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Nova arde Qara o ensino do gal~o ____ _ 

Mesa de· Normalización e. 
Consellarias exprésanse sobre· o 
control do cumplimento da lei {páx. 14) 

A nova redacción do decreto polo que se desenvolve a Lei de Norma
lización Lir:igüística no énsino foi analisado polo Conselleiro de Cultura 
Xavier Suárez Vence a perguntas de A NOSA TERRA, sinalando este 
ademaís a próxima entrada en funcionamento nas delegacións provin
ciais dun s~rvício de normalización lingüística que "coidará do cum
primento da lei". 

Cesar Cungueiro e' un ex~rto ·soviético analisan a 
situación 

Proble~as nacionais na URSS (páx. a) 

A Unión Soviética é un dos países · mais multinacionais do mundo. 
Desde hai máis de seis décadas conviven no seu território máis de 
cen pavos e· grupos étnicos. Destes, 52 cantan con máis de 100 m.il 
habitantes constituindo un 99..4 por cento da povoación -total do paf s'. 
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.CADA 4 MINUTOS ... 
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'Se a-situación· non cámbia despois do Congreso ~é A Toxa, 
(páx. 3, 4 e _5) norl- hai solución' 

SUMÁRIO 

ERGA legalizada tras ·quince 
anos de existéncia ... (páx.11) 

Eleicións no Valadouro a xeito 
de primárias .......... , ........ (páx. 6) 
O capital italiano entra no 
Estado español ..... .... )... (páx. 7) 
Sindicatos nácionalistas e 
estata~ enfrentados en Astaho 
.......................................... (páx. 9) 

Duas. mil Qersoas esixen na Coruña 
·resQonsabili.dades R_o_lo_a_c_cid_e_n_te ____ _ 

-O Comité · qe Alúmina_ paga. os · 
platos rotos do Cason. · (páx. 10) 

. O Comité de Empresa de Alumina-Aluminio pagou os p-ratos rotos do 
. Casan ao declarar a Maxistratura número 2 de Lugo que os despidos 
foron proc~dentes,desestir11ando o· recurso interposto polos 23 traba

. lladores e sente~ciando ademáis que quedan estinguidos os contra
tos de traballo e non ha lugar a indenizacións nen _a saldos de tramita-

Paros masivos dos estudantes, ción. Este· fallo da Maxistratura, o primeiro que rio Estado español 
profesorado e na Función · despjde a uri Comité de Empresa, é considerado -polos sindicatos 
Pública ................. (páx. 9 e 111 como "un atentado á eras.e obreira", mentras que os traballadores tan 

, Luada 88 ou o clasicismo un chaman\ento a todos os asalariados para que mostren a sua solí-
................. .,. ..................... (páx. 14) daridade. -

Entr~vista _co antropólogo, · A crise transferida :á Galiza 
Ca~1lo Cela_ .... : ........... (pax. 17) .. , _ - • 
Catorcepoetasviguesesenvivo En so dous ·anos a econom1a 
~:~e~::0d~·¡;;;;;~;~:7) galega -perdeu 2.2 ·pontos a ·· 
.......................................... -(páx. 1ª) .respeito da estatal · (páx. 1.0) 
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En Marzo de 1978 botaron a arídar a au
tonomía galega: A. Rosón, conti-aditório 

Je ambivalente, foi o primeiro presidente 
da Pre-autonomia. Xerardo Fernández 
Albor e Fernando Gonzáiez Laxe os 
dóus presidente~rda Xunta da Galíza. o_ 
Xerardo foi ·o instrumento· utilizado polo 
vello "clan colaboracionista" e por AP 
para desmobilizar Galiza; G. Laxe é -o 
pióh da socioaldemocrácia centralista a 
cumprir un servício de creba das aspira
cións ;nacionalistas. 

cionistas hipertrofiados desde -os anos 
40. Toda institución, e tamén as autonó
micas, é forza de resisténcia á aniquila
ción dos invasores. As institucións auto-

. nómicas 'mitigan a alienación producida 
palas estatais. A función simbólica da 

ñar nesta conxuntura. Nünha circuns-· 
tánci~ na que non-rachar a depend.éncia 
de vários séculos e situarse noutra va
riábel conleva un fracaso imperdonábel 
os . xestores da autonomía non tiveron 
nen a dignidade de protestar. 

Director: Alfonso Eyré López 
Redacción:Manuet Veiga, Gustavo Luca de Tena, Xan Car-
b~a ' · 
Correspondentes e Colaboradores: Manuel !:tortas Vilano
va, Antón Baamonde, Francisco · Carballo, Xesus González 
Gómez, Manuel Rivas, Xesus Vega, M. Chouza , R. Cid, X.M. 

, Aldea. X. Larrosa Vila, César Va~ela , Carmen G. Ares, Xosé 
M. Salgado, J.A.M., Xesus López Témez, Xoan M. Carrelra, 
Xosé Lodeiro, Femando M. Vilanova. Xesus Torres. Paco 
Arrizado, S.A. Suárez, Laxe Grande, Suso Piñeiro, Domin
gos Prieto, Carlos Durám, Xesus Cambre Mariño, Begoña 
Moa, Alfonso Rivas. Xaquin Agulla, Fernando Carballa , 
M. Femández Blanco, Vítor Vaqueiro, Antón Mascato, Xico 
Peña, Xoan M. Estévez, Manuel Lueiro Rey, Anselmo López 

autonomia cria poder desalienante. . 
Mais·os avatares da autonomia disco

rren nunha conxuntura político-econó
mica moi adversa aos int~reses gale-

• 'C~eirá, Hernán Naval, A. Cordero. Lupe Ces, Manuel Vilar, 
Francisco A. Vidal , Xavier. Seoane, Ricardo Rivera, X. X. Pi
ñeiro Cachón, Plácido Lizancos. Lino Braxe, Xesus Cam-

. pos, Manuel Estrada, Gonzalo Vil¡¡s, Alexandre Banhos, 
Pepe Rei , Bemardino Greña, Carlos Oliveira. L. Casado Ca-

· Mais a autonomía non se .esgota. coa 
xestión .dos presidentes da Xunta . . Ten 
unha sombra al_ongada. Nas reviravoltas 
do postfranquismo Galiza recebe a au
tonomia pola via históric9 como agasa
llo aos loitadores dos anos 30. Pero é 
doté;lda dun estatuto, ao que o povo deu 
ó mínimo de aprobados, que a acredita 
de mera descentralización, que a habili
ta, para encobrir a dependencia do cen- · 
tralismo e , que permite xogos políticos 
esteril izantes. 

. gas. Na mente de todos están os efeitos 
devastadores do neo-capitalismo dos 
go.vernos de UCD e do PSOE. A. culmi
. nación desta polJtica coa ·entrada na 
Otan, e as condicjóns vergoñenta~ acei
tadas polo Estado para entrar na. CEE 

. supoñen o maior reto histórico á Galiza. 
A Autonomia non medióu nen· , po~co 
nen moito nestas decisións; os xestores 
desta demonstraron, seguen .a demons
trar, o grau . de sumisión, servilismo e 
parálise me~tal dos grupos nos que se 
'apoian, e, polo contrário, a urxéncia de 
medidas .provocadoras por parte do na
cionalismo para impedir a corrosión da 
memória histórica desta .Pátria. 

Os devanditos _anos si serveron para 
remediar detalles do acontecer cotián : 
avanzou a recuperación lingüística até 
intentar a normalización escolar nun 
grau inicial. Saltaron a debate .no Parla
mento· e fóra os . problemas estrµturais 
da Galiza e iso propícia a· desalienación; 
revelaron-se insuticientes as competén-

. cias administrativas e nas' recebidas o 
pláxio das estatais evidéncia máis ª co
rrupción burocrática, plaga tíerdada do 
f.ranquismo, e tan ·viva corño durante 
aqueL 

Durante os 1 O anos de autonomia, 
Galiza sofreu a depredación do neo-ca
pitalismo do Estado, resist iu o rearme · 
da reacción e dos .clans· caciquis, avan
zo1:1 na organización de inStitucións de 

·auto-defensa especialmente da sua ex-

darso, Miro Villac, Manuel Santiago. · 
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Inda asi a Xunta e o 'Parlamento cos 
seus fuñcionários máis as institucións e 
servícios co11trib1,Jen ao resgate da con
ciéncia da Galiza como entidade e ser
yen de obstrución _aos esforzos asimila-

·os· dez ano-s de autonomia p·roban 
que esta non serveu para librar os gran
des-combates que a Gal iza debería ga-

presió1t lingüística e soubo utilizar o 
aparello autonómico como símbolo e 
como parapeto da sua memória históri-

- ca. · O 

A NÓSA TERRA non se identifica necesariamente cos arti
gas de opinión publicados nas suas páxinas, respeitando 
a independéncla dos seus autores. Non se mantén corres
pondéncia sobre orixlnais non solícitados. Está permitida 
a reproduclón, sempre que se cite procedéncla 

COMPLETAR.A HISTÓRIA 

Na 'monografia "Curros Enríquez. 
Crebar as liras" comezaba a· miña 
colaboración dicindo . ·que "unha 
das grande$ eivas da historiografía 
galega é a ignoráncia do feíto mu
sical pola banda ·dos historiadores 
da cultura, da economía, da poi íti
ca e aínda da sociedade". Nas da
tas de publicación da monografia 
veu a confirmación da miña tese 
pola banda das prestixiosas Xorna
das de História de Galiza de Ou
rense, dedicadas á emigración. 

Seguinao a prensa, tivo especial 
protagonismo Uruguai e a cidade 
de Montevideo. Pois ben, foi un 
emigrante coruñés, Francisco Bal
domir, un. dos protagonistas 'da re-: 
cepción da ópera italiá como Di
rector do Teatro de Opera de Mon
tevideo· e al~ estrearia unha zarzue
la, "Santos~ Meigas'!, cc:m libro de 
Linares . Rivas e música do seu ir
mán Xosé Baldomir. Da releváncia 
social dos Baldomir en Montevideo 
pode dar idea que un" filio de Fran~ 
cisco, Alfredo Baldomir, seria pre
sidente da República Oriental de 
Un,iguay entre .1938 e 1943. 

E este un exemplp de certa rele
váricia sociolóxica pero, en ~eral, 
vai ·ser a cena, musical ou non, a 
expresión máis- importante da cul
tura galega na emigración america
na, sexa en Buenos Aires, Montevi
deo, La Habana ou noLJtros luga
res. Os ·coros representaban "ce
nas orfeóQiGas;', os . dramaturgos v
escrebian libros para zarzuelas ga
legas, etc. Ignorar. isto é· non cóm
·prender a activ.idade cultural _da 
comunidade emigrante. 
· Vaia esta carta como unha afec
tuosa suxeréncia á organización 
dunha actividade científica como 
as "Xornadas", merecedora de
meirande difusión. O 

XOÁN M. CARRREIRA 
(A Coruña) 

KURT WALOHEIM 

E· grave o que está a pasár con 
Kurt Waldheim, pero non. por' se foi 
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ou deixou de ser nazi no seu te-m- · 
po senóri-porque, nesa dúbida, "al-

. guén" ocultou o seu pasado aga
chando interesadamente ficheiros, 
documentos e testemu'ñ"as, a histó:: 
ria nunha palabra, e Kurt Waldheim 
acadou ser Secretário Xeral da 
ONU ·durante oito anos. · 

E grave porque se "alg.uén" ocul
tou o pasado, Kurt Waldhefm men
tiu (directamente ou -por omisión) 
unhá e outra vez vez sobre a sua 
andaina do 1938 ao 1945, ti ~inda 
asi foi eleito Presidente de Austria. 

Pero é máis grave aqui , nun país 
qt.te hai dez anós saiu dunha dita
du(a fa~cistoideº e no que, agora, é 
case de má educación lembrar 
quen foí franquista e quen non, 
cando a memórié;l histórica é im
prenscindíbel rJUnha terra n,a-· que 
os que ternos máis de once anos 
de idade nascimqs np. franquismo 
e nel medraban ben moitos que 
hoxe, reconvertidos á den;iocrácia ,, 
seguen a med_rar. .. · 

E máis grave é ainda a hipocre
sia que -ven ser recordar que Kurt 
Waldheim foi, alomenós, compa
ñeiro de viaxe dos nazis e non que
rer lembrar, nesta Galiza.aguilloada 
pola história, que quen comezaron 
como torturadores n·a Brigada Polí
tico Soc,ial te.ñen hoxe responsabi-

. lidades no Ministério · do -Interior, 
que os que foron "Delegados Pro
vinciales del Movimiento" son hoxe 
deputados, que quen· Franco de
signou como Procurador en Cortes · 
é hoxe Senado~ que consp~uos 
mérnbros ·do fascista · SEU -son 
hoxe Gobernadores Civis, que xor
nalistas do Réxime. son, hoxe. col u- /. 
nistas que quéren dar leccióñs de ~ 
democrácia, que quen foi Ministro 
de Franco e 'tivo respo·nsabilidades 
na represión aspira hoxe á Presi 
déncia da Xur:ita da Galiza,. que 
quen foron írtios' combatidores do 
galeguismo argumentan hoxe ser 
discípulos de Castelao. 
. E non · pa?aron cuarenta an'os 

como no caso de Kurt Waldheim e 
o período hitleriano, son moitos 
menos os que nos separan do s_i-

somos coñecidos 
ha Galiza -inteira, 
r)ola nasa 
·es pecial.ización 
(en libros . 
galegas 
e .portugueses · 

''"· 

fe de erratas 
No anterior número de ANT, o 
artigo que na páxina oito leva
ba por título "Reflexo do sindi
calismo nacionalista", da auto
ría de Xesus Seixo, apareceu 
publicado , a causa dun erro, 
sen o seu .último párrafo: Polo 
tanto no seu remate haberia 
que-engadir as liñas segúintes: 
" .. . Para que isto se dé qsi, in
fluen, fóra ,das .. circup¡3t,; · s 
sindicais c::lo m . ' 
tas · coin'c1 
en'tre· a CXTG , 
zando polo próprio carácter 
nacionalista das -mesmas, asi 
como a madurez que está a 
acadar o sindicalismo naciona
lista. Os que dentro del esta
mos a traballar, desde ópticas 
poi íticas e ideolóxicas distin
tas, ternos a obriga histórica de 
au11ar esforzos, non só en da
tas relevantes, para facer do 

·sindicalismo nacionalista un ha 
ferramenta única e eficaz na 
defensa dos intereses e direi
tos dos traballadores/as gale
gas/as". . . · O 

-aviso · aos leitores 

o .próximo . número de A 
NOSA TERRA pubÍicarase o 
vindeiro 14 de . Abril. Desde 
esa dqta estaremos todos os 
xoves -no seu qi.Jiosque. O 

-niestro- "Tribunal de Orden - Públi
co", das penas de cárcere por acti
vidades sindicais, das malleiras por 
·demandar liberdadesr . dos expe
dientes académicos a estudantes 
progresistas e do longo etécetera 
dilat~xial que foi o franquismo. 

O grave seria esquecelo. O 

O SINDICALISMO 
VERTICAL . 

BERNARDO MAIZ 
" (Mugardos) 

Esta carta tamem se podia iniciar 
coa frase de; "Ulo sindicalismo de 
erase". 

lmo-nos a deixar de etiquetas e 
vamos ao · grao, a entrar no miolo· 
~a questoin; de todos o~ galegos 
e bem sabido, porque o . vivimos 
em. própria carne, a estratexia do 
P.$.0.E. nos últimos anos na n·os
sa na9om, pero por se algum. nom 
se lembra xa farei umha breve in-

tr9duc9orn, prático-u o que pode
riá-mos chamar a "táctica de terra 
queimada", e retirada hacia o inte
rior (os bombeiros xa se sabe 
quem. forom os de sempre). 

Fixerom o que iles autodenomi
naron "reconversom Naval", que 
na linguaxe popular é o esfarela
mento e.a desfeita da pouca indus
tria que havia na Galiza, despois ou 
agora bem a segunda fase (Alumi
na, Sidegasa, etc., etc., e outras 
amessons contra o nosso povo). 

A ferceira fase . ou etapa, esta e 
- mais lenta, pero segura é a recon

versom do agro ou ó esfarelamen
to do sector lacteo e cárnico, ·pero 
isto ainda se pode amanhar si 
como dim os expertos do Ministe
rio nos orientamos hacia o S. 
agroalimentario mundial, quer dizer 
Jazer-nos mais dependentes das 
multinacionais agroalimentarias 
para que podiam sacar-lhes mel
hor o pouco excedente das explo
ta9ons, assim desta forma nos 
producimos o flo¡eiro, ensalada e 
os postres e os demais os· produ
tos básicos, pero vale a pena o sa
crifí cio, porque irnos "Por el buen 
camino" cara a terra prometida o 
monopolio da Europa capitalista, 
ou si o prefirem "La Europa de las 
reglones", nom devemos preocu
par-nos porque é mui solidaria cos 
pavos menos desenvolvidos. Pero 
nom devemos preocupar-nos que 
si agora nom nos vai bem xa nos 
ira pior, assi que as multinacíonais 

·se diam conta e empezem a inver
tir aqui, nos traigan;i algumha base 
da OTAN ou algumha celulosa, al
gum PUB ou barras americanas, 
sendo listos e sabendo-se mover 

'algumha limosna dos fondos da 
CEE, FEOGA, FEDER para os la
vregos que mais os n·ecesitem e os 
marinheiros. 

Pero dada a nossa situa9om 
xeográfica estratexica, tem aiAda a 
nosso terra grandes posibilidades 
no tema do contrabando e nom-di
gamos o da droga, para quem 
sexa decidido e honrrado claro ·e 
podes ao mesmo tempo andar coa 

• cabe9a· bem outa _por aí. 
Pero todo o que venho de ex

ponher, nom é o motivo que me 
animou a escrever esta carta, nim 
muito menos, pero fai-se inevitavel 
fazer umha pequena reféréri9a as
sim por enzima. 

Sabiam ·que desde fai alguns 
anos em. Galiza ternos umha das 
mais grandes empressas de "Euro
pa", que lhe chaman INEM, na que 
estam afiliados a maioria dos r:ios
sos trabalhadores, e.sobre todo os 
que aspiram a sé-lo, qt:Jer dizer· to
dos os xovenes que buscam ainda 
o prim_eiro emprego, si se portam 
bem te11hem pazen.c;si e som boos 
rapazes despois de um ou dous 
ahos de antigu,edade igual pescam 
algum "Cursilhinho'', o que s·e cha..: . 
ma "Formac;;om oé:tip'acional", cp-

brando 500 pts./dia menores de 25 
anos é o 75% ·do salario minimo os 
maiores de 25 . 

Pero isso era antes agora xa 
esta-mos na C.E.E. , somos euro
peos ternos que fazer coma iles, 
este mecanismo permite-lhes dis
minuir o paro rexistrado em bispe
ras das elei1cons com soio tocar
lhes a um botom e dizer; que a 
economia Espanhola marcha bem. 

Agora para ter direito a limosna 
antes citada ou o que é o mesmo 
para conseguir um cursilho ou um 
che>inho por dos ou tres meses 
bem como experto para imparti-lo 
ou para asistir a él fai-se da se
guinte maneira: 

1.-E obligatorio indispensavel 
ser militante da U.G.T. ou de 
Unions Agrarias (ambalas duas fi
liais do P.S.0.E.), e nas prox. vo
tar-lhes. 

2.-Ter boa presén9a, nom ter o 
aspecto mui descuidado e ponher 
o melhor traxe que tenhas no ro
peiro (preferivel moda A. Domin
guez). 

3.-Falar correctamente e com 
soltura o espanhol , acento preferi 
vel o de Burgos. 

4.-Na entrevista co (sociologo) 
perdom co sicologo do sindicato 
levar o entrevista ou papel bem es
tudado, respostas preferidas: 

Os da direita som os caciques, 
a esquerda nossa só hai um edifi 
cio em ruinas, tam só estam os ra
dicais, extremistas ou os que pren
dem lume ao monte. 

5.-Si che preguntam qual é o 
último livro deves dizer que .o Grif
fom ou como sexa de Conde, ou 
podes dizer que nengum, porque 
quªnto mais incultos melhor e 
quanto mais televisom se vexa 
para istos novos caciques de vel 
hos métodos melhor. 

6.-Politicos preferidos, S. Pre
sedo, F. Vazquez. 

7.-Un detalle mui importante e 
que acostuman' a perguntar é so
bre a cuota do leite, si consegui :.. 
ches enganhar a algum lavrego 
para fazer a declara9om que pedia 
o Ministerio de Agricultura. 

Como L!ltima reflexom eu per
gunto-me qual · é a diferérn;a entre 
um sindicato tipo UGT ou Unions 
Agrarias e o sindi.calismo vertical 
franquista, eu a única diferén9a 
que lhes via até fai pouco era a da 
afilia9om que nom era obrigatoria 
nos primeiros,_ pero agora xa o é 
tamem polo que venho observan-
do. . 

P'. D. Xa se me esquecia apontar 
que outfa das inx\Jsti9as e: que 
non tenhem em conta a antigüida
de como demandante de emprego, 
nen os méritos, experiéncia, coñe-

·' cementos teóricos e praticos .etc. 
senón que priman · os antes men
cionados. 

FRANCISCO-M. GONZÁLEZ 
(A Gudinha) 
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1 O ANOS DE AUTONOMIA 
·, 

-.o 16 de ·Marzo do 1978 un decretó instauraba a 
'pre-autonomia. Cál é a situaciqn dez anos despo_i$ 

de·ste outorgamento .estatal? Müdou .algo e. que 
· mudou .na Galiza? -Neste informe 

líderes políticos e persoas recoñecidas -de distintos 
. sectores dan a sua opinión sobre..estes dez anos 
awJonómicos, .ao _tempo que se analfsa a situación 
pr~sente e as distintas etapas. . -

Entre todas as esperanzas 
postas arredór da Autonomia, 
a normalización lingüística, a 
recuperación cültural asi como 
a ordenación territorial, son -
probabelmente -as máis . 
urxentes e as que máis 16nxe 
están ainda de adquirir carpo 
de realidade. Nen todas as 
consellarias utilizan o galega na 
sua relación cos cidadáns e no 
traballo diário, o que non pode 
estrañar se sabemos que o 
governo de Fernández Albor 
ten reclamado contra o galega 
en casos en que institucións do 
estado renunciaban a intervir. 

Persoalidades 
diversas valoran a· 
exQeriéncia do . 
estatuto outorgado 

1978: ponstitución da Xunta Pre-autonómi~ Rosón, Clavero Arévaio, Pio Cabanillas e Rivas Fontán 
Arquivo/Xürxo S. Lob?to 

. . 

O papel simbólico da autonomia 
non · alcanza -a traducirse na-realidade 
"Os avances de cara á normali
zación lingüística que podan atri
buirse ao labor da institución, fo
ron mínimos -opina Xosé Ma
nuel Sarille, Portavoz da Mesa 
pola Normalización. En dez anos, 
a comparación cos países que 
creron na normalización é omi
nosa: aquí ainda discuten instán
cias institucionais se se debe im
partir unha matéria en galego, 
mentres os cataláns teñen o 80 
por cen do ensino na língua pró
pria; na Galiza gastáronse 400 
millóns nos últimos cinco anos 
para normalización, mentres que 
Cataluña tiña orzamentado para 

este conceito_, só para o ano pa
sado, 787 millóns". 

ral considerábeJ na perspectiva 
nacionalista. A política autonómi
ca reaccionou contra isto . de 
duas maneiras: unha délas, 
criando por arriba algun organis
mo cultural eficaz, non represen
tativo e de ·composición persa-

movimento de crise nos métodos tica de normalización· non prevé 
· e nas formas de promoción cul
tural tradicionais, que padecia e 
ainda padece o movimento aso
ciativo galego'1• 

Formálmente galegas 

Millán Picouto sinala a profunda 
discordánciaque nestes dez 
anos de governo autonómico se 
verificou entre as necesidades e 
as práticas culturais. do país, por 
unha parte, e as institucions for
malmente galegas por outras: 
"Desde o último decénió da eta
pa franquista e ao longo da Tran
sición democrática, diversas 
asociacións culturais e cidadáns 
realizaron unba actividade cultu-

. nalista, como o Consello da Cul- _ 
tura Galega; o_utra, intenta11do 
criar movimentos asociativos ou 
de animación cultural paralelos, 
que contrarrestasen o movimeo
-to real existente. lsTo agregado a 
un non recoñecimento _das aso
ciacións e dos s_eus organismos 
coordenadores aos que se ne
gou toda axuda coincidindo cuA 

A auséncia de critérios da Xun
ta sobre os obxectivos e a ma
neira de conducir as accións en
camiñadas á normalización é ·ou
tro ·dos aspectos resaltados por 
Sarille:- "Nestes dez anos a lín
gua estende .o seu uso a' novos 
campos, acompañando o proce
so de urbanización da .sociedade 

' e a introdución do ensino masi
vo. O galego non estaba instala-

. do nestes novos campos. A polí- . . 

- esta extensión. A 1 íngua avanza 
no m'eio urbano pero unha medi
da non ~omparábel aos meios 
nos que está instalada de vello 
como_ son o uso literário, por 
exemplo. Aparece, certamente 
na TV e na Rádio q!n cr_itério 
normalizado, ainda que . baixo 
control ideolóxico." 

Política de cartel 
De Cartel ·califica Milián Picouto -
a política lingüística do Governo 
autónomo: " D~ cartel, non con
vencida ·e "praticam.ente inexis-

SOMBRA DUNHA DÉCADA 
mesmo aos non· moi asisados, cales forari 

MÁRIO LOPEZ RtCO as intencións dos poderes que instruiran 
Vai xa para dez anos que, entre réxime pre aos "padres de la patria" na sua redac-

ción. · · e autonómico propriamente dita o noso 
país veñ disfrutando dun curioso status De tal pai ·tal tillo. O estatuto galego do 
xurídico' e político ·que o fixo ascender no ,. 78, (moi bon ano se cadra só para os vi
mapa do tempo do tele- xornal á categoría , ños) referendado no meio dunha indiferén
de comunidade desde os abismos da "re- cía e un .cansár:icio só qomparábel á abs
gión". lso si, aquí segue a chover moito. tención apoteósica que rexistaron ·as Ur-

Se un cento. dé dias son· prazo dabondo nas dotounós dun, non se sabia ben que 
p~ra enxuiciar un governo, un aniversário · pero que soaba moi ben; mesmo nas suas 
data para lem.brar 0 vellos que irnos indo, denominacións · ecoaban resoáncias de
unha· oécada será, caído. eu, tempo máis soberania (parlamento, governo, etc ... ) 
que sobrado para ver que pode dar ·de si que a dwras penas desimulaban a bu Ira 
un modelo de estado, "social e democráti- cruel que de novo se · infrinxia a un povo 
co de direito", "monarquia parlamentária" desposuído. 
e outras gaitas adxectivas-con que adoita Daquela xa os "profetas de sempre" as 
hoxe adornarse a veqa España imperial de "aves de mal agoiro" que somos os .nacio
sempre. · ·nalistas, esa 'caste de "predicadores" que 

Xa no' ano 78 cando a promulgación da ten que "soportar a nosa· nación" dixemos _ 
Constitución (chamadá do mesmo ano cal · que asi non iamos a · nengures, porque 
se dun reserva se .tratase) ao lermos ·que nengunhas ' das urxentes e radi<;::ais medi
esta se fundamenta na "indisol1:.1ble unidad ·das dé toda índole precisas na Galiza para · 
.de la nación ·española, patria común e in- sairmos do .atraso económico e a miséria 
divisit?le de tOdos los español~s" e que "la social na que nos . víamos· .mergullados, 
soberanía nacional reside en el pueblo es: . podía ser adoptada cun cativo estatuto c;le 
pañol" non podía deixar lugar a dúbidas, . autonomía carente de ·competéncias fun-

dam·entais e do· correspondente sistema 
de financiacióp que permitise sequer mini
mamente empezar pmcesos de desenvol
vimento autocentradci. 

Mais·todos se aprestaron e se.prestaron · 
ao xogo da confusión, a .autonomia é a 
panac~a!!, berr::1ron tódos, uns. porque 
pensaron que "os_ tempos eran chegados" 
e que xa se estaban f acendo moj vellos e 
ao berro de "agora ou nunca!!" pasaron a 

. OCUP~.r as.suas poltronas; outros p_or pen-:
sareri que facer o · xogo e facér "como 
se ... " tamén terian a sua oportunidade no 
futuro. 

"Vale quien sirve" rezaba un ha .máxi.ma · 
falanxista do noso pas_ac:io inda non tan lo- · 
nxe como se adoita pensar-.. "Válelle a 
quen lle serve" seria · a nqsa paródia ou, 
qíJizás, "vale para o que serve". Serviu o· 
réxime autonómigo para mellorár' as con
dicións de -vida do povo galego? Serviu 
para sentar as bases dun desenvolvimen
toen, para e por Galiza? Máis ben non. · 

o panorama non pode ser, apesar nosa, 
máis sombria. nunca xogou tan axustada
mente Galiz~ ·o papel dependente a res
peito ·do Estado español. Nunca. a crise 

ecohómicá tiña gólpeado tan duramente á 
nosa nación. Xamáis foran Galiza e o povo 
galego utilizadas tan sistemática, fria e in
tencionadamente como . reserva de man 
de obra barata e de rriatérias primas (isto 
xa é histórico), senón· como colchón para 
amortiguar ~ crise neutras partes do esta
do. Non hai sector produtivo galego que 
non estexa sendo desmantelado, pedra a 
peqra, en beneficio de intereses foráneos . . 
Astano, Ascori, Mafriesa,· Alúmina-AltJrni-
nio, cuotas do leite, irwasión das transna
cionais do comércio, monocultivo forestal, 
marxinación das grandes obras· de in
fraestrutura, (gas natural, tren de alta velo
cidade ... ), descenso do PIB e da renda per . 
~capita, conforman unha sií)istra ladaíña · 
que, por supost0; non será en galego 
dado o afán sub-norrrializador da Xunta 
da Galiza. 

"Vale quien .sirve". É evidente que lles 
vale perfeitamente; a nós non, por iso an
damos no labor. Década negra, 0,5, moi 

. deficiente seria· a calificación axeitada. O 
,,_' · 

Mario ~ópez Rico, do Colectivo 
Socialista GaJego inte§rado no 

. BNG 
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. . . 

tente, se a medimos en termos 
de eficácia. Funcionou as máis 

. das veces por reaccións ante as 
reivindicacións sociais. · E desde 
o punto de vista da producdón 
cultural considerada globalmen
te, o · máis notorio é a existencia 
dunha censura· oficial insólita: é 
dicer: cambious.e a censura ideo
tóxica pola ·c~nsura ortográfica. 

Por ·este niédio óbstaculízase 
aos productores literarios 'dis-· 
conformes cunha ortografia es
pañolista e ademais xustifícase o 
favoritismo oficial cara -a certos 
autores -editoriais e medios -de 
comunicación. Tamén se obser
vou durante este tempo a pro,.. 
moción que fixeron algunhas en
tidé!-?es, como concel~o~ e depu- -6 
tac1ons, de certa ~act1v1dade su- · _J 

postamente cultural, sen máis ~ 
o 

X 

-presupostos ideolóxicos que un. 
cosmopolitismo máis ben e_spa- . 
ñolizante pero cun galegu1smo 
de cartel. Con-isto intentaron tres 
cou.sas: 1 º, recubrir a actividade 
culfüral comprometida, .2º, res
tarlle forzas, asimilando con sub
vencións económicas alguns dos 

~- - , · 

~
E.U,G?.ft.CIAS A .AUT()Wt-llA, 
PASEl Dt T82. COt-\PL8<0, 
~ NON'SABf;ROC'ASlt.(AN 
A TEIO TAMEN ?OR.NON 
SABER. O GALt:GO DA 
~LEV i SI O'N ! 

Dez anos d·e 
administración 
galega con_ 
acento 
-madrileño 

interinos e . 3.301 laborais (d_os 
que aproximadamente 3.000 fo
ron· transferidos do estado). Ain
da nos queda por lle. $Umar o 
chamado persoal eventual ·no 

- que destacan 150 . persoas de 
"confianza" (Gabinetes Conse
lleir9, periodistas, asesores ·de . 
imaxe, etc, ... ) os cargos políticos 
rondan os 3000 (Conselleiro, -Di
rectores Xerais, Subdirectores, 
Delegadós - Provinciais, Xefatu-· · 
ras, etc ... ) e tm grupo ainda sen 
determinar con cemtrato de cola-

os últimos dados qtJe facilitou a boración temporal polo convénio 
Admistración autonómica sobre )$unta-INEM: · _. , ' 
os seus traballadores, foron co . Cando na época de Xosé Qui-

• motivo· de dar a coñecer os cen- - raga empezouse a conformar a 
- sos das 6:1eicións Sindicais na preautonomia, ainda non se. sa- . 
Xunta. Até ese momento calquer bia moi ben onde meter os bártu-
.información deste particular con- lo~; pouco máis dun par de má-
taba con evasivas, tendentes a quinas de escreber, unha fotoco-
escurecer unha política de per- piadora e meia dúcia de arquivos 
soal máis ligada ao clientelismo -sen nada que meter-. Daque-

. político que a un proceso de la comezaron a chegar os primei-
contar cunha Administración ros autotitulados · funcionários 
profisiorial e operativa. Os cen- con marchamo madrileño 'e e;ic-
sos eleitorais reflexan a verda- periéncia no Movimento (baste 
deira procedéncia ~ composición lembrar que o fundador do DOG 
do aparello burocrático da Xunta, , e articulista dos primeiros Decre
sinalan quen foron privilexiados e tos da Xunta, Garcia Cotarelo ,. foi 
favorecidos .coa concesión de asesor e compoñedor de discur
Xefaturas, de postos claves na · ' sos do expresjdente 'Arias Nava-
maquinária engrasada en San rro), traían a Comisión de Serví- . 
Gaetano. Hoxe a Administración cios baixo o brazo, e. a mosca 
autonómica ten 8.267 traballado- - tras da orella, porque a aquilo do 
res, dos que 3.764 son funcioná- estado das Autonomías non lle 
rios de carreira, 475 contratados · vian moito futuro, e ben mellor 
administrativos, 727 funcionários era que o posto de funcionario 

seus elementos; 3°, tapar o -ab...: 
sentismo desas institucións ·ante 
a promoción de manifestacions , 
culturais galegá's en perigo, a 
base dunhas ac~ividades de 
auto-prestixio dirixidas áo ·mer
cado." 

António Rosón 

de verdade seguise agardando 
no estado. A administración sub
sistia con istes "comisionados", 

. aos que houbo que pór Ca.stro
mil próprio porque vivían e viv.en 
en A ·coruña, ademáis dun pe
queno grupo de ·traballadores 
con contrato laboral, contratados 
·directamente polos Conselleiros, 
algun deles con moita fortuna '!ª 
sua carreira, como foi o coñecido 
caso de Corteg_oso Iglesias, que 
desde o seu pasto de Subalterno 
·e Presidente ugetista dp primeiro 
Comité de Empresa Laboral da 
Xunta, pasóu a Xefe de Sección 
con Barreiro Rivas. · 

E .no· ano . 83 chegaron as 
transferéncias, e con elas os car
tas e o poder, a Xunta empezou 

·a aL,Jmentar o seu orzamento, a 
ser unha bicoca que a uns solu
cionaríallés os problemas do 
paro e a outros porfalles a · frote 
a economia da empresa. Nume
rosas casas comerciais de venda 
de mobiliário de oficina, fotoco
piadoras, _imprentas, material in
formático, sanitár.io, de constru
ción ,- etc ... teñen feito bons in-

. gresos, pondo a funcionar a Xun-
· ta, iso si , sempre coa dúbida de 
que salten rumores como -0 do 
4% de Anxel Carreña, ou a .rnáis 
cercana moqueta de Pablo · Pa
din. Comezou asi unha etapa de 
ampliación en todos os sentidos 
da Xunta, e con:io non, máis cal-

, do de cultivo para o amiguismo 
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Galego. litúrxico 
Exponentes extremos do ·escaso 
desenvolvirnento da Lei de Nor:-

e a corrupción. Ben significativa 
é a resposta parlamentária de 
Hernández Cachón , xustijicando 
o abuso do uso para fins particu
lares de veículos oficiais denun
ciado polo sindicato nacionalista 
SGTAP-INTG, "onde hai máis de 
1.000 veículos e milleiros de fun
cionários sempre son posíbeis 
as desviacións". Este mesmo 
personaxe deixaríalle meses 
máis tarde o seu veículo oficial 
con chófer incluido a D. Manuel 
Fraga durante a campaña das 'úl-

. timas eleicións autonómicas, 
quizá para que servise de pre
monición do que se aviciña. 

