade como 
fondo temático (tema tratado tan 
afortunadamente como o fai outra 
recente fita inglesa, de moi distin
ta afiliación, "Prick -up your 
ears"). . 

Máis ,unh.a vez, a firma lvory/ 
Merchant , como as marcas d~ 
prestíxio, oferece a calidade espe
rada: elegáncia, sólida po~ta en 
céna, 'ironía, e. esa .peculiar atmós-

G .. o· I meir ·· 
CULTURAL . 

fera inglesa, non por repetida me
nos d~ agradecer. 

<;::erto que esa etiqueta "de cali
dade" pode facer cair ás veces en 
cérta valeira ou decadente retórica 
visual (as magníficas -pero redun
dantes vistas dos "Col leges", .ou 

. unha iuz que de tan idílica pod~ 
resultar carregantc). Moito máis 
relevante é, sen embargo, -a _sensi
bi l idade coa que son tratadas . as 
relaci.óns homosexuais , nun enfo:. · 
que pleno de ma,tices para o que é 
fundamental a labo_ura duns ex
traordi nários actores. 

Hai en "Maurice" unha moi ati
nada reéonstrución dunha época, 
un frutíf~ro e nada estridente estu
do dos persoaxes e até sabrosos 
apontameñtos sobre sexualidade e 
loita de ,clases. D 

GONZALO VILAS 

,,.. . mus1ca 

Novas do 
folk basco 
Desde Donóstia o se lo discográfi
co "Elkar", que concentra á mci
randc parte da· produción musical 
que se dá en Euskadi, rcmésanos 
alguohas das suas últimas graba
cións que pasamos a comentar. 

Kepa , Zabaleta , eta 
Motriku (Elk . 152) 

Trátasc dun disco protagoniza~
do por cstcs tres músicos , se ben 
conta con ou1ros a_poios-, tales 
como alguns ·mcmbros de "'Osko-
rri". · 

Apesar da divcrsidadc i'nstru
rnental _ discretamente aprcciábcl , 
ncstc traballo (flauta, guitarra 
eléctrica, mandolina ... ) a protago
nista é a trikitixa: formación musi
ca·I que consta de dous acordeóns 
e percusións traqicional; .tamén 
se rve de denominación a un ritmo 
popular basco. O feíto de tratarse . 
dun estilo musical encorsetado 
nuns esquen~as coñecido-s e prefi
xados non impedc deleitar am ou
viéio profanos: xa que neste caso 
rompe co corsé convcncionaf ao 
uso , chegando a ser unQa graba
ción experimental, ainda conser
v6ndo na sua eséncia a primitiva 
f\nalidade da trikitixa: servcr de 
música de baile . Os textos teñcn 
certo ar costumista. ·. 

Benito Lertxundi -

.Grabación de abrigada referén- · 
cia para todos os interesados. no 
folclore, así como tamén para . 
comprender as claves que · dan 
vida actualmente· á ·grande parte 
do movimento folk euskera./ 

Benito Lertxundi: . 
"Mauleko B idean 
Mugagabean" (Elk-i 53) 
Q eco daquel lexendáriu grupo 
cham'ado "Ez Dok Amairu" chega 
p9lo de agora a este décimo elepé 
de Benito Lertxundi, publicado a 
finais do p,asado ano . Por suposto 
que estamos a referirnos a un can
tautor, pero en " Mauleko . .. " hai 
algo máis: 

Yários temas exc lusivamente 
instrumentais transmítennos a lin..: 
guaxe musical da · natureza , con 
abondosas referéncias a "O'Caro
lan", músico irlandés do · século 
XVIII, a quen lle canta unha can
ción ("A menudo pre.gunto por ti / 
ó mar, O'Carolan,/e tamén á mu
sica que imprimes/ no vento,/ po--

. los teus anl:!elos secretos."). Coa 
ercsumíbel licéncia do autor per- . 
mí.tome afirmar que a sombra de · 
O'Carolan é alongada, e á_s veces 
(poucas) o _recurso "'céltico" csgo
ta unha corrcnte musical qu-e cría
mos superada como tal; a combi-

. nas; ión flauta, harpa, violín ten 

. cxccsi.vas connotacións irlande
sas, _· inda que non empañan en 
modo algun ;w excelente resultado 
global do elepé, no que o tema 
"O'Carolan 11" destaca polo seu 
encanto. 

A ritmo de blues B.L. cántanos 
que '.'as formas son boas[mcntrcs 
non te pcidas nelas" . Cun acom
pañamento máis melódico aboga 
pala liberali zación do comporta-. 
mento lrnmano ("-Se ao despren
derme/ do sendeiros percorridos/ e 
optar _por outro/ detlvérame un in
trc ... ese seria o instante eterno.'') 
Na mesma liña, máis que melÓd i- .r 
co engaiolante é o resultado · da 
ambientación n1usical que arroupa 
a " Bera", longa e orixinal hi storia 
de anior C'Abrin · a porta./ acer
queime á paisaxe desexada ,/ e vin 
pisadas blancas no tcu corpo"). A 
xeito de "'Jazz-Rock'' arremete 
contra as modas concluíndo: "E 
calquer alumeamento que pudese 
perceber ,/ xurdiu da indomábel/e 
inal ienábel atención" . 

