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Cortegada: · 
un real 
tráfico de 
influéncias 
En pleno centro da polémica 
sobre o tráfico de influéncias, 
ponse de actualidade a histó
ria da donación da llla de Cor
tegada, a sua reversión ao 
sector privado a meio dunha 
venda reclamada xudicial
mente, e o anunciado comezo 
dunhas obras que convertirian 
un paraiso natural nun entor
no de uso privatizado, inzado 
de chalés, hoteis de luxo e ca
sino~ . De Afonso XIII a Don 
Juan de Barbón a donación 
popular da illa, coas benzóns 
institucionais, pasa a Cortega.: 
da S.A. mentres se forma 
unha coordenadora para re
tornar a illa ao disfrute social. 
(páx. 10 e 11) 

Profesores: 
algo máis que 
unha cuestión 
salarial 
A trascendéncia da folga do 
profesorado, unha das máis 
grandes que se recordan, ex
tendeuse moito máis alá do . 
próprio sector, influenciando a 
todos os ámbitos sociais. En 
páxinas interiores Enrique Te
llo, secretário xera~ da UTEG-
1 NTG, a segunda central gale
ga polo número de delegados, 
e representante tamén da Pla
taforma galega do ensino, 
desvea as razóns e alguns . 
dos tópicos vert idos nos últi 
mos días sobre a folga. (páx. 
9) 

A noite eleitoral 
de Paris en 
directo 
por Carlos Oliveira 

Franc;ois Mitterrand foi eleito 
cumha diferenc;a de 1 O pontos 
(2 ,5 millóns de eleitores). Os 
resultados definitivos situam a 
Mitterrand num claro 54,02% 
mentres Chirac non passou 
do 45,98%. A dereita havia 
trinta anos que .nom colheita
va um resultado tam pobre. 
Mas nom compre engariar:.se 
sobre a natureza da ampla 
marge mitterrandiana. O país. 
nom virou á esquerda. (páx. 
f2 e 13) 
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o' clientelismo su-bvencion,ador sut?stitue á política c~ltural. 
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A NOSA TERBA lfEST A SEMANA 
-:-~N~_· 3_41_-_12_M_A_10_. 0_0_19_88---'"--~~----'----~---------~--,¡:~ I 

.M.aio, mes· .da cultura 

aue~·fan coa nósa .cultura? 
' . 

o· ctientelismo subvenciohador substitue á política cultural. O difícil tránsito á 
moderriización. Pesiri1istaS e optimistas cÜinciden no discurso dependente. As 

culturas periféricas. ante ' a aduana estatal. 
.GUSTAVO LUCA DE TENA- MANUEL VEIGA- XAN CARBALLA 

Cal é a vo.sa pedicha? Esta 
pergunta cargada de 
desprécio e ironia era o 
saúdo co ·que un cárrego da 
administración de Cultura 
recibia recentemerite a un 
grupo de Teatro que trataba· 
de conseguir un locál no que 
actuar. Utilizando critérios . 
máis poi íticos e oportunistas 
que de interés_nacional, a 

cións, non ,durou,' polO' que se 
leva visto; máis do que palabras 

. semellantes· dos seus predece
sores: boas intencións afogadas 
por Úrxéncias el~itor:ais ou -sim- ' 
ples intención de 1 asegurarse 
unha clientela cünha asignación 
de fondos. Compárese a afirma-

ción "Témome que é~ mojto me
llor orgai;zar actividades que dar
lle trescentas mil pesetas a unha 
pequena agrupación cultural ou · 
deportiva para que organice un 
ciclo de conferéñcias. ou outro 
tipo· de cousas:--:." · (O conselleiro 
de Cultura en 23.2.88), coa de-

claradón .de que "non hai máis 
política cultural-que a-que quera 
mandar. a sociedade" (o conse
lleiro de Cultura na Semana de 
Filosofía de Pontevedr'a, o 

tergar unha e outra vez os inves
timentos a médio -e longo prazo 
para Cultura, dentro do governo 
Autonómico, ten o seu reverso 
nas a:ctuaciórts de concellos 
coma o de Fene, cun programa 
que abrangue dende Musica a 
Teatr.o, pasando por ciclos de 

- XL.inta e as institucións con 
presupostos para a cultura / 
teñeri establec'ido unha rolda · 
setectiva de carida.de, en · 
moeda de subvencións, para 

· a extensa nómina das 
inidativas· culturais. O" 
asociacionismo cultural de 
base, as proposta~ de · 
planificación cultural e a 
política cultural, a fin de 
contas, resultan · atrope ladas. 
e sustituidas por este reparto 
arbitrário de favores. 