E así os escándalos, denún
cias e affaires fóronse suceden
do, desde o proceso aberto polo 
Xogo a Barreiro, con papeis que 
aparecen e des~parecen , até 
probas selectivas penoentes d~ , 
ser anuladas porque entre os se
leccionados, neste caso pola se
nadora Mª Xesus Sanz {exconse-· 
lleira de educación) non figura
ban os mesmos que foran apro
bados polo tribunal, pasan-do .por 
pesquisas policiais pola Conse
ltaria de Sanidade ou Falcon 
Crest , como é coñecida en San 
Gaetano, para saber de quen 
proceden os anónimos obscenos 
dirixidos por Correo _a unha se
cretárra, ou o reparto de televiso
res para se gañar á prerisa por 
asesores de imaxe de Portome
ñe vindos alén do mar, ou o se- · 
ñor Álvaro Rodríguez Carballo, 
adxudicatário . da vivencia no 

·, 

.nalización Lingüística están nas 
consellarías que non empregan o 
Galego ou en concellos que in
cumpren sistematicamente a 

Pazo de Sergunde con cargo ao 
erário público e con pouca rela
ción do seu posto de Subdirector 

·da Consellaria de Agricultura, e 
todos istes sen nada que lle en
vexar ao recén estreado governo 
tripartito do que é máis sonado 
o caso da filla de Pablo Padin, 
que está a lle costar un desgaste 
que o pon como un dos subtituí
beis no actual governo. Nas de
mais Consellarias abondan ta
mén as libres designacións e Co
misións de Servicios das que 

. boa proba é o caso do xornalista 
Luis Lodeiro, xef~ de prensa de 
Antolin Luis Mariano Sanchez 
Presedo. 

A todo iso hai que lle sumar a 
subsisténcia no Governo de 
Laxe, dos políticos corticeira, 
aqueles que aboian con calquer 
governo. O actual executivo se
gue mantendo en postas clave 
da Administración a altos cargos 
que xa o eran con AP; tesoureiro 
xeral, interventores delegados, 
Xefe CPD (Centro Procesos Da
dos), Directores Xerais e Secre
tarias Xerais Técnicas, en Sani
dade, Ordenación, Educación, 
Pesca, xefes de gabinetes total
mente identificados co anterior 
governo (Baña Mouzo, Cotare
lo, ... ). O que ven dar unha idea 
de como segue na actualidade a 
Administración , onde non se pro
duciu nengunha medida que pu
xese fin á situación de deterioroa 
que se cos governos sucesivos 
de AP. . O 

Parlamentários e poi íticos . 
galegós coinciden no 
décimo án.iversário da 
autonomía en recoñecer a 

Todos os grupos da cámara _salientan · 
· importáncia da institución 
c'omo referente político para 
o auto-governq, ao tempo 
que sal·ientan o carácter 
incompleto do proceso e a 
necesidade de-rematar a 
construción d_o edificio legal · 
e im:?titucional previsto no · 
texto do Estatuto: 
Dous aspectos· salienta o. presi
dente do Parlamento autonómi
co Tomás Pérez Vidal no recen
to lexislativb destes dez anos: 
"A própria constitución da Cá
mara, e o estabelecimento· dun 
sistemá eleitoral próprio, a meió 

. da lei de eleicións ao parlamen
to da .Gal iza". No aspecto legal 

·faltan ainda: "as eleicións dos 
órgaos estatutários ··que son o 
Valedor d0 Pobo e. o ·consello 
de_ Contas. Falta por rematar o 
proceso das transferéncias, con 
elementos tan - fundamentais 
como o lnsalud (que é o cin
cuenta por cen do orzamento 

. que agora ·ternos), e unha série 
ge flecos illados como a Gran 
Area, etc. Tamén; a· organiza
ción territorial de todo o país e 
o réxime local (están sen regular 
a parróquia e a comarca, as 
coordenacións · de· concellos e 
deputacións coa própria ademi
nistración). Todo o que se refire · 

a importáncia do. referente -político institucional 
á própria administración e ao re
.xime · local empézase a tocar 
·agora timidament~ coa Lei de 
O~putacións, pero eu creo que 
o entramado completo está ain
da por· facer. En· terceiro lügar 
hai outro problema de importán
cia que está sen resolver que é 
o · da ordenación universitária. 

~- unha única universidade, varias 
universidades? Outra série de 
aspectos de réxime xurídico ta
mén de importáncia pola trans-;. 
cendénéia que teñ.en, son a lei 
de arrendamentos, a lei de mon
tes viciñais, a lei de águas (se 
ben existe unha estatál, debe
m9s ter a nosa própria, adapta-

. qa á nosa idiosincrásia)." ~ 
Para o ex presi.dente Albor, a 

Autonomia vista desde o escano 
parlamentái:io- pode parecer tm 

. proceso lento, pero unha apre
ciación en perspectiva, permite 
ver resultpdos e albisc"ar espe
ranzas. "A xehte moi· metida na 
polLhoa 1pode p-arecerlle que te-

.. mos ?lcanzado poueo nestes 
dez anos. Pero para os que le
vamós . toda a vida loitando pola _ 
autonomia . da Gal iza, ·1oitando 
pola nosa língua e pola nosa 
identidade; desde logo foron 

dez anos· de grandes avances. 
Hoxe tod<;> o povo galega ten 
c~mciéncia de que é necesária a 
autonomía, a Xunta e o Parla
mento. E que é preciso que si
gamos alcanzando cotas non só 
de autonomía senón de benes
tar .e de xustícia social que a 
nosa térra demanda. Estivemos 
moito ·tempo marxinados e te
rnos que seguir a loitar pola 
nasa cuota histórica. Eu estov 
esperando". 

Un, proceso conxelado 

- Non · · pode ser novidade · que 
· Xosé Manµel Beir,as non com
parta esta . opinión. "Eu o que 
vexo é un proceso de constante 
inv0lución a partir do ano 82. 

, Sen entratmos nas eivas conxé
r:iitas que-tei:i o sistema autonó..: -
mico, pois son ben coñecidas 
as posicións do BNG, o sistema 
.autonómico qwedou · 'conxelado 
-e está sistematicamente se..ndo 
desdotado de cor:itidos. Por . 
exemplo, para _que ,se entenda: 
cando o Govemo central decide 
.pechari · unha· indústria clave 
coma Sid~gasa, pois está- reali
zando un feito-consumado q~e 

está en frontal contradición co 
contido do artigo trinta do Esta
tuto .que se retire ás competén
cias exclusivas en lndústr'ia". 
Contad~>, o deputado do -BNG 
entende que os dez anos da Au-

_. tonomia xogaron un· papel de 
importáncia na construción de 
referéncias políticas próprias. 
"Aspectos positivos? Que as 
institucióAs autonómicas, e a 
sua própria existéncia, marcan 
un ponto de referéncia para a ci
dadania. Para os hábitos men
tais das camadas sociais gale
gas hai a referéncia dunhas ins
titucións nas que-se están a tra
tar problemas específicamente 
ga_lego~. en termos políticos. lso , 
crea un hábito que evidente
mente pode ser un lévedo posi
tivo de cara o progreso do pro
ceso político para a auto-deter-=: 
minación, que-é o que en ·defini
tiva· ten que ser." 
· A própria consolidación do 

Parlamento· e a Xunfa son os feí
tos que González Mariñas colo- · 
ca no primeiro lugar do haber 
de,ste dft~in:1~ aniversário. "E ta
men a cnac1on do·s grandes me-

. canismos normativos que _ per
miten o funcionamentq Glo ·auto-

governo; a progresiva asunción 
de competéncias; o crecimento 
espectacular dos presupostos 
da comunidade autónoma; a 
afirmación. lingüística, con todos 
os ·problemas que poda ter, 
pero que ten un valor inconmen-
. surable". O conselleiro da Presi
dencia entende que Galiza está 
a queimar etapas nun longo pro
ceso histórico polo auto-gover
no, ainda qu~ faltan por desen- , 
vdlver aspectos básicos do pró
rio Estatuto: "Facer unha re-edi
ción ri·ormativa, en sentido am
pliatório, do estatuto. Rematar o 
proceso de transferéncias- e o 
de institucionalización autonó- · 
mica: o Valedor do P.obo, o 
Consello de Cantas, o Fondo de 
Culti.Jra Galega; hai que resolver 
ainda moitos aspectos básicos, 
estruturais; e, sobretodo, resol- . 
ver 9 tema da· organización pol.í
tico territorial do nbso país, que 
é un tema estrutural fundamen-

. tal". ' 

Duas etápas ~"· ~ 
,~-.-

Xo¡3..$ . Luis Barreiro distingue 
duas etapas. no proceso autonó
mi~o: "Est~s dez anos ·de insti-
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normalización de topónimos. Ta
mén nas dificuldades que para o· 
emprego do galega se atopan na 
administración de Xustícia. "No · 
Real decreto polo que se aproba 
o regulamento orgánico do car
po_ de oficiais, auxiliares e axen
tes da administración de Xustícia 
-comenta Xosé González, 
membro da Asociación de Fun
cionários ·para a Normalización 
Lingüística-, o artículo 51, pá-

rrafo 6 estabelece que o coñeci
mento da língua autóctona prí
mase con 6 anps de antigueda
de. Este importante incentivo 

- non foi recoñecido nunha recen.:. 
te oposición e 'está a ser recorri
do. No que atinxe á administra
ción de Xustícia, pedimos a cria
ción dun gabinete de tradución 
(semellante ao que existe na Ge-

ña. Os Xu íces para. a Democrácia 
defenden o direito do .detido a 
explicar o seu caso pero nada 
din do direito a tjue ese mesmo 
detido se exprese en galega. Os 
colectivos. ·de avogados xóvenes, 
e en xeral todos os avógados 
progresistas, renúncian a apre
sentar escritos en galega, presu
mibelmente por non querer com
plicar o proceso. Oeste xeito, o 
galega convértese nun ritual litúr-

.. neralitat de Barcelona e Valéncía) 
na Audiencia Territorial da Coru-· 

O pro~agonismo centralista· 
frustrou todas as chamadas 
ao consenso sobre -e) texto básico 
Foi o 16 de Marzo do 78. Un dia antes de que se 
aprobasen as pre-autonomías de -Aragón, Cana
rias e Valencia. O Real Decreto que botaba a an
dar a autonomia galega nascia entre expresións 
tan pouco mobilizadoras e populares coma con
senso, oportunidade, camiño ou recoñecimento 
tardío. Por aquel texto legal instituíase a Xunta -
como órgao de goyerno galega. O protagonismo 
centralista contradiceu pronto as chamadas á so
lidariedade lanzadas desde os partidos da direita 
para a construción do texto básico. 

O pequeno adianto na data do decreto da pre
autonomia tora unha concesión de última hora do 
governo da Unión do Centro Democrático (UCD) . 
para deixar apenas en evidéncia a continuidade 
do proceso autonómico galega con relación ao 
proceso republicano e ao conxunto de reivindica
cións históricas de auto-governo. O Decreto de 
institución da Xunta evitaba explicitamente em
bargar a existéncia, contido e alcance .do estatu
to que no seu dia pudese elaborar o povo galega. 

Desde todos os sectores políticos, con inde-· 
pendéncia do seu degrau de confianza ou prota
gonismo no marco en que estaba a desenvolver
se o proceso, recoñeceu imediatamente a impor
táncia que a própria pre-autonomía teria na confi
guración do futuro estatuto. "Para outros países, 
a autonomía pode ser semente un proceso de 
manumisión política --escrebía Valentin Paz An;
drade na ocasión- ; para Ga.liza é moito máis. E 
a posibilidade de erguer pedra a pedra, institu; 
ción a institución un novo modelo de país". 

1 nterese de: partido 
O exemplo catalán de favorecer a reanudación 
históricél, mediante a preséncia dun político de 
prestíxio protagonista do proceso autonómico 
republicano, non tivo apenas valedores ·entre os 
ofi'ciantes do novo momento. Prevaleceu o inte
rese do pa.rtido no poder de impar unha persoali- ' 
dade saída das listas da UCD. Así foi proclamado 
António Rosón, nunha candidatura que apresen-

tóu o senador da UCD e reitor de Santiago, Suá
- rez Núñez. Desde posicións dishntas adiantáran

se os nemes de Paz Andrade e Antón Alonso 
Ríos entre outros. _ -

A Xunta, constituiuse o 18 de Abril de 1978, nun 
acto celebrado no Pazo de ~elmírez que p.residiu 
o Ministro de Regiones Clave_ro Arévalo. O dis
curso de António Rosón incluía no seü remate a 
senténcia do hino pondaliano Os tempos so"n 
chegados. Unha das imediatas consecuénCias 
de ter optado por unha opción de partido, antes 
·que pala recuperación da memória histórica, fdi 
o desinterese con que se abordaria a formación 
da comisión preparatória para o Estatuto. 

O 16 de Setembro de 1978 a Asamblea oe par
lamentários nomeaba unha comisión de 16 per
soas composta por oi_to representantes ·da UCD, 
dous do PSOE, dous de AP e un do PCG. Os 
outros tres representantes· terian de ser eleitos 
por eles mesmos entre forzas políticas carentes 
de representación parlamentária. O que algunhas 
informacións calificaban por aquelas datas como 
estarzo para o consenso deu como resultado un 
grupo de traballo composto por González Mari
ñas, Lutgarda García Boente, Luís 'Cordeiro Gon
zález, Vítor Vázque~ Portomeñe, Ramón Alvarez 
Cid, Xoán Manuel Alvarez Ramos, Pablo Padín, 
Manuel Reymóndez .Portela, da UCD; Rodríguez 
Pardo,: lndalécio Tizón e -Vázquez Fouz, polo 
t>SOE; Carro Martínez e Puy Muñoz, por AP e 
Anxel Guerreiro polo PCG. Os representantes de 
forzas non parlamentárias designados foron Ca
milo Nogueira (POG), Luís Sobrado (PG) e Fer
nando Solla (PTG). - _ 

Acompañado· por afirmacións de consensó, re
núncia a intereses partidistas e insisténcia na his
tórica importáncia de contar cun E!;>tatuto repre
sentativº, o texto Dos 16 perdeuse en sucesivas 
comisións até dar un proxecto irrecoñecíbel que 
foi entregado no Congreso dos Deputados de 
Madrid o 28 de·Xuño de 1978, aniversário do re-
ferendo do Estatuto do 36. o~ 

xico, ~jero non profisional. Frente 
a apenas duas seténcias en gale
ga, son ñumerosos os incidentes 
polo ernprego da língua nas au
diéncias. En xeral é pou.co- o 
apoio· da Xunta da Galiza para 
que as corporacións locais utili'- · 
cen a língua e a fomenten. Se.n- -
do ~onsell~iro da presidéncia, 

· Xosé Luís Barreiro ,enviou un ofí
cio ao Concello de Catoira para 
que se retirase a esixéncia de 

. coñecer o galega nuriha oposi
ción de ingreso no Cancel lo." 

Xosé González entende que a 
Xuntá ·non ten tal causa como 
unha política tendente ao fomen
to da cultura. Son escasos os 
convéhios · de ·colaboración asi
nados cos cor:icellos,. e son · moi
tos os municipios que carecen 
de b_ibliotecas ·o dispoñen de _ 
fondos de libros non actualiza~ 
dos, é excepcionalmente alto o 
número de concellos · galegas 
que non organizaron nunca unha 
exposición de plástica. 

A xestión do Centro Dramático 
Galega é, no xuíciq de Millán Pi
couto, un dos exemplos máis 
claros da política oficialisfa dis-

. tanclada dá realidade e das ne
cesidades culturais do país: 
"Trátase dunha entidade consti
tuida totalmente desde instán
cias superiores 'e exclusivistas, 
que non tivo en conta no dia da 
sua criación .o estado de desen!. 
volvimerito do teatro galega· e 
dos seus elementos materiais e 
humanos. Desde ó ponto de ·vis
ta organizativo, non ten servido 
para unha promoción, nen con
solidación, rien integración dos 
sectores-_de teatro; viye da sumi
sión de certos elementos profi- · 
sionalizados · que funcionan 
como.satélites a cámbio de con-_ 
cesións económicas". 

A ordenación 
que non chega 

solución dun problema está a 25 
anos vista. Aquí, ~ solución ~stá 
moito máis lonxe. Entre nós con
centración parcelaria ainda é . un 
mecanismo de reestruturación 
da povoación ainda . que en paí
ses máis desenvolvidos acéitase 
como un ·mecanismo de ordena- · 
ción do território. Se a concen
tración se considerase correcta
mente, e non cun sentido secto
rial e marxiriado, teria moitos as
pectos de lel de ordenación terri
torial, de lei para acacfar unha or.: 
denación de · servícios. Cómpre 
integrar án~as sociais máis am
plas. A concentración é parte 
dun plan iniciado en tempos de 
Franco que estaba pensado para 
permitir a entrada de maquinária 
agrícola dos. Estados Unidos. 
Por isa se primou o Douro, pero 
a Autonomía compríalle ir máis 
alá e superar ese conceito de 
home unidimensiona[. Natural
mente, a concentración non -é 
rendábel eleitoralmente e a .mé
dio prazo é conflitiva e custosa •. · 

·desde a esquerda. alomenos d~
beria considerarse a sua rentabi-· 
lidade social". 

Policía esquecida 
En Maio do ano .83 anunciouse 
unha preocupación notábel do 
governo Albor: dotar á Galiza de 
policía autónoma. Ainda que re
mitida á aprobación dunha Lei 

J orgániéa da Seg!Jridad.e Pública, 
o certo é que con esta aspiración 
nunca se deu publicidade a este 
dir~it9 contemplado no artículo 

. 2t do Estatuto. Polo contrário, o 
Estado nomeou un super-gover
nador civil, . na persoa de G9rcía 

. Sabell, que ten fio directo co mi
nistro ·do Interior. O embarranca
mento do Casan en Fisterra dei
xou ben claro a quen correspon
día -o poder e a capacidaae de 
relegar e ainda ·de desmentir ao 
presidente. da Xunta. En termos 
de radonalié:lade administrativa, 
nun caso de emerxéncia como o 

O problema- histórico da disper- provocado ·pola neglixéncia que 
sión parcelária e do tamaño das botou contra a costa galega ao 
explotacións, é outra asignatura mercante panaméño, 0 presiden-
para a que a· Autonomía non ten te da .Xunta debería asumir as 
re~postas. !'Galiza vai con gran funcións de coordenación das 

· retraso con -relación ao resto do 
Estado -di Mário Or¡·ales._ O que forzas do espácio autonómico. 

Se a medida do poder se pode 
se está a .facer é 0 mesmo que considerar na sua real dimensión 
antes se facia, ·cunha incidéncia : ·en tempos de crise, é! autonomía 
moi limitada, ainda que se trata . - nen tivo poder no caso do barco 
dun problema urxentísimo. Cal- pirata nen reaccionou despois 
oúlase que no resto da. Europa a _para evitar que un ha relegación 

Gal iza desde a Galiza · é moito 
mellor que tela governada -des
de fói-a. Tamén foi importante 
que apesar de todas as presións 
en contra, a capitalidade se pui
dese instalar finalmente en San
tiago". 
Carlos Vázquez, membro da 
executiva do PSG-EG considera 
que o grado de autonomía con
seguido non é satisfactório: 
"Polo tanto, non surte, nen sur~ 
tiu· efectos na vida diária da xen- . 
te, nas relacións económicos, 
sociais .e políticas deste país, 
que debera surtir ~se a ?Utono
mia se desenvolvera: polo. me
nos até o que. trae o . Estatuto .. 

. tan escandalósa pudese volver 
repetirse·no futuro. 
. Enfre · as opinións recollidas 
pola redac.ción de A NOSA TE-

- -RRA para valorar a incidéncia 
dos dez anos de gbverno auto- · 
nómiéo, figuran tamén as de al
guns empresário·s galegas. A im
portáncia obxectiva da descen
tralización, desde- un ponto de . 
vista . ·de estrjta racionalidade 
(unha das preocupacións de Bó
veda na campar".la ·do estatuto da 
república) comeza a ser aprecia- ·· 
da ao cabo de dez anos de auto.
nomia. "Evidentemente hai un 
camiño na Autonomia -comen-· · 
ta o empresário naval X.M. San
todomingo Miranda. No que ati :.. 
nxe a Pesca e a lndústria en xe-

tucionalización do auto-governo 
non son homoxéneos: hai unha 
primeira etapa de pre-autono
mia non suficientemente · apro
veitada para ·pór as bases do 
que despois debería ser o réxi
me do ai.Jto-goverrio. As reper
cusións son negativas non só 
nesta -primeira etapa senón ta
mén ·na segunda". Neste perío- · 
do, a Galiza tivo "unha impor=
tantísima evolución política -
prosegue · Barreiro-, · pero eu 
creo que insuficiente por canto 
ainda a estrutura das forzas. po
líticas galegas non é de carácter 
próprio senón dependente. E-fai 
que sexa dependente o c9nxun-

Á pergunta · de que-. mellaras 
económicas ou sociais concre
tas trouxo á Galiza este decénici 
de Autonomía, Beiras dubida 
que tal se dese realmente. "Máis 
ben habería que talar de diferén
cia na psicoloxia de masas, nos 
comportamentos mentais. E 
unha autonomía que funcione 
mal, pode super a extensión da 
opinión de que estabamos me
llar sen a existéncia de nengun 

gramación de necesidades. En Igualmente este Estatuto é· insu-
· .todo caso, foi uñha etapa -mobi- ficiente. como nós mesmos pu-

- ral, non é desde lago o mesmo ir 
ao min•stério a Madrid ·que talar. 
coa ConseWaria. A acesibilidade 
é maior e o canle máis rápido. 

. to da .política galega e moitas 
das decisións transcendentais 
que deberian tomarse para a i·m
plantación das institucións do 
autogoverno!': 

. tipo . de descentralización poi íti
ca, r:ien sequer autonómica"_ . 

Barreiro 'entende que é cedo · 
ainda para facer unha repare.u-. 
sión directa dos benefícios da 
Autonomia. ·~Penso "-sinala o -
conselleir~ que hai unha ad-· 
'ministración·· máis · adecuada e 
máis directa dos recursos públi-

-cos, asi como unha mellar pro-

lizadóra, pr?gresista": · . xemos de rrianifesto na épóca 
en que se. voto u." , 

"O grande avance que trouxo . Pero por outra parte Vázquez 
o Estatuto_nestes dez anos-foi o ere que o feito autonómico cam-
dos galegas ter conciéncia de biou a vida do país. "Se agora 

· poder auto-governarnos -valo- votamos a vista atrás até hai déz · 
ra o vicepresidente do Parla- anos e observáramos até donde 
mento Francisco .González Ama- chegaba a mancha do naciona-· 

· diós_. Part1cuiar importáncia 1ivo lismo galega, até que capas, até 
a Lei qe Regulación do Idioma, que sectores; e até donde che-
que rornpeu un prexuí.cio históri- ga hoxe, e se nos perguntamos, 
co ao· pór as bases para a nor- por óutra ,parte, como son ele-
malización dó ensino a· língua. mentas adquirido$ va.lqres au--
Contodo, cómpre . dicer · que o tenticamente nacionalistas que " 

. Estatuto, con ser -uri gran avan- · comparte· xente que, secadra, 
ce, nQn conseguiu levar ·a con- · neq sequer se_ declara ·nacona
cíéncia .nacionalista .·ao seu teito. lista; neste 'se,ntido, a autonom.ia 
Os - políticos ternos _unha re.s- · política para a reconstrución na
_ponsabilida(je singular nisto. · cional de Galiza représentou un 
porque non conseguimos trans- paso importantísimo e decisi-
mitir ao povo ·que. _governar á· vo.~· · · 

· Contado, non se pode admitir 
·· que o Governo central dé un tra

to diferencial ao Governo- autó
nomo g·alego; a respeito do bas
co ou ao andaluz, como no caso 
das primas á construción naval. 
Na Galiza foron declaradas in
constitucionais pero o governo 
de Vitoria e o ·de Sevilla teñen 
marcado un· dez ROr cento sen 
que ninguén !lo · discuta". Este 
empresário celebra. tamén "que . 
neste tempo de Autonomía o re
coñecimento da identidaqe gale
ga deixase. de ser por fin exclu~i
va das organizacións políticas de 
carácter .nacionalista"_ O 

ALFONSO EYRÉ 
· GUST~VO LUCA DE TENA 
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Rechaza con este argumento 
á con·stitución dunha comisión 
parlamentária 

Ao ·PSOE 'non·He interesa'. 
que sé investigue. o 
acidente do Cason 
O Presidente da X unta terá a faculdade de disolver o 
parlamento desde a próxima lexislat_urá, ao .. ser reformada a 
Lei da Xunta e do seu Presidente. Pero o Parlamento norí 
poderá ipvestigar o acidente do Casan ab,oporse os grupos · 
do governo porque "non lles interesa", segundo palabras do. 
portavoz do PSOE, António Carro. Aprob.ou tamén· .o 
proxecto de lei polo que se cria _o Consellb de relacións 
Laborais rechazando unha ·proposición de leí do BNG para 
regular o. coinéréio !nterior. . - - . , 
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Cand°' se debatia a leí sobre disolución do parlamer]tci · 

Enfrentamento dialéctico 
_Beiras-Nogueira 

que se lle meta "unha bomba de. 
reloxaria máis ao ascenso do na
cior.ialismo, polo menos do con-

~ secuente", - dicindo seguidamen
te que vai haber que deixar de 
chamarse nacionalistas porque 
agora todos se chaman, pasan
do a nomearse "patriotas revolu
cionários". 

Acusou seguid~mente a Cami
lo Nogu~ira de "ter moita presa 
en .chegar ao poder, pero non o 
vai facer -dixo- como non sexa 
aliándose cos partidos · espa-
ñois". , 

Non se.i se a m'uller do César era 
ou non er:a. Pero penso que está 
claro o que parece unha parte da 
política galega:. non semella de
cente. Todo isto .moito máis alá 
das distintas demandas:xudiciais . 
que salpican a un·bop número de 
relevantes cargos institucionais. 
A sensación que. están a . dar' 
continuamente é de defensa 
duns intereses persoais por riba 
de calquer función (non xa de in
tereses colectivos) organ·izadora · 

lamento levaba outro mazazo 
con_ .esta decisión lomada polo . 
governo e o~ grupos que o 
apoian. X. M: Beiras Camilo Nogueira 

Defendeu a coeréncia do 
BNPG, coa democrácia porque 
"aquí só estamos para ter un~a 
preséncia revulsiva de conquista 
de poder para o povo soberano", 
perguntándose tamén se é que 
non existe política fóra do parla- • 
mento. 

Finalmente díxolle a Camilo 
Nogueira que non se inteiraba, 
que "a soberanía nunca é un pro
ceso como vostede di, nen un 
acto, o que é un .proceso é a 
auto-determinación". 

Coalición Galega e PNG pré- · 

do ben social. · 

Na última sesión do Parlamen
to autonómico voltou quedar cla
ro. O portavoz socialista, Ar:itónio 
Carro, afirmouno contundente
·mente: "impediremos a criación 
dunha comisión investigadora do 
acidente do Casan porque non 
nos interesa". 

Os intentos do PSG-EG e AP 
de que a comisión se formase, , 
ainda que fose retirando todo un 
preámbulo:..relaciqn de feitos ql!e 
molestaba aos do PSOE, non 
serviu para nada cando está en ' 
xogo o benefício dunhas siglas 
partidárias, e con elas da_s per
soas que hoxe a_s dirixen. 

Antonio Carro puña, sen que- . 
relo, na sua verborrea bilingüísta, 
ou bilingüísta .. equilibrada ·(usa 
dL.JaS palabras eri galega e tres 
en español constantemente en . 
todo o seu discurso) unha e ou
tra vez as causas claras ... : ''púe
de ir contra nos, ·contra el actual 
gobierno, perxudicar a nasa ima
jen e non vaf1'}0S a. consentir eso; 
poden vustedes formular · pre
guntas o . interpelaciones parta.:. 
mentarías que las contestare-

' mas". 
Non é de estrañpr asi que logo 

· X.M. Beiras afirmase que. o Par-

· ganse constantemente aos inte
reses do PSOE, que consegue 
así desgastalos nunhas deci
sións de govérno que só favore-

. cen aos socialistas. Quen senón 
máis que o PSOE sai ·mal parado 
se se aclara o do -Casan? Houbo 
algunha vez 1,m f eito tan grave e 
tqn escuro? E ou non -é q parla
mento unha das representacións 
do povo galega? -

Todo quedou supeditado aos. 
intereses partidários socialistas. 

Con esta. visión partidária que 
leva a un governo cada vez máis 
acorralado, pois -unha auséncia 
oü un despiste dalgun deputado 
pódelle facer perder as vota
cións, (menos mal que desde o 
Grupo Popular tarnén se despis
ta alguén oportunamente) recha
zouse a proposición de leí do 
BNG sobre o Comércio Interior 
da Galiza. 

De nada s_erviu que todos os 
grupos recoñecesen a urxéncia 
de tramitala. O Governo apre-. · 

·sentou un proxecto de Léi des
pois da proposición de Xosé Ma
nuel Beiras e quer que valga a 
sua, ainda que, evidentemente 
exist~n diferéncias entre · ambas 
leis sobretodo se ternos en tonta 
·a afirmado polo portavoz coaga: 
"non tjificultaremos a implanta
ción racion.al das grandes áreas". . 
'Algo que apoian os socialistas, 
non en vano os seus alcaldes 
son os abandeirad9s deste "pro-
weso". o 

A.E. 

Xosé Manuel Beiras e Camilo lle tiña manifestando: "é vostede 
Nogueira mantiveron o duelo un sofista e ún ególatra oportu-
dial~ctico máis forte que se nista", sentenciou entre unha risa 
lles· recorde no transcurso estentórea do parlamentário de 
do cal 0 deputado do BNG · EG, como sempre o califica Bei-
calificou ao 1 íder do PSG-EG ~a~G~uen non emprega a sigla 

de."sofista e ególatra "Señor Nogueira", continuou 
oportunista". Pero "insultos" X.M. Beiras, "o que apresentan 
ou. "definicións" aparte - hoxe é imprese11tábel, pois é a 
calificativo$ acuñados por reafirmación rotunda da creba 
ambos políticos..-:. tivo democrática parlamentária"; 
interese a fixación de "vostede descoñece o que son 

os procesos e os_feitos'', pasan
posicións e estratéxias dos,_ do a relatar como toi a burguesía 
se.us respectivos grupos. quen · implantou a tacu1dade de 
A diatriba comezou cando se de- disolver · os parlamentos diante 
batía no Parlamento o Proxecto do temor ás camadas populares -
de Leí de Reforma da "Lei Regu- e como en Europa nunca alguén 
ladora da Xunta ·e do seu Presi- que disolvese a cámara perdera 
dente". Camilo Nogueira, -na de- as eleicións. Por todo isto con
fensa das suas ,emendas, califi- duiu que o PSG-EG "non son 
cou ao BNG, como antes ao ~ materialistas nen históricos". 
BNPG, de incoerentes e de aliar- Argumentou seguidamente 
se con AP, cornn xa fixeran en X.M. Bli\[ras que Camilo Nogueira 
1982 cando se opuxer:an a que o tentaba "tte uniformar sempre Ga
Presidente da Xunta tivese a fa- liza ao· comparala con outros es
cul.dade de disolver o parlamento tatutos, sempre en relación di-
e de co·nvocar eleicións anteci- recta á Constitución, perguntán
padas. Afirmando que na coe- dose por que ternos que pare
réncia estaba· a diferéncia entre cernos a outros se hai unha dife-
o PSG.:.EG e o BNG. réncia clara na estrutura do país, 
' Xosé Manuel Beiras, ~o seu cun sistema constitucional que 
turno, pespois· · de argüir que non se axustá á nosa realidad e, 
"ninguén se atreve a pensar o pondo como exemplo o 45 por 
que é a realidade", e de 9alificar cento/média de abstención, polo 
as disolucións dos parlamentos que concluiu achacándolle a Ca
como "tácticas de golpe de esta- milo Nogueira que se mova "no 
do · democrático", referíndase a mundo das nubes e da abstrac
Camilo Nogueira anunciou que ción". 
lle ia decir o que pensaba del ha- Tamén afirmou que o PSG-EG 
bia moito tempo pero ainda non o que estaba propiciando era 

A hexemonia do 
nacionalismo 
Camilo Nogueira contestoulle 
brevemente, máis ·anunciando as 
posicións do seu partido que en
trando directamente na polémi
ca. Referiuse primeiramente a 
que parece excesiyo dicer qüe 
como Galiza non ten Estado, non 
debe ter o presidente a faculda
de de disolver o parlamento, pois 
ademais contémplase na Consti
tución, e nós o que quixeramos · 
é que "o Presidente galego fose 
un Xefe ·do Estado". 

Afirmou seguidamente que 
"non haberá acto "singular da 
auto-determinación se non se 
consegue modificar a realidade" 
e que "ter soberanía e xefe de 
Estado, só se conseguirá com
pletando as institucións· autonó
micas" pondo isto como ponto 
"diferencial que nos distingue do 
BNG", para sentenciar seguida
mente que "unicamente Galiza 
terá soberanía coa conquista de
mocrática da hexemonia do na
cionalismo" . 

A falta de tempo dos oradores, 
por máis que X.M. Beiras pedise 
un segundo turno de interven
ción, impediu seguramente con
tinuar cd debate. O 

A.E. 

SaltO cualitativo . nas ·acc~óns o c;Jescenso de C.G. QOde influir na QOlítica gal~ 

do Exército Gt:ierrilheiro -~ _ l;leicións ~o Valadouro: unhas primáriás 
As bombas colocadas· nos auto
buses policiais de Compostela e 
Vigo polo Exército Guerrilheiro 
representan, sen dúbida, un salto 
cualitativo imp9rtante nas. suas 
accións. • · · 

A maioria dos 25 artefactos 
colocados · ao longo dos. 13 me
ses de existéncia do EGPGC, fo
ron silenciadas por ·tontes polf-

. ciais e tamén polos meios de co
municación que non lle daban -
·imp9rtáncia a estas voladuras de 
torres eléctricas. · 

. '-O ata"tiue a pertrechos policiais 
pareceu alertar ás FOP, que re..: 
dobraron durante estes días a vi
xiáncia das comisarias, produ- . 
cíndose controles en .Composte
la e facendo pechar alguns pubs 
moito máis cedo. 

cial .de ·algo que o ministro Ba
rrionuévo afirmou que desmante
laba en tres dias, ao· tempo que 
peden resultados nas investiga-. 
cións, En certos ambientes co
méntase que a petición de expli
cacións realizada nestes mo
mentos pode ser o presáxio da 
posta en marcha dunha opera
ción de envergadura contra o 
EGPGC. 

Afírmase tamén que un dos 
que dirixe as operacións contra 
o Exército 'Guerrilheiro . ipoaeria 
ser o Comisário Rosino; destituí-

. do como responsábel da policía 
viguesa en circunstáncias non 
moi claras, aos pou.cos días. da 
primeira acción do_ grupo arma
do. 

Rosinó, que foi o responsábel 
Desde certos círculos próxi- da loita cpntra ETA en Gipuzkoa, 

mas ao poder recláman·se xa ex- . permanecía en Vigo ün ~no des-
plicacións diante do siléncio poli- .- .. pois da sua destitución. o 

As eleicións celebradas o pasa
.do domingo no concelló do Vala
douro, funcionaron como un ha -
espécie de "teS,t" pará os parti
do~ operantes na Galiza .. 