Despois do paseo por tan varia
dos camiños musicai s un conclue 
que neste disco nada falta ne11 
nada sobra; que a instrumenta
ción, qmha referéncia especial ao 

AMI~t21 
pianista italiano Antonio Breschi, 
está dosificadamente utilizada; a 
voz de B . L. supera · a dificuldade 
dun idioma .que para os non eus
kalparlantes resulta a priori un . 
pouco "duro" (reiterado uso da le
tra K). En resumó , un disco mere
cente de méllor fortuna da que 
previsibelmente , e por degráéia, 
terá fóra do seu Pais. 

- Oskorri: . "Hamabost 
urte ... eta gero hau!"· 

- (Elk-·1551156) 
"Van quince anos ·,e ainda/ esta
mos comezando". E un ha das fra
ses feítas para a ocasión: a dos 
concertos que hai case un ano pro
tagonizou o gn.~po Oskorri no 

. Teatro Arriaga de Bilbo, xunto co 
técnico de son .Jean Phocas, home 
decisi~o no devir do g rupo , se
gundo declar'acións dos proprios 
"oskorri s". . 

O dobre L.P . que ,resume o 
evento, corto para a sua duración, 

· distínguesc doutras celebracións 
deste tipo en taJ;ltO que vai máis 
alá de reverdecer loureiros (atitu- . 

-de própria de vcllas glórias), 
como despois demostraría o grupo 
nos seus concertos aquí na Galiza', 
onde o i,mpacto vi sual e óptico 
producido coa sua presenza o pa
sado mes de Novembro ajnda per
dura en moitos/as espectadores/as. 
Ademais nas grabacións ha:i al
guns temas inéditos nos anteriores 
rex istos de Oskorri, que compar
ten · o dobre L. P. con outras· can
cións, publicadas no seu día e 
hoxe - descatalcigadas . ·xa que 
logo, mais que unha novidade dis
cográfica, estamos ·ante unha gra
bación antolóxica. Para compren-

. der o trabal lo do grupo pode ser
vir as declaracións que dous dos 
seus componentes fixeron no seu 
dia a este pcriódico_: (ver ANT nº 
328), nas que afirmaban que ten
taban de "facer unha música de 
validez contemporánea", (a non 
confundir con música contempo
ránea); daí venlle o uso de instm
mentos como a guitarra eléctrica 
ou o saxo recorrendo a sons tradi
cionais na percusión: ademais está 
.o acordeón, cantidade de pezas 
baseadas na música folclórica, 
cando non provenientes .directa
mente de la. ·A miúdo o uso de ins
trumentos como· o bai xo non s-u
pón máis que un reforzamento do 
ritmo intrínseco da cabción a de
senrolar. En calquer caso, a varie
dade de famílias instrumentais 
non -perde aos músicos das suas 
intencións, e o son resulta semprc 
fresc_o . · 

Parello ao seu eclecticismo mu
sical, Oskorri transmítennos nos 
textos as máis dive·rsas mensaxes: 
asi , a paisaxe tórnase humanizada 
en " Do mar á lua": "Século tras 
seculo o inar abranda a area/ rom
pendo contra as rocas a forza da 
sua alma"; o amor é tratado con 
certa profundidade no .!'Pobre na- . 

; moradp": "Escoito o silenzo"/" o 
vaiv~n do teu alento;/ a respirazón 
do amante dormido/ expresa a 
verdade scia"; o ·ímpetu un tanto 

· panfletciro a prol do idioma léva
fles a cantar: "Oh euskera, ensalza 
ao país de Garazi ,/ xa que dali re
cebeches o rango que merecías"; 
o sarcasmo: "como se fose un 
honrado fregués/ un burro entrou 

· na igrexa'\ "hoxe erguinme/de 
bon pé ,/ atopeime cunha tanqüeta/ 
no café con leite"; a solene lem
branza do poeta Gabriel Aresti, 
"Gaivota do Nervión/ medrada en
tre gabarras/comenzachcs a cscre
ber claro/cunha pluma suxa do teu 
corpo". 

Ademais está o traballo das vo
ces, entre e las a do carismático 
Natx<? pe Felipe, cerne do grupo.· 
Agardamos a que o tempo confir
me o de "estamos .comezando" 
despois de quince anos que, á vis
ta dos resultados, non pasaron en 
balde . Seguirán "Oskoiri" enrai
zados na tradición musical do seu 
País? Experimentarán novas aven
turas? · O 

XOÁN M. ESTÉVEZ 

... 

... 

-
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· Sa'ntiago Barreiros Santiago Mato . Rui Prata Tino Viz 

·Asociada á viaxe, á observación da sociedade; á · contemplación do espádo xeográfico, 
· á reportaxe constitue o e~encial da fotografia . . 

Por outra banda tómase máis subxectivo, convértese prensa non é .o seu único soporte .Posíbel. A reportaxe 
nunha sucesión de imaxes contadas en .primeira persoa. -atopa tamén a sua finalidade nas páxinas dun libro. 
O se~ desenrolo no tempo e no espácio .é tal . que a Gabriel Bauret e Claude Nori "Cameré lntemational" 

Esposición ao público·do 15 ao 31 de Xaneiro na Sala dos 
PeU:aos, Praza da Consütució~ - Vigo 
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convo~ator1-s 

· 11 CONCURSO DE 
TEATRO INFANTIL 

A Comisión Organizadora ' da V 
Mostra de Teatro Infantil Galego . 
"Xeración Nós" convoca o SE
GUNDO CONCURSO DE TEATRO 
INFANTIL, de acorc,Jo coas seguin
tes bases: 

1 . Poderán presentarse textos 
, teatrais para nenos, os cales terán 

que ser orixinais, inéditos e escri
tos en línguas galegas. Poderán 
acompañarse.. se o autor o ere 
oportuno, de deseños orientativos 
para a montaxe da obra, tales 
como figurins, escenografía~. mú
sica, etc., cousa que será tida en 
conta polo xurado á hora da deci
sión. 