O trato recebido polas. Asocia
cións Culturais nesta tór.nbola de 
subvencións é boa proba de. que 
"non preocupán -como denGln-. 
cia, a própria Federaci,ón- as · 
constribucións ao proceso de 
normalización-cultural. e linguísti
ca, o aceso das xentes á cultura, 

. o estímulo da participaciónn ci
dadán na vida cultural e social , a 

· criación artística e intelectual, á 
formación e promoción social 
·das persoas e a descube.rta e 
defesa da nosa própria -.ideritida-

. de nacional", senón. a atención 
discriminada e interesada a pro
xectos concretos que . ás veces 
poden ter que ver moi pouco toa 
r€puceración da cultural. . 

7.4.88). . 
Esta mala sona electóral que . 

Sl?-mpre inventa razóns para pos-

"As boas palavras, a dilación, o 
volva vosiede mañá da burocrá
cia, o non fixar prazos e facer 
promesas vagas sobre as reivin
dicacións que.' prantexamo.s, a ~ 
cordialidade do Técnico asesor 
independente ao servizo da. ad- · ·Apresentación da revista cultural Luzes_ de Galiza no Castro (~ada) 

- minist.rac;ión pero sen responsa
bilid_ade política sumado ·á tradi-. 
cional inestabilidade ·política do 
país, inducen a que as reivindi
caci~ns ten.dan a podrecer, ac
tuando como disolventes do pro
ceso · de participación, neste 
caso de carácter federativo." . · 
· Esta satisfación selectiva; dis
criminada e parcial das débedas 

·O JNl.MIGO. INTERIOR 
' e compromisos de grupos de· Duas son as tendéncias preponderan-

teatro, ou de asociacións ou · tes actualmente cando se fala de cul-
equipas (orzamentos 1de ciclos · tura galega. A primeira delas articúla-
de cultura, de cdf'!lpras de mate- se ao redor de teses na liña de: ternos 
rial -ou de , inversións en ir:ifra~s- unha cultura de minlfúndio, se queres 
trutura) distrae un considerábel . 
estarzo de atención e formalida- _ a~go . de mínima calidade tes que reco- . 
des administrativas e diñeiro, da 1 rrer ao de tora e remata: nunha espé-

pecialmente ·pola susi convivéncia har-
para prim.eiros empregos, a ·con- mónica co anterior, ,pésie a soster 
sellería de Cultura espectaculari- ·unha tese formalmente contrária. Se-
za a sua política do cheque de gundo esta segunda versión viviria-
subvenCións'.e anúncia o propó-. r'.nos unha idade de ouro da nosa poe-
sito de subvencionar anos sabá- . sia, contaríamos con narradores de 
ticos para autor:es consagrados. excelente futuro, cori .notábeis activis-
Urxencias electorais . tas culturais nas diversas facetas da 

criación · de vangarda, sexan estas o 
O anúnCio que 0 eseritor Alfr~do vídeo, a música .mi _outras calquer. 
Conde fai a pouco de ser no-
meado, en favor da 'política cul- Encontrariamonos aqui cun positivo 
tural e contra a rolda-de subven-

optimismo, raiano sen embargo no 
acomodatício e por ende na pasivida-

. de. , · 
A. última das teses expostas esque

ce Qdemais algo notório: a cultura ga
lega, da que ninguén pon en cuesttón 
os rasgos identificadores, circula en 
dirección contrária ás tendéncias so
ciais, políticas e económicas imperan
tes. · Ainda un ha época dourada da 
nosa poesia, por exemplo, .non pode-

. ria ocultar o enorme . conflito no que 
se encontra. 

Pero discurso optimista e pesimista 
teñen algo funpamental en comun:. o 
non mirar a nosa -realidade con ollas 
próprios. Non. ternos un problema . 
comparativo: ·a nasa cultura é a que 
é, tan boa ou tan n'lá como a doutros 
moitos países de características .sé
mellantes. Pesimismo e 9ptirr,iismo re..: 
godéan·se observando os n.osos intes
tinos culturais pero pasan por alto 'a 
lousa opresora· que a cultura galega 
ten enriba de si, deformándoa; acha-

tándoa e negándolle o osixeno im
pres~i nd íbel. 