- O trunto' do PSOE, o descenso 
de CG e a debacle ·do CDS van 
influir, sen dúbid,a nengunha, na 
política .galega. E máis, xa están 
aportando elementos de análise 
que poñen nervos0s a alguns di-
rixentes. · - . · · 

O pulso do PSOE e CG era 
evidente neste concello, ao ser 
as forzas que se di°sputaban a al
caldía. Os máximos dirixentes 
_socialistas, con .Sánch.ez Prese-

. do ~ Cefe?ino Diaz á cabeza, e-
. de CG c9n Barreir6,' déronse cita 
para apol~.r aos distintos candi
datos. O CDS quefi-a facer tamén 
unha "rentrée." que amasase as 
sua~ posibilidades. Cacharro 
Pardo tamén, estaba '_ interesado. 

para asegurarse o deputado pro- cerse unha nova denúncia xudi
vincical'. · cial contra o vicepresidente ·da 

l\final o PSOE obtivo 41 votos Xunta. Na casa Franqueira co
máis que en Xuño, e --AP 292 mezan a impacientarse, e os 
máis que daquelas, méntres que dotJs .meses dados a X. L. Barrei
CG baixou de .584 a 372 votos e . ro para solucionar os seus pro-- -
o CDS só logrou 42 sufr;ixios. O blemas coa xustícia estanse aca-
PSOE con cinco c0ncellais obtén bando. 

· a maioria simples, AP s.ube a 4 e _. Ademais comézase a detectar 
CG baixa a 2. ' - certa oposición interior, capitá-

Nervl.051.5. m· 
0 

nas fi"las neada por Pablo Padi.n, que:. se . 
nega a nomear a Tizón cor;no 

coagas. · subdirector da Ccmsellaria de 
Sanidade, pésie aos requerie-

As elaicións anteriores foron im- mentas . do políti.co de Forcarei. 
. pugn~das polos coágas aducin- · Este desconcerto e nervosis-
do un fraude no voto por correo. mq de CG está senda aproveita-
Agora o descenso ·rexistado en- do por un PNG que pc;irecia acp-
téndese por alguns djríxente·s.de rralado e que cornezou unha po-
CG como un fracaso, que queren lítica d~ expansión, · con "opas 
é:arregar nas costas de X.' Luis hostís'( contra o CDS e mesmá-
Barreiro, _que estivo apoiando mente c·ontra CG. · · 
.persoalmente ao candidato. O problema é que teñen que 
. Este' sério r:evés · prodúcese conviver na Xunta. O · 

unha semana despois de coñe- A.E. . 

.• 
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Con Giancarlo. Parretti ·e De .. Bene0etti á frente· 

O.· capitill italiano 
entra no Estado español da man· do PSOE 
Os empresários de orixe italiana avanzan por Europa. Tamén 
no Estado español, con Parretti e Benedetti cos seus grupos 
financeiros teñen ·topado un excelente caldo. de· cultivo. O · 
intento de entrada no grup9 Zetae a urbanización de terreas 
en Formentera teñen sido alguns dos pasos máis cercanos 
no tempo. A venda de dous millóns e médio de metros 
cadrados de terreo da llla de ~ormentera -un cinco por 
cento da sua superficie total- ao grupo financeiro 
luxemburgués lnterpart, presídido· por Giancarlo Parretti, por 
parte de Abel Matutes, comisário europeu e eurodeputado 
de Alianza Popular, impliéa e salpica nas suas derivacións 
ao dirixente socialista.Txiki Be.negas, cuxas relacións co 
dirixe/nte aliancista foron silenciadas na prensa nos últimos 
meses. 

Xa vai para un ano desde que 
Abel Matutes venciera ao grupo 
financeiro luxemburgués lnter
part que dirixe G. Parretti, ·QS te
rreos vendidos son os coñecidos 
por Can Marroig, Punta Pedrera 
e S'Estany des Peix, uns dous 
millóns e médio de metros ca
drados dun total de 85 Km2 e o 
investimento previsto de 30.000 
millóns de pesetas para construir 
un complexo de alto standing de 
10.000 prazas con campos de 
golf, apartamentos e en definitiva 
turismo de élite con importantísi
mas consecuéncias ecolóxicas e 
sociais para unha illa que ten no 
inverno 4.000 habitantes e que 
na temporada de verán acada 
unha povoación boiante de 25/ 
30.000 habitantes. 

evitara que os terrees agora ven
didos fosen inCluídos nunha 
"zona de especial protección". 

Parretti e a Internacional 
Socialista 
Parretti é un dos exemplos máis 
acabados do novo empresariado 
europeu, ligado ao poder político 

. da social-democrácia. Executivo 
agresivo, cunha rápida ascen
sión no mundo das finanzas ten 
sido procesado xa duas veces 
por negócios pouco claros. En 
San Marino acusado de cometer 
irregularidades nunha ampliación 

· de capital e en Roma foi arresta
do en Febreiro do 1987, acusado 
de exJorsión, falsedade e apro
priación indebida. Membro do 
Partido Socialista Italiano e ami
go de Bettino Craxi , accionista 
de Le Matin, diário do PS fran
cés, investidor privilexiado e pro.:. 
texioo pala administración socia
lista española, segundo alguns 

Abel Matutes 

IS!AD0/7 

Visita dun. 
representante. 
do Polisário 
"Naveg.ar con bandeira marro
quina en águas saharauis é con
-verterse en obxectivo militar. Se 
un barco navega · nas nasas 
águas. sen esta enseña 'estamos 
dispostos a garantir a sua seguri
dade". Este· critérío exposto polo 

- representante a Frente Polisário 
para o estado español e Portu-· 
gal, Hach Ahmed, aos represen
tantes de Alianza Popular da Ga
liza durante a sua visita a Santia-

, go, rectificaba un malentendido 
histórico orixinado palas agre
sións a barcos pesqueiros gale
gos en águas do Sahara Occi
dental. 

Ao . longo élunha semana, du
rante a sua primeira visita á Gali
za, o representante da Frente 
Polisário mantivo entrevistas con 
diri)\entes do PNG, EG BNG,· 
CDQ. e out ras· forzás poi íticas e 
organizacións xuven ís, asi como 
con representantes · ~fas centrais 
sindicais CXTG, INTG .e CCOO. 
tamén cambiou impresión con 
representantes da UXT. 

Hach Ahmed foi recebido asi
, mesmo polo Conselleiro de Cul-

Formentera ten ademáis im
portantes necesidades de in
fraestrutura: a consecución da 
liña de ferry, o problema do 
abastecimento de água potabel 
e de saneamento, ampliación do 
porto, etc. e ao proxecto lnter
part oponse non só o axunta
mento senón tamén os peque
nos empresários de hostelaria da 
illa que enfrentan o monopólio 
das llles por parte de Matutes. 

·- circos' introducido através das in
~luéncias de Txiki Benegas, que 
xa ten sido ligado a operacións 
pouco claras con Abel Matutes. . ma,. ... ) cunha oferta de 4.000 mi

llóns ·que re.>ffiitou Aséns!o, que 
.ten magníficas relacións co 

tura da Xunta da Galia,. Alfredo 
PSOE através de Sarasola, o em- Coride, polo' rector da Universi-
presário amigo de Felipe Gonzá~ dade. Carlos Pajares Vales .e por 

A oposición política na illa é 
praticamente unánime. Desde o 
Axuntamento até os partidos 
PSOE, AP e CDS na illa, e unha 
ampla mostra de organizacións 
cidadáns, teñen conformado 
unha Coordenadora de Entida
des Cívicas, calificada por Gian
carlo Parretti en Corriere della 
Sera como "un pequeno grupo 
de ecoloxistas radicais", declara
cións respondidas por Francesc 
Ferrer, da Asociación de Empre
sários Hoteleiros, "a ver que te
rnos nós de ecoloxistas radi
cais". 

Abel Matutes, auténtico dono 
da vida económica de Eivissa, xa 
prevera oposición, e através 
dunha moción conxunta de AP e 
Unió Mallorquina apresentada no 
1984 no Parlament de les llles 

estado crítico 

Os negócios cle Parretti estén-· 
' dense, co seu sócio Florino Fiori
ni con control de empresas fi
nanceiras en Xenevra e Luxem
burgo. Comprou a cadea de ho
teis Melia e voltou vendela un se
mestre despois con 5.000 mi
llóns · de pesetas de beneficio. 
Comprou tamén ao Fondo de 
Garantia de Depósitos do Estado 
español a empresa Renta lmobi., 
liária, que se ten convertido en 
centro de ºtoao tipo ·de opera
cións especulativas imobiliárias. 
Entre os homes de confianza de 
Renta lmobiliária figura o Mar
qués de Mondejar xefe de proto
colo da casa real española. 

Parreti, a maiores, ten intervida 
unha empresa denominada Sea
sa, que comprou un importante 
paquete de accións de Banesto 
e hai uns meses quixo facerse co 
control do grupo Zeta (lnterviu, 
Tiempo, El Periódico, Panora-

lez. O altos cargos da vicepresidéncia 

Pianelli· e· Guerra 
A partir da 11 Guerra Mundial, os partidos socialistas. ou socialde~ 
mócratas europeus acentuaron o seu papel de defensor~s ' do 
sistema capitali~ta, na dobre vertente de xestores eficaces e de 
amortiguadores da Joita de clases. O PSOE foi o ~ltimo ·en inGor
porarse a esta tendéncia, pero tomouno con entusiasmo. A in
fluéncia de Parretti nos circos de influéneia de Madrid, como 

. antes nos de Roma e Paris, con'stitué só o último ·capítulo, polo _ 

do Governo galega ff da Conse
llaria de Educación. Celebrou ta
mén entrevistas co Alcalde acci
dental de Vigo e representantes 
de institucións galegas. . 

Ademais de pronunciar confe
réncias en Vigo, A Coruña, Ferrol 
e Compostela sobre a sitaución 

1' política diplqmática do Saha(a 
baixo ocupación marroquina, 
Hach Ahmed presidiu a constitu
ción da Asocación galega de 
Axuda ao Sahara -e fixo un cha
mamento aos concellos da Gali-

d.e agor.a, dunha história qu~ comeza xa hai üns cantos anos. · 1
• 

Tamén se poden incluir aqui as relacións pouco aclaradas en- · 
tre .... o vice-presidente Alfonso Guerra e o industrial Orfeo Pianelli, 
destacado membro do PSI, procesado e condenado en Roma 
por fraude e estafa. O início das dificuldádes das empresas de 
Pianelli en ltália e no Estado español van coincidir con importan
tes caídas de xefes da méfia, un duro golpe ab narcotráfico mun
dial -o máis extraordinário negócio actualmente- e o tráfico 
ilegal de armas. Hai uns anos uriha solicitude de investigaCión 
no Senado español sobre Pianelli apresentada ·polo eleito sena
dor catalán Rahola, foi arquivada sen máis explicacióris. O 

segue senda aos· cuarenta non ten ca-

za e ás institucións galegas en 
xeral para que ·se sum·en á inicia
tiva que permitirá a grupos de 
nenos saharauis pasar turnos de 
vacacións na Galiza. 

Todas as persoas interesada~ 
en colaborar coa Asociación Ga

. lega de Axuda ao Sahara poden 
dirixirse á sua sé provisória Gar
cía Ba.rbón 30-2° esquerda. O 

Tal como eran 
A pique de cumprir-se vinte anos des

de o mítico Maio do 68, a clase poHtica 
felipista anda ·a prep~rar a obrigada co
memoración do singular aniversário. 

beza". · 
O labor de mixtificación da' história 

-sofre alguns atrancos por mor de certos 
~abitantes . do aparello estatal español. 
E o caso, POf ,,exempto., de José Amedo. 
Para os que tivemos ocasión dé velo. 

mesmo desttnó. histórico a polici.as que \ 
nunca abando'naron os seus princípios 

_con alguns.dirixentes da xeración do 68 
que coñeceron no seu próprió carpo as 
cualidades deses funcionários do Esta-XESUS VEGA 

R esultaria pretencioso, neste de
rradeiro "Estado crítico", tratar 

"' de facer un balance debidamen-
te sistematizado sobre ·o "estado" do 
Estado. Este ·comentarista era conscie~
te, desde o primeiro artigo, que o Esta
do español -como fenómeno hi torica
mente determinadó- ia sobreviver a 
esta modesta sección. Permita-se-me; 
en todo caso, un diagnóstico de síntese 
sobre a saúde do devandito Estado: non 
é a Arcadia feliz que pregoan os enea-: 
rregados eta "agit-prop" oficial pero . 
tampouco atraves~ unha situación que;, 
requira un cambio enér:xieo nos méto- . 

. dos de dominación. · . 

· Irnos asistir á cerimónia beatificadora do 
suposto pasado revoluclonárlo de mi- · 
nistros, conselleiros e directores xerais 

.ao tempo que escoitaremos falar, explí
cita ou implicitamente, da liña de ·conti
nuidade e coeréncia que un~ a atitude 
contestatária de ante co labor ministe
riql de hoxe. Os que podan qemqstrar 
que estiveron err Paris ou nas cabecei
ras das manifestacións estudantis da 
epoca procuraran convencer-nos de 
que a stJa · militáncia socialdemócrata 
actual é a versión actualizada da filoso
fia rupturista que se respirába no seo. 
·daquel movimento. A falta de mellares 
.argumentos acudirán aos vellos tópicos 
de sempre: "quen aos vinte anos non é 
revolucionário 'non ten corazón; quen 

-actuar directamente · nos últimos anos 
da década dos sesenta non restJlta difí
cil lembrar a imaxe da sua figura chl!les
ca entrando na Facoldade de Económi
cas da Universidade bilbaína, exibindo 
provoéadoramente unha pistola e reti
rando con alevosía os habituais carteis · 
propagandísticos. Aquel Amedo apare
·ce, agora, · nalguns sumários- xudiciais 
como principal sospeitoso _de ter dirixi
do vários atentados dos GAL. Amedo é 
unha desas pistas qÚe invalidan a coar
tada- da ruptura co pasado. Amedo é a 
demostración máis próxima de que a re
forma do franquismo cons~guiu unir no -

do. · 
Antes de que nos invada o · "reviva!" 

do "tal como éramos" haberia que pedir 
uriha variación semántica pa~a os titula
res periodísticos. Que digan: "Tal como 
eran". Como eran e como son. Amedo, 
F. González, Martín~i Torres, Abel Ca- . 
batiera. ·Pérez Touriño,· Alvarez Areces ... 
Todos. Üns e outros. · 

Non podo reprimir un último oesexo 
~ntes de pór o ponto final a esta sec~ 
ción. _Que o $r. ministro de Transportes 
se digne explicar a relación existente 
entre os 1 00 dias que tardou en chegar 
a Fisterra e ,a coñecida consigna do 68 
par:isino: "sexamos realistas, pidamos o 
imposíbel". lso. Sexamos realistas·. D 
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A Unión :Soviética é un dos 
paí-ses máis multinacionais 
do mundo. Desde hai máis 
de· seis décadas conviven 
no seu território máis de· cen 
pavos e grupos étni~os. 

· Destes, 52 cantan con máis 
de 1 oo mil _habitantes 
constituindo un 99.4 por 

o seu 65 aniversário, canta ·. constitución e cuxas . autónomas. Todo isa 
con 53 forniacións territoriais fronteiras no poden n:iudarse garante a igualdade .de 
e naéionais que constituen $en o seu. t:onsentimento, e . din:~it.os e contribue a ·que os 

. cento da povoación total do 
país. A Unión Soviética, que 
en Decembro . último .cumpliu 

un 98 por cento do to1aJ do 18 formacións nacional- . . pavos exerzan o seu direito . 
país. Deles, 35 son estados estatais que incluen 'rexións á auto-determinación no 
nacionais ·que posuen a sua autónomas e. comarcas marco dún estado Único. 

. . . 

Máis de cen pavos dife'rentes conviven na URSS 

·A perestroikci deixou -á vista 
problemas entre . as nacionalidades soviéticas 
É natural que sexan moi actuais 
para a URSS os problemas Qon-

. cementes á convivéncia interna
cional. Grácias á · permanente 
atención qu_e o partido dirixente 
presta a este tema conseguíronse 
moitos éxitos nesta esfera: foi· li
quidada a desigualdade nacional 
própria da Rúsia zarista é asegu
rada a igualdade de todos os pa
vos e grupos étnicos da .UR.SS,· 
fenómeno que supón que os pa
vos acaden un nível económico e 
cultl.líal máis ou menos igual. F.oi 
unha tarefa extraordinariamente 
difícil que· se pudo solucionar grá
cias ao internacionalismo dos tra
balladores rusos. Os rusos que 
vivfan tamén en condicións ·eco
nómicas dif íceis prestaron a sua 
axuda desinteresada a outros po-

de relacións entre nacionalidades 
comd pretexto para d~sat~nder o 
proceso de desenrolo destas re- · 
lacións, Estas persoas non que
ren :ent~nder que a solución · do 

didos . . 
Nos anos 60 e 70 existiu un a 

forma r:noi específica de enfocar 
esta· esfera delicada. Nesa época 
soíase calar os fenómenos e·ten
déncias negativas qué se máoi
f estaban nas relacións . entre na-· 
cionalidades, Mentres que non 
se deixaba de brindar polo inter
nacionalismo e a amizade entre 
os povos .. En vez de estudar o 

social contribuían a agravar o 
problema de relacións entre na
cionalidades. · 

comarcas para · desenrolar as 
tendéricias de nepotismo e favo
ritismo. Alguns dirixentes apro-

.. problema- das nacionalidades su
pón que foron liquidadas as rela
cións de desigualdade entre os 
povos pero que se mantiv~ron as 
diferéncias nacionais entre estes. 
'Pero de · existir estas diferéncias 
seguen a existir os específicos in
tereses nacionais, intereses que 
r.equiren ser considerados e aten-

·problema ocultábase. Os fenó
menos · de estancamento obser
vados nas esferas económica e 

O proceso de'.transformacións 
e · a democratización traoscorri
das na sociedade puxeron ao nu 
vários fenómenos inesperados
nesa esfera. Houbo dirixentes de 
nível local ·que trataban de apro
veitar a política orientada a am
pliar os direitos, a iniciativa e a 
independéncia das repúblicas fe
deradas e autónomas, rexións e 

veitaron a confianza e a estimu
lación da sua xestión económica 
autónoma, da sua política de ca
dros autónoma, asi como aten
ción aos cadros nacionais como 
direito a· administrar incontrola
damente (desde arriba e desde 
abaixo) rexións, distritos e ainda 
repúblicas inteiras. 

As terxiversacións da concei
ción de democratismo e interna
cionalismo provocaron as arbi
trariedades observadas en Uzbe
quistáñ, Kirguizia, Kazajstan ou 
na República autónoma de 
Bashkiria (que forma parte da fe
deración rusa) e cometidas polos 
seus ex-dirixentes· que se apro
veitaron dos seus cargos para . 
conseguir os seus fins ae lucro. 

. vos para contribuir ao seu desen
rolo.._econórilico. Por exemplo, a 
meados dos anos ·20, período no 
que remataba de restaurarse a " 
econoinia destruída pola guerra. 
civil, a diferéncia que distintas re-

. xións económicas rexistaban en 
canto á produción bruta per cap( .. 
ta era de 38 veces. No 1940 este 
índice non sobrepasaba 4.1 ·ve
ces. Hoxe xa non se observan 
este tipo de diferéncias e o nível 
de vida da povoación é pratica.:. 
mente o mesmo en diferentes zo
nas ·do país (a excepción, por su
posto, das condicións xeográfi
cas). 

As diferéncias nacionais 
mantéñense 

Porén o que a Unión Soviétic;a 
teña solucionado o· problema de 
relacións entre nacionalidades 
non quita o que surxan . proble
mas nesta esfera. Hai. no naso 
país que·n se inclinan a interpretar 
a situación configurada · na esfera 

. CESAR CUNQUEIRO 

É coñecida a comp.lexidade étnica da 
Unión Soviética, a sua enorme diferencia- · 
ción lingüística, . cultural, relixiosa. Com
plexidade, · tamén., .dos asentamentos no ; 

OS QUERIDOS ARMÉNIOS 
DE OCIDENTE. 

espazo xeográfico dos seus diferentes po- do nacion,alismo turco ("a pátria dos Tur
vos, espazos imbricados e que se solapan cos non $ Turquía nen 0 Turquestán se
até a tortura· e que se tráduz no plano po- · nón un ímenstJ. território, o Turán", quer Gli
lítico por unha rica estrutura. de repúbli- cer, ·a banda turtófana da Unión, desde o 
cas, .rexións e _ distritos (a máis · catíva re- Cáucaso até 0 Ártico). · 
xión autónóma acha-se embarazada de Recoñecida plenamente a lexitimidade 
distritos autónomos, fan pensar nesas das nacións na Unión,, abandonadas cer
monecas rusas que con~eñen · outras, tas ideias da época briesnevriana sobre a 

· sempré máís pequenas) e pala existéncia desaparición das nacíóns e_sobre..: a sya 
de fortes minorías nacionais nos diferen- · fusión nunha nación soviética, sen.eníbar:
tes níveis desa xeografia política. L)nha gQ non é sempre doada e harrñó'nl osa eSá. 
memória histórica, ·ás veces terr-ível, enga~ convi.véncia de nacións tan diferentes e ás 
de o seu peso, xurdida dunha convivéncia veces xurd.en conflitos que poden acadár 
sec1.:1lar nun ·éspazo que comprenqe unha unha grande intensidade. . 
grande parte de Eurásia, desde o Báltico Exemplos recentes son os dos países 
e Europa Central até b Pacífico. baltos, os do Kazast~n. os do Cáúcaso. 

· · Cómpre recoñecer que o mar~o estatal . - . . 
spviético foi e é uri factor decisivo· na pre- . ~' se como xa ten_o. esc_nto neste sema-:-
servación dos constituintes esenciais das n~:i.ric;>, o estado sov1et1.c_o ~ un factor .-esen
nacións que· abranxe. Uri magnífico logro · cial de -~~z e de equ1l1bno ~? continente 
histórico, non sempre froite dunha evolu- euro-as1".lt1co e ~ sua evoluc1on non pode 
ción rectilínea e ·non sempre ' isento de ser co~s1derada.illadamei::it~ d? do~povos . 
erros e de sorribras pero que ·comeza coa europe~s, nur:iha fecun~51 interacc1on que 
concesión da independéncia· a Finlándia · presupon o · fin da pollt1ca de ~locos en 
por Stalin e amasa ·hoxe a plenitude pluri- Europa, t~l.es conflitos son vistos con 
. nacional da URSS. A "pax romana" do es- preocupac1on por todos aqueles. 9ue tra
tado soviético garante o equilíbrio xeopd- ballan pola paz e pola . cooperac10~ .e.~tre 
lítico de povos da máis diversa magnitude os pavo? . . e que consideran P~l?Pt~na a 
e de diferenciadas problemáticas, facendo con~truc.:ion . dun marr,? de relac!c:ins in~er
deles un conxunto coerente ao tempo que . nac;:~onais . qu.e gara~ta a e~t~~ilidade da 
os - protexe das ambicións dos viciños, U~i.on Sovi~t1c? e ene cond1c1on~ ~empre 
moitos dos· cales non son precisamente · mais. favorabeis para. a desapanzon 9os 
un modelo no respeito ás realidades pl.uri- confhtos expresados. 
nacionais e ·ás .minorías nacionais dos Non obstante, é típica 9- reacción dos 
seus estados. Lembremos o xenocídio políticos e dos meios de comunicc;i.ción de 
dos ~ríflénios polos turcos, as ambicións · Ocidente diante das dificuldades nª con-

"!Stas MEIOS 
'OCCIDENTAIS' NON LLES 
IMPORTAN AS NACIÓNS 
DA URSS SENON COMO 

.FACTOR DO SEU 
. · :OEBILITAMENTO" 

vivéncia dos povos da URS$. E mesmo 
se non hai coñflitos son imaxinados no fu
turo. Botan as cantas da leiteira sobre os 
dádos demográficos soviéticos·, que ledí-: 
cia se os eslavos teñen menos tillos que 
os turc·os, se os musulmáns sérán cen mi
llóns na URSS no ano dous mil, se os ar
m'énios, os cazacos ou os letóns causan · 
dificuldades ao 'poder soviético, No fondo 
xaz o desexo do esnaquizamento da 
Unión; cobiza-se o fin da URSS, "O impé
rio esnaquizado" é o título. dun livro famo-. 

. so . 
Ocidente: Un puro conceito ideolóxico. 

Del forman parte ouh milagre. da. livre em
presa! Taiwan, Xapón e Sul Corea. E son 
·precisamente eses estados "ocidentais~' 
incapaces de asimilaren aos negros e aos 

·~ispanos ou á emigración norte-africana 
ou turca, defensores do monolingüísmo e 
do centralismo, sen respeito á pluralidade 
multina_cion'al de moitos deles, que ás 
suas fninorias as teñen en re'servas (os 
Sioux na U.RSS terian direito a unha repú-

Manilestáronse asimesmo al
guns outros problemas. A cre
cente abertura democrática, a 
crítica de fenómenos de defor
mación e dos métodos de admi
nistración burocráticos ao igual 
que a revelación doutros defec-

- tos provocaron nalgunhas per
soas tendéncias separatistas, 
aspiración a un isolamento no 
marco do seu ·grupo étnico. Os 
elementos extremistas e nacio
nalistas tratan de transformar os 
crecentes sentimentos nacionais 
e patrióticos orientados a elimi
nar os fenómenos negativos en 
aspiracións de carácter egoísta. 
Récorrendo á desinformación e a 
falsos rumores, dita xente tenta 
facer desaparecer a conciéncia 
internacionalista dos traballado-

.. res de certas rexións do país. 

BRONISLAV ZADARNOVSKI 
(candidato 

a doctor en História) 

blica ou a unha rexión autónoma) ou que 
lles fan aprender unha história allea ("os 
nosos devanceiros os galos", que recitaba 
o r.ieno africano) é precisamente ese Oci
dente o qu.e canta con satisfacción os 
mortos do Cáucaso ou a fecundidade das 
parellas eslavas. A eses políticos e a eses 
meios "ocidentais" non lles importan as 
nacións da URSS senón como factor do 
seu debilitamento. Que eses povos logo 
de "desfeito o impérlo" sexan presa doa
da de conflitos xeralizados ou caían nas 
gapoupas dos veciños é secundário. E ao 
mellar é un espácio a gañar p·o10 inglés, 
polo dólar e pola cocacola. A mesma ex
presión "Europa até os Urais" traduz ese 
desexo de amputación da URSS porque. 

' pe~gunto eu, que pasa co território desde 
os Urais ao Pacífico? Ou será entregado 
nun fideicomiso civilizador a ese Ocidente 
que desde 1917 teima na destrución da 
UR.SS e que pensou a~adar · co ataque . 
nazi de 1941 . 

A sim-patia profunda pola Unión Sovié
tica xurde da convición dun comun desti
no · dos pavos do continenté (en sentido
xeo-político) euroasiático. Entre eles ato
pamo-nos . os européus que .descobrimos 
o noso futuro, non nese conceito impe'ria-· 
lista e ideolóxico de Ocidente,. senón no 
noso esencial componente euroasiático 
que .nos vencella a unha imensa teoría de 
povos mergullados nunha história comun 
desde_ a · noite dos tempos, história que 
hoxe pasa polo desmantelamento da polí
tica de bloco's e- .pola converxéncia no 
continente, pacífica e harmoni.osa, de na-

- cións. plenamente emancipadas que tecen 
.conxuntamente un porvir feíto de felices 
intercámbios_, de reqípro9as influencias, 
de aportacións -singulares d,os povos eu
roasiáticos. D · 
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Sindica~os nacionalistás 'e estatais dispútanse 
a hexemorlia eh Astaho · · 
O movimento sindical ·galego 
tén nestes .primeiros meses 
do ano, o ponto de mira 
nunha grande empresa da 
ria de Ferrol, que noutrora 
chegara a empregar a perto 
de dez mil traballadores, e 
que hoxe conta cunha 
plantilla de en activo de 
2.200<· operários. En Astano 
debátense distintas
conceicións sindicais en 
torno ás mesas de 
negociación que se deben 
defender, e aos contidos a 
tratar neses cont~ctos. 

As discrepáncias no estq.leiro de 
Astano separan aos sindicatos 
nacionalistas dos estatais. Sairon 
á luz pública nos primeiros dias 
do mes de Febreiro, despois de 
que Comisións Obreiras entrara 
na comisión de seguimento da 
reconversión, pero veu motivada 
nun primeiro momento polo ca
rácter da mobilizacións. Era o 
dous de Febreiro, ás oito da 
mañá na habitual asamblea de 
excedentes e regulados. O presi
dente do comité de empresa, Es
teban Vázquez, subiuse á vella 
mesa de traballo que fai ás veces 
de púlp'lto sindical e afirmou que 
ese dia non ia haber mobiliza
cións porque as centrais sindi
cais non chegaran a un acordo. 
Acto seguido tomou a palabra o 
secretário do comité , Emílio Sa
lorio, (CXTG) quen desmintiu as 
afirmacións de Esteban, indican
do que si habia mobilización 
acordada, e que esta consistia 
en realizar unha marcha a Ferrol , 
coa rñaquinária pesada do esta
leiro, tal como se fixera no ano 
'84. Salario manifestaba que esa 
mobilización estaba xa fixada 
pero que Comisións Obreiras bo
tárase para atrás a primeiras ho
ras da mañá, afirmado que esa 
"mobilización dura" deberia 
agardar a que se coñeceran os 
resultados da comisión de segui
mento da reconversión que na ' 
tarde anterior se celebrara en 
Madrid. · 

Teoría das duas tazas 

to contrastada con un : análisis 
concreto de las diversas situa
ciones que concurren én el sec,
tor de la C: Naval, manifiesta su 
firme voluntad · de avanzar en eP 
objetivo de conseguir un sector 
equilibrado industrialmente, sol-

~ vente economicamente y conso
lidado desde el punto de vista 
del empleo". O mencionado ane
xo 11 da acta 44, recolle nas suas 

· liñas toda a política de reconver
sión · deseñada no ano 84, polo 
que· os sindicatos nacionalistas 

: acusan a Comisións de ter acei
tado as medidas ás que se o'pu
xo no ano menqonad9. Segundo 
o dirixente da vXTG Xosé Diaz, 
ao nori querer CCOO unha taza, 
o Ministério fíxolle tragar con 
duas. ' . 

Mentres, os dirixentes de .Co
misións de Astano aseguran que 

· eles non renúncian a estar en 
nengunha mesa negoci8dora, e 
negan que pa~a entrar. nesa co:.. 
misión de Seguimento aceitaran 
a reconversión. 

Futuro industrial ou . 
cobertura das vacantes 
Pero as discrepáncias ríon se re
ducen á preséncia nun .ou noutro 
fdro negociador,_ pois a INTG e a 
CXTG insisten en que o crucial' 
para Astano é 'defender a sua 
vó1ta á construción de buques á 
vista da crecente demanda mun
dial,' e non negociar o tanto por 
ce_nto de repesca de exceden~es 
para .compensar as baixas pro-

· ducidas: - por pre-xubilacións. 
Noutras palabras, trataríase de 
negoéiar o futuro industrial da 
factoria, para garantir o traballo 
do '.lolumé total dos traballado-

. res, ou ab_ocar a.Astano a un pe
che a curto ou 'médio prazo. 

Todas as centrais sindicais 
presentes en Astano, aprobaron 
un documento no que se,esixe a 
volta á construción de buques, e 
os próprios membros de · CCOO 
aseguran que continuan a defen
der ese futuro industrial, e que 
non asinarán nada que vaia en 
contra dese acordo do conxunto 
.do comite de empresa. 

Algunhas fontes relacionan ·a 
entrada de cedo na comisión · 

ATRACCIÓN FATAL 
Saía eu de ver a reaccionária película norteameri
cana cuxo título encabeza estas liñas, e quedei
me matinando cos paralelismos-que se poderian 
facer relacionando esas duas palabras .coa vida 
sinical dos últimos meses na Galiza e en todo o 
Estado español. · 

De "atracción fatal" se poderia calificar a mari
daxe que viven os sindicatos CCOO e UGT, ain
da que pondo-o acento no-seundo termo, pola 
consecuéncias funesté;ls que para os traballado~ 
res vai traguer. A hora de examinar as suas cau
sas, ademais de ter en conta a histórica e natural 
atracción que os dirixentes do CPE sofreron pa
las "bses obreiras do PSOE" haberia que valorar 
a sua ilusión por introducir nas filas social~stas a 
máis mínima discrepáncia, ainda que sexa a cos
ta de renunciar aos princípios próprios: 

ou a contestación da poi ítica das centrais esta
ta is en Astano ou. Euskalduna, son indícios que 
poden indicar t::1n fito_no movimento sindical do 
estado, e que qui?:á supoñan o comezo dun de 
clive ao que non poderian sustraerse as centrais 
maioritárias. 

De "atracción fatal" poderia éaljficarse, tamén, 
as relacións que ultimamente manteñen O$ dous 
sindicatos nacionalistas (INTG e CXTG) ainda que 
nes-te caso pondo o acento no primeiro dos ter
mos . . 

A finais do ano 86, e respondendo á pergunta 
dun locutor radiofónico, un voceiro da CXTG de 
Astano afirmaba que se os nacionalistas· acudi
sen unidos ás eleici(ms, serian a prirrieira central -· 
da Galiza. Hoxe en Astano os traballadores recia-

. de seguimento; co cámbio p·ro
ducido na federacjón do metal 
deste sindicato ·a finais do pasa
do ano, cando o sector denomi
nado por aquel eriton "xerardis
ta" arrebatoulle aos "carrillistas" 
o control da federación do metal 
do sindicato, situando á frente a 
lgnácio Fernández Toxo. Pero ·o 
dirixente "derrotado" Juan Igna
cio Marín · nega este extremo, e 
afirma que a nova maioría ace1-
tou todos os postulados defendi
dos anteriormente polos do Par
tido dos Traballadores. 

Fábrica de Vjdro, 
ou do Papel? 
As diferéncias entre sindicatos . 
nacionalistas e estatais tamén 
xurden á hora de talar desa fac
toria .de vidro que anúncian, día 
si dia tamén, os diferentes .,ocei
ros· gubernamentais. 

Ainda· sen un pronunciamento 
claro, tanto Comisións Obreiras 
como UGT pareceñ apoiar a ins, 
talación dea tactoria en -terreas 

· do mesmo Astano, por entender 
que a mesma non implicaría nen
gunha traba para o proceso pro
dutivo do estaleird. O dirixente 
da INTG Francisco Allegue, che
gou a talar nunha asamblea que 

_ este ·apoio poderia vir dado por -
· vinculacións do Partido Comu

nista Italiano coa Sociedade Ita
liana do Vidro~ 

Especulacións aparte, os sin
dicatos nacionalistas temen que ' 
a hipotética instalación desa fac
Joría supoña un primeiro paso na 
venda por parcelas de Astano. 
Dicia Emílio Salario, da .CXTG, 
que a intención era cambiar unha 
factoría de 4.000 traballadores 
por outra de 400. 

Mentres, o Concello de Fene, 
con maioria do BNG, non que
dou calado, e xa ofertou terreas 
alternativos para a instalación in
dustrial fóra das dependéncias 
de Astanci, . sen que o ofereci
mento tivera polo momento res
posta algunha. 

Pero fontes cercanas aos con
tactos galegas da Sociedade·lta
liana do Vidro, aseguraron que a 
factoría non · se instalaria en 
Fene, e' especularon coa posibili
dade oe que se estexa instru
mentalizando esta posibilidade 

· para dalgun xeito, frear as mobi
lizacións dos traballadores de 
Astano. Nos últimos tres anos fa- ·· 
louse reiteradamente dunha fá
brica de ordenadores (Coingasa), 

A saida coa maquinária foi a faís
ca que fixo prender o lume, pero 
o descontento dos nacionalistas 
viña xa do momento mesmo da 
entrada de Comisións Obreiras 
na comisión de seguimento da 
reconversión, pois na ·mesma so
licitude de entrada afírmase tex
tualmente: "CCOO después de 
una lectura del anexo 11 del acta 
44 de la CÓmisión de Seguimen-

Pero non é menos verdade que esta "atrac
ción" provocou xa ccinsecuéncias fatais para os 
protagonistas do cándido enamoramento. Asi o 
resultado do referendo da Banca, as mesmas 
ele.icións sindicais no ensino e na función pública, 

_ man a unidade da INTG e da CXTG, para contar 
cun sindicato forte co que oporse á política de 
renúncia á defensa da indústria galega, que ·au
tras centrais levan á práctica en aras dunha soli
dariedade mpl entendida, ónde. sempre leva to
das as de perder Galiza. _ . O 

· ·de vivencias prefabricadas (Eu
roinde) e doutras moitas pero ao 
final, todas elas msultaron ser de 

Con Raralización case total 

Primeira folga na AdminiStraCión autonómica 
Os días 18 e 22 de marzo 
tivo lugar unha folga 
histórica na Galiza ao parar 
por primeira vez a case -
totalidade dos traballadores 
da Administración 
autonómica convocados 
pola INTG, CXT0, CdOO e 
AFIGA, mentres que UGT 
retirábase uns dias antes do 
paro e a CSIF opúñase. 