2. Os traballos poderán ser r~ali
zados por .autores· individuais ou 
por grupos e colectivos. 

3. /A extensión mínima dos trá
ballos será de 20 fólios mecano
grafados por unha só cara, a do
bre espácio. Mandarase por quin
tuplicado, sen remite e con plica 
solo pseudónimo á Casa do Con
cello (15620 Mugardos - A Coru
ñ?). En sobre adxunto pechado, in
d1carase no exterior o pseudónimo 
e no interior os dados completos. 

4. Haberá un único prémio de 
duascentas mil pesetas, ademais 
da publicación da obra premiada 
que se editará en galego normati
vizado. 

5. Asimesmo, o Xurado poderá 
conceder dous accésit de 50.000 

publicación& 
BURGO-IMAXE 

É o nome da revista que acaban 
de poñer na rua os grupos de cine, 
video e fotografía <:la Residencia 
Univesitaria "Burgo das Nacións" 
en Compostela. 

Ademáis de interesantes artigas. 
"O cine no mur.do audiovisual 
hoxe" de A Luis Hueso. "O cine 
galego de J.M. Folgar ... ", os resi
dentes contan-nos as suas expe
riencias neste terreo, proxectos a 
levar adiante e invitación a partici
par neles. Unha escolma de traba
llos do 11 Concurso Literário orga
nizado polos próprios estudantes 

(!Uúncios de balde 
Oferecese para traballar costureira 
con experiéncia. Interesados cha
men ao telf: de Cangas 30 29 04. 

lntercámbianse e recíbense ·adesi
vos políticos. Carlos X. Varela Aen
lle. Rua Pio Xll-17-3° C - 33013 
Oviedo. 

Unha mestra de EXB pode dar cla
ses en Vigo. Chamar ao teléfono 
(986) 43 99 56 ou dirixirse a Cana
delo Baixo 4-5° porta 3 

"Troula", grupo de gaitas galeQO 
en Madrid ponlle acento galego as 
suas festas ou reunións. 

Interesar chamar a Xavier Pérez 
(Tf.: 4 60 02 91 ou a Antón Forjan 
'(Tf. 2691853). . 

¡Tamén é 
mala sorte! 
(ven da páxina 12) 

tá: "Todo o que faga falta", mais 
son ditos que xurden talando por 
talar) con ise proxecto dunha 
viaxe oficial ao noso veciño Por
tugal pra tratar de asuntos moi 
importantes -entre eles din que 
as pontes sobor o Miño- e o 
Pre_si~ente de Portugal no puido 
recibir ao noso Presidente (ase
gún ,din , de boa tinta, os xornais) 
porque estiyo toda a noite de ca
ga~ria . iVaia por Deus!· 

. E ben .certo' que o Presidente 

.. de _Portugal, o señor Soares, ten 
tac1ana de bo dente, mais sa
bendo qu~ tiña que recibir ao 

_ noso Pre~~dente, ben puido cear 
un pnuqu1no menos. 

Mais o noso Presidente, o 
mesmo que un soldado que non . 
se rinde, visitou ao Presidente 
do Centro Galega .de .Lisboa. E 
fixo ben, pois un home é un 
home. E de Presidente a Presi-
dente ¿qué máis dá? ... . 

iTamén é mala serte! O 

pesetas. 
6. Poderán concederse as nien

cións gue se consideren oportu-: 
nas, asr como declarar desertas os 
premios. 
· 7. A Comisión Orgar.iizadora da 
Mostra resérva~e o direito de pu
blicar os traballos, premiados ou 
non, que se consideren de intere-
se: · 
· . 8. ó prazo de admisión de orixi..: · 
nais rematará o 25 de Marzo de 
1988, ás 14 horas. , · ~ 

9. O fallo tarase público na xor
nada de clausura da V Mostra de 
Teatro Infantil Galega. 

1 O. O Xurado estará formado · 
p~r un membro da Comisión Orga
nizadora da Mostra, que o presidi
rá, un membro da Comisión Técni
ca da V Mostra, un escritor en lín
gua galega de recoñecido prestí
xio, e duas personalidades da·vida 
cuftural galega, vencelladas ao 
teatro, actuando como Secretário 
con voz e sen voto o da Comisión 
Organizadora da Mostra. 
11 . O feito de concorrer a este· 
Concurso presupón que aceitan as 
suas bases, correspondéndolle ao 
Xurado e á Comisión Organizadora 
da Mostra a interpretación das 
mesmas. 

' 
AS PSICOTEfiAPIAS 

O sábado 6 de Febreiro dará co
~E'.Z~ o curso "As rsicoterápias (I)" 
d1r1x1do ao persoa que traballe no 

da residencia asi como uhha mos
tra de traballos fotográficos, pasa
tempos, etc., dan corpo a esta re
vista, que ainda que nova, pode ter 
un interesante futuro. 