Ainda máis, q estado que se debe
se recoñecer como pluricurtural exer
ce cada vez con maior intransixéncia 
o papel. de é!duaneiro interior de toda · 
criación cultural de ·raigame non espa
ño.la, castigando co silénclo e a marxi
nalidade aos que non se suxeitan- a 
unha traducción cuasé simultánea á 
1 íngua cervantina ,-fenómeno cada 
vez máis frecuente. Do mesmo modo 
que noutras ardes· sociais, a consigna 
hoxe non é a represión senón a "con
versión .sen traumas" desde quen ten 
meios ,para facelo. 

As nasas enfermldades culturais 
non teñen logo causas endóxenas no . 
esencial e ainda a utópica liberación 
non impede, como ten dito E Galea
no, .que a forza do abafante pasado 
cause, durante un tempo, que a cultu- ", 
ra nacional necesite dun bon caxato · 

. para cada brazo. · D 
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tucións para obras culturais. 

A criación e o povo 
conferéñcias, cursos, ou m.esmo 
o füncionamento de emisoras 
próprias; ou o. de Redondela 
9ue ten promovido iniciativas d~ ·~ · No ·d · d · ·· · ·, · ,,... . _, 

· ameto nacional como 0 prémio ei q . a cnac1pn1 outro as=
. de novela, Blanco .Amor, amais " pecto da cultura come é .. ~ oe es: · 
de adiantarse á própria Xunta na . quem_~ de repres_entac1on con 
normalización linguística e · na c'.lpacidade de xer~r "?ons~ns9, . 
galeguización plena das rela- vive un momento de c~1se. E _cer"' 
cións administrativas. Ademais to. que nunca tantos libros ~ale-

. . doutros co·ncellos que engadir a gos se vencieran como_ n? ano 
esta cita, as caixas de a forros te- . que andam~~· pero ~ me1rande 
ñen asumido en moitos pontos parte, da_ sociedad~. vive de cos-

. do país a iniciativa pública de tas ª .. literatura. O . problema 
criación de locais para actua- . dase a l~Ve~sa -comenta C_~rlOS 

. 

' 

cións e de bibliotecas. Casares, direc~or _de Galaxia-, 
coma consecuencia do -profágo-

-'0 MUNDO DAS 
LETRAS E O POVO 
VIVEN UNIVERSOS 
DIFERENTES' 

Con todo, nengunha outra ins
titución vive tan de costas á cul
tura e a língua galegas coma as 
Deputacións. Con orzamentos 
de cultura .semellantes aos dos 
anos da Dictadura, as comisións 
de 9ultura editan publicacións de 
luxo e tiradas abertamente impo
pulares ou benefícian carísimas 
convocatórias de carácter elitista 
como a Bienal de Pontevedra. 

Dous hinos 
E coma sempre que se produce 
contacto directo de política e 
cultura, entra en xogo o próprio 
conceito de n~cionalidade. "Aqui 
non hai -protesta un escritor
tal hino que comece por Qué din 
os rumorosos, senón aqueloutro 
que quere Viva a Coruña, viva 
Lugo ... E a administración non fai 
outra causa que demagóxia con 
esta tendéncia localista. Os po
deres públicos non apostan pór 
Galiza senón que aproveitan o 
labor de catrocentos anos de co
lonización cultural para as~gurar 
cbn falsa inocéncia que o localis
mo é un sentimento-máis forte e 
que compre atender cada_instán
cia por separado. lso sí, cando 
prestan o seu apoio a unha ini
ciativa que nos teña de represen
tar fóra do país, prefiren subven
cionar unha frivolidade con apa
riéncia de pos-moderna e a ser 
posíbel políticamente anodina, 
coma aquel Madrid se escribe 
con V de Vigo que organizou Ma
nuel Soto". Esta pode ser uriha 
das razóns de que Galiza sexa 
un caso sinalado no conxunto do 
estado polo escaso número de 
proxectos conxuntos entre insti-

n ismo da imaxe. A traveso da 
Rádio e da Televisión, perdeu 
importáncia a-cultura escrita. lsto 
aqui 'é rnáis grave: polo analfabe
tismo-da sociedade galega a res- · 
peito da sua própria língua e ta
mén porque cómparativamente 
tiñamos menos defensas que ou
tros países europeos, onde esta 1 

cultura da imaxe fixo moíto me
nos dano ás letras. A esperanza -
vennos dada polo incremento de ¡ 
l~ctores ·infantís e xuvenís. Aquí . 
e onde o ámbito editorial é máis 
tirillante. Pala contra, a nosa ca
paci~ade ·de produción própria 
(textos de autores galegas), é. 
moi baixa. Pero historicamente é 
un ha novidade esta nova xenera
ción de lectores en galego". 