A Xunta da Galiza é unha das 
poucas admlnistracións . autonó
micas ' do -estado nas que inda 
hoxe no se conta cunha lei que 
serva para organizar e estruturar 
a Función Pública. Este feito trai 
consigo un. gran va:leiro legal 
que, segundo as certrais convo-. 
c~ntes da f<;>Jga dos dias 1 f3 e 22 

de Marzo, utilízase para susten
tar actos subxectivos e arbitrá
rios, que leva ademais a inestabi
lidade no posto de tr?ballo, a 
inexisténcia de carreira adminis
trativa, a falta de gran .parte de 

. mobilidade. para gran parte do 
colectivo, a inxerén_cia de orga
nismos de participación dos 'tra
balladores. 

Consideran INTG, CXTG, 
CCOO e AFIGA que "falta unha 
norma básica que garanta os di
reitos dos traballadores" e na 
que a Administración ten que ba- · 

· sear os seus actos, polo _ql,le . re
claman a aprobación dunha let 
da Función Pública, ainda que se 
móstran contrários ao proxecto 
que ~ctL.ialmente tramita o parla
me.nto · porque noo recolle as 
"mínimas reivindicacións básicas 

" dos traballadores''.. 
Eses ponto$ mínimos son os 

que reivindican na convocatória 
da folga: · 

Recoñecimento do direito de 
negociación colectiva, que · se 
concr'etaria anualmente nunha 
negociació'n coa Administración, 
prévia remisión ao Parlamento 
do proxeéto de orzamento; esta- · 
bilidade no emprego, r~gulando · 
·de xeito minucioso as interinida-
des e arbitrando as medidas 
oportunas pa,ra integrar na Fun
ción Pública que nestes momen
tos está con contrato administra
tivo interino e que garantindo a 
sua estabilidade non leve consi
go situación de priviléxio ou dis-

. criminación. . 
Támén reclaman os sindicatos 

que se cooraene a ·oferta de er;n
prego a todas as ad.ministracións . 
públicas, ademais de esixir un 
sistema retributivo raciona! e 
xusto que recoñeza como princí-

pios o de mantimento do poder 
adquisitivo de salários e pen-

· sións. 
Entre os pontos reclamados 

están tamén a criación dunha 
Escala-da Administración Pública. 
e articulación dunha verdadeira 
ca'rreira administrativa, eliminan
·do a libre_ designación até o nível 
28 inclusive. Asimesmo pronún
cianse pola incorporación· plena 
do idioma galego á Función Pú-
blica. · 

Paralización case total 

Baixo estes presupostos a para
lización dos servícios administra- . 
tivos foi case total, pésie a que,, 
segundo qenúncias feitas polat 
INTG, persoas como o Secretá
rio Xeral Técnico da Presidencia,, 
Pedro Rey, exerceu presións diri
xidas a evita,r qu o persoal a· seu 

. papel. O 
E.S. 

departamento se sumase á folga. 
. O Comité de Folga cQnsidera 

que Pedro Rey coartou un dos 
elireito fundamentais, que é o di
reito á folga, -polo que decidiron 
apresentar unha querella criminal 
por este f eito. 

Pola sua banda a Administra
ción acusaba ás centrais convo
cants de non respeitar os serví-
cios mínimos. · 

Xan Carlos Rodríguez, repre
sentante da INTG, manifestou ao 
respéito ·que eles pedíronlle á 
Administración que decretara os 
Servícios mínimos cando solicf
taron a convocatória de folga, 
"pero negáro,nse a estabelecelos 
pois non querían saber nada 
desta mobilización, polo tanto, 
se non se cumpriron ditas serví
ci'os a respon·sabilidade é exclu
sivamente da Administración": 

o 
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crónica laboral 

A crise. 
·tréinsf erida -
·á Galiza 
En só dous anos 
a econom1a 
galega perdeu 
2.2 pontos a. 
respeito-·da. estatal 
XOSE BARCIA 

O mesmo Conselleiro 
de Economia da Xunta 

· da Galiza recoñecia 
durante o debate dos Orza
mentos, que a Galiza estaba . 
qu~dando · atrás. Faci.a -esta 
reflexión logo de indicar que 
durante 1987 a economia ga-

. lega medrou no 4, 1 % e a do 
estado nun ~% (as últimas 
estimacións falan dun 5,2%). 
O. me~re pode parecer signi
ficativo, máxime se. o cpmpa
ramos con anos anteriores. 
· Na Galiz?, no período de 

1979 a 1983 o PIB (Produto 
Interior Bruto) medrou nun" 
1,9% grácias ao creéi.mento 
do sector servídos, pero. o 
PNB (Produto Nacional Bru
to) facíao no 0% e a r~nda 
galega por . habitante dismi- -
nuia nese tempo no . 0,5% 
como médi¡:i ahual. O que pd
deríamos chamar un periodo ' 
negro que, non casualmente 
coincide co desmantelamen
to industrial, o medre do 
paro, etc. (dados obtidos de 
"Renda nacional de España", 
Banco de Bilbao). 

Orabén, as cifras dadas 
polo Conselleíro, non só se 
deben comparar cos anos 
anteriores, senón tamén coa 
situación· económica do noso 
entorno. Asi é que, en só -
dous anos, 1986 e 1987, a 
economía galega perdeu ~,2 
pontos á respeito dá média 

. estatal (en 1986 Galiza 1,9% 
e o Estado o 3%). Ademais; 
a renda por traballador ocu
pado na Galiza era do 67,7% 
en 1983 a respeito ·da média 
do Estado. Agora esta claro 
que é máis baixa. 

Ademais o medre econó
mico neste último periodo 
esta moi vencellado aos 
grande~ investimentos · non. 
produtivos, · concretamente . 
en infraestrutura (estradas, 
partos, etc.), polo que vai ser 
moi · difícil manter este au
mento nos próximos ános. A 
situación de Madrid, Barcelo
l'ila, Valéncia, Andalucía, efo . . 
é moi . d1stinta .xa que· hai 
grandes investimentos na ac
tividade industrial, cun evi
dente efecto multiplicador. 

O, PSOE, agora tamén · á 
· frente da Xunta, ten unha res
' pons~bilidade total nesta 
. perda de peso económico. 
. por parte da Galizá E algun-

has medidas que tivo que por . 
"; en pr$tica, para mellar disfar-
. zar a trarisferéncia da crise 

. i:\• das zonas industriais a peri
féria (e claro está, priotitaria
mente · á Galiza), demostrá
rons.e, como non podia ser 
doutro xeito, ineficaces (ZUR, 

- etc.~; xa que, na realidade, 
·estábase apostando por pe
char empresas ecónomica
mente rendábeis (ASTANO, 
SIDEGASA, etc.) e mesmo 
por trasladar outras, como . " 
ENFERSA,. ou decapitar cal-

,quer desenvolvimento nos · 
sectores máis dinárfticos e de 
base .(carne, leite, etc.). 

(pasa á pá~ina 23) 

·Acusacións. de connivéncia político-xudicial. 
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O comité de empr~sa .de . Alúmina 
pagou os pratos rotos do Cason 

' •• • l 

, O Comité de Empresa de Alumina-Aluminio pagou os pratos 
rotos do Cason ao declarar a Maxtstratura número 2 de Lugo 
que os despidos foron procedentes,d~sestimando o re~urso 
interposto polos 23 traballadore~ e sentenciando ademáis 
que quedan e$tif)guidos os contratos de t'.ab~~lo e non ha 
lugar a ·indenizacións nen a soldos de tram1tac:0n..: Este fa~lo 
da Maxistratura, d primeiro que no Estado espanol de~p1de 
a ün Comité de Empresa, é consider8=do polos sindicatos , 
como ".un atentado á erase obreira· .. , mentras que os 
traballadores tan un chamamento a todos os asalariados 
para que mostren a sua sol.idaridade. · 

Tanta sorpresa como causou o senténcia con voz temblorosa e 
auto en si, fíxoo o anúncio do evidente nerviosismo: · "desesti-
mesmo. O Maxistrado Ricardo mo o recurso e quedan estingui-
Ron Curie! manifestara un dia ari- dos os contratos de traballo dos 
tes, nunha improvisada roda de 23 membros do Comité de Em-
prensa que ainda non tiña deci- presa como responsábeis da pa-
dido nada e que cando 'o fixese ralizac.ióhn das cubas electrolíti-
xa os cohvocaria, polo que lles cas", que caeu como un mazazo 
pediu que lles deixasen os seus . r:ion só entre os 23 membros 
teléfonos ao segredário. O mes- déspedidos senón entre todos 
mo iles dixo a noite anterior' aos os traballadores e . lugueses en -
representantes do Comité. P~ro xeral. - -
o Maxistrado Ron Curie!' pa~ecia · Todos os presentes coincidían 
ter · tanta presa en · dictar a sen- -en afirmar que era un "ateAtado · 
ténc.ia que o fixo escasas horas . polí~1co á erase obreira galega en 
despois, exactamente doce, de particular e a de todo o estado 
que -o Presidente do Colexio de en .. xeral" · 
Psicólogos compostelano se O Presidente do. Comité de 
desprazase a. Lugo para firmar o Empres~, Anxer Perez (UG1), 
seu informe testifical. afirmou dende un primeiro mo-

As 9,30 da mañán do dia 23 mento que · rion comenzarían. 
·de Marzo, Mércores; soaban os · nengunha acción de protesta ao 
tel~fonos dos xornaJistas lugue- tempo que anunciaba a interpo
ses convocándoos· á Maxistrátu- · sición dun Recurso de Casación 
ra de Traballo Número 2. Horas .no Tribtmal Supremo'. ' . 
antes tíñase anunciado. o peche . 
patronal de Astano e, poucos mi- Onha senténcia pactada? 
nutos 'despois rompianse as· n~-
gociacións entre empresá e tra- Militantes socialistas cualifica-

. bailadores de Sidegasa. dos comentaban q!Je no seu par-
Esta senténcia, feita con " no- tido· xa se tiña conocimento ·de 

turnidade é alévosia" ; segun uñ cal ia seriñan asegurado de Ma-
represent'ante de CC.00., non drid que o fallo ip ser de signo 
permitiu que os afectados ~stive- contrárío .ao actual: que, todo hai 

. ran sequer present~? na ·~eitura . que dicelo, cóntrasta_ no fondo, 
da senténciª~ poi;:>''en mé_dia ho'ra na forma e até na ·posta en cea, 
é jmposioel desprazarse dende A co aut.o dictado pala Maxistratu-
Mariña até a capital da província: ra Número 1- favcm~ble _aos 111 
parece ser qu~ esta fórma de d~~pedidos,que. foron declara-
dala a coñoce~ á opinión pública, dos radicalmente nulos. · . · 
débese a " indicatións políticas", Pola súa · b~nda 'os veciños · da 
coñocedores · xa da senténcia e Costa luguesa . estaban tan 
teniendo algún. ·tipo de protésta. "aplanados", en palabras do 

O Maxistrado Ron Curiel leu a nos.o corresponsal na Mariña, 

os portavoces do goberrno viñe
ron e!'Tiprega!}do sempre" . 

Pala sua banda Manoel Mera, 
Segredario Xeral da INTG, mani
festoulle a A NO'SA TERRA que 
eles non creen ·que o recurso a:o 
Tribunal Supremo vaia ser a úni 
ca via a seguir, nen sequer ·a 
máis efectiva, senón -que van ser 
imprescindíbeis·as mobilizacións 
p·ara abrigar 'á empresa a que 
readmita aos delegados. Denún
cia tamén-o lider sindical o que 
na senténcia d ictada por Ron 

- Curiel non aparezan para nada 

•. l / 

X. Marra 

Hernan Naval , que nin xiquera fa
cian comentarios da sentencia. 
Parecia que todos esperaban a 
que4 se pronunciasen os sindr
catos e o Comité. Esta actitude 

·contrasta vivamente coa produ
cida quince dias antes donde a 
festa foi xeral. 

Quen se mostraban exultantes 
e contentos foron os represen 
tantes empresariais , que si esta
ban presentes. Asi o advogado 
Xosé Antonio Salgado afirmaba 
que eles estaban plenamente 
convencidos de que o fallo lles 
ia ser favorable, afirmando ade-

. máis que se tiña adaptado plena
mente á tese empresarial. 

Membros do Goberno Español 
mostraban asimesmo a sua ledí
cia por un fallo que viña salvar 
de momento, polo menos cara 
unha parte da opinión pública, a 
sua actuación política. O Minis
tro Croissier realizaba unhas de
claracións que aparecían o mes
mo dia de darse a coñocer a 
senténcia na primeira páxina de 
"El Progreso" nas que afirmaba 
que habia que condenar ao Co-

. mité porque eran os responsá
beis únicos do sucedido. Só pre
monición e defensa dos propio 
interés?. 

O comité de empresa 
espera solidaridade 
Antón Casal, membro do Comité 
de Empre9a, manifestoulle a A 
NOSA .TERRA, unha vez remata
da a reunión mantida polos re
presei:itantes dos .traballad9res 
para estudar · a senténcia, ·que 
esperan ver cal vai ser. a reaccjón 
dos sindicatos para ·decidir qúe 
camiño - van seguir., afirmando 
que "este non só é un problema 
de 23 traballadores, senón de 
toda a erase obreira da nación e 
do estado", polo que realizou un 
chamamer.1to "a 1odos ·OS traba
lladores par~ . que mostren a sua 
solidar:idade" afirmando ·'que o 
resultado final e tamén ·as ac
cións qúe l.eve o Qomité, van de
pender do apoio.que teñan. 

No referente á sentencia en SÍ. 
Antón Casal afirmou que "os ár
gumentos son os mesmos que · 

os verdadeiros culpabeis como 
son o Gobernador Civi l ou o De

. legado do Goberno, asi como 
determinados ministros. 

No que concerne á senténCia 
en sí califi couna como moi nega
t iva para o conxunto da erase 
obreira, afirmando que ten como 
finalidade única o buscar chivos 
expiatórios con dous obxectivos 
craros: "cobrar os 16 mil millóns 
dos seguros e amordazar á erase 
obreira para que non continue 
coas suas reivindicacións". 

USO fai fincapé na sua valora
ción no enorme contrasentido 
existente entre esta senténcia e 
a anterior, afirmando tamén que 
é un "atentado á garantía sindi
cal , propiciando a inseguridade 

·xurídica dos representantes dos 
traballadores aos que, de aqui en 
adiante as empresas poderán 
desfacerse deles como millor lles 
pareza" . Anunciaron tamén que 
quedan abertas "espectativas de 
movilizacións". 

Comisions Obreiras coicide 
cos demáis sindicatos ao califi 
car a sentencia como "suma
mente grave para todo o con
xunto de traballadores" e, ao 
tempo que anuncia mobiliza
cións alerta "a toda a erase 
obreira do estado, pois de con
sumarse esta senténcia os dele
gados sindicais van quedar sen 
nengunha garantía xurídica" . 

Afirman tamén que parece ha
ber unha erara implicación políti
ca na sentencia, "que máis pare
ce de Croissier que dun maxis
trado, xa que está en total con
sonancia co pretendida reforma 
da lei de folga". · 

UGT valorará a sentencia 
"despois de estudala permenori 
zada e concienzudamente" ,ainda 
que tamén se mostran contrá
rios. 

A senténcia non di se 
houbo folga ou non 

A senténcia recoñece que existio 
trasgresión da boa fe contrac
tual , polo que considera que os 
despidos son legais,ainda que 
non chega a declarar a existen
cia de folga legal ou ilegal. Limi
tándose a talar de "inatividade 
labroal inxustificada".Entra eso sí 
a definir o dereito de folga,refe
rintlose tamén aos servicios mí
nimos . 

Distingue· entre antes do aban
dono do Galerno do peirao e 
despois. Para o Maxistrado. Ron 

. antes houbo un pacto coa em- _ 
presa, pero logo de cargar os bi
dóns, esquece que o buque Ga
lerno e.inda estaba na· bocana do 
porto .. O único fundamento que 
pudo existir para que permane
ces.en na' sua actitude era o qbo
no das horas non traballadas. Asi 
mesmo entrar a valorar o intento 
de "usurpación de función?" 
acusando aos 23 membros, do 
comité de· coaccións aos traba¡
lladores, que nen demm:¡tra . nen 

. quedou para ' nada patente ' na 
· vista oral. , ·r· ·~' · · 

Comonoecia Manoel Mera:"as 
léfses están feítas segundo a né-
cesidade do capital". o 

' A.E: 
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ENSINO_ 

UNHA i=OLGA '.'IMPOPULAR':' 
.. . - . o . 

A folga convocada no.ensino os dias 9, 10, 16 e 17 de 
Marzo por todas as centrais sindicais tivo unha resposta 

valorada palas distintas font«?s como.masiva, se ben 
resultaria djfjcil precisar a incidencia de ·cada unha das 

convocatorias realizadas por separado por cenrais estatai$ 
e nacionalistas. A perda progresiva de poder adquisitivo nos 

últimos anos, asi como a defensa dun carpo único de 
ensinantes este último ponto reivindicado exclusivamente
polas. centrais de ambito galega foron alguns dos motrvos 

desencadeantes da folga. 

ENRIQUE TELLO 

As fqlgas convocadas por dife
rentes organizacións sindicais no 
ensino non universitário durante 
o mes de Marzo, foron -segundo 
a própria valoración oficial- ma
sivamente secundadas polo pro
fesorado. Tan unánime protesta 
veu confirmar con notória evi
déncia o descontento dos ensi
nantes coa política educativa do 
governo e moi especialmente co 
seu sistema retributivo. 

Durante os últimos anos a dis
criminación retributiva dos do
centes con relación a outros fun
cionários-profisionais da mesma 
categoría e a conseguinte perda 
do poder adquisitivo dos nasos 
salários, son feitos vital e mate
maticamente verificábeis que ób
vian calquer discusión neste sen
tido. A xerarquización en catego
rías económicas e administrati
vas é algo que a imensa maioria 
do profesorado rexeita por en
tender que a docéncia é un tra"7-
ballo onde a función que se de
sempeña é facilmente homolo
gábel para todo o colectivo. O 
deterioro do ensino público é tan 
alarmante que xa resulta difícil 
ver con esperanza a saída do tú
nel no que se topa. 

Sen embargo, faltou tempo 
para que o M.E.C. descalificase 
a nosa folga por "economicista", 
botando enriba do profesorado a 
·unha opinión pública que -por 

certo- rion necesita de especial 
motivación para tacé-lo. Desta 
maneira, o noso teórico valedor 
contribue máis unha vez, e inten
cionadamente, a deteriorar a 
imaxe dun profesorado que so
cialmente apenas merece consi-" 
deración. As léxicas incomodida
des provocadas poi a f oiga agu
dizan o sentimento xeralizado de 
que os profesores somos éausa 
principal da degradación do en
sino ·e suscitan toda caste de 
comparacións entre a xenerosi
dade dos nosos salários, o esfor
zo que facemos e o tempo que 
traballamos. 

Resulta paradóxico e lamentá
bel que nen sequer a Admini~tra
ción considere a condición, labo
ral da nosa profisión descalifi
cando groseiramente unha das 
reivindicacións básicas de todo 
colectivo laboral. Para o M.E.C. 
-€ para o resto da sociedade-
a nosa profisión non ~ un traballo 
senón unha VOCACION que esi
xe un· alto grau de masoquismo 
incompatíbel con calquer preten
sión material compensatória. 

De nada parece servir que te
ñamos perdido un 23,5% de-po
deradquisitivo nos últimos anos. 
Non importa que a xubilación 
sexa dramatica(Tlente agardada 
coa incertidume propria dunh9-
situación de supervivéncia. E 
aleatório que tratemos de tér co
berta a nasa responsabilidatje ci
vil ante un acidente fortuíto en 

Esixen a dimisión 
dos responsábeis do Casan 
A paz de cerca de dous mil 
manifestantes que pedían 
responsabilidades polo 
acidente do Cason, 
convocados por ADEGA e a 
CNOP, na Coruña. perturba
da pola Policía que-teimou 
en filmar aos manifestantes 
sen nengun recato. 
Ao chegar á sede do Governo 
Civil un policía, cámara en ristre, 
rexistaba e almacenaba en video 
as imaxes dos manifestantes, . 
suspndendo a "rodaxe" ao ser 
rodeado pela cabeza da mani
festación. O feito susccitou críti
cas os manifestantes e o recrimi
namento do parlamentário do 
BNG, Xosé Manuel Beiras, ao 
oficial que mandaba as forzas. 
Despois o ·próprio X.M. Beiras 
acudiría á Xefatura Superior de 
Policía manifestándolle ao seu ti
tular, Rodríguez Carballo, que to-

mou posesión hai escasas sema
nas, a sua indignación polo su
ceso. O mando policial calificaria 
a filmación de "improcedente" e 
"inoportuna", excusándose dian- · 
te do parlamentário, que anun
ciou a presentación dunha inici?
tiva parlamntária para clarificar o 
incidente que, por outra banda, 
xa non é novo. 

Ao final a manifestación o pre
sidente de ADEGA, Ramón Vare
la, leu un comunicado no que 
responsabilizou aos governos 
central e autonómico dos custes 
ecolóxicos e ·sócio-económicos 
provocados polo fundimnto do 
Cason, pondo especial énfase na 
ineficácia e escurantismo das 
Administracións e pediñdo . res
ponsabilidades e der1isións. 

·Antes xa fixeran ·un ha parada 
diante da Comandáncia de Mari
ña, onde esixiron tamén respon
sabilidades. D 

.Controla que, algo queda 
O Governo, e a sua policía, teñen a teima de considerar "delin
cuentes" a todos aqueles que se opoñen aos seus plans. ou pro
testan pola sua inoperáncia; até o ponto de converterse, cada 
día máis, nun estado policial. 

A prática de filmár determinadas manifestacións ou sacar fo
tos, non é nova, sobretodo en A Coruña, pero antes facíano sen 
tanto descaro •. ou se escondían os fotógrafos ou contrataban · 

· videos comerciais que ·até se permitían o "luxo" · de entrevistar 
aos líderes políticos como ocorreu nunha manifestación contra 
a extradición dos patriotas bascas. -

Esas fotos ou grabacións son- despois utilizadas, cando é deti
qa a!gunhas destas persoas, com·o elemento acusador. 

Os nacionalistas, para o Estado, son,, d~ facto, persoas fóra 
da lei como se constatá repetidamente e, o 1ntento de "controla
tos" acrescén.tase en épocas conflitivas. Un control que, nun de-. 
terminado momento pode dar paso á represión como xa ten 

· ocorrido .outras veces. · - . B. LAXE 

lugares d0nde conviven mil rapa_
ces entre 4 e 18 anos. Non é fun
damental que .. prelendamos ter 
un traballo estábel nen un desti
no que nos permita acougar. 
Todo isto debe ser vivido con re
signación franciscana para dar 
cumprimento ao sentido "históri
co e vocacional do exercício do
cente. 

Postas asi as causas, talvez a 
Administración debería controlar 
ainda máis o seu despilfarró eco
nómico ·en matéria educativa, 
imaxinando medidas· correctoras 
ql!e reducisen o gasto público en 
educación. Un uniforme para 
profesores; por exemplo, reduci 
ria drásticamente a necesjdade · 
dun gasto en vestuário. Un "ran
cho more militari" no centro de 
traballo, seria medida convenien
te para reducir os gastos de ali
mentación. A institucionalización 
das horas extras, permitiría sen 
dúbida un mellar aproveitaríjento 
dos Centros de ensino e apurar 
ao máximo a capacidade do pro
fesorado. Se. fose o caso-, tamén 
as aulas desertas poderian-se 
acondicionar ·como dormitórios 
que fomentarían unha refación 
interdisciplinar interesante. Che
gados. aquí ... ·para que un salá
rio? 

, Resulta óbvio que as nasas 
folgas --como as nosas vaca
cións (ou quizá por iso)- son im
populares. Pero resulta tremen
damente .sospeitoso que só se 
apele á responsabilidade social 
dos profesores cando p~etende
mos reivindicar desta abrigada 
maneira os nosos direitos labo- · 
rais e prof.isionais. O feíto de que 
esta responsabflidade . teña que 
ser dignaménte compensada, xa 
é unha cuestión bastante mais 
discutíbel. · 

ENRIQUE TELLO-é secretário 
xeral da UTEG-INTG 

ERGA . 

1egalizaaa 
tras quince 

. 1 

anos de ·· 
existéncia· 
A . Dirección Xeral de Política In
terior do Ministério do Interior; 
ven de respostar afirmativamente 
aos trám!tes de legalización da 
organización estudantil naciona
lista Estudantes Revolucionários 
Galegas (ERGA), colectivós d~ 
maior raigame no terreo educati
vo e que fundado en Outubro d~ 
1972 é xa un dos grupos nacio
nalistas con máis antigüidade. 
Déla formaron párte moitos dos 
líderes .actuais do nacionalismo e 
mesmo doutras a·rganizacións 
políticas. 

Os trámites para a legalización 
foran · 1evadós a cabo en · Várias 
bcasións, sen que até agora tive
sen dado resultado posittvo. Os 
impedimentos abal~ron entre ·o 
de ser a 'única organización estt..i
dantil de todo o estado, a 'incl.u
sión de "defectos formais" diver
sos oü ·a inexistencia de · can les 
legais para a_s organizacións es
tudantis. 

Nesta ocasión ERGA, que for
ma parte do BNG, acolleuse á le· 
.galización como organización -
xuvenil. · . 

Os seus es~atutos recén legali
zados polo· Mjnistério do Interior 
sinalan comó ·fins da organiza

. ción ·"a defensa dos intereses 
. imediatos do sector e_ a loita por 
.uriha cultura e un ensino nacinal, 
científico, popular e democráti- · 
co". D 

SOCllDADl/11 

SOPA DE LETRAS -
NO E_NSINO . MÉE)iO 

DUARTE CORREA 

Unha mañá abres o xornal e 
les ~ue ·hai unha c<;>nvocatória 
de folga no Ensino Médio feíta 
por unha · organización; ao 
cabo de tres días no rádib 
Soltan que outras siglas con
vocan .hova folga, e así até 
chegar a cinco ou seis grupos 
distintos. Que pasa no ensino 
médio? · ·.. . 

Despois dun· curso 86/87 
· r:io que os estudantes éramos 

primeira plana e as pancartas 
enchian as n.ias chegamos a 
hdxe, e· a xente non se -inteira 
qe quén é quén. 

o . certo é que se pasou de 
existir unha só organización 
estudantil, ERGA, a atopar
mo-hos con bastantes máis 
siglas, polo que hoxe pode
mos dividir aos actuantes no 

- EM na Galiza en tres corren-
tes: · · , 

a) Os grüpo_s que represen-
. - _tan directamente ao poder e 

foron alentados por este ten
tando ter ben controlado o 
movimento estudantil. _Aquí é 
de destacar o caso da FAXEG 
liderada polo polémico David 
Balsa, este grupo só ten pre
séncia real na .cidade de A 

· Coruñ·a e basea a sua actua
ción nos meios de comunica
ción pondo en todas partes 
ao seu 1 ídeí" xá que este é un 

- tipo moi· preparado, con for
mación da escala das Juven
tudes ' Socialistas. Frente á 
FAXEG -pero na sua ·mesma 
liña porítica aparece a AEPG 
que só ten preséncia nalgun-

. has .faculdades sántiaguesas 
e aparece no EM simples.: 
mente Gomo sigla. · 

b) O Sindicato de Estt:Jdan:. 
tes, grupo ligado ao periódico 
Nueva Claridad e aos Jóvenes 
por el Socialismo. Teñen 

. maior preséncia que os ante:_ 
riores grácias á sua-importan
te intra-estrutura .(cartos, libe
rados, etc:) e hoxe tentan re
cuperar a forza que tiveron no 
estádo usando para iso Galiza 
como trampolín. Nas suas ac-

. tuacións son contraditórios 
(os seus miritantes pediron 
nas municipais o voto para o 
,PSOE) e amosan · ás claras 
que os seus ponto's son traí
dos de fóra· descoñecendó as 
nasas realid~des, ctiegando 

incluso ·a propostas demagó
xicas (Univ~rsidade-Sul, cla
ses en galego para quén as 

· queira, etc.) 
c) A Plataforma Aberta de· 

Estudantes Galegas na que 
traballan ERGA, a chamada 
esquerda - radical e os inde-. 
p~nden_tes. Esta organización . 
que se· auto-define asembleá
ria diferéncia-se das anterio
res en que nasceu na Galiza 
e neste curso, frente á diná
mica de Folgas Xerais periódi
cas propugnada polos outros, 
dedica . os seus ésforzos ªº 
traballo de base imp~l.sando a 
criación de Comités de EM e 
facendo unha análíse' e expli-

. e.ación do significado da Re
fórma do Ensino apresentada 
polo Ministério. Ainda que ta
mén dá respostas contunden-

. te~ cando se precisan, como 
é o caso da rnobilización do 
26 cie Fevreiro CQntra os xuL
zos dos estudantes vigueses, 
mobilización que xuntou a 

· 400 estudantes na Audiéncia 
de Pontevedra e foi a máis 
grande que se deu neste ano. 

No que resta de curs·o vai 
ser moi difícil mover á xe.nte 
pois está cansa debido ás fol
gas-vacación convocadas por 

- alguns · e á represión dirixida 
contra nós palas autbridad.es 
que o dia quince voltou zou
par-nos deter:ido a dous com
pañeiros cando rematabamos 
unha mani.festación en _Vigo. 
. Agora todo depende da 

Folga Xeral contra a -Repre
sión convocada para o 23; o 
seu resultado dirá-nos se o 
estudaritado está pr~parado
para se enfrentar á Reforma 
do Ensino Médio º(á que nunca 
.se retiren a FAXEG e o Sindi
cato de Estudiantes) que é o 
naso principal inimigo e frente 
á cal non nos van servir- de 

· nada os acordos asinados en
tre a Consellaria e algunhas 
asociacións. O que nos queda 
é xuntar tod~s as forzas para 
enfrentarmo-nds á _ tolémia 
"europeizante" do PsoE que 
tenta trasladar ao en sino · o 
que fixo cos nasos· estaleiros 
e está a facer co resto da 
nosa economía. D 

Duarte Correa Piñeiro é 
Secretário Nacional de 

Organizaciór:i de E.R.GA 

Delmi Álvarez 

'Rapidez xudiciaf.Durante dous diás ~er~~neceron no cár
cere de Vigo Xosé M. Carballido García de 20 anos, membro da Plata
forma Aberta de Estudantes e Xosé Luís Grava de 18, membro do 
Sindicato de Estudantes, ambos alunes do Centrb de Ensinanzas In
tegradas de Vigo, detidos por arde xudicial o pasado dia 15 durante 
un -acto de soljdariedade cos estudantes COQdenados en días pasa
dos e nunha xorr.iada na que o paro foi xeral en fodos os centros. Os 
estudantes. foron acusados, ao parecer, de inxúrias aq$ xuíces. Na 
altura da saída á rua deste número, o dia 23 un paro xeralizado está 
previsto afecte a todos os c;entros de Ensino Médio da Galiza;·seguin- · 
do a· convocatória .da Plataforma Aberta, Sindicato de Estudantes e 
ERGA en demanda da "Absolución dos .. estudantes procesados e pala 
liberdade de expresión". Ese mesmo dia en Vigo celebrarase unha 

· manifestación pala tarde. 
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Vice-Qresidenté do _Qarlamenté:l 

.e reQresentante 
- . 

da correrite nacionalista do_ PSOE 

Francisco 
. - . 

-González 
AmadióS -
'Se a situación · no~ cámbia 
despois ·do Congreso da Toxa, 

' ; 

non hai'solución' .. 
' I • 

O· vice-presidente do 
.Parlamento Francisco 
González Amadiós, 
_ representante máis 
significado da corrente 
naciónalista do PSOE 
na' Galiza, mantén a 
figura poi ítica ergueita_ 
despois da 
desbandada centralista 
do seu partido. Na 
cuberta deste barco 
maltratado· polo 
recurso contra a Lei de 
Normalización e out~as · 
desgaleguizacións. 
Gonzalez Amadiós 
mantense na. convición 
de que seu partid'? 
poden prosperar 
conceitos como 
nación, 
autoqeterminación e· 
República 

Poderíamos ·talar no primero da 
diferéncia do· seu partido tocan
t.e o problema·da !íngua, desde 
a oposici<?n e desde o poder: · 
Os partidos estatais transfór
manse na Galiza en máis ou me
nos centralistas ou autonomistas 
segundó estean no poder ou ~a . 
oposición. No momento da dis
cusión do título Oitavo da Cons
titución o PSOE era moito máis 
defensor da Autonornia do que a 
UCD. O problema da· língua foi 
naque! debate algo de capital im
portáncia. Curiosamente, o re
curso sobre a abriga de coñecer 
o galega inclUido na lei de Nór
malización Lingüística, r~corrida 
desde o Estado, non foi posta 
por capricho senón que se deb.a
teu no Estatuto · de Autonom1a. 
Curiosamente, os que pertencia
mos ao PSOE detendiamos esa 
tese. A min paréceme (non estou 

· fixo), que incluso Alfonso,Guerra 
defendera na comisión o deber 
de defender ·a galega. Para rnin,, · 
é unba cuestión fundamental. E 

· o problema- ao que. so(l , máis 
sensíbel e persoalmente, a1 non 
transixo con nada. Toda agresión ~ 
a língua e unl}a agresión a Gali
za. A nível persoal, aí non podo 
pactar con ninguén nen aceitar 
nengun tipo de disciplina. . 

·Desde posicións tan destaca-. 
das como a de Sánchez Prese
do-faise-polí.Uca.anti~lingüística 

Ese é un problema grave. Xa na 
. , clandestini.dade lembro grandes 

discusións con militantes que s.e 
apuñan a que os comunicados 

. fosen eri ~ galego._.. lnclus9 alg~n 
. deles alegaba que non entend1a 

· o· galega. Un dia leve.ille un dicio
nário para que repasasen o do

. cumentd que ·queríamos apre-
sentar. · 

Considero que un político que 
se define como galeguista · (xa 

, rÍon digo nacionalista), está abri
gado a algo fundamental como a 
defensa da língua, ·nos actos po
líticos, ou como cargo orgánico 
do meu partido, a· miña abriga é 

. a de talar constamente e escre
ber en galega, ainda que me 
poda costar esforzo. Pero alguns 
fan o contrário, como é o · caso 
de Paco Vázquez. Durant~ a _ 
campaña do estatuto talaba .en 
galega. Na comisión execut~va 
que eu presidia, falábao tamen. 
Ben ou mal,- que tanto me t~r:
Pero agora ruirade a Paco Vaz- · 
quez. Por que fala sempre en 
castellano? Porque quer. Porque 
necestita falalo para dicer eu non 
son ,galeguista. Así que lle ·cha- · 
ma la Coruña á sua cidade. Es
tamos a criticar ao alcalde .de 
Ponteareas e non dicimos nada 

- de ·Vázquez? No problema ·da · 
· 1 íngua é onde se dist.ingue aos 
que defenden á Galiza e aqueles · 
outros que nen sequer queren _ 
admitir o 'teito da nacionalidade 
histórica. Tamén teño que dicer 
que a 'xente de AP nrica fal.ou ga
lega, empezou a talalo no Paqla
mento .e mantensé nesa postu
ra; PoÍa contra rion·-cornprendo 
como xente de Coalición Galega, 
por · exemplo , un representante ". 
como Garrido Valenzuela segue 
a talar castellano constantemen
te.. Que non me diga que un ha ' 
persoa da sua formación non 

, pode aprendelo. ·fso é rexeitar o 
,galeg9 e re.xeitar á Galiza. 