O MONO DA TINTA 

O número 2 de O Mono da Tinta, 
revista galega de criación, está xa 
á venda. Colaboran neste ocasión: 
Xavier Quiroga, Anton Risco, X. 
Carlos Q., Pepe F. Castro, Elvira 
Sou~o! F. ~alrnas, Pedro Piñeiro, 
Antonio Jorge Pacheco, Camilo 
Franco, Roman Ranha, Lamá, 
Amadeu Baptista, Virgilio Alberto 
Vieira, Celeste Craveiro, Luis Alves 

A·XIBDA 

campo da Clínica (Psicolóxica, · 
P-sicanalitica, Psiquiátrica}, lnstitu- _ 
c1óns ,(Asistenciais, Educativas) e 
Grupos . {Psicoterápia de Grupo; 
grupos operativos, dinámica de 
grupo). · 

O curso organizado pola Funda
ción Paideia terá unha duración de 
309 horas. Os temas a tratar serán: 

··"Formación e ldentidade do Pslco
terapeuta Infantil~', Luis· Martín, psi
coterapeuta, psicanalista (Madrid); 
Ppsicoterápia de grupp". Araman-. 
do Baule9, psiquiatra, psicanalista, 
p::;icólogo s_ocial (ltália); "Psicoterá
p1a lr;ist1tuc1onal", Fernando de Vi
cente, psicanalista (París); "Psico
terápia. Breve", Francisco Palacio 
Espasa, Médico-Psiquiatra, psica,. 
nalista (Xenebra). 

lste curso .· p1antéxase como 
unha primeira etapa para a forma-

. ción en teoria e Técnica Psicotera
péuticas. Existirá a posibilidade de 
proseguer a_ formación através 
doutras actividades complementá
rias e a constitución dun grupo 
permanente- de trab.allo en caílque
ra das diferentes abordaxes ps1co
terpé1;1ticas. 

os interesados poderán matricu
larse acudindo aos locais da Fun
dación, en Riego de Agua 13-15 
1° (A Coruña), ou chamaf'ldo aos 
teléfonos (981) 22 41 02 ou (981) 
22 39 27. 

o· programa detallado do curso 
está á disposición dos interesados 
nos locais da Fundación. O 

Dacosta, José Alberto Mar, Antó
nio R. López, Rui André Delidia, G. 
Reza, Abdul Cadre, Fernando Es
teves Pindo e Pepe Bauzas. 

REVISTA GALEGA 
DE EDUCACION 

A Revista Galega de Educación·,. 
publicación trimestral de "Nova 
Escala Galega", editada por Edi'
cións Xerais, está xa no seu sexto 
número. 

'Os país.na escdla. As faxas e a· 
select1vidade, Medidas: alguns re
cursos. Normalización Lingüística, 
son alguns dos temas do número. 

] 1 actos -
En Aarau, na Suiza, un colectiv_o 
de emigrantes estanos á procura 
de dotar á colectivida'de galega 
dunha ampla hemeroteca que in
clua xornars, re.vistas, semanários, 
lt>oletins e folletos. Demandamos 
apoios consistentes en envíos de 
balde de canto material se publi
que na Galiza ou sobre o pa1s. 

O enderezo é Hemeroteca Gale-
ga. · -

Scgiebebwerderstrasse, 53. CH-
5000 Aarau. Suíza. 

"Anuncios de Balde" e unha 
sección a disposición dos leito- . 
res:as para todo aquilo que se 
lles acorra e non teña carácter 
comercial: compro, vendo, 
quero, agasalllo, colecciono, 
preciso información .. . 

Rianxo: entre 
a terra e o mar 
(ven da páxina 19) , 
banal expón no seu libriño, nós 
ainda engadimos unha particu
lar, remoendo na nosa opinión , 
que expuxemos nestas páxinas, 
de que o nome antigo e" ainda 
hoxe popular da masa oceánica 
que baña as nasas costas é o de 
mares e non rías. 

Coa palabra ria desígnase na 
Galiza a correntes de água do in
terior do país (pensemos senón 
nas Rías de Marcón, ao pé do in
terior de Pontevedra), palabra 
seguramente procedente ·dunha 
anterior riga oü regueiro. - . 

.Oaí que no caso de Ríanxo, a 
pesares de ser un porto de mar 
da Arousa, pcn:Samos que o seu 
nome non ·ten nada a ver ·con 
causa marítima e si todo a ver 
c<;m regos e regueiios· que atra
vesaban o povoado escoando o 
seu contido na dirección do mar. 

Se pensamos nesa . liña, teria 
boa explicación que as vende
doras ourensás ou as de Punxin 
cando soben.ao Carbálliño; talan 
de vender o seu rianxo ou sexa 
o produto agrícola temper~n das 

EMÍLIO CAO 

O cantante e artista Em ífio Cao co
mezou o dia 14 do mes de.Xaneiro 
a sua xira de. inverno "Donosti-tis
boa 88", que o leva por 26 cidades 
ao longo de . 2 meses e médio, 
comprendidas entre as duas que 
dan nome á sua xira. 

O primeiro concerto en San Se- - 1 

bastián o dia 14 (Abadía de San 
Telmo) foi grabado íntegramente 
p_ol~. Euskal Telebista, para a reali- -
zac1on dun programa monográfico. 

· dedicado ao cantautor galego. 
A xira terá continuidade en Fe

breirp e Marzo ao longo de Cantá
bria, Astúrias, Galiza e Portugal: 
rematando en Lisboa o dia 12 de 
Abril coa grabación doutro progra.
ma especial para a T.V. Portugue
sa. 

. bocarribeiras ourensáns, ªº que 
lle aqueceria o nome·por ser un 
producto de "regadío ". 

A orixe da palabra .haberia que 
.procurala máis ben nun rígandio 
anterior, que estaría máis de 
acordo cunha ·evolución etimoló
xic~ normal e de , esguello expli
cana ese surprendente nome de 
rianxeiras que os ourensás apli
can ás suas ·distribuidoras de 
verdura. o . 