Lín_gua· ~ localismo 
Pódese talar dunha coincidén
cia entre localismo e desprécio 
da ííngu.a. · 

·,Claro._ Un localismo inaceitáb~I. 
E máis rios partidos de esquer
da. Pero eu quera· diferenciar 
certo locálismo caciquil ·das vi
las . do coruñesista que é outra 
co~sa. /As reaccións do localis
mo coruñesista perxudican á Ga
liza toda. Como xa aco.ntecia nos 
tempos da Repúblrca co Casaris
mo. T.amén .se dá noutras cida-. 
des, com.o poden ser os casos 
de Soto ou Leri. Non se pode ta
lar de querer defender a Gali?a 
desde esas posturas. Moitas 
destas atitudes transcenden a in
diferéncia. Son unha atitude acti
va: -isa é ser claramente anti-na
cioi:ial.ista -e anti-galega. Este lo-

calisrño xa se deu cando o Esta
tuto do ·35_ Para 'min · tivo reper
cusíóns rnoi grandes,. non só 
para o conxunto da· nación se-

. nón para os partidos. Penso que 
erebou os partidps. Eu non son 
localista: non défendo a miña ci
dade nen critico as outras. Pero 
foron os políticos da Coruña e 
Coruña cidade, (coa só excep-

. ción do Bloque e do PCG) os 
que apostaron poi? · capitalidade 
na ·. CoYuña. Os discursos de 
Paco V.ázquez, Dop~so e Iglesias 
Corral coinciden, pero tamén se 
dá o caso de González.Mariñas, 
que detendera nq Pleno ~o _par
lamento naquel intre a '(;ap1tahda-
de da Coruña. _ 
Cando ·tal& de .Qaleguismo fai 
unha distinción entre este cqn-
ceito e· o e nacionalism·o. -
Coido que hai persoas que non 
se atreven a chamarse naciona
listas e adoptan a deñominación 
de· galeguistas. Eu ipentific;;o este 
último conceito co folclonsmo e 
o puramente adxectivo.' · -

A ·realidade . nacional. 
E o nacionalísmo? 
lso consiste en crer ·que a Galiza 
é unha . nación. Para min iso é 
unha realidade. Pensar que ªº , 
Galiza .é grande ou pequena, 
·pero o feito de que a Galiza sexa 
.unha nación non depende .de 
qlie o digamos os nacionalistas. 
Ainda no caso maximalista de 
que fixésemos un referendo para 
saber se somos unha nación-, e . 
o . cen por cen dos galegas se 
pronunciase polo nori, pois airida 
así segqiríamos sendo unha na
ción. Para .. min- é nacionalista o 
que defende a ~.Galiza cbmo ~a
-ción. Con todas as consecuen
cias. 
Moitos ainda non comprenden 

. que fai unha persoa coma vos
tede nun partido coma o PS9E. · 
Eu militei nos 40 en Madrid no 
Grupo Üniversitário Republicano 
que tiña como programa . atac~r 
á Ditadura e loitar pola democra
cia. üe regreso á Galiza militei na 

TOCANTE ÁLÍNGUA, 
NON PODO PACTAR. 
CON NINGUÉN NEN 
ACEITAR NENGUN 

. TIPO DE-DISCIPLINA 

,«INDA QUE NUN 
REFERENDO OS 
GALEGOS . 
VOTÁSEMOS AO CEN 
POR CEN QUE 
GALIZA NON É_U_N_H_A 
NACIÓN, ---------
SEG U l R l AMOS 
SENDO UNHA 
NACIÓN 

ExTRAÑAME QUE 
PODA HABER 
DISCR EPÁ::.:N:.;_C=--IA_S_E_N_ 
CÜESTIÓNS DE-
INTERESE GALEGO 
CO BLOQUE E EG 

Facer de cabalo de Troia. 
Si. E chegamos a dominalo. Le
vade canta que ao pouco tempo 
eu era presidente do partido; o 
secretário xeral era Rodríguez 
Pardo, Jano, etc.. Que pasou? . 

· UPG . . Posteriormente fun un dos 
fundadores do Movimen!o So
cialista da Galiza (MSG) que des
.pois se fusionou co PSG. Xa no 
ano 77 eu era partidário· de irmos
ás eleicións xuntos co PSOE. 
Nas do .77, o P.SG non conseguiu 
nada. blabia unhas siglas que 
eran PSOE-PSP e dous líderes, 
que eran Felipe .González e Tier
no. Daquela defendéramos a 
proposta _de entrar nun_ pa~ido 
de ámbito estatal e nac1onahza-
lo. · 

. Que isto se lle ia das mans e xa 
se propuñan cambialo; pero a · 
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gran volta_foi, a subida ao po~~r 
do -partido. Abrese paso a l1na 
oficialista. Pero hai que ter canta 
dunha causa. Cando nós estaba,.. 
mas aqui en contra de votar o 
Estatuto con ·aquela lohapiña, o 
partido a nivel de estado · estaba 
a favor de votar. 'A executiva ga
lega déddiu · (con duas excep
cións) votar en contra. Irnos a 
Madrid a unha reunión ·á que 
asisten González, Guerra, Maria 
Izquierdo e outrbs, e despois dun 
debate, cando son' as catro da 
mañá, Felipe acejta que o partido 
a nivel de Estado apoie o nofl . 
dos galegas. Que quera dic~r 
con esto? O partido en Madrid 
aspiraba xa daquela a in:por- os 
seus critérios pero aqu1 hab1a 
unh!l opinión galeguista e aceitá
baa. Que pasou? Eu penso que 
moitos dos que entraron comigo 
proviñentes do PSG ~o PSOE 
traicioáronnos. Por mattas cues
tións deixaron de defender os in
tereses de Galiza e transformá
ronse en centralistás. Ese foi o 
problema e ese foi quizá o meu 
erro. 

Romper .ª disciplina 
Dificuldades dobradas porque 
os nacionalistas no PSOE son 
alvo doutras críticas: hai quen 
pensa que non se queixaron 
bastante desa marxinación pro
gresiva. 
Quen asi pensa non está ben in
formado. Eu empezo a ter os 
meus problemas co paritido en 
Madrid nos temas que tocan á 
Galiza. Na discusión do estatuto 
de Andalucia tiven problemas 
graves co partido, tede en canta 
ademais que eu actuei sempre 
abertamente nestes casos. Nou
tros aceitei a disciplina do parti
do. 'Pero naquilo que non toca á 
Galiza. Cando foi da LOHAPA 
éramos tres senadores galegas: 
un votou, outro defendeu a 
LOHAPA, pero eu negueime a 
votar. A miña postura foi clara 
sempre. Quiza sexa eu o provo
cador da crise da capitalidade 
porque en plena campaña defen
din Santiago. Incluso rompo a 
disciplina, do que son pouco 
amigo, e non voto co partido en 
cuestións de lírigua. O que pasa 
é un se vai quedando só ... 
E vostede considera viábel que 
o PSdeG-PSOE chegue a ser un 
partido con autonomía real de 
Madrid? 
Un partido que tivese unha con
ceición autónoma? Si que se po
dia intentar. Hoxe está totalmen
te influenciado palas liñas que 
marca Madrid. Este ' non é un 
partido federal senón federado 
no (o que non é o mesmo que 
estar federado con) . E eu acei~o 
que o partido a nível galega teña 
que renunciar ás veces a unha 
série de cuestións para seguir a 
liña política marcada a nível de 
estado_ Pero polo menos co di
reito a-discutir os problemas e a 
saber as razóns. A min, se nunha 
vptación no Parlamento galego 
houbese que votar en contra de 
algo que aparentemente fose en 
perxuício da Galiza pero que en 
último termo tivese' razóns para 
pensar qú.e non seria asi, non me 
importaria facelo apesar do des
gaste da imaxe persoal. O que 
eu non estou disposto é a votar 
porque si ou por favorecer a inte
reses conxunturais. O problema 
é que o partido deix<?u tarhén · ~n 
parte de ser ·socia.lista. A ~in 
cando me din que e progresista 
pergunto que causa é isa. Pode 
ser moi progresista un p<;trtido de 
direitas. 
É inevitábel refe.rirse ao Cason, 
e á postura ~ecundária do Go
verno autónomo., a respeito do 
super-governador civil e dos 
governad<;>res civís. , . 
Incluso cando acorre un caso asi 
hai qúe- esclarec.er as . responsa
bilidadés .. Hai que saber quen 
non "<jumpriu a lei e a norma. 

A postura do governador civil? 
É outra das diferéncias de que 

. antes talaba entre un partido que 

l r 
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cmno · ~en di · 

o ·cacique 
do ·:$iléncio· 

• . MANUEL LUEIRO REY .. , L émbrome agora, por 

. 
: ises actos reflexos 

quE3 ten a memoria ao. 
relacionalos co que está a 
sücetjer no meu pobo, o 'Gro
ve, nesto da política munici
pa,I, coque deixou dito Mara
ñón (Marañón pai, ¡olio!, que 
aínda deixou al.gunha cousa . 
boa) cando definía as carac
terísticas dos dictadores en 

está no govemo e na oposición. 
o partido foi sempre contrário ás 
deputacións e mantivo sempre 
unha postura crítica sobre a figu
ra dos governadores civís. Polo 
conceitQ que un ten ·da Galiza, 
non lle poden server nen os go
vernadores nen . o delegado do 
Governo central. Pero a min non 
me pode server que estexa con
tra esta forma de administrar 
cando os governadores son da 
UCD pero os defenda cando son 
do meu partido. 
O feito de perdelas todas,. des
de hai dez anos, non obriga, á 
corrente nacionalista do PSOE, 
a unha reconsideraclón global 
da sua f:?Ostura? 
Da miña si, polo menos. Coido 
que a liña final está no congreso 
da T oxa. Considero que se non 
se cámbia despois do Congreso 
da Toxa, non hai solución. E ten 
que ser precisamente gañar; isto 
é, gañar con todas as .conse
cuéncias; que o asuma o aparato 
do partid!). Hai eleicións en ano 
e médio e ternos que ir a cara 
descoberta. Eu apoio a corrente 
que encabeza Ceferino Diaz, ain
da que non estou totalmente 
identificado . con ela. Estou con
vencido de que Ceferino é polo 
menos tan nacionalista coma 
min. O que pasa que ás veces 
hai diferénci~s tácticas e de ma-

tiz. Esoutro dia publkábase que 
Ceferino só tiña o apoio de San
tiago e que incluso xa non podia 
contar cos que o ap'oiaron nou
tros tempos, e referianse a min. 
Eu contestei que non. O que 
pasa é que habia algunhas dife
réncias que matizar entre cadan
súa postura. Ceferino declárase 
publicamente gaJeguista e fede
ralista. Eu sigo senda estrita
mente nacionalista. Esa é a única 
diferéncia. O cal trai como con
secuéncia que apoie ainda máis· 
porque se esa cuestión me sepa
ra del, máis me separa do rest0 
do partido. O que pasa é que 
cando un Partido chega a9 po
der hai unha avalancha de mili
tantes dentro do partido que non 
son nen socialistas nen naciona
listas nen nada ... 

Pero vostede apoiará na Toxa a 
moción de Ceferino. 

Si. O que pasa é que en Vigo es
tou en total minoria. Eu non me 
identifico con iso que Miguel Ba
rros chama nacionalismo. O de 
Miguel está claro: non é naci911a
lista. Nas suas actuacións no 
Parlamento galega, está· clarísi
mo. Non interpreta á Galiza 
como a interptéto eu. · 
Pero seria posíbel definir un 
pouco máis precisamente esas 
diferéncias. 

( 

Eu aceito a Constitución · ta~ 
como está, pero non renúncio a 
que se poda algun dia cambiar. 
democraticamente. Pero· hai as
pectos nos que manteño a miña 
opinión, por exery¡plo a respeito 
da auto-determinación. Unha na
ción ten direito á auto-determi
na'rse. Non· me serve iso de que 
se auto-determina ao votar a 
Constitución e o Estatuto de Au
-tonomia. lso é unha falácia. E ,. 
despois está o conceito da Re
pública: eu. sigo a· ~er republica
no. 

Despolitizacióri 

Só por unha destas afirmacións 
poderianlle aplicar a Lei Antite
rorista. 
Pois que ma apliquen. Pero por 
que habia eu de renunciar a unha 
cousa da que estou .convencido. 
Penso que demostro o meu sen
tido democrático aceitando a 
Constitución. Pero que fas ti m.in 
partido coma ese?, dinme. Eu 
considero que un dos tremendos 
problemas deste país · é qu~ o 
povo está despolitizado. Falarlle 
ao povo de auto-determinación 
s_igl)ifica falar de indep,erdentis-

. mo? lsto é · unha aberración: 
Esoutro dia nunha entrevista, 
Paco V~quez (e mira que cai
mos outra vez nQS mesmo!:!_ no-

'Estráñame que poda haber diferéncias 
co EG oü co ~k>que' ~· 

.mes) dicia que era anti-naciona
lista. Paréceme moi ben que o 
diga. Pois faland0 do PSG-Es
querda Galega e do Bloque, dicia 
que eses partidos eran indepen
dentistas igual que HB e ade
mais facia unha análise política 
falsa. Se eses partidos, viña di
_cer, queren que a Galiza sexa 
uñha nación · tiña que ser total
mente independente. Que igno
ráncia. 
Que sinfe cando escoita falar de 
corrupción, en relación co seu 
partido? · 
NingLJén pode talar de corrup
ción mentres non teña probas. O 
que si coido é que hai nepotis
mo. lso si que mé atrevo a dicilo. 
pero· despois dB tantos anos de 
criticar á dereita pole tráfico ·de 
influéricias, o que non poden é 
os partidos de esquerda repro
ducir os mesmo delitos. De co
rrupción non me atrevo a di9er 
nada, Tampouco xuraria que non 
haxa. Pero sen probnas, hai qt,Je 
calar. 
Que se sinte logo á vista do trá
. fico de influéncias? 
Existe e é responsabilidade das 
persoas que ocupan cargos polí
ticos·. No caso do parlamento 
pódovos contar que na primeira 
lexislatura as·cbamadas, cartas e 
recomendacións para as primei
ras contrataciósn de persoal -· 
era'n incontábeis. Pero seguiuse 
a norma e nos exames que hou
b-o hai pouco non chegou nen 
unha só reQomendación. O par
lamanto ten sesenta funcionários 
que entraron por concurso pero 

Discrepáncias cos nacionalistas 
Queriamos que nos fixese unha reflexión sobre 
as discrepáncias do PSdeG-PSOE cos partidos 
nacionalistas. 

Pero se hai un recurso contra da normalización nunca ouviredes nen .o máis mí-
apresentado polo próprio PSOE · · ·. · . nimo da forma de contratación. 

T emos un governo trip-artito rexldo por -u.n socia
lista e teoricamente en problemas de interese ga
lego este governo tiña que ter menos problema 
~a o outro. Con Coalición Galega e PNG, que se 
consideran nacionalistas... E a min estráñame 
que poda- haber discrepáncias 'e diferéntias tanto 
co Bloque como con PSG- EG. Poderia haber di
feréncias -abismais en. certos temas. Pero en 
cuestión de interese galego non. Aí é qnde está 
a miña preocupación: que haxa problema.s cando 
se trata de asunto~· da Galiza. Por exemplo a lín
gua. pero como pode haber discrepáncia con ~s

Dacordo. O governo central que recorra ao Cohs- E olio que i~o non é para porlle 
titucional, pero a postura d.Q _Partí.do Socialista de un ha medalla· a ninguén. lsto é o 
Galicia no Governo . Autonómico ten que ser a .que tiñan qué facer todos. Un 
postura de defensa da su.a lei que votou por una- socialista ten que estar totalmen-
nimidade.- Que non pqs_a nada _ _p~xque - discrepe ~~a~~ contra do tráfico de influén-
co Governo ·Central. Hai ·que manter a-· postura. . 
Aparte di.sto, se -hon solT)os .un,, pouqo .d.urps} o .......... Asi que a liña final está na Toxa 
galego vai atravesar_ sérias dificuldades. "Algur:1s • Eu seguirei intentándooo até ·esa 

· querén ser moi éticos: No~ se pode impór, non ~ data. Aí tpmarni a miña decisión· 
se pode facer forza, din~ .-; ·ÉU podéria aceitar esta que incluso poder ser a de irme 
postura "se o · gal ego . est.ives~ en ig1:1.ald.ade pe á casa. Non digo abandonar a 
condicións, non de ag,b~a senon d~. ha1 catroc:e.n- loita. Non. Cónsidero que des-
tos anos. Pero non foi asi .senón todo o contrario. pois 'de tantos .. anos de compro-
Asi qüe agora ternos que ser_ super-éticos, pu- miso teño a .obriga de seguir loi-