Francisco Rodríguez leu 
unha novédosa tese 
sobre Rosalia de. Castro 
(ven da páxina 17) 
fico dos traballos de Rosalia íla 
prensa da época -inéditos 
maiormente- e un seguimento 
pqrmenorizado dos suc_esos -
completamente esquec1dos e 
ocultados- das circunstáncias 
que rodearbn a· sua morte e en-· 
terramento na Adina, e nomea
damente a actitude das autori
dades eclesiásticas- ao respeito. 
~obra poderia ser, nun próxi- · 

mo futuro, editada comercial
mente. D 

X.C. 

1 -.lib~ 
O OFICIAL .PRUSIANO, por- D.H. 
Lawrence. Col. Memória do Abis
mo nº 17: ·Hiena . Editora. Lisboa, 
1987. 65 páx. 
A dialéctica amo servo· nas rela
cións sexuais. Un peqtíeno relato, 
duro, .de Lawrence. As relacións 
entre amo (o oficial prusiano) e a 
sua ordenanza (servo). Relacións 
nas que o poder ao asasinato e ao 
suicídio. O clima opresivo que cria 
o narrador mantén-se nesta bela 
tradución de An íbal Fernandes que 
lle ·p.on, tamén, un interesante pre-
fácro. ' 

LA MEDUSA, por Joan Perucho. 
· Col. Cotlliure nº 6. Edicions de La 

Magrana.: Barcelona, 1987. 40 páx. 
Poemas de Joan Perucho. Non é 
que sexa o c.atalán un grande poe
ta, pero é un poeta resultón. Sen 
ambición-mais cheos ·de encanto, · 
os présentes poemas apresentan
nos a un poeta que ,sabe como se 
fai un poema, aqueles nos que nos 
tala da "total, definitiva, rara inutili
tat del viure~' .--

NO PAÍS DA MAGIA, por Henri Mi
cha~x. Col. Cao Vagabundo oº 17. 
Hiena Editora. Lisboa, 1987 . . 
É Michaux un dos grandes poetas 
en língua francesa do século XX? 
lsto é cousa pouco discutivel, ape
sar de ' certos poemas demasiado 
longos onde o belga· non chega a 
conter-se e queda 'desbordado por 
unha verbo~rea que estraga bons 
poemas. e mellor~s -intencións. O 
presente, livro publicado no· volu
me Aifleurs, é unha mostra desa in
continéncia, ·contado, apesar de 

. er:ros: gué poeta! -Unha -excelente 
traducion e unha ncin menos bri
llante introdüción de Aníbal Fer-
nandes. · 

A MEDUSA, por Walter Benjamin. 
Col. A Memória do Abismo, nº 16. 
Hiena. Editora. Lisboa, 1987. 57 
páx. 
Está dito todo sobre Kaf~a? con
veñamos que si e. levaremos a sur
pr:esa do texto de Benjamin, un 
dos primeiros en estudar ao pra
gués. O füósofo alemán, coñece-· 
dor da tradición xude.a _como Kaf
ka, ·sabe das fontes do autor de. A 
Metamorfose e descobre (-nos) 
que "quando (Kafka) se prop6s es
crever lendas, escreveu fábulas 
para dialécticos". Non se pode es
quecer a tradución, e sobretodo a 
introdución, de Ernesto Sampaio: 
luz sobre luz. 

· RETALLS; por Castelao. Generali
tat de Catalunya. Barcelona, 1987. 
56 páx. Edición non Venal. 

~t23-

/· 
PERFEITO COMO NOS FILMES, . 
por Justino Pamplona ·&· Luís Ro
drigu~s. Carninho Poliéial no- 56. 
Ed. Caminho. Lisboa, 1987. 190 
páx. · 
Prémio Carninho de Literatura Poli-: 
cial 1987, a presente é unha intere
sante novela policial que partindo 

·de esquema clásico da novéla ne-
gra (detective privado imerso nun~ 
na charada) adentra-se nos mean
dros da política portuguesa: a es
trema esquerda e máil') os trafican
tes de armas. Unha boa história e 
unha boa estruturación dan de si 
unha dé\S máis inte.res:;intes nove
las policiais lusas de hoxe. · 

EL PASAJE DE LA LUNA, de tv'li
guel Sánchez-Ostiz. Seix Barral.: 
Sarcelona, 198_7. ' · 
O autor, pamplonés, foi dado a co-

- ñecer este mesmo. ano ao grande 
público pola sua novela Tanger
Bar, unha excelentísima novela 
editada -tainén por Seix Barral. Se 
esta foi un éxito a presente d~be 
tamén engaiolar aos leitores de 
Tanger-Bar, pois senda escrita e 
publicada anos atrás, ven ser 
·como a pre-história dela·. Unha ci- · 
dade, Pamplona, nos tempos da 
ditadura de Primo de Rivera ollada 
esperpenticamente a narrada (a 
novela) baroj ianamente .. Un cóctel 
medido, mesurado que dá unha 
máis que boa novyla. 

LA NOCHE A TRAVÉS DEL ESPE
JO, de Fredric Brown .. Etiqueta Ne
gra nº 57. Editorial· Júcar. Gijón, 
1987. 186 páx. · 
A máis importante colección de 
novela .policial española entrega 
agora un título do clásico Fredric 
Brown, clásico da novela policial e 
da ficción científica. A presente 

· talvez se~a a sua mellar novela sen 
esquecer títulos como A besta 

· dormida . ou Un gro/o para o cami
ño: A partir de Lewis Carroll, dun 
periodista dunha vila do médio 
oeste americano e de muito alcool, 
Brown dá unha novedla policial de 
grande altura onde se ben se ·solu
ciona todo, sempre quedan pre
sentes os fantasmas que fai Vlver 
en nós o alcool ou es · nasos terro
res nocturnos (os nosos soños). 

VÓLVER AL REDIL, por Jean Pa:
trick Manchette. Etiquete Negra. 
Ed. Júcar. Gijón, 1987. 122 páx. 

A tradución .da presente novela 
debera ser, máis. ou menos, O exe
cutivo· da costa Oeste, o porqué lle 

· -puxeron o quen, vaia v:océ a saber! 
Nesta novela do pai da nova nov!3-
la policial francesa, un executivo 

· converte-sé nun feroz vingador 
cando intenta matá-la sen· que se 

· saiba por · que. Ao remate saberá
se, e.ao remate, .despois das aven
turas ·que lle ac9ntecen, volverá a 
casa, talvez da1 o título. Non é o 
mel!or de Manchette pero si de 
agradável leitura, e, ademais, unha 

. anticipación do que son hoxe os 
·" "yl:lppies". 

EdiCión bilíngQe dos Re_trincos de 
Castelao b~íamente editada pol_o 
Centro de documentación das cul
turas das comunidades autóno
mas da Generalitat de Cataluña. 
versión de Elena Losada e limiar 
de Basílio Losada. Talvez ..a máls 
bela edición dun livro de Oastelao 
que por desgrácia non estará · á 
man do leitor catalán nas livrarias, 
contado cómpre agradec;er-lle 
esta edición á Generalitat de Cata- NO SE LO DIGAS A NADIE, por 
luña, pois demostra como se pode - 1 · v·d 1 F 1 h e · 1 e t 
editar a Castelao respeitando-o to- gnacio 1 ª - 0 e · 0 · on rase-
talmente. na letra é no espirito. 1- · ñas, 94. Editorial _Anagrama. Bar-

celona, 1987. 124 ·páx. 
EXPEDIENTE BARC.ELONA, por Primeira novela deste autor que 
Francisco Gnnzález Ledesma. Eti- xa dera, sob -pseudónimo, un livri-

• .ño de relatos. A presente é a histó-
queta Negra 49. Editorial Jucar. ria dunha idiota-periodista que en-
Gijón, 1987, 280 páx. tra no cárcere modelo de Barcelo~ 
A_gr?nde novela policial espáño"la. . na para facer a grande reportaxe. 
Publicada en 1983, pasou comple- Humor, sarcasmo sobretodo, 'iro-
tamente desapercibida, agora é nía finá e brutal, unha divertida his-
reeditada con todos os honores, tória, Barcelona, a Barcelona cutre 
máis que merecidos,. país estamos . defondo, esaxerando pero tirando 

. perante unha excelente novela po- . as estórias da vida· real, enfin, un 
licial que non desilusionará a nin- escritor qu~· ~e non se perde polo 
guén. Excelente retrato de perso- camiño che.gará lonxe, precisa-
naxes, perfeita intriga, axilmente - mente o ,que el han quer. 
escrita, Expediente Barcelona .ha 
pasar á história da novela policial 
europea como a grande novela so-

. bre Barcelona, pois nunca .a cida
de Condal foi tan ben retratada, 
nunca· foi tan ben captada e a sua 
atmósfera "íntima". Nunca brilbu 
tanto Barcelona nunha novela. 

CAPRICHO, por J9hn Fowles. Pla-· 
za & Janés literaria. Barcelona, 
1987. 
Unha inv6stigación levada a cabo 
no ano 36 -do século XVIII (inglés). 
Unha técnica totalmente cinema
tográfica. 1 nterrogatórios a certos 
personaxes dunha brillantez inu
sual usando do flash-back cunha 
mestria digna de Fritz .Lang,' notas 
da época tiradqs do "Geñtleman 
Magazine" e un mistério que ten 
que res0lver o leit0r, dan como re
sultado unha grande novela do au
tor áe O Coleccionista. Unha exce
lente novela que non merece o si
léncio con que foi acollida o dia da 
sua publicación en español, hai 
máis de seis meses. 

EL IMPERIO JESUÍTICO, por Leo
poldo tugones. Bibliot~g.. Perso
nal JLB nº 28. Ediciones Oi'bis S.A. · 
Barcelona, 1987. 252 páx. 

Un estudo. histórico do poeta ar-
~- xentino sobre a experiéncia xesuí- · 

tica no Paraguai (aquela que se 
chama, or.r se dá en chamar, unha 
experiéncia cuase comunista). As 
páxinas sobre Espaft~ e a c:onquis
ta amosan o grande escritor que 
era Lugones", o seu pensamento 
non pode ser máis claro: a expe-

. riencra xesuíta de paraíso _terrenal 
non era nen máis nen menos que 
un ensaio de teocrácia onde o ín
dio era tomado como un ser infe
rior, por todo iso· tiña que.fracasar-. 
-E foi un rei nada teocratico, e.arios 
111, quen lle deu o puntillazo. Un li-
vro que servé, tamén, para ver 
como xa a comezos do século era 
ao outro lado .doAtlántico onéíe o 
es.pañol ía dar as suas máis betas 
páxinas. · 