. ros, purísimos? E despois hai outros problemas tando. . o 
de reparto económico... Jexto: ~USTAVO LUCA DE TENA 

~~~~~tipo~us~g~f d~r~~tlerdo ; 
nos que a mesma V.DZ non 
era máis que "puro x.esto", 
(de Franco nen siquer lle · 
prestou atención, e ben -defi
nido quedou naqüel cartel 
que din , que fixó 'pera,nte a 
guerra Castelao. en que apa
recía o noso "africano" antre 
as botas de Mussolini e Hi- . 
tler, dicindo -mentras os ou
tros re.partían o mundo- "eu 
tamén quero pintar"); e dicta
dores "do silencio" como Oli
veira Salazqr, onde o segredo 
do que para eles "é eficacia" · 
responde xustamente a. estar 
calados e percurar unha mis
teriosa "if]visibilidade". Resu
mindo: que os que se aco
modanm a ista estratexia do 
silencio e da invisibilidade -
como. faf o cacique que neste 
tempo está a manexar como 
quer a política do noso Muni
cipio- mais que domadores 
de masas como son os ou
tros --co sexto., · uniformes, 
operetas de fanfarria, que 
mesmo . parecen esceas dun
ha película de Charlot, adop" 
tan unha actitt..ide de santóns, 
buscan un home ae palla 
para que el faga os xestos de 
maria.neta, quede contentiño 
con sorrir, vaia atrapando al
gunhas cousiñas para a .súa 

. faltriqueira, e todo camiñan
do sobor rodas. 

Os ·caciques do silencio.r
son sempre · mais perigosos 
que os caciques do xesto. 
Como actua·n na sombra, . a 
maldade non ten límite e as 
gañas de engulir o mesmo. 
Ninguén poder. supor -di o 
cacique do silencio- que eu 
con esta faciana de santón 
pbida ser tan ru í n. A xente, 
nin siquer dubida de min. Eu 
Giirixo ªº caladiño, fago as 
trampiñas sen que ninguén 
me vexa, estou metediño na 
miña .cova, xa deixei todo 1so, 
que eles se arranxen ,' ¿quen 
vai desconfiar de que son eu 
quen meto .leña ao lume, ten
do como teño un home de 
palla tan xeitoso, agÚdo, bo 
lacaio, camiñando para san
tón tamén, se o tempo non lle 

1 pecha a porta? ¿Quen? ... 
¿Quen se .. estreve a dici-lo-o 

· con·trario? ... 
O cacique do silencio do 

meu pobo, O Grove, tira dos 
fíos, · move com·o que aos 
monecos, dalle corda para 
que don Nabor toque o tam
bor, arrima a ascua a súa sar
diña como quen non ,quer a 
cousa, eu non son rnteresa-

. do, non o fago polos cartos, 
ninguén me pode dicir que 
son eu quen manexo, estou 
ben agachado, e como san
tón que son, a ningwres lle 
dou categoría para que me 
leve a contraria. · 
, Mirade. por onde, o segre
do do silencio ~orno deixou 
dito Marañón, Marañón pai 
¡ollo!- esta a facer estrago~ 

' na vida do meu pobo, o Gro
ve, onde o cadque . agacha
do, soio deixa, de cando en 
vez, deixa escapar unh.a so
rrisa ¡je!. .. ¡je! .. . ¡je!. .. e sir.tese 
satisfeito da s0a pobreza hu
mán. · O 

... 

tes partid9s por problemas da língua? 
... .-.. ._. ,_,fq~~s~ ~N QA~B~~ ,, ..,_,, ------;=~~. ----·__. 
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NOVA.ORPE PARA O ENSINO DO GALEGO 

S§Qund.o X. M. Sarille da Mesa Qola Normalización 

'O control da lei seguirano levando os insP~ctores 
que reprimian o galego" 

"O problema fundamental é 
prático. Tráta~e de saber se 
a Consellaria ten ün interese 
real na normalización ou 
non". Nestes termos, Xosé 
Manuel Sarille, p'residente da 
Mesá pola Normalización 
Lingüística alucte a nova 
redacción do decreto que 
·estabeiece a normativa 
sobre· o galega no ensino. 
"O .probl_ema radica, . 
segundo Sarille, en que esta 
leí ou outra sexan postas en 
prátiqa e séu curnprimento_" ... 

~'l ndubidq_belmente, indica tamén 
o representante da Mesa consul
tado, era mellar a anterior, fun-~ 
damentalmente por unha cues
itión de claridade mentres q~e 
esta é máis claudicante. lntrodu-

• 1 cense ambigüidades, máis para 
'compracer ao governo central 
que para dar soluci~ns. ~e~is ao 
problema de normal1zac1on . 

Houbo unha negociación, afir
ma, entre o governo central e o 

·autonómico na que gañou o 
máis fbrte. O governo galega 
continuou a tradición de calar e 
non - plantexar un conflito de 

competéncias mantendo a arde 
orixinal". · 

A normalización no ensino 
non foi tida en -conta no 
orzamento. 
Sinala por ·outl'.'a band~ o consul
tado que. a normalización "é po
síbel sempre que existese unha 
planificación. E signifiqativo que 
110 Orzamento . aprobado non se .X. M. Sarille 

Dia da Europa das Nacións 
A reivindicación do ensino nas 
línguas ·próprias das distintas na
cións sen estado foi o motivo ac5 
que este ano se . dedicou o Dia 
da Europa· das Nacións,' celebra- -~ 
do na Europa Ocidental o 21 de 
Marzo:pasado. - , 

O Bloque Nacionalista Galega, 
membro da Conferérícia de Na
cfóns sen Estado (CONSEO) de
cidiu, en comemoración desta 
data, apoiar a resoluc.ión tomada 
na 1 Asamblea da Mesa de Nor
malización Lingüística para que a -
Xunta poña en prática o ensino 
de duas matérias máis en gale...: 
go, coque serian catro as impar
tidas no noso idioma, tanto no 
EX.B coma no BUP. o 

Súárez. Vence analisa o novo decreto 

'Un ·. ~ervício de normalización lingüística 

leña en canta a Lei de Normali
zaci_~'.>n a respeito d9 ensino". 

. . -
Xosé Manuel Sarillé fai fincapé 

no feito da auséncia de mecanis
mos que fagan efectivo o cum
primento da le.i. "O artículo 1 O da 

· qrde segue indicando que son as 
inspeccións provinciais as enca
rregadas de velar polo cump·ri
mento da ·arde, quer dicer, os · 
mesmos -inspectores que repri
'miron maioritariamente o ·galega 
durante o franquismo. Deberia 
existir unha inspección própria 
no terreo da normalización." 

O BNG esixirá o 50 por 
c·ento de galego 
O Bloque Nacionalista Galega si
nalou· en rolda de prensa que esi-

. xirá a introdución do galega no 
50 por cento das asignaturas en 
todos os graus do ensino. • 

A respeito do novo dec·reto, 
representantes · desta orgarnza
ción manifestarorP-que "a nova lei 
dá unha opcionalidade maior 

para que as asignaturas en gale
go se lles dé aos español-talan
tes en español"; calificando a ati-

¡ tude ·da Xunt~ de "caludicaAte". 
M.V. 

en cada delegación velará polo cumplimento da lei' 
A nova redacción do 
decreto polo que se 
desenvolve a· Lei de 
Normalización Lingüística 

· no énsino foi analisado 
polo Conselleiro-de Cultura 
Xavier Suárez Vence a 
perguntas de A NOSA 
TERRA, sinalando este 
ademais a próxima entrada 
en funcionamento nas · 
delegacións provinciais 
dun servício de 
normalización lingüística 
que "coidará do 
cumprimento da leí". 

Á pergunta de · que navidades 
aporta a nova . redacción do 
Decreto, Xavier .Suárez Vence, 
salientou sete aspectos impor-:
tantes ao seu entender. 

"1 º É preciso destacar que é 
unha arde en equilíbrio consti- ,,... 
tucional, o cal posibilita poder 
desenvolver o seu contiao de 
xeito que se · avance no proce.-
so de normalización lingüística 
no ensino, na sua dobre ver
tente: a administración educa
.tiva e galeguización do curricu
lum escolar. -

2° Contérnplanse a realidade · 
sócio-lingüística do país xa 
que ten en conta o domínio 
que os alunas tenan do galega 
e do castellano, de maneira 
que ao rematar os estudos do
minen as duas língt;1as oficiais. -

3º Prograrnáranse activida
des tendentes a m~llorar pro
gresivamente o coñecimento 
por parte do aluno da língua 
que non lle é habitual ao co
mezar os estudos. . _ . 

~4º Ordénase a impartición da 

AifOSA DllB.A 

S. Vence 

asignatura de galega en gale
-go e a de castellano en caste
llano. 

5° Proíbese a separación 
dos alunas en aulas diferentes 
por razóns de língua. . 

6° Esténdese a erisinanza en 
galega a. escalas de artes apli
cadas e oficios artísticos. 

7° O cons~llo escolar pode 

propor á ConselJaria a exten
sión do ensino en galega a ou
tras áreas ou materias". 

Cumprimento da Lei. 
· Perguntado tamén o Consellei

ro pola existencia de mecanis
mos que controlen e fagan 
efectivo o cumprimento da lei, · 
Suárez Vence indicou que "a 
orde encarregaba aos serví
cios de inspección o cumpri
mento do estabelecido nela". 
Por outra banda os servícios 
de Normalización Lingüística, 
de próximo funcionamento nas 
delegacións provir:iciais, ade
mais de servir de apoio ao pro-

. ceso de galeguización do ensi
no ·éoidarán da observáncia do 
estabelecido nesta . disposi
ción. · O 

· M.V. 

./Na prqxima primavera. 

.-DECEN- ........-...0 
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Luada 88, 
ou 
o clasicismo 
Deseñadores, intelectuais, 
poi íticos, empresários e vip 's 
déronse cita no desfile 
"Luada 88" celebrado no 
Teatro Colóñ da Coruña para 
ver a moda Outono-lnverno 
de sete criadores galegas e 
·da peleteira Oiga Rios. 

As coleccións apresentadas non 
é que desagradaran, pero tam
pouc'o aportaron nada novo. Ca
ramelo mostrou unha liña de ins
piración "aviador" con detalles 
militares e aplicacións en mapa 
con cores caqui, verdes e grana
tes; traxes listados en marrón e 
negro; chalecos e gabardinas es
tilo Bogart. 

Gene Cabaleiro, sempre resal
tador dos tecidos apresentou 
unha linea -"acordeón" con pre
domínio do violeta e negro. Ame
ricanas entabuadas e sen pesco
zo e xerseis de la pura; camisas 
"de vestir" lisas ou de raias e 
unha espléndida exposición de 
abrigos de pel. Tanto D 1aquino 
como Caramelo foron os dese
ñadores máis aplaudidos; o pri
meiro po)a sua orixinalidade e 
inovacións e o segundo pola sua 
comercialidade e xove mentali
dade. 

Pressman apresentou panta
lóns anchos, chaquetóns e ga
bardinas desabrochados, con 
pescozos redondos e amplitudes 
de volume; sobriedade nos de
seños e presentación anos vinte 
como notas dominante . 

Cortemans fixo desfilar mode
los con traxes enriquecidos me
diante labrados e superfícies con 
relevos; americanas de grandes 
cadros, con debuxos marróns e 
beiges. 

Vesgante non saiu da sua liña 
clásica de traxes feitos e corta
dos . 

Unicen apresentou amplos 
abrigos, xerseis de punto, cardi
gans es.tilo ·Duque de Windson, 
amplas solapas, tecidos tradicio
nais e búsqueda da rotur~ cfa 
cor. 1 

· Florentino presenta cores con
trastadas, . abrigos roxos, con di
versidade de liñas. 

:Máis . de' 250 páxinas sobre Economia, == 
·: Arquitectµra e ~rb~smo, Literatura,'== 
-~ ==Idioma, Música, Arte, Oepotte,. 

_ Oiga, única moda feminina, 
_ combinou peles e punto. lnspi-

:= EColox:ia, Direi~o ,. Saude e Sanidade, == 
: Polític~, ·Prensa, Ensino, Cultura,== · 
: Muller, História, Igrexa, Humor... ~ · 
resuI11e fotográfico'. dunha década.== 
__ Estadísti~as.: CronoloXias .... 

. rouse na década dos anos. trinta, -
· con corifortábeis abrigos longos, 
prendas con · moito voo · e peles 
pintadas. 

Enfin, que a parte doutras cau
sas nas qúe ñon estramas, como 
"Luada ponto de encontro e rela-. 
ción", o desfile serviu para dar a 
coñecer · aos xa coñecidos, nos 
seus estilos xa clasicos ao seu 
de'spregue de cla~icismo, botán
dose en falta nov.os deseñadores 
que ~amén pugnqn por · darse· a 
coñecer. 

CARMEN SUARl;:.ZiMARTA VALIÑO 

{ 
,. 
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Na Xunta Xeral Ordinária de Accionistas da . 
Compañia Mercantil Promocións Culturais Galegas 
S.A. celebrada en Vigo o pasado dia 20, acordouse 
unha ampliación do Capital Social na cifra de 
10.635.000 Pta.(dez millons seiscentas trinta e cinco 
mil) correspondentes a 2.127 accións cun valor 
nominal de 5.000 Pta. cada unha, e nas seguintes . 
condicións: 

· - a partir do 14 de abril 
todos os xoves 
no seu quiosque. 

As novas accións emitidas serán of erecidas aos 
actuais sócios no exercício do seu dimito de· 
$UScrición preferente polo seu valor nominal~ . 

, Na m~dida na que o di~eito de-- suscrición· 
· preferente non cubra a totalidad~ das accións . 
emitidas, queda facultado o Consello de 
Administración para oferecelas. a persoas ·alleas · á 
sociedade rnnha prima-equivalente á metade do 
yalor nominal, . sendo pois _o précio de 7. 500 Pta. 
por acción: . 

_O desemoolso da totálidade do valor nominal · 
das -·accións suscritas rematará o 31 de de ·Decemhro 
·do J J,.88-: · ; .. _· 
. ·_zsfv-O~teoe desexa-s@r ACCIONISTA debe . 

. ingr~fil ó -difieiro na conta que para tal fin terá abeita 
_no Bari~o Atlántico, Oficina Principal de Vigo, ·co 
nº 126906600053, esp~cificando "Ampliación 
Capital Social Promoéións Cultlirais Galegas S.A. 
2/~988". Contra o ingreso emitirase resguardo · 
provisório até a entrega dos títulos. 

Pode recabar máis infonnación no teléfono 
(986) 43 36 24 ou ben nas oficinas de A NOSA 
TEBllA, sitas naRua Pontevedra 4-5ª, de .Vigo. 

~igo~ a 20 de Febre~ro do 1988 

Polo Consello de Administración 
O-Presidente 

/15 



cantos non enchen 

Menos fume 

X.X. PIÑEÍRO COCHON 

O responsábei da sec
, ción de Teoloxia De

portiva daquel Depw
tamento Autonómico asegu
rouse de que ninguén do au
ditório estaba fumando, antes 
de tomar a patabra: 

-Durante moito tempo -
dixo- pensouse que a socie
dade dividíase en esquerdas e 
direitas, Oriente e Ocidente, 
ideoloxias diversas e "ismos" 
de todo tipo. Nacja máis incer
to. A auténtica diferenciación 
social estabelécese, de acor
.do cos sistemas máis avanza
dos, ·nos pe"quenos comporta
mentos que van criando abis
mos entre as xentes. E fumar, 
señores, é un hábito funesto 
que nos leva a falar da máis . 
profunda e definitiva escisión 
que se está a producir no 
noso mundo. -

Fixo· unha pausa para ollar 
a reacción daquel ·auditóíio 
composto na maior parte por 
xornalistas. Unha azafata en
chéulle un vaso de agua mine
ral. O orador botou un grelo e 
proseguiu: 

-Como saben, hai ben 
pouco ter.,npo que sairon .as 

' primeiras normas represoras 

'•-t·( 

· desta · plag·a do noso tempo 
que se chama tabaquismo. 
Esa e non outra é a auténtica 
subversión que nos envenena 
e divide permanentemente .. 
Pois ben, nós· queremos ir 
máis al$. Para· preservar á 
no~a xuventude do vício arre
piante e á sociedade da marte 
lenta do fl:Jm~, nós ·propomos 
a ilegalización imediata dos 
usos nicotínicos que pasarán 
á cla:ndestinidade desde. ago
ra. Porque, señores, que sen
tido ten .nomear un valedor do 
povo cando . n·en tan sequer · 
están ilegalizados os fumado
res?: .. Como se pode conce
bir unha policia autónoma se 
non vai ter man para encarce-
·rar á clase tjos nicotínicos? , .. 

Non houbo pergur:itas. A .. 
maior parte dos asistentes es
taban rabeando- por ir botar 
un pitilliño. Xa sen máis P'1LISa 
as azafatas pasaron. a repartir 
obsequios oficiais entre os · 
asistentes: caixas de mistos 
que .dician ben ás claras que, 
habia que romper co tabaco e 
fermosísimos cinceiros de pe- · 

- dra pulimentada feítos en ltá- · 
lia con ariacos de, bloc6s das 
canteiras do Porriño. Era todo 
un detalle. O 

l:iai ,qu~ roela . 
H ERNÁN NAVAL 

A min que me den o carnet de 
Alianza Popular se en cuestión 
de días non se produce neses 
países -os Cataláns- unha cla
morosa algarat!a xeral de es
querdas como reacción ao arro
gante soriso do cadelo seten:iesi
no que pariu o dese~ador valn-

, ciano Javier Mariscal para mas
cota dos Xogos Olímpicos do 
1992 en Barcelona. Porque foi o 
voceiro de AP no concello barce
lonés quen foco unha declaración 
ao respeito que· hai que subscre
ber por testículos: · ~Absoluta
mente · horrorosa e impresentá
bel". · E se os deseñadores deste 

· p~ís -Tanzánia- non d!n algo 
desde xa, non volvo mercar un 
producto nacional. 

Agoa xa está, o can ladrará até 

o 92 e un pouco máis alá, e feo 
ou fermoso, servirá para pendu-

. rar as chaves, dar lume, realzar 
bustos nas praias, envolver cal
quer intragábel lambonada. Que 
o animal ese. sexa máis comestí
bel que o hortera e pailán naran
jito vexetal dos Campeonatos 
Mundiais de-Fútbol do 1982 non 
quita que sexa recom~ndáel ir 
facendo proyisión de bicarbona
to: ímonos indixestar de carne 
de can queiramos que non. Ben, 
pois o deseño é unha soberana 
tomadura de pelo. Como ese 
fago eu unha dúcia nun dia. E 
por menos cartas. A verdade é 
que me falta de ver a primeira 
mascota olímpica cuxo poster 
sexa pendurábel dunha parede 
familiar. Nen os rusos deron no 
cravo co osiño Misha. Dos ian
quis, co tia metamorfos~ado en 

A N'OSA TEBRA 
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Gonzalo Vilas 

águia, mellar non dicer nada. 
Disque Mariscal quixo fuxir da 
liña Walt. Disney, seguida por to
das as mascotas das olimpiadas 
anteriores, pero para min que se 
lle escarallou a búsola. Non vale 
moitos máis cartas, pero máis 
ollábel resulta o logotipo de Bar
celona 92 de Josep Maria Trias, 
descaradaemtne mironiano, mo
derno e, ao cabo, criativo. 

Nos tempos que se corren, 
cado se nos quer facer crer que 
o deseño_dun par de botas equi
vale a un drama de Shakespeare, 
como propugna ou denúncia, 
non acabo de entender ben, un 
pensador francés ou de por aí 
anriba, tampouco sei certo de 
·onde, cuxo nome non reproduzo 
porque non me lembro como se 
escrebe, nestes tempos, digo, 
todo vale. Calquer boutade es
crita en liñas de desigual lonxitu
de pasa por poeoia epigramátio
co. O máis desafinado laio de es
treñido-a apreséntasenos como 
lieder vangardista. Canto máis 
plasticamente inintelixíbel sexa o 
volume de cemento ergueito me
llar pod~ desbarrar o "crítico" de 
moda. E seguro que o estúpido 
can de Mariscal vai cazar algun
ha das pombas de Picasso. A 
min , por moito que se ria, o can 
olímpico non me fai nengunha 
grácia. 

lsto do "deseño" échevos un 
choio de moito nabo. Probare
mos sorte. 

Mariscal, mascarada 

A non ser, claro, que Javier Mar
ciscal sexa un vividor da arte e 
da cultura (que non é o mesmo 
que viver das idem, ainda que ta
mén: conditio necesária mais 
non suficiente) e, en consecuén
cia co . seu proxecto vital , ou 
sexa, coerentemente, trazara as 
primeiras raias que atravesaron a 
· sua mente desocupada sen ou
tro propósito que o de se embol
sar vários quilos (non sei cantos, 
pero moitos) a canta do ano de 
grácia de 1992, r.índose, de 
paso, ademais de si próprio, até 
da sua própria nai... pátria. Que 
quen pagan ao -cabo son os con·
tribuintes? Tamén pagan, que di
ria eu, a estáncia da península 
no custosísimo hotel de OTAN 
sen ter solicitado até o de agora, 
o libro de reclamacións. Non che 

.. me dan mágoa. 
Non teño o pracer de coñecer 

pers9almenté ao Mariscal para 
dicer que si ou que non, se é 
roña, se é unha mascarada ou 
unha mamarrachada. Pero insi$
to .en que o sorriso .cínico do bi
chb pode ser te~temuña dalgun
ha cornplicidade. Se é as~, fai 
ben. Se dio se trata chapeau, pe
rante o xenial farsante. D 
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O antropólogo ínaiorquino participou· nun cu~o d~ ~_losofia en Vigo 

Cfilnilo Cela· Conde 
'A delincuéncia é un meio .. de · sobreviver para qs .: menos dotados' 
Camilo Cela Conde é un 
antropólog'o maiorquino 
que ten public;ado desde 
os ands 60 sobré a 
determinación biolóxica e 
os problemas da filosofía 
moral na perspectiva de . 
avangarda da 
investigacjón. Hai pouco 
visitou a Galiza para 
participar nun curso de · 
filosofía. 

Hoxe vólvense recuperar argu
mentos de hai un século que ten
tan relacionar heréncia xenética 
e delincuéncia. 

Quen e Labelecc que existe 
unha determinación enética que 
leva á delincuéncia é simple. men
te un ignorante. Non é posíbel 
a ignar material xenético a re ul
tado finai en a pecto moitísi
mos máis claro como poden er 
a altura dun er humano. E desde 
logo é completamente inviábel 
que se poda ligar un a pecto tan 
complexo como pode er o da 
conduta ocial. Non ó a do delin
cuente enón a de moito outro 
ao mero a pecto da determinación 
xenética. En xera) eu teño a im
pre ión de que quen mellor liqui
dou todo este a untos foi un 
a ogado norte-americano que per
guntou por que hai unha correla
ción entre criminaJidade e cromo-
oma x mutante . Porque o cromo
oma x mutante provoca crimina

lidade? De nengunha mane.ira. O 
cromosoma x mutante provoca 
coeficiente de intclectualidade 
moi baixo e ao criminai que te
ñen e e cromo orna x cólleno a 
t do . A correlación entre crimi
nalidade e per i téncia na análi i 
da povoaci 'n do cárcere cun 
grau alto o único de ta caracterís
tica, indica que e ta per oa te-
ñen men habilidadc para fuxir , 
da u tícia. 

A própria competividade fa
vorece a delincuéncia. 

tip d ocicdadc no que cs
melid 

vou poder definir o que é o Coefi
ciente Intelectual pero é por en- -
tendernos), quero dicer, xente con 
habilidade cognitivas non moi al
tas, á delincuéncia como meio 
para sobreviver. Se en cermos de 
competéncia non che deixan so
brevi ver, non terás outro remédio 
que te dedicares a actividades m~
rxinais. lsto non é unha determi
nación. 

A leí do branco 
Por que non somos todos xénios? 

Plantexo esta pregunta nun li
bro que acabo de publicar. Pri
meiro hai que falar de coeficiente 
de intelixéncia. E te conceito é 
moi mao . Non exi te tal cou a 
como un coeficiente de intelixén
cia. Ou mellor: non sabemo 
como medilo, na medida en que 
o test que e tamo a empregar 

n e gado . Por excmplo, seco
llemos .o te t que están publica
dos como material psicolóxico 
pen ·ado para anglo- axóns bran
cos pertcncentc · á clase média.nos 
U A e llo. aplicamos a un gui
neano, pois vainas dar que é ub
normal. Pero e facemos ao revé 

e construimos test psicolóxicos . 
para os guineanos e !lelos aplica
mos aos neiorquinos da · clase mé
dia, probabe_lmcnte daria que os 
neiorquinos son · sub-normais to
dos. O que a~ontcce é que só os 
brancos da clase média pertencen
tes a sociedades desenvolvidas 
aplican este xénero de probas de 
intelixéncia. O coeficiente de inte
lixéncia, se é que existe tal, non • 
o . sabem,as medir. ~ resposta á 
pergunta de por que non somos 
todos xénios é dobre: hai" moitos 
máis xénios dos 1111¡' eremos. O · 
que acontece é que noñ lles deron 
as oportunidades necesárias para 
que chegasen a selo. Por isa ·a 

. idea do direito á exceléncia e á 
eduq1ción diferenci_!il paréceme 
un disparate porque estaremos a 
perder xénios en poténcia· en pas
tores, er¡ agricultore , en mecáni
cos, que non tiveron, precisamen
te pola sua orixe, as oportunida
des para eren educados da mes
ma forma que os filias dos enxe
neiros, dos avogados, dos notá
rios, etc .. Despois, é óbvio qúe a 
xenialidade non é ·unha vantaxe 

adapta ti~ 

YO. Unha mar-xinalidadG moi mal 
considerada en sociedades con 
apego á tradici.ón a valores ante
riores ten fortes como nas nosas 
sociedades actuais. A xcnialidadc 
consiste en saltarse os valores tra
dicionais.' Dunha mancira un tanto 
fenomen_olóxic~, teríamos que 
chcgar á conclusión de que non 
debe ser fácil ser xé_nio e ser feliz 
a un tempo. 

.. Coas ·técnicas de ADN mito- . 
condrial parece posibel precisar 
a existencia dunha . irmandade 
biolóxica, a partir dun antepasa-

. do común de hai 200.000 anos. 
A constatación de que a evolu

ción se produciu nun . único l_ugar 
e unha consectténcia interesante 
das técnicas do ADN mitocondrial 
pero compre precisar que se trata 
dun modelo matemático, dun. mo
delo estadístico que está a dicer 
que nós procedemos dun grupo 
pequeno que exi~tiu nun determi
í!ado lugar, probablemente de 
Afr:ica, ha! cento cincuenta mil a 

· douscento-S mil anos. Sendo un 
grupo pequeno, tivo que estar moi 
influido por cuestions ecolóxicas 
próprias do momento e-do médio 
en que estaban. Sinto moito que .. 
este sexa un argum_ento t;n eontra 
do racismo. 

Mellar ca De~s . 
Estes descobrementos collen o 
conceito de raza en plena deca
dencia. 

O concéio de · raza esta hoxe ·to
talmente ahandona.do polos antro
pológ9s . .As razas ·aparecen hai 
dous mil anos . Estamos a falar 
dunha historia evolutiva común ·de 
centos de millóns de ¡¡.nos que dan 
lugar á ·diferéncias de poboacións , 
Para aillar hoxe un grupo necesi.: 
tariamos unha Policia semellante 
á do Big Brother de 1984 de Or
well. Como conta Miguel Ba·rnet, 
en Cub_a dinque só un galega é 
mellor ca deu·s, porque Deus criou 
ás brancas e ás negras pero o gale
ga foi quen criou ás mulatas. lsto 
é certo. Jmaxinando que en orixe 
houbese tal cousa como unhas ra
zas , un proceso ,de -mixtura é tan 
inmenso que o ináis ,que se. pode
ría falar hoxe é de "poboacións: hai 
unha poboación negra nos Estados 
Unidos, hai outra no centro de 
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. Afriea e non teñen nada que v~r 
unha coa outra. A tendencia que 
ternos a nos ornanizar en grupos 
con sinais · distintivas para i·ntentar" 
deixar fora ao que non p~rtence a 
ese grupo é o que produce ese pi:e
xuício. A cor da pel e o idioma 
son os dous aspeitos máis <loados 
de constatar. E.n España dase só o 
problema da língua porque non · 
hai negros, que se non h.oubérasc 
de organizar · sistematicamente · 
arredor da pe!. _ 
· Existen prexuícios especiali
zados arredor de povoacións in
teiras que incluso .Hes atribuen 
caracteres -fatalistas como pode 
ser o caso do Mezzogiorno italia-
no. , 

Todos os grupos teñen un sam
benito. A última história de Ma
riscal cos cataláns ilústrao mpi 
ben. Bu sempre escoitei dicer que 
Paris é unha maravilla se non fose 
que está cheo de franceses, os Es
tados Unidos tenen a desgrácia de 
estar ocupados polos norte-ameri
canos, etc .. lsto non é n'iáis que 
pretender identificar du_nha mari~i
ra .intolerábel ccrtos aspectos que 
retlexcn determinacións xeográfi
cas. Dise-que .os suecos son tris
tes. Claro: se ás catro da tarde é 
noite no iriverno, q1.lquer medire
rráneo pode chegar á esa conclu
sión. Traíamos eses suecos a Pªl
ma de Maiorca e resulta que é un 
cachondo mental que· non fai outra 
cousa que emborracharse. 

O direito á exceléncia é un ar
gumento de moda que pretende 
superar esa xus~ícia -distribuiti-
va . . 

O argumento de base é, intervc
ñamos de maneira diferencial na 
medida en que os · caracteres ini
ciais tamén son diferentes. Eu to
maria en consideración est~ argu
mento se pudese realmente terse 
en constatación desas diferéncias 
iniciais. Pero .é o ·caso que esta tal 
diferénc-ia non leva á clasificación 
que pretenden ,qu~n escreben estes 
libros. Esta diferenciación inieial 
probabelmente levaria a constatar 
que quen deberia ser notário na 

·xeración seguinte non .deberia ser 
o filio do notário senón o do la-
bre.go . . Os que están a plantexar 
neste momentos esa idea do direi
to á excelénda son os fi ! los dos 
notários. A coryiprobación empí.ri-

. ca disto dá risa: a Henry Ford IIl 
a empresa _tivo que prometerlle 
unha s·uba coa con_dicion de que 
flcase na casa e non aparecese 
pola fábrica. Non h~i família que 
non apareza~na cuarta xeració'n un 
fipo di-vertido . é o que acaba -con 
todo o que ·se acumulara. A min 

: paréceme moi ben, por outra par-
te. . . D 

G.l.T . . 

Prinleira· reunión da nova 

14 poetas a ___ Vig~. Presididos por un fcrmo~o ~arte! cos rostos d~ _AI:'arcz ~lázqucz, ~~va~o 
Cunque1ro e Celso Em1llo -Ferre1rb, unha xuntanza de poetas residente e venccllados .a c1d~de viguesa rcu!111onsc 
ante vários · ce.ntos de persoas, nun actó case insólito no noso panorama cultur~l, se _é gue ~e _ exceptu_an os 
Festivais de Poesia do Condado. Cunha variedade formal e de estilo que producia cunosos contrastes foronse 
dcs~ullando os poemas: Xosé M" Alvarez Cáccamo, Antón Alonso Fontán, )_(~la Arias~ Ramiro_ Font~_:, Man_u~l 
forcadela, Luz ~ozo; Luis González Tosar, M ·ªdo Carmen Kruckemberg; Mcndcz -Femn; Ron~a~ Ran_a, ~o~n
guez Ba\xeras, Antón Reixa, Paulina Y-. Freire e Manuel Yilanova. _Previ~mente_ Mª Xosé. Qu~1zan e Max1m1,no 
Keyzán, acompañados de E. Qu.iroga recitaron -poemas de c .e!so E. Ferre1ro, Alvaro <;~nque1ro, Alvarez Blaz
quez e dei:on ün recital Blanca Lorenzo e MiguGI Anxo Murado. D 

·-··directiva' da·~AELG · 
. . 

informábamo~ no · número 
· ai~terior reuniuse por ·primeira vez · 
a recén -elexida directiva da Aso
.ciación de Escr-itorcs en Língua 
Galega. Entre os .acordos tomados , 
dccidiusc -solicitar entrevistas co 
Presidente. da Xunta,- consclleiros 

.de Cu.ltura, Prcsidéncia e Educa
ción, director de polírica lingüísti
ca e subdirector xeral do libro. 

Uxio Novoneyra 

Potenciar o boletín interno da 
AEL_G e c'ontinuar . coa publica- · 
ción semestral da revista ·'Nó .. ; 
constituir grupqs locais e impulsar 
a prcséncia a asociación en activi
dades culturais na Galiza e fóra 
dela e preparaar o 11 Congreso de 
cscitorcs en 1 íngua galega ademáis 
de publicar as condusións do pri-

. me1ro . 

. Na reunión tomouse o acordo 
de condenar a campaña de intoxi
cación contra o gakgo q':Jc se stá 
a dar, anonimamente na Coruña 
dirixida contra escritores e cnsi
nantcs.- Tamén se .ratificaron as 
declaracións do presidente, Uxio 
Novoneyra, enfrentando a discri
minación iingüística· por razóns de 
normativa, e amparándose na 
nova lci de propricdade intelcct_ual 
oonde afirma "esixír o respeito á 
integridade da obra e impedir cal
quer deformación, modificación, 
alteración ou atentado contra ela, 
que supoña pcrxuício aos seus le
xítimos intereses ou mermando .a 

. sua reputación.". D 

.. 

.' 
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En defensa _ da língua asturiana 
.XAVIER CASTELLANOS pmgresivament~- : . nobreza astu· \ . ~ :;.~ 1 

Cómo consecuéncia da resólÜción 
tomada na p.asada f'l asembleia da 
Mesa· pola Normalización Lin
güística a · respeito da proposta 
non aceitada de incorporación do 
asturiano ás 1 inguas catalán, eus
kera e galt1go no segundo párrafo 
do programa est_ratéxico e que .tex
tualmente conclue: "ls'tor implica o 
refugo do actual modelo lingüísti 
co. vixente no estado español de · 
bilingüísmo sabstitutório, cuxa 
estación de termo é o lingüícídio 
do c·fl.talán, euskera e galego . Hai 
alternativas a este modelo lingüís
tico que dependen, claro está, da 
conformación poi ítica dos esta
dos, pero si desde o ámbito que 
lle é próprio manifestar que só ha
berá un -futuro para-o noso idioma 
se este recupera os ámbitos de uso 
hoxe castellanizados". Ante a au
séncia explícita, neste caso da 

, llíngua asturiana,, acho necesário 
unha reflexión sobre o que enten
do é unha ómisión desafortunada. 

Existirán portante lagoas n.esta 
exposición, e que por outra parte 
abordar nun só artigo seria pouco 
aclaratório por sumamente esque
mático. 

A língua en cuestión; Bable ou 
Asturiano< 11·, é un ha desas 1 í nguas 
ignoradas cando evocamos as ou
tras catro,' o mesmo sucede coas 
derivadas do latín chan:iadas lín
guas romances ou neqlatinas que 
se asentan no estado español (ara
gonés) por moi minorizad.as e mi
noritárias que sexan. 
· A formaGión do Reino de Astu

ries data do século VIII, nado da 
resistencia contra o estado musul
mán, ainda continuando o latín · 
como língua escrita, na fala será 
xa unha língua romance --o astu
rian0:- existindo, como ocorreu 
no resto da península con outras 
línguas, unha literatura oral. O 
primeiro texto coñecido en astu
riano é o Fuero D' Avilés, conser-

. vando-se un ha cópia do ano 1155, 
posteriormente aparecería o Fuero 

.D' Uviéu, o que é un indicativo, 
xunto a actas notaríais en bable ao 
longo da Idade média, de ser con
siderada cómo língua' de cultura . 
O casfellano ia-.se impendo pro,. 
gresivamente nos textos oficiais, 
até que as Xuntas -e Deputacións 
p¡isan a escrever todos os seus do
cumentos neste idioma. Foi quizá· 
(é unha opinión de sócio.:lingüís-

otas asturianos) durante a época no 
que a capital do reino era · Uviéu _ 
(séc. VIII e IX) e residéncia da 

·corte o mome.nto mais' apropriado 
para o seu desenvolvimento. Cer
tamente as fínguas desenrolan-se · 
cun peso específico cando disfru
tan de apoio poi ítico~ cousa que 
co asturiano non sucedeu. No sé
culo X a corte traslada-se a León 
e con ela todos os seus dignatá
rios, acrecentando o poder políti
co de Castela e castellanizando-se 

nana, nun espao<:l curto de tem- _ .... ____ --::; 
po. 

· A llíngua asturiana é un caso · 
atípico de língua all)eazada. ·Hoxe 
é imposíve_I un discurso..,..sobre As- · 
turies sen mencionar a Llíngua as
turiana e a sua problemática. Asi 
unha das ideias estendidas avondo 
entre a populac ión astudana é o 
uso da língua en relación á cultura 
"falar castellano é fa lar ben", 

·criando unha conciéncia de infe
rioridade cultural debido á sua 
fala "ordinárla" desprestixiandó ás 
persoas que o faln. 

No 1erritório asturiano asentan
se hoxe.tres -línguas, duas autócto
nas (asturiano e· galego) e outra 
foránea (castellano). O asturiano ,é 
a lírigua 'que -rnáis t.erritório abar
ca . En estado precário nas zonas 
do Norte da provincia de León e 
restos tamén en Zamora e· Sala
mancac21. En ~ territórios próximos 
á fronteira política .coa Galiza son 
considerados taméri polos lingüís
tas asturianos comp dentro da lín
gua galega. Na actualidade a lín
gua castellana ocupa un maior es
pácio en uso, :>'endo a única reco
ñeéida oficialmente do Principáu 
D' Asturies, é o idioma obrigatório 
nas escolas e de emprego formal 
a todos os níveis . 

. O uso do asturiano situa-se 
aproxtmadamenté entre 360.000 
persoas que declaran falar asturia
no podendo-se aumentar esa cifra 
se se contabilizan as persoas -que 

Tealmente o falan .. O seu uso alter-
na ca castellano nas suas relacións 
sociais. 

Desafortunadamente a situación 
diglósica que vive a llíngua astu
riana poderia-se comparar con al
gúns sectores importantes da po
pulación galego-falante e1f territó
rio asturiano e galego, onde existe 

. unha língua alta, veículo de tela-
cións e recoñecida 'oficialmente, 
u~ada pola administración e. nos 
ámbitos forrnais de relacións . . E 
outra líhgua baixa como é o caso 

.'do asturiano, non ·recoñecida ofi
cialmente, cun_ uso informal e es
casamente utilizada ·polos meios 
oficiais. A maioria da populación 
asturiana falante'' é analfabeta e 
descoñece a utilidade que pode ter 
escreve!a. Trata:-se dun idioma 
morfoloxicamente prox1mo ao 
Castellano e ao galego, con pala
vras iguais, . coincidéncía normal 
en Iínguas que teñen convivido 
.durante séculas e ·da mesma orixe. 
Como consecuéncia o seu vocabu
!ário está pouco usado por desco
ñecido, mesm·o para o leitor. A 
maiori·a _ dos escritores asturianos 
escreveron en castellano coa pron
ta castellañización das clases do
minantes. Ainda que hoxe non é 

. a mesma situación , obviamente, 
sobretodo a partir de 1974 que co
meza un proceso. de. recuperación 
lingüística articulada én ~iversas 
organizaci?_ns . O desequilíbrio 

producido por causas lingüísticas, 
históricas e Jiterárias contribuiu a 
que se producise un sistema i?eo
lóxico diglósico que se inserta na 
maior parte do tecido social de 
Asturies. Cando se, falan asuntos 
"sérios" nas conversas tende-se 

. facilmente ao uso do castellano, 
ou cando se dirixe·n á administra
ción e institucións. Ainda que 
proporcionalmente en menos me
dida ocorre o mesmo nun impor
tante número de galego-falantes. 
A conciéncia que vive ó .asturia
no , wmo todas 1 ínguas en proce
sos de desenvolvimento, recupe-

.. ración ou ñormalización ten e so
fre determinadas etapas. Mesmo 
entre moitos -asturianós considera
se un dialecto do castelláno. 

-A aspiración a que a ILíngua as
turiana sexa parte in1pc_Jrtante da 
identidade colectiva dese povo 
merece a nosa. sin;pJtia e solida
riedade. Descoñezo cal é o futuro 
dun idioma que sofre un retroceso 

' no sistema lingüístico, así eles o 
recoñecen, onde as formas e tra
zos lingüísticos máis diferencia
dos do castellano van-se perde~
do, e as insterferéncias no léxico, 
por parte do castellano, aumentan. 

·O fenómeno da urbanización,' en
tre outros ' factores, non contribue 
ao · ~eu desenvolvimento, pois 
fala-se maior:itariamente no rural, 

• 1 
as1 como as persoas que non que-
ren transgredir as normas sociais . 
Apesar diso os esforzos na recu
peración do seu uso són notáveis 
nos sectores máis conscientes <lesa 
necesidade en todas 'as · suas for
mas (emísiól)s en Rádio, TV, sec
~ións fixas en xomaís,, toponímia, 

movimentos artísticos, en ino con . 
experiéncias de bable nas escolas 
onde ·colectivos de mestres teñen 
fevado Iniciativas en centros e 
·sectores populares. Son estes últi
mos e nos ámbitos rexionalistas e 
radicalizados onde a loita é mai 
importante). 
· Apesar das intencións por parte 
dos meios oficiais de mostrar o 
asturiano como morto, ex.iste un 
mov-imenJo (moito menos desen
rolado que o_galego) de defesa do 
seu idioma. E necesario protexé-la 
e favorecé-la ante o castellano. 
Con todas as salvedades e circuns
táncias diferentes necesitará un 
proceso de normalización en moi
tos campos parecido ao noso. A 
línguas poden renascer se cantan 
co apoio dos -seus falantes e dos 
que se identifican con ela apesar 
de non utilizá-la como tamén oco
rre en Euskad·i. 

Desde sempre foi intención dos 
poderes en que o povo esquecese 
un signo importante de_identidade 
que tamén exerce oposición ao 
mesmo. Nos séculos XIX e XX 
acentuou-se aí~da mais o poder 
centralista e Asturies careceu dun
ha burguesía rexionalista e de in
telectuais que defendesen a cultu
ra e o seu idioma. Os resultados 
dese poder centralista favoreceron 
ás clases dof!linanles, reducindo o 
asturiano á esfera das próprias ne
cesidades de comunicación entre 
campesiños. 

Parece-me importante expresar 
a nosa solidariedade coa llíngua 
asturiana e estreitar lazos co mo
vimento de reivindicación lingüís
tica dese povo. Nón estou de 

acordo en proxectar complexos 
que subxacen rnoitas vezes en nós 
por tratar-se dunha 1 íngua suma
mente minorizada. 

Recoñecé-la e animar desde as 
nosas posibilid&des a ese movi
mento que tamén aspirn a norma
lizar o seu idioma é necesário, é 
un aspecto qu·e non dificulta os 
nosos obxectivos. Non crcio· que 
a Mesa estexa por limitar ou ob
viar estes problemas. _Trata-se 
dunha comunidade onde o galego 
ten compartida preséncia con ou
tros idiomas, e que como o noso . 
·caso non se corresponden coas li
mitacións administrativas_nese te
rritório ; Dá-se a mesma situación 
no euskera e catalán. 

Sobre a · argumentación, que se 
deu entre outras, de que citar o as
turiano implicava incluir outras 
línguas, e tou de acorde. Outra 
forma mái de dizer~Jle que noh 

· nos civilizaron a todos, e que se 
son considerada como línguas 
non morta deberian- e citar. 

Non me parece nada audável 
desentender-se de te problemas 
por moito ou pouco que nos afec
ten. O e tado opre or bu ca rcdu
zir á mínima cxprc ión forma al
ternativa de cultura di tinta á 
centralista . A min non me importa 
que digan que está tan díluída que 
o seu uso é de mu eu, ou que non 
goze de recoñecimento oficial. 
1 mporta-me nada o que pen e a 
·Real Académia E pañola. Si me 
i_mporta que exista un movimento 
reivindicativo que axude a recupe
rar o seu uso . Persoalmente pare
ceu-me unha deci ión nada olidá
ria _ Razón de mái hai para e -
coitar (ninguén dixo o contrário 
xa que diso non se falou) o pro
xecto normal izador e o hai e a 
sua opinión obre as zona gale
go-falantes de admini tracíón as
turiana. 

Por último unha ob ervación . 
Non me pareceu nada correcto 
que se dixese que teriamo que 
defender tamén "o andalú de Feli
pe González·· . Entendo perfecta
mente as antipatía que de perta 
e e home. pero é un comentário 
de contextualizado e nada re pei
tuo o. Carente de entido e nada 
político. 

Non con idero, nen moito me
nos que incluir unha língua ( e 
a i se lle recoñece) con menor for
mación literária e lingüí tica e 
non menor ba e humana falante 
sexa un empecinamento. A miña 
surpre a ante a pouca en ibilida
~e e solidariedade. Comparto o 
desexo de moitas pcrsoa en que 
a 11 í ngua asturiana florcza e teña 
un recoñecimento que nó non lle 
pudemos outorgar. O 

( 1) U1ilizo indistintamente estas palavras. 
mas creio que ¡¡sruri¡¡no é o nome que 
máis unifica o movimento reivindicati
vci da llíngua asturiana . 

(2) Remito-meaos infom1es ao XIII Conce
yu Internacional de LI íngüucs y Cultu-
res Ameazades. Uviéu 1987. l• 

-~---~---Wltel91D.11i'dle1il•t••11¡1e1M•*#•lMl•l•l•ll---------

Se qúeres que a lo ita contra · 
a marxinac1ón. do idioma e a 
sua ·defensa cobre ünha nova 
dimensión, danos o teu apoio' 

' económko . ., 

• . 

Remitir, unha vez cuberto, a: 
MESA POLA NORMALIZACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
APARTADO .DE CORREOS 247 
SÁNTIAG.O DE COMPOSTELA 

ouE d C.ON.SIGAMOS DEPENDE DE TI ., 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN . . . · 

APE.LI DOS ....... ...... : ................................ ................................. .. 
NOME ................. .................................... : .................................. . 
ENDÉREZO (-Rua/ Praza) ........ ; ... : ..................... ... ................... . 
LOCALI DADE .. .. ............ .. ........................ ......... ... ......... .' ............. . 
OTO. PO~TAL.. .................. ....... TFNO.: ......... .. · ......... , .......... ... . 
PROFES ION ..................... ~ .... ............... :.~: ... \ .... ........................ . 
CENTRO DE TRABAtlO ............................................ ............ . 

DOMICILIACIÓN BANCÁRIA 

...... ........ --: ........ 0, ...... . ........ de ................. : .... ..... { ..... do ......... : ....... . 
Caixa/Banco(1l - · 

Sucursal · ..... ...... ::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Conta Corrent~/Libreta de Aforro(ll ................................. .. 
Titular ............................... ; ........................................... : ............ : 

Meus s
1

eñores ~ 

Solicito de vostede~ que·, até novo aviso, fagan efecfr= 
va á conta cte. número 10.297-4 da Mesa polo Normali
zaCJon Lii)güística (Ofic. principa l da <:;a ixa de .Galicia) 
eri Santiago, con cargo áa miña canta corrente/ libreta 
de aforros (ll, os recib'os ·que no meu nome lles apresente 
Mercede·s ESpiño Amil, polo cantidade de 11.000 pesetas 
anua is. · ' 

Saúda-os atte.: Sinatura dó Titular 

(1) T áche-se o que non proceda 



1 ~ • 

N" 336 - 24 DE MARZO DO 1988 

[;retrmcos da histqria XESUS TORRES REGUEIRO 

Os Golpe e· a·-~ 

casa de Paio -· 
Nas Mariñas de Betanzos, no con
cello de Oz'a e nun val a carón do 

. rio Mendo, atópar¡se o pazo e as 
terra de Paio, hoxc convertidas 
nunha grande parte en bosque que· 
mesmo oc.ulta o pazo das olladas 
dos posíveis visitantes e curiosos. 
Pazo e terras estiveron vencella
das noutrc;> tempo a dous perso
naxs senlleiros da bYibara e do re
xionat.ismo galego. 

Xoán e Salvador Golpe Varela, 
· ademais dos grande proprietários 

fidalgo , foron pcr ociros destaca
do do movimento rexionalista de 
ftnais do XIX e primeiros do XX. 
A vagados ambos .. os dous, funda-

-ron o xornal La Unión Gallega na 
Coruña no ano 189~. Xoán, quen 
obreviveu a Salvador, foi un sig

nificado propagandista do movi
mento agrário Solidaridad Gallega 
a primeiro de século na bi barra 
da Mariña e tamén na montaña 
de Arzúa. 

Conrodo, Salvador acadaria 
mái ignificación e sana pola sua 
dedicación literária e política. Foi 
fi cal, xuiz municipal da Coruña 
e concellal da cidade, membro 
fundador da Asociación regiona
li ra primeiro da Liga Gallega 
de pois , integrante do grupo de 
intelectuais rexionafi ta que e 
xuntaban na tertúlia da famosa 
Cava Céltica, correspondente e 
secretário da recén criada Acadé
mia Gallega. Chegou incl4so a 
pasar pola cadea a causa da sua 
participación na campaña contra a 
upresión da Capitanía Xeral da 

Coruña no 1892 que os rexiona
li ta tentaron capitalizar enfocán
doa como unha afrenta do Gover
no central á Galiza. E ta campaña 
e as uas peripécias contounas 
Salvador no eu libro De La Coru
na· a la cárcel pa ando por Galicia 
( 1894). Outras obras suas son Pa
tria y región ( 1897), Regionalis
mo y lenguaje ( 1902) Lámbrica 
( 1907) e algun poemas en espa
ñol e galega e pallados por vário 
xornai e revi ta . Dou de te úl
timo (Adios a Galicia e Dou 
amores) acadaron sona ao ser mu-

icado p r Xoán Monte e Baldo
mir e re ollido p r Carré na ua 
famo a anto oxia . A afcizón de 
Salvador polo folclore e a etno
grafía -foi membro fundador da 
ociedade Folklore Gallego-- le

vouno a recoller un Refraneiro 
agrícola-meteorolóxico ( 1906), 
publicado co pseudónimo "Pedro 
de Merille". 

Salvador morreu no ano 1909, 
ao 59 ano · de idade, e Xoán anos 
despois sen que podamo precisar 
a data. o~ dous irmáns están sote-

Xoan e Salvador Golpe 

rrado no cemitério de San Pedro 
de Oza, nun sartego que destaca 
entre os máis no adro da igrexa. 

No últimos anos falouse que o 
concello de Oza ia dedicar unha 
homaxe a Salvador Golpe e asi se 
anunciou nos meios de comunica
ción. Coido que non chegou a rea
l izarse ou polo menos· non tras
cendeu. Seria de desexar, po1s, 

1 músicos da gaur.a· 

Mili Porta 
(A Coruña, 1918 -
Madrid 9/1111971) 

Nome habitual da pedagoga Porta 
Siso. Formouse na sua cidade 
coas irmás Arias tendo de se exa
minar no Real Conservatório de 
Madrid onde rematará os escudos 
de Solfeo e de Piano aos 14 anos, 
logo escudará harmonia qm Beni
to de la Parra e Composición con 
Conrado del Campo, me tre ta
mén doutra mú ica galega, Obdú
lia Prieto . 

No 1935 vai dirixir a Orquestra 
Filarmónica da Coruña e ali fun
dará a Sociedade Lírica Coruñesa 
"Ofclia Nieto" dedicad~ ao reper
tório zarzuelí tico e que debutará 
con ".Lui a Fernanda". Coniporá e 
repre entará con moito éxito unha 
pcqucna ópera infantil "Malibú" 
no 1942 que tamén subirá en Ma
drid ao palcos do teatro español 
e T. Fontalve ecua que fará unha 
xira levantina . ·' 

Gañará por opo ición a cadeira 
de Sol feo do ReaJ Conservatório 

que o concello de Oza retomase a 
idea e lembrase ao seu ilµstre pai
sano cunha rua ao seu nome e a 
recopiladón e publicación dos 

.seus poemas espallados. 

O pazo e as terras de Paio her
dounas o pai dos irmáns Golpe, 
Don Manuel- Golpe Núñez:, dunha 
sua tia que non deixou descendén-' 
cía. Desde a fundación do solar, 

de Madrid onde renovará moitos 
dos vellos critérios e levará até a 
morte · un labor pedagóxico 'que 
non só lle faria obter a Cruz 'de 
Afonso X senón que permanecería 
na lcmbranz:a dos seus discípulos 
que .conseguiron que o Conserva
tório denomi"ne "Aula Mili Porta" 
aó local onde deu, clase e subscre
beron un busto tamén conservado 
nese centro. Ese · labor ·doé'ente 
queda, ,parcialmente reflexado, ha 
fermosura dal_gunha das leccións · 
do tratado de Solfeo da "Socieda
de Didáctico-Musical", mostras 

que ven de finais do século XV 
ou primeiros do XVI, Paio estivo 
sempre vencelladó á linaxe dos 
Núñez de Oza. estes, ao longo do 
tempo, emparentaron con ou'tras 
famílias poderosas como os Vi
lÓusaz e · os · Soutomaior, tal e · 
como nos instrue o estudoso das 
liñaxes e dos pazos, Carlos Martí
nez Barbeito. A antiga casa, pésie 
á sua sinxeleza e pequenas dif11en-

XÓAÑ MANUEL CARREIRA ·¡ 

de bon senso no seo dun método 
de solfeo (de vário autores) con 
moitas eivas. Entre as us leccións 
compre subliñar unha muiñeira. 

Tamén desenrolou en Madrid 
unha mei~ande laboura como di
rectora de Coros Galegas'. "Ana
quiños da terra" para o que fixo 
unha harmonización e 6 voces dun 
famoso "Alalá" e co que grabou o 
disco "Airiños". No Conservató-· 
rio criou un coro feminino coas 
alunas de · canto: " !ria Flavi.a" e 
tivo unha imperante laboura na 
"Secc)ón Cultural" do Centro .Ga
lega de Madrid e noutras agrupa-

. cións. 

Doutra banda dirixiu, xunto co 
seu marido Fernando Navarrete, a 
compañia . "Grupo de Opera de · 
Madrid", realizando xiras . penin
suares. A sua zarzuela "La Repre
sa" ficou sen rematar a orquestra
ción ~ nunha _ tradución ~o galega 
de F. Navarrete e orquestr.ación de 
Manuel Balboa foi estreada na 
Coruña, oncy anos logo da sua 
morte. · O 

OBRAS: 
Música Cénfca. ··conie'°. "La represa··. 
"Malibu" . Canción: ··oescspranza"., "Estre
liña". ··voa. anduriña'°. ··Padrón-. Padrón''. 
Obra coral e as pezas de solreo. 

sións, forma un conxunto de gran
de cng'ado e fermosúnr con outras 
construcións posteriores.: hórreo, 
fon te, pombal, lagar e capela.' ~ 
capela cohta un fermoso retábulo 
e pinturas 'muíais ademais dunha 
talla atribuida a Ferreiro. 

Outra das xoias da casa é unha 
antíga e importante biblioteca que 
nós puidemos contemplar hai uns 

. anos grácias á xenerosa disposi
ción da morad.ora da casa. Nela · 
podíanse ollar documentos que a 
família conservou 'desde o século 
XVI e que os irmáns Golpe, en 
especial Salvador, increme·ntaron 
amplamente. Toda a produción 
dos nasos autores do rexttrdimen
to e. do Rexionalismo atopábanse 
nesta biblioteca:- familiar, ·ademáis · 
de coleccións inteiras de revistas 
da época, manuscrito de Salvador 
e un grande número de textos xú
rídicos como corresponde á famí
lia de maxistrados e homes de di-· 
reito. Moitas das obras dos auto- . 
res rexionalistas están adicadas ao 
seu colega e correlixionário Salva
dor, quen á sua vez acostumaba
escreber contra,dedieatórias. E o . 
caso d1,.m libro ~e poemas - Bré
temas e r,aitJ/as, coido lembrar
que lle dedica o escritor, libreiro 
e impresor Uxio Carré Aldao, e 
no. cal pódese ler baixo a dedica
tória: "Fuches deste libro autor; / 
logo editor e ·impresor. . ./ ¡Débes- . 
lle ter bon cariño! / Pois eres do 
novo amor / padre, compadre e 
padriño". 

As posesións de Paio dan unha 
idea do poderio da casa noutrora: 
mil ferrados de terra nunha peza, 
arredor do pazo, lindando co vici
ño concello de Coirós, río Menda 
por médió. haberia que sumar ou
tras propriedades da fainília en 
Melide e Arzúa. A enorme parce
la de Paio, traballada por caseiros 
e colonos, case chegou indivisa 
até os .nasos tempos, indicándonos 
que non todo é minifúndio na 
nasa terra. 

Recer,itemente .chegou aos meus · 
ouvidos que o pazo de. Paio e unha 
parte das · teras, fofon vendidos 
pola sua ,.última proprietária dona 
Maria Baltar, ·muller culta e · de 
trato agradável, moi preocupada 
pola conservación da ~asa e da 
memória dos seus antigos mora
dores. O gal lá o pazo e o seu con
xunto sexan respeitados polos no
vas proprietários ·tal e como dese
xaba Dona Maria. O que xa des
coñezo é a situación en que se ato
pa a biblioteca dos Golpe e o seu . 
paradeiro. Sabemos que unicmen-_ 
te. unha moi peq'uena parte foi dar 

·a9 Arquivo Municipal de Betan
. zos ·por donación expresa de dona 
Maria. Confiemos que o resto, 
pala importáncia que ten para o 
naso património cultural, poda ser 
·recuperada por algu.nha institución 
pública. Seria de lamentar a sua 
perda. O 

PARQUE NACIONAL DE DONANA - . 
Datas: 31 de · Marzo ao 3 de Abril / 1 ao 4 de Abril. 
Précio: 21.000 Pta. lnclue transporte desde Bilbao e Ma~ 
drid, aloxamentp e hotel en ·Matalascañas, visita ao ·inte
riqr do parque en veículos todo~terreo . . 

guia. vós; aloxamento en hoteis e haimas, comidas, 4 días de 
. AS CIDADES IMPERIAIS: 25 de marzo ao 4 de Abril percorrido en todo-terreo polo deserto e 3 dias en carne-

ANDALUCIA ECOLOXICA . . 
Datas:. l ao 10 de Abril. Précio: 36.000 Pta., inclue visita 
a Doñana, Marismas de Odiel, l.agoa de· El Portil, Ron
da, Serra de Grazalema e Sena Nevada; aloxamento e 
transportes. . 
ESQUI DE FONDO EN HUESCA 
Data: 27 de Marzo ao 3 de Abril. Précio: 36:000 Ptq., 
inclue tranporte, aloxamemto en hotel de Castejón de 
Sos, pensión completa. e instrutores. 
RO"[AS EN BICI • 
DONANA E O ALGARVE PORTUGUES: 26 de marzo 
ao 3 de Abril Précio: 29 .500 Pta. 
O VAL DO TIITAR: 31 de Marzo ao 3 de Abril Précio: 
13.900 Pta. . -
DE AJ.MERIA A MURCIA: 27 de M~rzo ao 3- de Abril. 

, Précio: 34.000 Pta. • · ,. · ·~ · "" 
~OCOS, DE TA,NXER A CASABIANCA: 26 de 
Marzo ~Q 3 de AbriL Précio: 45.000 Pta. Todas as rotas 
incluen aioxamento en eampings -Marrocos ·en hostais-· 
pensión completa e furgón de apoio. 
MARROCOS . . , . 
ROTA DAS KAHSBAS: 25 de marzo ao 4 de Abril / 
31 de marzo ao 10 de Abr-il. Précio: 48.000 Pta. inclue 

· transporte en autocaravana, aloxameA,!o en campings e 

/ 31 de mcgzo ao 10 de Abril. Précio: 26.scio Pta. con lo. -
, aloxamento e[Yhoteis / 18.500 Pta: con aloxamento en INDIA CENTRAL ERAHASlHAN 

campings. : 28 de Marzo ao 10 de Abril Précio: 148 000 Pta mclue 
lREKKING POLO RIF: 31 de marzo ao lü'·de Abril. vós, transporté en autocar e tren, VtSttan~o Delhl Agra, 
Précio: 58.000 Pta., inclue transporte desde Madrid, in· ._ Benares e Rahasthan, hote1s.e guia 
fraestrutura· para o trek, mulas de carga e guia. CUBA 
ALXERIA · . 28 de marzo ao 3 d~ Abril. Précio: 119.000 Pta., im:lue - ;-; .. 
O ~RAJ'! ~RG OCCID~Al: 25 de marzo ~o 10 de · vós desde ~aliza, visita da Habana, Santiago e Pinar 
Abnl. Preao: 74.000 pta., mclue transporte visitando as - del Río, hoteis e pensión completa: · 
grandes dunas, oasis e cidades do deserto (Ttmmi-
moun, Ghardaia, etc .. ), campings e guia. . . . .. ' 
TI.JNEZ EN CAMELO: 2 ao 9 de Abril. Précio: 91 .000 Solicita o noso folleto de viaxes de Semana Santa / Pri-
Pta. desde ~adrid / 88.00() Pta. desde Barcelona, inclu~ · mavera e información de vós económicos.. 

CLUB DE VIAJEROS 
Rondo de Sont Pere, 11. 6• Ja.· 08010·8orcelono: Tlf.-: Jdtso 81 
ledesmo, 7. 1· izqdo • 48001·Bilboo · Tlh.: ~24 42 6s ·..t2A 22 l5 

Rodrigvez Son Pedró, 2.0F.1202·28015·Modrid·Tlf'-:·44511 A5 
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Un exercício 
interesante 
Manuel Guede Oliva deu-se a co
ñecer como .escritor por un livr0 
de poemas, Contra Serenou, que 
o mínimo que se-pode dicer deLé 
que é unha voz completamente di
ferente dentro da poesía galega de 
hoxe. Este livro de poemas, que 
muitos dixeron influenciado por 
Pound, podia colocar-se dentro 
dunha certa poesía épica que co
meza· a romper as fronteiras retóri
cas interpostas entre poesía · e na'
rrativa. , Guede, agora, rell)ata de 
rampé-las totalmente ao dar unha 
novela aqprelo:· Vísperas de 
·Claudia ( 1 ). Non se quer dicer 
que sexa · á presente un ha novela 
onde as duas vellas divisións retó
ricas (poesia e narrativa) quedan 
fu.sionadas, senón que agora Gue
de dá unha novela. . 

Puxo-se a esta reseña un título · 
d.eterm·i.nado', exercício interesan
te, polas razóns que agora dire
mos. Primeiro, · Guede novela 
unha história facendo s:lo principal, 
protagonista un perxonaxe antipá
ti_co, que . non conta ·coa. compre
sión do autor, nen vai contar coa 
do leitor polas reflexións que deita· 
o novelista. Quer dicer, o narra
dor apresenta un ·personaxe ."anti
pático" aos olios del e do leitor; 
non é, xa que logo, este· o perso
naxe preferido do ~útor ainda _que 
sexa o principal da novela (difícil . 
pmba para un narrador e da que o 
autor sai indene, porque Zacarias 
Confurco, o Capador, é todo un 
person·axe). Segundo, . apesar · da 
evidente incontinéncia retórica, 
lingüística, o autor non cl}ega a 
cansar ao posível leitor; certamen
te pudo conter-se un pouco e facer 
menos xogos lingüísticos que 
máis ben estragan que dan consis
téncia á novela, pero apesar diso 
(e non falamos dos posíveis "ta
cos", · senón desas asociacións 
aposta que se repete.n demasiado, 
como por exemplo: "xa o sabía, 
non .Sirvo, servo .xa, Servoi, seño- · 
ra, servo para sempre . .. ", ou "non 
reién, non contén, no comment", 
etc.), apesar diso -repetimos- a 
forma lingüística chega a se~ com
plementária· da história que se está 
a contar. E terceiro, e este é ao 
meu parecer un dos mellores apor~ 
tes da novela, o narrador :--Se
.guindo unha tradición: ~lanco
Amor, Risco, Otero, X. Quessa
da, etc .- vai facendo da cidade 
un dos principais personaxes da 
novela (2). · 

Se estes serian os acertos -al
gun deles- de · Manuel Guede, 
hai alguns erros que lixan a nove
la. Un destes seria a cantidade ex
cesiva de guiños ao leitor, leitor 
·inteirado, claro. O ·máis grave 
destes guiños non seria o ideolóxi
cn, senón t> de remitir ao leitor a 
01:1tras novelas doutros noveJistas: 
A Esmorga, nun capítulo saen os 
personaxes da novela de Blanco
Amor e afinal. volven aparecer. 
Outro dos erres é a _potestade que 
ten o narrador de sabé-lo todo, até 
o que fai Otero Pedrayo mentres 
pasa un dos protagonistas por 
frente da sua casa. E outro erro,
máis que erro falta, é a absoluta 
falta de humor --curiosamente
que percorre unha ·novela tremen
dista (ainda que sexa -segundo 
o lapelista- unha paródia dos 
modos literários do expresionismo 
tremendista). · 

· · Mais a presente novela é, ou 
· contén, outras causas: paródiá dos 

modos literários do expresio11ismo 
tremendista. Paródia, segundo 
Gerard . Genette, é _"le détourne
ment de texte ii transformation mi
nimale ." E Vísperas de Claudia 
pode ver-se e ler-se, como unha 
paródia de A Esmorga (tenamos 
en conta que para Genette a paró
dia non é satírica). E se a alguén 

-lle paree~ .. duro o termo paródia, 

VÍSPERA~ . DE CLAUDIA . 

Manuel Guedc Oliva 

Manuel Guede 
pofiamos o que propón o devandi
to ·oenette: ·transposición, asi o 
Doutor Faustus de Thomas Mann 
en relación co Fausto · de Qoethe 
("pour les transformations sérieu
ses, je propase le terme ·neutre et · 

. extensif de transposition"). lsto 
pode ser a novela de Gue_de. Hai, 
tamén, a recriación dun mundo, 
dunha cidade própria, · cos seµs 

. personaxe_s, que aparecen tanto na 
novela corno ña poesía de Guede, 
por exemplo, Claudia, que no ci
tado livro de poemas pode ser Ro-

- sario (daí' _que poidamos pensai: 
que o autor intenta a ruptura entre 
poesía e narrativa para dunha 
unha só cousa) . Hai --e isto deita 
do anterior..:_ toda unha mitoloxia 
própria que aquí. evidéncia-se con 
King ·Kong, un - ao parecer
dos mitos máis caros ao autor. Es
tamos, xa qtJe logo, perante un es
critor. que intenta romper dentro 
de si as .fronteiras, impostas, entre 
os xéneros: poesía, narrativa, tea
tro, que ainda non o teña conse
:guido· non quer qicer que o convi
te intentado por Guede non sexa 
correcto (aqui queda-se, con acer-
tos, en audaz). · 

A língua escrita por Guede _é, 
como ven sendo o normal, correc
ta dentro dos límites impustos po
las _ distintas normativas, contado 
-e repmducindo unha polémica 
que levanta a_mpollas e.n Catalu
ña- poderia-se dicer que usa un 
galego ~·heavy", quer dicer, q~.e 
usa expresións que están ~ na rua 
ainda que non estexan rexistadas 
nos distintos diciooários das dis:
tintas normativas, nen que decir 

. c¡ue me parece mui ben, na páxina 
134, ·aparece un · "as estatuas en 
roíñas" que non sei quen o meteu, 
o autor ou o ,posível corrector. ·Ta
mén hai excesivas grallas de im
prensa, e est::ls sempre' lixan cal
quer. livro, fóra calidades. 

Gu_eqe deu un ha interesántc 'no
vela, · ou, mel lor, ·un ·interesante 
exercício. Comprirá que en próxi
mas ' entregas conteña un p·ouco a 
sua ·expresión . lingüística (pois 
ainda que a presente poda ser pa
ródi-a, a expresión non . está en ' 
func'ión do que se está a parodiar) 

· e -sobretodo, e por iso o deixa
mos. para o final- nori a acabe 
como a presente, é un recurso. de- . 
masiado usado, - ainda que tai
v.et . .. todo foi o que vai s~r. O 

XGG 

1) Edicións Xerais de Galic!a, Vígci, 1988. 
150 páx . . 

2) Cl1rioso é constatar' que a cidad~ g·alega 
mellor tratada como personaxe de novela 
é Ourense, pois aparte dos nomes citados 
debemos lembrar as duas noveliñas de 
Casares: Cambfo en tres e Ilustrísima. 
Ourense -ainda que sexa un . Ourense 
que acaba en 1936-- é, hoxe por hoxc. 
a ún ica ·cidade galega que ven scndo per
~onaxe de novela. 

I 

. Rosalia de
Castro 

._no seu .. tempo 
Cather.ine Davies ven traballando · 
sobre · Rosalia desde 1980 ·baixo 
unha óptica que cla cataloga de· 
sociolóxica: Recenteméntc, por
.fin, a .Editorial Galaxia editou a 
sua· investigación máis (!mpla, ti
tulada Rosalia de Cástro no seu 
tempo que, segundo aprece, leva 

. algo asi como dous anos esperan
do en posesión da casa edi'tora. 
Foi a intención da investigadora 
n;¡ctificar a imaxe social .da persoa 

,--e da obra da nosa autor·~. porque 
era consciente da sua desfigura
ción e da sua manipulación. Neste 
obxectivo son coincidentes os es
forzos da investigadora escocesa 
con aqueles que .se veñen realizan..: 
do na Gal iza ·por un certo. sector 
da . crítica l'iterária, representado 
basicamente por un libro colectivo 

· como Rosalia de Castro, unha 
obra non asumida, de Editorial 
Xistra!. 1985, a inda que semellan
te tendéncia estivese actuante e 
consciente, en' intervepciúns pú
blicas e artig9s periodísticos, moi
to antes xa·. E, pois, motivo de sa
tisfacción que, desde a óptica 
dunha· estudosa escocesa, d~ lín
gua inglesa, se coindda no obxec
tivo .e na conc-iéncia dunha necesi-
dade: . 

O · libro que irnos comentar é. 
unha importante contribución á 
historiéidade e materialización da 
xénese · da obra rosaliana .. Non 
cabe _d{Íbida que a procura de da
dos extrínsecos, de .carácter ·histó
rico especialmente, avalia as co
nexións desta obra coa corrente de 
opinión progresista, por un ·lado a 
.ñível do Estado español, e- polo 
outra a nívcl galego; nen que di -

-cer que comparto esta ubicación, 
en termos xerais.. · 

Porén o principal problema da 
investigación de C. Davies provén 
dunha conceición da análise so
ciolóxica que abala entre unha 
.análise in.trínseca _:_-xa do sentido 
xa de aspectos ¡Juramente for
mais- e a erudicio11 hiscónca so
bre e época, non ~ogrando, moitas 

· veces, unha coerente interrf;!la-

ción . · Asi existe 1,mha grande dife
rencia entre o capítulo- adicado .á " 
aná lisc de La hijá del mar (cap. · . 
IV, pp. 97-123), no que a coerén
cia discursiva e analítica se man
tén para -demostrar acertadamente 
o seu carüctl'r de manifesto femi
nista, o mc~r:10 que, c:on outra fi
nalidadc, pasa coa análise de La 
Flor (cap. 3, pp. 63-97), e outros, 
como os· adicados a E/ caballeros· 
do fas bot;1s aw les (cap. 9, pp. 
277-305), a Cantares e Follas No- · 
vas (cap. 8 e 11,' pp. 23 L-2777 e 
343-383, . respectivamente), espe
cialmente hctcroxéneos e menos 
centrados. Son híbridos de análi
ses formalistas e métricas e erudi
cións culturais-históricas, sen aca
bar de reflec'tir a tendéncia global, 
-a visión do munqo que n.eles sub
xace, con claridade. Fica, deste 
xeito, unha análise excesivamente 
escorada cara critérios acadcmi
cistas ·tr~dicionais, privada da coe
rénci dunha análisc realmente so
ciolóxica. Neste aspecto, debe
mos subliñar que, ao noso modo 
de ver, a autora fai un traballo de 
síntese cxc1nplar de contrib cións 
precedentes no cap. 7, titulado "O 
ascenso da lírica p9pular", ilustra
tivo dunha notória erudición lite
r~ria e histórica, pero pouco fun
cional ou mesmo .di funcional, no 
que afecta aos aspecfos fundamen
taís da obra rosaliana, como obra 
inovadora. 

Ademais, a erudición oferecida 
ten unha certa chata que é a de 
bascular excesivamente sobre fon
tes de segunda man, repetindo 
erros qu~ un maior distanciamento . 
das fontes ou un achegamento 
máis directo ás da época , elimi
naría. Asi a investigadora concor
da coa tese de que os escritores 
galegos descoñecian todo o refe
íente aos ·cancioneiros medievais 
(p·. 162). o que é incerto en ter
mos tan absolutos. Afirma que · 
Rosalia á altura do 1860 "era toda 
unha celebridade en Galicia" {p. 
168) o que dista de ser verdade, 
se entendemos por tal a fama po~ 
pular e o recoñecimento en círcu
los extra-universitários. Repite 
que Fra~isco de Paula Canalejas 
reseñou Cantares en La Democra
cia de Castelar, cando realmente 
foi en El Contemporáneo. Non 
valora correctamente a atítude de 
Brañas respeito de Rosalia (p. 
321) ou non acerta cando afirma 
que Curros era federalista (p. 
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328) ... Pero estes. son peq1:1enos 
errores, debidos a acreditar nunha 
bibliografia ás vecés rotinária. · 

Máis importáncia· ten, ao meu 
modo de ver, atribuir a El cabal/e-

.. ro ... a ética e os valores do krau- . 
sisnin (p. 283-84) dunha forma 
nada' convincente, pois que a pró
pria investigadora sabe que os 
krausistas ·estaban a favor da indi
solubilidade do matrimónio (p . 
291) e tiñan unha conceición da 
história ideal is ta e pro-burguesa 
(p. 283 ); non sinala c-0rrectamentc 
as clases sociais analisadas na no-

. vela cando comenta que o cabalei
ro só coñece "duas per-soas valio
sas: Mariquita e Melchor, ambos 
os dous pertencentes á clase obrei
ra" (p. 294). Esta ubicación non é 
correcta, pois non aparece indiví
duo algun desta clase; só son alu
didos como trasfondo do cádro ou 
como destinatários da revolución 
final. Ao mcu parecer, e ta de. o
rientación agudizá-se cando e di 
contar coa ideoloxia pre-naciona
lista como determinante do pensa
mento ro aliano, Esta determina
ción e. vai-se nas concluisóns , ao 
converter a Ro alía nun antece
dente do modérnismo e da xera
ción do 98 co que, desde unha 
per pcctiva de análi e sociolóxi
ca, chegamo. a unha grave con
tradición, moito mái grave e c 
afirma que "a obra de Rosalia é 
fundamental. xa que logo, para a 
comprensión da literatura españo
la do século XX" (p . 429) . 

Unha confesional crítica socio
lóxica resulta asi coincidente nos 
seus resultados con outras críticas 
academici tas. ben intencionada , 
anteriores , como a de Maria Anto
nia Nogales de Muñiz (Irradiación 
da obra de Ro alía, Barcelona, 
1966) . Coido que e confunde ser 
a pioneira de revolución formais 
e métricas con similitude ideoló
xicas, que non aparecen por nen
gures. Nunca foi Rosalia unha 
irracionalista , nunca foi unha e -
pañolista ou pro-imperiali ta , 
nunca unha cosmopolita nen nun
ca unha poeta de "g~y trinar". · 

En fin libro de leitura reco
mendáabel, podía ter desbotado 
moita información obre a hi tória 
de España no século XIX , irrele
vante para o tema tratado e que 
~randou o texto inecc ariamen'te. 
E digna de encómio a contextuali
zación da obra de Ro alía. a inter
prertación do eu e tid-0 ba e 
ideolóxica, en moita oca ión : 
non on coerente a per pecti va 
da análi e co método eguid en 
ocasión e con algunha conclu-
ións finais. Pa a- e do ideolóxico 

e filo ·ófico ao· litcrári e f rmal 
sen unha dialéctica de certa com
plexidade, levando e te hibridi -
mo a a ertos contraditório con 
certas anál ises prévias (a obra ro
saliana como produto da tendéncia 
nacionalista na Galiza I a obra ro-
aliana antecedente da xeración do 

· 98 e do modernismo) . 
Non quero rematar en facer 

alusión a que C. Davics recoñece 
que deixa fóra un aspecto que eta 
denomina feminista. Po ibelmentc 
isto explique a mal-interpretación 
do poema "¡Nin a escura. !'' (p . 
359-360), como un caso de vio
lentación sexual dunha mociña Ja:.. 
brega por parte dun señor fidlgo. 
C. Davies deixa fóra da análise 
máais ben ui:i aspecto crucial da 
obra rosaf iana cal é ·o da norma 
social, o problema da identidade 
de homes e mulleres e a posibili
dadc de harmonía. o problema da 
ropr~sión. da autocensura e da 
culpa nunha sociedade. alienada. 

Rosa/ia de Castro no seu tem
po. pésie a todo, non contará ~o. 
aplauso dos saudosistas nen dos 
metafísicos; tampouco dos que 

· quixesen mantera Rósal ia no lim
bo do apoliticismo; m\;!nos dos 
que rabearon cando aqu~ se afir
mou que a sua obra tiña febras an
ticapitalistas. Como se trata dunha 

· investi.gadora estranxeira, 0s colo
nizados-colonizadores calarán a 
bon seguro. É, pois, ' un, libro de 
agradecer. O 

FRANCISCO RODRÍGU~ 

-
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,O impérió 
Spielberg ou 
a realidade 
vista por un . 
nnope 
Por terceira vez na súa filmografia 
Steven Spiclbcrg enfréntase á 
adaptación dun texto líterário. An
te foron "Tabcirón" e "O color 
púrpura" e , agora, a novela auto
biog ráfica de J. G . Ball árd . Roda
da en S_hangai e Trebujena , onde 
e tán localiza as sccuéncia do 
campo de intemamento e onde foi 
preciso reconstruir unha pagoda , 
unha estación de ferrocarril , un 
aeródromo , un cstádio e outra 
in talación mái , " O imperio do 
s 1'', tardou n rodar e algo mái 
de nove me e . mpregáronse 
mái de dcz mil extra e, antes de 

mezar a r d x definitiva, a 
equipa pielb rg empr gou un 
ano na procura do. ccnário idó
neo por terra de Au trália , r rael 
e No a Zclándia. Porfin China e 
E paña lograron convencer a 
Spie lberg . Milleiro de extra 
unha equipa dunha calidade técni
ca in ue tionábel, unha lexión de 
garda-co ta que vixiaban para 
que nengun curio o e acerca e 
ao lugare de rodaxc ... on al
gun dos elemento que con tituen 
a hi tória miuda pero nece ária de 
dicer, ne ta película que cun cu to 
total de mái s de catro mil millóns 
de peseta -Sp.ielberg declarou 
que polo meno mil quedarian en 
terra andaluza - ameaza con e -
tar por moito tempo nas cartelei
ras. Pero se houbese que facer 
balance, que é o que queda des
poi do cento cincuenta minuto 
que "O império do or transcorre 
pola má ica e maravillo a uperfi
cie rectangular dunha pantalla de 
cine? Dende logo na miña opi
ni , n, non dema iad . Pero vaia
mos por partes . 

A ferramenta expre iva dun 
arquitecto do cine 

pielb rg é, c mo fara no come
zo do inematógrafo o grande 
Mélie , un auténtico "mago", un 
pre tixitador con umado que con
trola de maneira xcnial o · resortes 
do mecani mo do cine como arti
fício, como e pectáculo en oña
dor, como bruxeria que no tran -
porta a mundo cheo de fanta ía, 
de máxia e de irrcalidade. E i to 
non é, certamentc, algo que poda 
dcixar e desubliñar. As súas p,elí
cula levan un envoltorio abraian
tc, un esquclcte maxistral, unha 
maquinária perfeita e milimetrica
mente ordenada que non permite 
os erros e que é capaz de alonxár 
os' riscos inecesários. O autor de -
"E.T." dispón, sempre dunhas re
ceitas correctas e axeitadas as suas 

1 necesidades expresivas '-écomer
ciais/económicas- que lle permi
ten que aos seus artículos, que as 
suas "mercancias", sexan obxec
tos exitosos. Por outra banda, 
Spielbe'rg ten dabondo amasada a 
sua maxistral capacidade para fa
cer cine, para se manexar con ab
soluta solidez polos currunchos 
máis espiñentos dun oficio que 
plantexa a solución a numerosos 
problemas e confl itas na arde da 
sintaxe e a gr~mática expresiva. É 
un home que éoñece á perfección 
a ferramenta necesária para esqui
var ··os recantos máis sutís dunha· 

· 1irguax~ .estética ' que poucos 
tomo· el dominan con tan alto 
grau de perfección. lsto é asi, ·sen 
máis. Dm1tra parte, ha! que dicer 

. qu,e Spielberg ten sempre ; a<;> $CU 

alcance todas as facilidades · qúe 
lle permite ao seu .Poderso .império 

Fotograma do lmpério do Sol 
eéon6mico , de xeifo tal, que a sua 
solvéncia monetária lle posibilita 
atar dG maneira definitiva e com-· 
pleta calquer desliz que se . poda 
_producir no terreo técnico/expresi
vo. As dl¡bidas sobre a correción 
de calquera dos seus produtos non 
se lle plantcxan xamais a nengu
rc ·. E non podería ser doutro xei
to: como xustificar un fraca o 
" formal" tras dun investimento en 
cartas tan abraiantc? Non ob tante 
"O imperio do sol" ten certas fra
xilidades. 

Os límite do discurso. 
Se no terreo do exterior as causas 
on correcta , na orde "interna" , 

na dialéctica do di curso, o vai-. 
véns son considcrábeis e, ás ve
ces, semella como se non houbera 
a precisa conexión entre o espácio 
do "di to" e o espácio do "dicer" , 
de maneira -que cando se 'raña" 
un pouco xurden o problemas de 
conxunción e rítmica mistura. Ve
laí un do principais límites do 
filme, isto é, na falta de mesura 
entre un "continente" brillante e 
de enorme calidade e un "contido" 
cheo de artifícjo que xoga, con 
premeditación e alevosía, entre a -
realidade e o soño, entre o senti
mentalismo pueril e a superficiali 
dade: o caparazón é superior aos 
elementos que c:onforman o inte
rior da história. 

Na pel ícu~a abondan ao meu 
entender, os cámbios bruscos de 
rexi to, e e te provocan , ás ve
ce , fi urá. no ritmo dramático, 
dándolle por oufra parte ás e
cuéncias onde e alternan os mo
mento de grande espectacularida
de e movimentos de ma as (a fu
xida da povoación civil nas ruas 
de Sanghai .) con outra de ¡naior 
intimi mo e cadéncia unha solu-
ión ó relativa. Spielberg e tira 

dema iado certa ecuéncia e a 
duración da película convértese, 
por momento , nun problema que 
in inua o e forza de atenci.ón. · 

No cerne do discurso atopamos 
a p~edilección do director de 
"Duel" ("O diaño sobre rodas") 
polo mundo da infáncia, ese mes
mo mundo que lle permite facer o 
cine que lle gosta, o cine que lle 
deixa exorcizar .as suas pantasmas 
f ntimas, plantexar os seus desexos 
mais queridos, turrando, iso si, 