X.G.G. 
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Escritores de Instituto 
XOSÉ RAMÓN PENA 

E tradición -ignoro se. equiparábel 
. ao San Benitiño de Lér~z. -os Ca

neiros ou ªs periódicas aparicións 
no lago Ness-= que aqueles ·que exercen 

«. · .º ofício de escritores e aqueloutros que 
exercen o de críticos se tiren os "trastos" 
á' cabeza, _para afirmaren, os primeiros, 
que non. existen os segundos, e. os segun
dos que non existen -obviamente- os 
primeirbs'. Tal espectáculo das lelras pá
_trias, polo demais, xa é un verdadeiro leit
motiv que, isa si, resulta tema socorrido e 
eficaz pqrá de?animar ainda máis as xa de 

• r seu desanimadas tertúlias dos dias de en
tre semana das -improvisadas~ non tan
to- ágoras galaicas, camufladas habil~ 
mente entre ducados, .fortunas,· ballanti
ne' s. e cointreau con xelo. , 

Contado, e sen que sjrva de preceden
te, permitan-me os preguiceiros. leitores 
destas páxinas que rompa unha lanza en 
favor da nosa- benamada crítica. Periso 
que ·o que .acontece, d~ verdade, é que. 
non sabemos valorar oportunamente, nen 
no fundo nen na forma, as aportacións · 
que a pátria galega realizou e 'realiza ainda . 
á história literária do século XX neste 
apartado. Hai xa alguri tempo, cunha vi
sión agudísima, aquel trfo de soles · -de 
Paraguai ou de Bouzas, tanto ten- que 
foran os Rompente descobriron a existén
cia do que denominaron, con toda xustiza 

país, · para. todos nós" . . Ainda; por seguir 
nesta nova retórica, coñecemos a crítica 
gráfica, fundamentada ao que ·semella na 
cumprida e obstinada utilización pOlos es
cribldores dun sistema gráfico alternativo 
ou es!~ndar. Cómpre ihdicar que e~te .tipo 
de critica, sen embargo, ·ten demostrado 
demasiados efeitos secundários e .até 
contr~indicacións perigosas, polo que as. 
autoridades competentes and~n a. retirar 
os envases do mercado: En caso:..0e utili-

a crític.a eólica. Fundamentaban tal deno~ 
minación dé prixe nunha gloriosa frase 
coa que os críticos ao uso anunciaban a 
validez do aprendiz. literário que ~cababa 
de estrear os seus primeiros zapatos en 
forma de letra impresa: "A obra de.fulanito 
significa un ar, un vento novo que .. ~". Des
de entón, e antes de' entón, outras. aporta
cións á nova crítica (e ri ti de estruturalis
mos, semióticas e teorías de recepción!) 
se teñen feíto con regularidade pasmosa. · 
Asi, Galiza é o berce da crítica necesária, 
e non é raro que fl oficiante inície o seu 
e~forzo dicendo que: " ... a obra .de. meng~
rnto resulta .ser unha poesia (preferente
mente) necesária para o futuro, para o · 

~ zá-lo, é preciso poñé-lo fóra do alcance 

. eampuDmto. civil 

dos nenas. · 

Crítica eólica, crítica necesária, crítica 
gráfica ... e tamén, en t~mpos pretéritos, a 
crítica enxebre-enxebre, segundo a cal o 
grado de sachos, aguilladas, vacas e la-

. bregas hard qú'e aparece~en por milíme,: 
tro cuadriculado eran factores que deter
minaban implªcabelmente as cualidades 
literárias .a apreciar. Por oposición a. esta 

Nomes para unha lis~ 
_GUSTAVO LUCA DE TENA . 

P or:que a inxustícia quede averdu
gada no circo do sol, uns ilumi
na.dos de pentecostés gastan o 

seu carta en a~úncios nos que din que 
non se pode abrigar aos nenos a apren
der en línguas maltratadas, porque se 
dá o caso dé que os maos tratos rema
tan por se incorporar á personalidade 
do educando. Algo asi, eón citas dun 

· documento que fix~ra a UNESCO, para 
defender aos cativos da Sudáfrica do 
vampirismo de ingleses e holandeses~ 

Comprendo ben as dificuldades de 
· talar con quen ten unha língua de lume 
na cabeza e a inxustlcia que padecen 
os que asi' van por uri país de choiva 
tan!a. Por isa .mesmo quería apo~ar .al: 
gunhas concideracións excluidas neses 

. anúncios tan xenerosos de espácio. 

trando, de p;so, a atención prioritária que 
o· novo goberno nos dispensa- o noso 
queri~o conselleiro, Alfredo Conde, expli
ca que non só somos maioritariamente 
profes.ores de instituto, senón que, ade
mais, certa deixadez, aborrecimento, pre
guiza e desilusión finais son debidas a es.a 
profisión que exercemos en horamá. Polo 
contrário, acrecenta, non che hai vida 
como a de conselleiro!; divertida, activa, 
apaixonante. Grácias a Deus que co novo 
sistema de· becas e axudas proposto, to
dos nós (os doce da fama e algun máis) 
irnos pasar decididamente da monotonía 
das aulas a asasinatos e conspiracións 
nas perigosas ruas qe Compostela, a ex
cursións palas procelosas augas de Fiste
rra, no médio e médio de sódio, e sema
nas de misticismo e clausura nos congre
sos prefederais ·da forza política corres
pondente. 