pola vea facilona da ensoñación 
infantil. 

No filme nárrase a história dun 
rápaz británico que : como o pró
prio Spielberg, ama os ·avións de 
xoguete e soña con voar e que vai 
ser vítima e testigo da guerra que 
os seus maiores fabricaron a mea-

-dos deste século .que· corre. E será 
·o. .sofrimentQ e a ·contemplaci6rt 
"inócente" do _que lle sucede ao 
redor o que fará que Jim Graham 
se converta pronto en home, en 
adulto prematuro. No iÜnerário 
pérsoal deste)apaz, asístese, non 
á liJst_ória .d.tJtJ ';home que descobre 
a realidade alravés da mirada do 
neno que ail}_da habita nel' senón 
q\ie, pofa -can·tf-a, presepciamo's o 
desp~rtar a ·esa realidade airavés· 
da mirada _ dun nena feitó. home 
demasiaqo proto", A-:guerfa e esa 

.. i!IWnsa".fótografia '.Je\ta por -_Deus 
_;_a&r .ve Ji m ·º :.éft¡it ..•. de>~ tª] ido 

· da.-~'bomba de ~'H)roshitna.=...;·.50n 
elementos que decoran o ·r.tf~ de 
trasmutación, a cel'imonia iriiciáti- , 
ca que provoca-a: per-da\la inocen
da e a c_onversión, ·dolorosa, en 

home. 
Spielberg ten dita a propósito 

do filme que o seti discurso vai 
contra as ·guerras e contra os efei
tos que estas producen na ·infán
cia.... Nada que obxectar a esta 
declaración de princípios. Non 
obstante, h-ai que subliñar que esa 
infáncia que e~colle este novo Rei 
Midas do noso tempo, esta infán- -
cía que merecer a sua atención 
millonária , é unha infancia moi 
concreta, , un ha infáncia chea de 
piscinas, de criados, de bons tra:
xes, de boas comidas , de boas ·es
colas, de "finos" e delicados 
país ... A outra, a do~ fl('nos de , 

·Shangai, de Manágua, de Saigón 
ou de calquer paisaxe ferida polos 
campos de refuxiados en calquer 
zona deste mundo desigual, non 
poderia· ,ser . re.tratada p,O_r Spiel
berg, posibel.mente, porque nen 
sequera se imaxina ·como po<;Ie 
ser. Claro está que isto seria ob
xecto doútra história, unha histó-

. ria ·que Spielberg xamais contará.:..... 

CELSO LÓPEZ 

Cerámica 
da· paisaxe-
urbana en 
Pontevedra· 

Das tcrras do Mediterráneo Ibéri
co tcñen saído os n1áis importan
te~ ceramistas peninsulares, o Le
vante transformador do barro, 
nunha longa estirpe de artesanato. 
A cerámica, continuada no traba
llo de cartón-pedra. alcanzou ne
sas xeografias unha calidadc prcs
ti xiada que ain.da dcu- lugar á ápa-

. rición dun poderoso seC:tcir indus
trial. O mcsmo-poderiaJer aconte
cido na Galiza'· mas, Jamcntábel, 
aqui noQ só forpIJ -füchando os -al~ · 
farcs, despreciados QS .·floSOS. artC
sáns, CaSc.-!)~m , s~ coñs.crva~ pe.zas 
do q~c ten sido unha importante 
tradiq.jón. · '' , · ·· · • ~ 

Se 'cadra a -retlcxló';t. é ai da 
~:ma·is Jfoíd(,·ao 2tHhp~o~ar ·a ·~arí
. ñosa '.de<;li~adó~ que 1,1ñ :·esc·u1tor ~ 
- ce'rarnis.ta válcn~iá, ~i'G.cnt~Barrní.: 

. .-ra,"'dcbruz.ai1ria' '5Ja;' obta ponteve
._~rdrc:S~; l!ri·: ártii.~tá-ih6~d0 a Po11tc~ 

.,·. védra : á :~ro~utaB,e· in·spir-aciqil':quc · 
- fka_ ~a~~'tJ:f~<:<l9. ·~a;q?:ntc.mp},ªciQn 

.. qa p~~_tS&Xf :ui:bán'a_~d.~ ~cl.Fo 2~~~ 
que envolvc a f'ei:rar~ :· a -Praza-da 
~cñª ... -o~i?~a;.~o~ ".~s .fof,órtais.: dé 
guardf!-cliuv.á : ·- Barreíra bcupase 

do solitário, da dccadéncia das so
lainas e fachadas, do q_uc a nin
guén ::.;e mella , interesar , os vellos 
cdifícios destinados á piqueta ~s 
pcculadora; as xanclas de cristais 
mollados, c_qs marcos de rr{aocira 
agonian(f-{iue tivcran cor verde. 
A ddade 4uc quizá foi . m·áis ·do 
que hqxe p;1dc maxiriar Viccnt 
Barrcira no seu proceso de fixar 
en obra artística a c i<;fadc -que pali
dece csv.aíndosc. 

Releves · cerámicos rematados 
con vcrniz cspccialmente sens.íbel 
á elcv~da ' temperatura de cocción 
á ,que sub mete _ as pczas o autor, 
apoiándose en cinzas -vcxctais. de 
laranxo, maceira ·ou limociro 
coas que a sua colaboradora, Es~ 
peranza Fontccha, eonseguc obter 
·do lumc uns fermosísimos resulta
dos. 

A mostra promovida por unha 
firma cspcci,alizada cry cerámicas 
artísticas, Epoca, represen.ta un 
retorno á valoración do vello frcn-

º tc; • ao antigo, do décadcnte, da 
desfeita natural, do abandonismo 
urbano na reproducción da Ponte- · 
vedra fcrmosamente traicionada 
na pedra. O 

Na Sá da Cultura de Pontevedra. das 
19.30.ás 21.30. Até odia 30. 

A. REBORDELO 

televisión 

Para cando 
É muita gente que acha a falha de 
programas sobre a nossa realidade 
na Telcvisom da Galiza, progra
mas que nom tenhen porque limi
tár-se a · umha "Outra Jeira", que 
por certo os sei:vic;os informativos 
andam fazendo um bon trabalho, 
senón que tendo umha certa dose 
de didactismo e contiriuidade con
verter=se-ham num espac;o fixo e 
habitual da TVG. Já tenho escrito 
da necessidade dum espac;o-cmso 
de língua, nom fechado a ·nengu
rna tendencia na escrita, no qu·e a 
lí_ngua nom apareza como un .fe
nómeno básicamente ·do século 
XX, seoom que o es~udo da mes
ma, das suas variedades, oas sua 
palavras, das suas · constru<;o,ns 
sintáticas , das- deturpac;ons, das 
hesitac;o'ns dos falantes. : . estejam 

' historiadas, quer dizer, que sé nos 
apresente o proce...;;so histórico 
"anormal"' que nos levou até estes 
empos enlamados que gastamos. 

Está o dito muito ·conhecido de 
que "Os povos que nom conheccn 
a sua história estám condenados a 
repetí-la", e se hai um povo ªºcal 
a sua história é-lhe negada . dia a , 
dia, mistificada e confundida, 
esse povo é o pavo galego. É difí
cil entender o nosso preset:ite sem 
conhecermos o nos~o pasado. A 
TVG tém a obriga de enrretendo 
·tevar aos fogares da audiencia um _ 
programa curso sobre a nossa his
.tór.ia, COfTI· todo o abano de possl- . 
bflidades que em cada intre se iam 
abrindo de diante do ser nacional 
da .óaliza. Esta ·Galiza construida 
sobre os cimentos de múltiplas 
misturas na alta idade média, e 
conformada 'como nac;on já -plena; 
e urnha das primeiras.d.o contincn- · 
te 'eurqpcu, .nos séc'ulos XI, XII e ·. 

· XIII. 
Um · programa sobre a nossa . 

história-nom devc tan só limitar-se 
a imagens de ruinas, ainda que es
.tejam realizaoas -pala excelente 
criadora que é Sol Varela, men- . 
tres a voz daigúm "sábio" ,conta 
as pcripécias de gentes que foron 
algo.no scil día. Um programa so
bre a ·nasa história frente a tan'ta 
dctu.rpa~om cohi.o padecemos, 
debe ser abcrto, cada cmissóm in
\:.luira um debate, e olharcmos e 

. cscuitarci:nos- nclc porque as cau
sas forom <lessc jeito e nom dou
tro, farcmo-nos as pcrguntas ao 
revés, do tipo::, por:·gue a· .(JaLiza 
tendo as condic;ons ·natu-rais que 
tém, como se acham cm" pouco 
pavos ·non rcaliT.ou un estado pró
priom, .e a Galiza do Sul, rachan
do a unidadc c. tcndo tudo em con-

tra para construir um estaoo pró
prio, fixo-o, e porque déssé. -r.adia
mento do país tc.mos duas comu
nidades que lamcritavelmerite ca
minham as mais das vezcs danOO
sc as costas. Num programa spbre 

. a história contará-se a tristeza da 
nossa domina<;Óm qll corno foi e 
como segué senda, qúitaremos .. -0s · 
anreolhos deformantes para rcler a 
históri.a de J;.spanha que se cnsina, 
e isso nom é complicado, chcga 
com colher calqucr manual :esco
lar de' história de Espanha para·· 
pcrceber-mos que a históriade Es
panha é a história da monarquía 
castel.hana e das súas classes do
minadoras, e o estado espanhol 
actual, é pura e simplemente a 
cvolu<;án dessa monarquía, e já 
podemos comezar a entender o 
nosso triste presente nada casual 
nem ~ determjnado por nengúm 
"imperativo categórico", )Jodere
mos falar· de como os Ingfcses Sir 
Joh~ Drake, que topou coas·dúvi
das da Grande Rainha fsabel Tu
dor e a resisténcia burguesa a sol
tar cartas dos Comuris, (Olha que 
de já _ser colonia isso foi todo 
umha mágoa, hoje polo menos to
dos-sabcriamos inglés e nom teria
m'os pasado por al-gumha ditadu
ra). O conhecimento da nossa chis-

. tória tém· que ajudarrios a olhar 
c~ra o futuro para que a nossa pá
tna e o seu nobre pavo ocupem o 
digno. lugar que !hes corresponde 
no mundo. O 

- . mUSJCa 

Rock 
logronhés 

C.B.A. 

Já Jevam tempo intentando-o e 
nao há maneira. Quando o LP-de 
·Obras Públikas saiu do preLo e fo~ 
recibi°do como urna "punta do ice
berg" da actividade musicaf ro
queira que em Logronho estaYa a· 
ter lugar. Pouco depoi.s raparecia 

-Mistos Gwibaldi con apre.seofia("ao 
a todo trapo. E nada. Se .a wsa 
da escissao em Soñua, datiM'lv_
gar ao nascimcnto de Oihula. ::... 
continuistas- e NoTa -renov~ 
res-, foi a discrcpáncia sobre {) 

· apoio que se devia ou nao se.devi:a 
prestar a "'nova movida logronbe
sa", es resultados demonstrain 
claramente o estúpido que vem 
scndo apostar pela comercialidacle 
máis.light ante um público _acostu
mado já a alternativas máis " au
té'nticas", e contra urna superes- -
trutura que sustenta já ~ seu .pró-

. prio sistema (o tempo das disco
gráficas independcntes já passou e 
já deu. de si tuda o que podía, e 
tinha, qui:: dar). 

Porque é inegável que Obras 
-Públikas .tem certa grácia, e ~e 
Mistos Garibaldi nao tocam que 
digamos mal. Mas o caso é qüe, 
qué é o que ·sc pret<;nde: .substituir 
ou coesxistir com uns cada vez 
máis en declive Siniestro Total ou 
Sindicato Malonc (por pór dais 
cxcmplos)'? Competir con .Olé Olé 
ou com Alaska'? As multina:cto
nais já ccdGrom o scu anaco de 
pastel e ncm clas ncm os bencJi
~iados (caso D.R .O. p.c.) vao fa
zcr-lhc sítio a máis nen hum rccém . 
chcgado. Eis a prava: de Obtas 
públikas apenas um tema ou dois 
pela rádio. de Mistos .ápenas a no-

. · tícia escrita da _sua cxi~tcncia. 
Certo que com Soñua. como o 
Rock Radikal · Basco, passou .f! 
n)csmo ou peor. Mas o público 

. soubo apreciar a "autcnticidadc" 
dcsta música e apoiouna. contra 
vcntos e marés. Rir-sc da ONU. 
toma'r-sc a conha ao min.istro, fa
Jar ·da fome en Etiópia, vacilar 
com a Igrcxa, ou meter um saxo 
no grupo (Obras Públikas) nao pa
rece suficiente. · Tocar um funki 

.-accitáv_eJ e referir-se á Olimpiada 
de .Barcelona num dis~o chdo de 
.-tonterías (.&f i.~tos) · tampouco . . Lá 
. des. '"· O 

M:Q. 
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* IERRA .· ARQUITECTURA . 

_CASA.DO CONCELLO DE FENE 
·ALBERTO CAMPO.BAEZA 

· 1946 .. Nace en Valladolid. 1971 Arqui- lano. Pavia (Milano). 1984 Profesor . SAM. 1979 Obras e Proxectos. Pamplo- · 
· tecto ETSAM Madrid. 1976 Profesor Adxunfo proxectos ETSAM. Mádrid. na Colexio Oficial de Arqtiitectos._1984 
Encargado de Curso. Proxectos de ET- 1986 Profesor Invitado University of . Madrid Madrid Madrid. Madrid Centro 
SAM Madrid. 1977 Corresponsal en- Pennsylvania. Philadelphia. Profesor In- Cultural qe la Nilla de Madrid. ·1985 
Madrid A&U Architecture and Urba- .vitado Architectural Association. -Lon- · Obras e Proxectos. Paris, Bienal de Pa
nism. 1981. . Profesor Invitado Interna· · -'don. Catedrático Proxectos ETSAM. ris. Architectures en Espagne. Paris Ga- · 
tional Summer Course. Comell U ni ver- Madrid.1987 Director I. Departamento - lerie du Moñiteur. · .Nouvelles. Architec-
sity (fthacq, New York). 1982 Doctor Proxectos ETSAM. Madrid. · . tures en Espagne .' Bourdeaux. 1986 
Arquitecto ETSAM. Madrid. 1983 Pro- Obras ·e Proxectos: Almena, Colexio 

. fesor · Ordinário Intemational Summer · EXPOSICIÓNS Oficial de Arquitectos. 1 O Arquitectos 
Course. Facoltá di Architecttura di Mi- 1978 Obras e Proxectos. Madrid ÉT- ' Españoles . Buenos Aires . Bienal tje 
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Proponse a criación dun edifícfo para 
· aco11er diversos servícios mimicipais. 

e 
·:ou 
1 . . . . . . . . . . . 

1·; . .-

.. 

·~· · :,~ .: 

1: 

I= . :: ·· · · · ···· ... 

.. 
l;' IJ"ll ji i 

·'b ' . 1. .......... . 

::[:1 1·r r_:::_: . ·¡ 
f,if'.~ 

ii1 ¡j111¡· iii¡:¡I/'¡ 
'º 

COMENTARIO 

O Edificio Principal, coas suas con
notacións simbólicas evidentes, articula 
duas prazas: unha de recreo-estáncia e 
outra de carácter cultµral. 

Bue.nos Aires. 1988 10 Arquitectos Es~ 
pañoles. Sao Paulo Bienal de Sao paulo. 
Obras e· Proxectos Coléxio Oficial de 
Arquitectos de Algcant. 
. PREMIOS 

1971. I º prémio Santander Palacio de 
Festivais. 1973 1 º pré.mio Cuenca Para
dor Nacional éon 'Julio Cano, M.M. es
canciano, A. Mas e J. M. Sanz 1977 Iº 
prérnio Fene- A Coruña. Concello. 1978 
Iº -prémio Almeria Praza de- Catedral. 

r·n 1 ';J 
1 ~¡;~ íl 

/ 

í1¡;111• 

racterística fundamental é a sua traspa-· 
réncia, evidenciando o desex'ábel carác
ter de claridade-das actividades nef de-
senvolvidas. - • 

Como base física cóntase cun espléndi
do solar situado en cabeza dunha zona 
dedarada tomo verde, a carón.do Cáda
vo. 

. pola contra acadar un· edifícid que arte
llando uns espácios qen . definidos, col1 
uso claro, promóvese e fomentara a vida 
de relación .en'. tod s· 0S SeUS aspéctos. 
Entendq_ as-i o-Concello) . non como ·un 
·mal ne~~sári9jara xestionar aspectos 
admiñistr-ativos e burocráticos senón, 
cun enfoque máis positivo, enténdoo 
como Casa de Todos. · 

Neste· edifído alóxanse os elementos · Ao . longo dos anos 79 e 80 construeu-
p~didos comq_ imp~escindíbeis · (ainda · se a peza do Concello .. Os outros dous Consideradas todas as circuristáncias 

rexeitouse xa desde un comenzo a idea 
de proxectar un edifíc~o iHado, tentando 

que a_ soluci&n. proposta é moi flexíbel bloques ainda .non teñen sido construi-
admitindo diferentes distribucións). Ca- dos ao igual que unha das prazas. " 
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1979 lº prémio· MEC Concruso Nacio
nal de Escalas. 1982 1 º prémio Madrid 
Gymnasium Cidade .Universitária. 1986 . 
Prémio Arquitectura Concello de Ma
·drid: Madrid. Escala Pública en Báriioo 
de S. Fermin. Madrid. 1987 Primeiro 
prémio especial do Xuri Bienal de Bue
·nos Aires. 10 Arquitectos españoles . 
Medalla de oro. Asociación .Internacio
nal Críticos de Arte. 1 O Arquitectos Es
pañol~s . 

-

As prazas son o verdadeiramente im
, portante. Nunca as pensei como acom
pañantes da Casa Consistorial, As· pezas 
municipais acompañan a estes espácios 
urbanos. 

O presente proxecto foi o gañador do 
concurso de ide.as convocado para a 
construcción da nova Casa do Concello 

. de Fene 

LJ 

'• 
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convocatórias· 
V SEMANA DE FIL,.OSOFIA 

EnÚe o 4 e o 8 de Abril celenrarase 
en Pontevedra no Auditório da 
Caixa de Aforras Provincial a V Se
mana Galega de Filosofia que terá 
como motivo "ldentidade e Cultu
ra: o caso galego", organizada 
pala Aula Castelao. . 
Mañá: 
lderitidade e cultura: reflexión in
trodutória qu~ pern:itirá ~ar un 
sentído de untversalldade as po
néncias e comunicacións de tarde 
e noite. . 

Os ponentes se~án: Roge~ Ga
raudy (dia 4), Jase Enes (d1a 5), 
Alexandre Kuznetsov (dia 6), Mi
guel Morey Farré (dia 7) e Carlos 
Castillo del Pino (dia 8). Serán 
apres.~ntadas ademais seis comu-
ntcac1ons. · 
Serán: 
Estas sesións; dedicadas ao Pen
samento Galega na História, están 
recollida's nun dossier de p~r:to de 
500 páxinas o que perm1t1ra que 
podan ser discutidas sen necesi
dade de exposición prévia. l~
clúense 26 ponéncias e 1 comunt
cacións. Serán ponentes X .. c. Ber
mejo Barrera dq ldade An!1g.a (d!a 
4), S . . Jiménez da ldade Media (d1a 
4)1 Paxerto Saavedro en. ldade ~o
derna (dia 5), X.R. Barre1ro Fernan
dez no XIX e primeira parte do XX 
(dia 6) e Bernárdo Maiz do 36 aos 
nasos días (dia 7) . A. xornada .9o 
dia 8 será dedicada a elaborac1on 
das conclusións. 
Noite: 
Nas sesións da noite desenvolve
rase de cara a todo o público, o 
ciclo: A Galiza do presente e do fu
turo. Da problemática . económica 
falará López Su~vos (~1a. :l) . d? es
trutura social Perez V1lanno (d1a 5), 
sobre a problemática cultural terá 
lugar unha mesa redonda (dia 7) 
moderada por Gustavo Luca de 
Tena e na que tomarán parte o 
Conselleiro de Cultura, Alfredo 
Conde, Díaz Pardo e Xoán !-~is 
Pintos. O dia 6 e sobre a pol1t1ca 
intervirá o vice-presidente X.L. Ba-

1 rreiro Rivas. A lección maxistral de 
clausura versará sobre o Futuro da 
Galiza e correrá a cargo de X.M. 
Beiras. 

As sesións da noite suporán un 
achegamento ao último capítulo 
do pensamento galega. 

Como colofón das xornadas os 
organizadores solicitarán das au
toridades educativas a inclusión 
dunha asigna!ura _de pens'!lmentcr 
galega na untvers1dade as1 como 
no bacharelato. 

DIAPO GALICIA 
Convócase a 1 ª mostra "Diapo Ga
licia" do audivisual que terá lugar 
en Ourense 0r.ganizada po!a Agru
pación Fotografica Ourensan ba1?<0 
a dirección técnica do "Obrado1ro 
de Creación Audiovisual " de Vigo 
e a .colaboura da Casa da Xuven
tude de Ourense, e que terá. lugar 
na Casa de Cultura Ourensan, os 
días 14 15 e 16 de Abril de 1988, 
rexindose palas seguintes Bases: 

1.- A mostra vai dirixida a to
dos ·as realizadores de programas. 
audiovisuais · de diapo$itivas, 
acompañqdas de ban~~s de soni
do e previamente cod1f1cadas. 

2.-·Aceptaranse l?rogramas C?-
. dificados en calque1ra tecnolox1a, 

preparados para proxección, .m,on
tados en carruseles e cun mm1mo 
de dous (2) proxectores. A-QCgani
zación disporá do número dé pro-

. xectos necesarios e das tecnolo
xlas de interpretac.ión de c~difi~a
ción mais habityrus. Coa 1nscnp
ción ·será necesario confirmar . a 
tecnoloxía empregada. 

3.- Aceptaranse única.mente 
diapositivas de paso universal 
montadas.en marquiño de 5 x 5. 

4.- O tema será libre e a dura
ción máxima dos programas, de 
20 minutos. · 

5.- A organización resérvasé o 
direito de selección. 

6.- Para inscribirse será nece
sario que a Organización reciba o 
volante adxunto antes das 24 ho
ras do dia 18 de Marzo de 1988 
dirixido a Secretaría de Diapo Gali
cia, c/ Capitán Corfés, · 29, !elé~qno · 
(988) 22 ?5 09. .f':Jon sera vahd.a· 
ningunha 1nscnpc1on onde non fi
guren debidamente cumplimenta
dos todos os apartados do volan
te. Débese rellenar un volante para 
cada programa. · 

7.- A inscripción é gratuita. 
8.- Estabrécese o prémio espe

cial "Diapo Galicia' concedido 
polo público. . . . . 

9.- A Organ1zac1on reservase o . 
dereito de modificar estas bases 
en caso de facerse necesario. 

1 O.- A Organización fase cargo 
dos gastos de envio e reenvío dos 
programas CL!ia data de recepción 
e medios de transporte serán co
municados coa debida antelación 
aos participantes. 

CONTOS INFANTÍS 'O FACHO' 
A Agrupación Cultural O FAC~O, 
co patrocinio _de Caixa Gahc1a, 
convoca a XXI edición do Concur
so Nacional de Cantos lnfantis "O 
Facha", de acordo coas seguintes 
Bases: 

1ª.- O concurso consta de 
duas seccións: 

a) Cantos para nenas sen limita
ción de idade,. 

b) Cantos de nenas, que con-. 
signarán a idade ao pé ~fo traballo 
que manden, subdividindo-se esta 
modalidade en dous gn,ipo.s: 

1) Nenas entre 10 e 15 anos. 
2) Nenas de menos de 1 O anos. 
2ª.- Os traballos, de tema li-

bre, deberán ser inéditos en idio
ma galega. Cada concursante .po
derá mandar cantos cantos qu1xer, 
non podendo exceder cada canto 
de 6 fólios, mecanografados a do
bre espazo. 

3º.- Os orixinais mandarán-se 
por triplicado, baixo plica, seasi o 
desexar o concursante, entrando 
en concurso unicamente aqueles 
traballos que teñan ingreso no do
micilio da Agrupación Cultural O 
Facha - Federico Tapia, 12, 1 º C, 

···AXEBDA. 
l 

A Coruña - antes do dia 1 º de 
Maio de 198R . 

4º.- ·os prémios serán como 
segue. . · .. 

a} Cantos para nenas: Un untco 
prémio de 50.000 ptas. . . 

b) Cantos para nenas: ~rem1os 
consistentes en lotes· de libros e 
cassetes: - . . 

1) Entre ~O e 15 anos: Un pnme1-
ro prémio de un lote de libros e 
cassetes; un segundo p~érnio. dun 
lote de libros e un terce1ro premio 
dun outro lote de libros. 

5ª.- "O Facha" reserva-se b di
. reito á publicación dos cor:itos no 
· período de 18 meses, COf!lP~tados 
desde o coñecimento publico do 
fallo. · · 

6ª.- o fallo dará-se a coñecer 
a fins de Maio, mes no que se ve
ñen celebrando diversos actos en 
torno á nasa cultura. . . . 

7ª.- A A. C. O Facha reserva
se o direito de designar o Xura'do 
que ha fallar o.s pré.ryiiQs, asi como 
o sistema de · ele1c1on . dos cantos 
gaña dores. 

8.º.- A particip·a~ió~ _neste con
curso supon a,ace1tac1on expresa 
das presentas bases. 

- 111 PREMIO BURIL 
o -e.e. Buril convoca co 111 prémi~ 
das letras galegas o Con~L!rso L1-
terário Infantil que se rexira palas · 
seguintes Bases: . 
. 1.-Poderán participar todos os 
nenas e nenas en idade.escolar_do 
Concello de Cervo. . 

2. - Todas os traballos deberan 
apresentarse en língua gale_ga no 
modo e forma que se especifica: 

-De cada traballo enviaranse 
cinco cópias. 

-As obras virán mecanograf~
das a dobre espácio ou manuscri
tas con letra moi clara, por unha 
só cara. ..... 

-O tema a tratar será libre. . 
-Cada concursante podera 

apresentar o número de obras ·que 
considere. . · . 

-As obras apresentara,nse bru~ 
xo plica e nun sobre adxtmto o 
nome, enderezo e teléfono. . . 

- 3.-Convócanse tres premios 
nas categorías de Teatro, Narrativa . 
e Poesiq_, que estarán· dotados con 
lotes de libros e diploma, todos os 
concursante receberár:i un diplo-
ma. · . 

4.-As obras premiadas seran 
publicadas. · . 

5.-0s traballos remitiranse ao 
Apartado de Correos nº 58 de Bu
rela antes do 22 de Abril de 19~8 
indicando no sobre "concurso in
fantil" . 

6.-0 C.C. Buril d~~i.9nará . 1:1n 
xurado e as sua~ .!ec1s10G::; seran 
inapelábeis. ·Unha vez que se emi
ta o fallo comunicaráselle aos pre
miados o lugar e hora da entrega. 

7.-As obras gañadora~ queda
rán en poder do C.C. Bunl. 

8.-As obras de teatro. non pa
sarán de 1 O fólios, narración de 3 · 
fólios e poes_i8: 50 '.".er~os. 

9.-A part1c1pac1on no concurso 
leva implícita a aceitación das ba"' 
ses. · 

¡. publicación~ 

COLÓOUl0/LETRAS Nº 100 

Raramente uiha publicación literá-
ria atinxe a :-1úmero de tres díxitos, 
mas felizmente ·a Colóquio I letras 
que edita á Funda<;:ao Calouste 
Gulbenkian de Portugal ten chega-
do ao seu número cen no corres-: 
_pondente a Novembro é Decem-· 
oro ·pasados. Nel entre outras co
laboracións e traballos destaca a 
publicación de inéditos de -Fernan-
do Pessoa sobre a ditadura e o di
tador p.Órtugues do que fói con
temporáneo. Parabéns ao director 
Mourao-Ferreira e á sua equipa, . · 
tamén á Gulbenkian p9r tanto bon 
facer cultural. 

O C9RVO DESTRAVADO 

o Colexio Mendiño de '{igo ve~ de 
editar o número O dasua publica
ción "O Corvo Destravado' que in
tenta "ax,udar- desde o nosq posta 
á língua galega, a desc~l::!nr esas 
lendas ou cantos, historias que 
afondan no · .noso $er coma as_ 

I· anúncios· de~· l 

Atenc;:o·m · Corunha, comafc_a ·e 
arredores: Tenciona-se formar ·un 
grupo de 1 O ou 1 5 pessoas paFa 
impartir aulas de Galega (reinte
grado). Pre9os muito interesantes. 
Chamardes de noite a~ telefone 
(981) 24 96 40. . 

. O Centro de Información dos Direi
tos da Muller, Alecrín, amplia o seu 
horário ao público. De Luns a Ven- · 
res: mañás- de 10.30 a 13.30 h. De 
Luns a Xoves: tardes de '5 a 7·h. A 
partir do 22 de Febreiro. Alecrín 
está en García Barbón, 30-6° Of. 
3. Telf.: 986-439459 (Vigo). · 

Oam.,_se clásses-de galega reinte
grado. Chamar ao telefone (981) 
22.0958. . 

A crise 
transferida á Galiza-
(ven da páxina 1 O} . 

. I 

Os Orzamentos da Xunta é, de 
no\.i'o, reflexo desta maneir.a de 
enganar -e non p.orque os investi
mentos que se fagan non sexan 
necesários, senón porque: non 
se .fan investimentos directos por 
p~rte da Xunta na actiyi~ade. !n
dusfrial e .de comerc1ahzac1on, 
quer dicer, en sectores con efei
to multiplicador (evitando deste_ 
xeito a competéncia cos intere
ses doutras partes do estado e 
as transnacionais). Un canto de 
fadas· ben montádo, pero que 
non dá resultado á hora de criar 
emprego e desenvolver o país . . 

pre enta as primeiras navidades do ano: a novel~ finalista d.a IV · edición do -~remio 
"Xerais"; ·o número 32 da colección Xabarín; o primeiro título da coleccton 

Didáctica e unha novela de autor escocés en Extramuros Narrativa. 

VÍSPERAS DE CLAUDIA 
Manuel Guede Oliva 
Finalista Premio "Xerais" 

O SEGREDO DE CIBRÁÑ 
E OUTROS CONTOS 
X. A. Perozo 

A EDUCACIÓN MEQIO 
AMBIENTAL EN EXB 
E EE.MM. 
M.J C. Sánchez Carrera 

--

MI.VOZ " 
· Ron Butlin 
(E~ español) 

-REVISTÁ GALEGA DE 
EDUC~CIÓN 
Puhlica~ión de 
1~01 ·a Escolá Gale~a. 
Edición ·e subscripcións: · 
Edi~ións Xcrais de Galicia; 

A2oA23 . 
Afl5!3~ -

mesmas raíces -na terra". No s~u 
primeiro n.úmero . in<?lue ademais 
tlun sumano e ed1tonal: A Pantas
ma de. ·sembribe, poesías, Arnau 
Arnau cabeza de pau,. punk a mar
te xoven, deportes, pasatempos 
et.e . 

CARTAFOL HOMENAXES 

Escolma da ·Mostra do mesmo 
nome de Manuel Sendón. Home
naxes a fotógrafos universais, cl.á
sicos da história da fotograf1a. 
Sete fotos por Cartafol. Tiraxe 80 
exemplares. Précio 4.000 pta. Pro
ceso Cibachrome. T~maño '9x13. 

GALICIA MODA 

No· sector da moda, Galiza canta 
cunha revista que divulga as ten
déncias entre os comerciantes e 
futuros compradores, Galicia . 
Moda; publicitado~a intelixente 
s·abe combinar os reclamos con 
oferta cultural en artigas de Anto
nio Gala, Senillosa, Díaz Plaja ou 
Pedro Mansilla. Seccións dedica
das á arquitectura, escultura, pin
tura e ás factorias nas que se ela
bora a roupa que puxo de moda á 
moda galega. 

Galicia Moda é un catálogo de 
.m.oda, si certament-e. Mas ten inte
rese, por estética, mágoa non sa
bermos o· nome d~s f9tógrafos 
dal9un dos excelentes anuncios. 

CADERNOS DE PSICOLOXIA 

Coincidindo coas comemoracións 
do· dia da muller traballadora saiu 
á rua o ·número carro da revista 
que edita o Coléxio Oficial de Psi- . 
cólogos . de Galicia, Cadernos c!e 
Psicoloxia. Neste caso o monogr.a
fico é titulado Psicoloxia e Mul/t:;,·. 
Un editorial de esclarecimento afir
ma que "na actualidade e dentro 
do campo da psicoloxia, manté
ñense evidentes prexuizos. sobre 
as · características .e capac1dádes 
de varóns e mulleres e portante 
das suas diferéncias ... penoso · s~ 
ternos en canta que IE?v,amos rt:Jáis 
dun século de obxect1v1dade·c1en-
tifica.!' ·. 

No número colaboran Nanina 
Santos, militante feminista; .sole
dad Galiana e Helena de Marianas, 
psicólog~s. abordar:id_o os . efeito.s 
psicolóxicos que a v1olac1on pro-

. duce na muller; Psicólogas dun 
centro de reclusión de mulleres 
dos que· se analisa o clima social 
qúe elas, mulleres recluíd~s . te~en 
que aturar; Emilce Dio, ps1c~n.allsta 
que aqui tala da sua espec1alldad_e 
en relación á muller; Isabel Pelete1-
ro nun traballo desmitificador da 
créncia da superioridade do home 
sobre a muller no rendimento . da 
resolución de cuestións matemáti
cas. A n:ianeira de suplemento pu- _ 
blícase o documento "Bases para 
a elaboración do Plan Galega de 
Saúde Mental". 

Outra íevista íntegramente en 
galega editada de maneira exce
lente. · . A.M. 

Prezo da suscripción: 800 PTA. 
Catro números ao ano. 

. .. 

o pago débese realizar mediante • . 
cheque ao nome de 
ANÁLISE EMPRESARIAL 
Pi i Margall 72 baixo\(IG0 ·36202 
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GaliZa no ciríe 
FRANCISCO RODRfGUEZ 

A política de rexionalización do Esta
do Español -o réxime das· aufono-

· mias-=- . ten provocado tamén unha 
certa "rexionalización'" no cine, no que se 
refere a histórias e peculiaridade ambien-: 
tal. Asi sé apresentan nas variedades "re
xionais" do español que, até hai pouco, . 
estaba representado er:i exélusiva polo an
daluz -máis ben o seu símbolo folclóricc 
máis xenuino. As subvencións oficiais, xa . 
estatais, xa autonómicas, poténcian esta 
orientaCión que, no caso galega, vai sem
pre de man da traslación ao cine de obrp. 
de autores consagrados, aqueles escrito
res, nadas .na . Galiza, que colaboraron á 
conformación da cultura en língua espa- . 
ñola. Con\/erxe1\- deste xeito, duas inten
cións: 1) o homenaxe a autores d~sapare
cidos; en intres oportunos, como centená
rios (Valle-lnclán, Fernández Flórez ... ); 2) o 
solapament6 ou sustitución da posibilida
de dun cine, _ realmente nacional; no seu 
lugar aparece un sucedáneo que,. gracia- , 
samente, elaborarían tamén os. de fóra, é 
dicer, cif1e de. temática galega, pero non 
galego. Pode acontecer, máis escasa
mente, que o tema Galiza apareza en co
producións nas que a Xunta colabora eco
nomicamente, senda o outro polo da rela
ción un Estado soberano, situacións nas 
que se pr9duce, no millor dos·casos, unha 
confluéncia da indústr-ia española coa 
doutra nación. A Xunta limita-se a pór car
tas e a unha certa, parcial,-ambientación 
paisax istica. . 

Divinas P¡alabras (Garcia Sánchez-1987) 
que se anunciaba como adaptación libre 
da traxicomédia de Valle, resulta un exem
plo sintomático por moitos· aspectos ... 
Subvencionada polo Ministério de Cultura 
e pola Xunta, está realizqda como un pro- . 
xecto oportunista. Amiguismo, falta do 
menor interés e cavilación polo material a 
usar, como potencialmente e necesaria
mente trasladábel ao cine, estética do 
epatante. ou pornográfiéó,~ con . destino 
para a galeria, enxeb~ismo, rutina, e, iso 
si, apariéncia de produto trascendente por 
inspirado en Don Ramón, son os alicerces 
do resultado. Asi escollaron-se os actores 
por afinidades familiares -ou ideolóxicas 
(Imano! Arias, Ana Belén). Non esqueza
mos que o produtor é Víctor Manuel. Na 
própria fita evidencia-se como se desper
dícia a capacidade doutra actriz, como 
Esperanza Roy. Chega-se ao cúmio da ri
diculez facendo cantar melodiosamente a 
Mari Gaila habaneras, en clara supeqita
ción aos caprichos dunha, nésta ocasión 
especialmente, inadecuada actriz . .. Redu
ce-se e entibia-se a- forza dramática de si
tuacións como a persecuCión da muller 

eampamentei mn . 

adúltera pplos labregos, asi como o seu 
paseo nun carro de fento -nua como 
Lady Godiva-, mentras é mostrada só 
rieste estado de fronte, pero beatífica, á 
entrada da lgr~xa, como a · .lnmac~lada 

Pláticcis ·de .dazibao · 
GUSTAVO LUCA DE TENA vantan os. diários estabelecidos a pesa

.da cárrega dos seus compromisos. Será 

A crónica da.semana inaugural do por iso que a aparición dunha nova ca-
noveno diário que ~parece no beceira, ou como quen di ünha voz nova 
país non se poderá ler nu1Jca na que peta .nas .. altas portas do poder co 

letra impresa da competéncia. E algo to.da a virxinidade ou a malícia dun fo- · 
que queda nas barras dos bares, nese rasteiro, remove as barbas dos funda-
df{1Zibao de hos~elaria tan de nós que d<:>res centenários. Na crónica da sema-
son as follas dos xornais viaxando dun- ria inaugural aparece un m~mbro dogo,.. 
ha ponta a outra da( barra, er-ltre· pesi- verno co retrato de fr:ente e de perfil e 
mismos profisionais, mec:Jit.acións .tras- relato ao pé de como metía man na cai_. · 
cendentes sobre as páxinas de depor- - xa rexistadora. Non- aparecen as fotn 
tes e empanadillas de ·bacatau. Non é dos billetes nen os números de série, 
exactamente a identidade comunica- pero sa_pan o me·nu da cea na qu~ se 
cióh-participación que predicaba a Re- pechou o )r~to e cáseque se sinte o re-
volúción Cultural China, pero é un cir- ~ soar das palmadas con que se despedi
cuito atípico no que se pode adiviñar a . ro.no pai da pátria e o delincuente que 
distáncia crítica ·entre o q~e a tinta coa- comprou os seu$ favores. Os diários 
ta e o que o país pensa. · que cumpriron máis de cen anos gardan 

siléncio sobre estas realidades non cla-
Din que só nos tempos de crise le- sificadas. Sobre as barbas do federal 

Valle tnclán por 
Castelao. A obra · 

Divinas palabras levada 
ao cine recebeu 

diversos galardóns 
Goya conceditfos pola 

Academia das· Ciencias 
· Cinematográficas 

española. 
/ 

Conceición, con cara de parva. Curiosa
mente abusa-se do baldadiño como es
péctáculo feísta. Como bons "progres" 
españois recorren a referentes que, na 
obra de Valle, non están presentes, apro-

, que .os fundou ~rillan trinta moedas 
-coma trinta s·oles ou trinta millóns. Qúen 
sabe ·se trinta millón$ de favores, que 
isa non é para publicar. 

Sobre as barras dos bares converti
dos en mural de Shangai, a parróquia 
comenta o mistérios do xornalismo que 
cpnta aqui e ·conta na Habana e non 
corita en Pinar el Rio, con .. trádecindo un 
princípio de manual liberal que di que 
non porque as publiquen outros meios 
deixan . de seren notícias; Noentanto 
·Chegue a explicación derradelra e sai
bamos qué luz, en qué fraga máxica, ilu
minou a freme .do delincuente .para mo
velo a confesar o nome do restaurante 
do Grove no que· houbo de c9mer un 
rodab~llo asado, q pesimis,mo ilustrado 
xa ten unha razón para crer nas vanta
xes do novo diário. · o 

• 

veitando-os coa máis esquemática e ridí
c.ula técnica costumista: o crego e a fidal
guia, como opresores do povo .. Nembar
gantes qbvian, naturalmer)te, a condición 
de castelán dun elemento como Sétimo 
Miau. Obriga-se a algun actor a talar es
pañol, con acento galega, -caso do per
sonaxe de Pedro Gail,o, interpretado por 
Frantisco Rabal-, tensionado asi entre o 
dicer e o actuar sen que consiga nen unha 
cousa nen a outra. A atmósfera de violén
cia, de alienación, de superstición que do
~minan a obra de Valle no seu conxunto, e 
daí o seu maior valor esté,tico ~ mesmo 
·crítico, orientado a apresentar un cadro 
colec.tivo de embrutecimento, fican en en
xebrismo, en costumismo falsificador, 
nunha enumeración de secaéncias co seu 
respectivo anedcotário, nas que, iso si, fi- ' 
guran litarais, ainda que aillados, diálogos 
literários do orixinal, que resultan ridícu
los, en semellante falta de tensión am
biental. O coro de actOfes, especialmente 
actrices -"beatas"- galegas de nación, 
xunto coa música de Milladoiro, poñen a 
nota enxebre e xenuina, que non deixan 
de ser, nun caso, tópico, e noutro, refina
m.ento inadecuado. Nen a paisaxe foi ben 
apróveitada ... 

Estamos, sen lugar a dúoidas, perante 
un negócio seguro sen máis, no que a Ga
liza lle toca pagar, e receber, a cámbio, 
unha esmoliña en forma de contratos para 
actores secundários que, seguramente, fi
carán moi agradecidos de teren figurado 
en semellante esperpento, sobre todo por 
poderen-se contemplar falando español, a 
xusgar polo seu debezo en usar este idio
ma na vida social, por máis que represen
ten teatro en galego en cenários subven
cionados con diñeiro público. Non teñen 
en canta o urxente e necesário que é, para 
un teatro-de ca!idade, un bon, espontáneo 
o desexado uso do idioma, o que non se 
consegue sen unha prática constante e 
homoxénea. En fin, Divinas Palabras, in
terpretación da realidade galega clara
mente anti-galega no seu orixinal literário 
poderia trasladar-se ao cine, sen abando~ 
nar esta óptica, pero con millares resulta
dos estéticos, coa convición irónica, in
moral e expresionista do Buñuel de Viri
diana, ou co enlevo misterioso e brutal do 
Bergm.an de El manantial de la doncella. 

En todo caso, necesitaba-se menos ruti
na, máis cavilación, e un mínimo interés 
en facer unha adaptación -efectivamen
te- para comunicar plasticamente, vi
sualmente, un mundo que ainda ten moito 
de vixente: a superstición, o sometimento, 
a alienación do próprio povo a valores, es
quemas e poderes, que el mesmo, só 

...aparentemente, parece xerar. O 

~ver ao rego 

A rapidez e contundéncia con 
que a xustícia perseguiu aos 
estudantes vjgueses é sen 

dúbida. un exemplo modélico de fun
cionamento. Eficácia que parece 
marcar unha liña coerente nos últi
mos meses se ternos en conta a 
senténcia contra o comité de Alúmi
na-Alumínio e, 'remontándonos un 
pouco máis atrás, a pronta con.dea 
de Xan Carballo polo sucedido du
ran1e unha protesta dos- traballado
res de Sidegasa. Unha rápidez pola 
que non ternos máis q1;1e felicitarnos. 
Supomós que con este ritmo o apa
rato xudicial de s.eguida acelererá 6 
sumário Brouard ou o dos GAL, por 
exemplo ou, para vir máis perto1 ql
gu11 do.s apresentados contra o vice
prEtsidénte Barreiro Rivas. . T amén 
nos gostaria pedir unha axilización 
dos trámites seguidos contra os res
ponsábeis do acidente do Casan e 
dos .acontecir.nentos derivados ou· 
dos implicpdos en notábeis fr tt~~~ . 
fiscais. Lástima que non ~"'b'S'i'"'~ 
porque nen sequer existe ~es ex-
pedientes. ..;;;;:; é:C' ' 
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