Coa nova política cultural, afastados xa 
da monotonía, cabe agardar maravillas. 
Finalmente teremos unha xeración dos 
pasos perdidos completa!. Se até agora o 
estilo deportivo de Alfredo Conde callaba 
coas andanzas de Hemingway, ou o porte 

última, nos últimos tempos, pareceu dese- de home de empresa activo dun Xavier Al-
ñar-se a crítica post -ou mellor ainda: calá causaba furores Scott Fitzgerald (xa 
postcrftlca- que compar;:iba a aparición, por non falar das semellanzas entre Martí-
por cada cinco páxinas, de lazos (poderá- nez Oca e T.S. Eliot, parapateados ambos 
se pór "paxar:iñas"), minuetes, viaxes báJ- detrás de mostradores sinuosos), veremos 
ticas, helénicas ou lisboetas, e repetidos a Ramiro Fonte de intrépido Lord Byron, a 
encontros entre Bach, Mozart e D. Ramón Román Raña de Ezra Pound e a Carlos 
Otero Pedrayo palas ruas de Venécia. Cásares como sa¡nt Exupery. A única dú-

Sen embargo, todo hai que. dicé-lo nas vida é saber se Yoknapatawpha limita ao 
·últimas ocasións non aparecía nada novo. Norte coa Terra Chá e ao Sul coa Límia 
Xa• cundia a desesperan~a. Afortunada- Baixa. 
n.iente eis que xorde a luz. En menos de Facia ben -a teor das novas circuns-
dous meses, desde todos os mintideiros, táncias- o noso editor Luís Mariño en pe-
desde todas as avanzadas comunica-se dir, desde este mesmo semanário, escri-
urbi et orbe a existéncia da crítica docen-. tares saídos da rua, para Galiza. Lástima, 
te, panacea explicativa qu~e determina as mágoa, querido Luís, que isa sexa tan 
características máis fundas, as raíces pouco doado nun país que como este ten 
máis profunda do naso desenvolvimento rueiros pero carece de ruas. Xa o dicia 
coa base científica de constituiren os pro- Faulkner: "-Meu Deus, meu Deus!. Canto 
fesores de instituto unha verdadeira lexión • camiño se pode facer! Somente hai dous 
de gañaprérnios e tertulianos da telenosa. - meses que sain de Viana de Bolo e-xa es
E velaqui que facendo:-se eco -e demos- tou en Tennessee! " (de Luz de Agosto). O 

----. 

~ver ao rego 

O · pasado día 15 de Xaneiro 
duas concentracións sucesi.
vas dirixianse a San Gaetano. 

Unha coniposta por trabalJadores de 
Astano e a óutra de membros de Si
degasa. Ambos co1ectivos estaba 
previsto que converxesen posterior
mente na praza do Obradoiro.-

Q~e se cite para sermos completos a 
todos os galegos, e especialmente aos 
da província de A Coruña, que foron os 
·máis numerosos, emigrados a Nordea
mérica nos anos vinte· e obrigadbs a 
aprender inglés. (Moitos -detes serviron 
na illa de Ellis aos experimento~ de cla
sificación por tests, segundo · unha for
ma de torturª inventada por un H.H. 
Goddard que :teorizaba sobre moralida
de e coeficiente mental). Que non que
den fóra os emigrantes e tillos de emi
grantes abrigados a vestir novas voca
bulários por mil e un recarítos da Améri- . 
ca do Sul. Que se poiía aos que llón hai 
nen vin~e anos foron traballar por centos 
de miles ás fábricas do Ruhr ou á Bélxi
ca' e á Holanda. Que non se escuse da 
cita dos que foron facer as Suizas nen a 

------------------------------'----~-~ ~ 

Su~e~eu .en cámbi.o que, cando 
os de S1degasa chegaron, os de As
tano comezaron a sair. Esteban Váz
quez, membro 'de CCOO. dirixírase 
aos traballadores de Astano minutos· 
antes para avisar de que os autobu--" 

. 
1 

· puntá deles que somos en Paris· e na 
Fráncia toda. E que se meta tam$n ao~ · 
sesenta mil galegos de Londres e tantos 

. outros de Livérpool, e ainda máis. Vela
qui un ·país metido no poldro de ade
prender línguas para comer, e de levar 
tras de si os seus tillos a escolas tan 
distintas e raras para eles co~o o mun
do do out~o lado do espello para Alícia. 

Todas por xunto non mereceron nunca 
un anúncio de língua agraviada nen de 
educación tiranizada. Non tal un anún-

. cio grañde con rec.adro e logotipo, se
nón un anúncio por pálabras, como os 
de vendo un par de zapatos.-ben con
serv~dos. Poñan isto aí ·amigos galegas 
ofendidos e metan nesta lista incbmple-

. ta aos miles de rapaces galegos que ás 
seis da tarde pa~pallan tamén obrigada
mente ese novo silabário que son . as · 
erases privadas de inglés; coa esperan- · 

-za paterna· de. que· cheguen ao cámbio 
de idade sabendo á carreira os títulos · 
todos dos corenta principais. Esa si que 
é a lista. . o 

· se~ tiñan a sua saída ás 12,30. Só 
durante uns poucos minutos coinci
diron ambos colectivos na praza. 

·u~n. CCOO e -USO de Astano en : 
contra da opinión de CXTG e INTG 
imf.)ediron a unidade. , ' 

écoo. porén, veñ talando habi
tualmente da necesidade da conver
xén~ia mobilizadora a nível galega. 
Curiosamente ca'ndo non o tan é 
porque consideran que "non 'se dan 
as 9ondicions" . ~ , 
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