"Realmente, sinala tamén Ca
sares, o mundo das letras e o 
pavo viven universos diferentes. 
Hoxe non se dá a concurréncia -
dos anos 60 e 70 a recitais de 
poesía, ainda q1:1e tamén é certo 
que o escritor galega abriuse ao 
BUP e a FP. Esta comunicación· 

. coa ~ente nova compensa algo a 
perda de impacto das as.ocia
cións culturais. Haberá quen 
diga que esta al,!diéncia resposta 
por obriganción pero non se 
pode despreciar a incitación e a 
reflexión que o contacto coa 
poesía e a literatura vai producir 
neles". 

Manuel Maria critica tamén 
aos responsábeis dos selos edi
toriais. "Hai catro editoriais e as 
catro teñen o mesmo dogmatis
mo. Serven todas a ideoloxías 
moi determinadas. As decisións 
de publicar tómanse por ami
guismo ou por interese económi
co (no caso dos textos para o 
ensino, por exemplo) pero ct:mha 
intoleráncia digna de outros tem
pos. A edición está condicionada 
ao feito de quen seña o autor. 
Hai textos excelentes, como 
unha segunda novela que eu co
ñezo, que están a ser recusados 
por serefl de quen son". D 

O tránsito á rTiodernización 
Non é correcto indentificar 
cultura galega e cultura rural. 
Pero é certo que a cultura ga
lega, e. tamén a europea, tivo 
un ingrediente rural predomi
nante até a época industrial, 
na Galiza até o s. XX. 

A nosa cultura global que
dou en parte amputada pala 
perda de crecimento das ci 
dades -desde o s. XVI até o 
XIX e polo desposuimento da 
par:ticipación no poder das 
el.ases urbanas desde as gue
rras " lrman·diñas. A afluéncia 
de comerciantes e industriais 
foráneos ás cidades · gáÍegas . 
non atopou unha burguesia 
local enérxica coa que dialo
~ar e r::3 que integrarse. 

Na actualidad&, Galiza es
tán n~n período de paso · da 
cultura .tradicional á técnica.. A 

· tecnoloxia que posuimos_ é · 
inip~rtada, o que dificulta a 
sua integracLón. Pero é inevi
tábel o cámbio e só un diálo
go a fondo canalizará a trans
formación cultura·I, · 

A 9aréhcia de ·investigación . 
·tecnolóxica énos . negativa. 

Non ternos un gran centro de 
investigación xeral, só micro
centros e poucos. Na escola 
os módulos tecnolóxicos ou 
nón están introducidos ou -
na média de F.P.- sen a co-

. nexión necesária coa' ciéncia 
e cos saberes humanísticos. 
lsto é unha eiva grave no pro- . 
ceso cultural. Crise na que 
está toda a cultura actual, que 
precisa tanto a criativiC:lade 
própria como ..a comunicación 
in~ernacional. Asi Galiza pode
rá peneirar . os elementos non 
soldábeis coa sua idiosincrá
sia e intereses 
. 'Hai unha mediación nece- 1

• 

sária n~ste proceso, a da lín
gua .galega. Sabido é que non 
existen- países pilíngües,- pero 
si .persoas bilíngües oü digló
sicas. Ese é o noso caso. Pará 
que a cultura galega se_x~ 
unha cultura int~gradora, libe- . 
radora ·e capaz, debe superar-
se. a diglósia e aumentar o nú- · 
mero. ds ·multil íngües. Qiglósia 
e multilingü ísmo son antagó
nicos; e~te enriquece, aquela 
destrue. · D 

A MEDIOGRIDAOE NON ESTÁ AQUI 
:: ~: . ~· : ~-.: ~,~- -. . . : .. 

, . 
. MARIA PILAR GARCIA NEGRO 

Rel~.ndo a Castel~o. ªº Ríscó d~ "O~ inadapta- zan a compra .dé . libros edit~dos en galeg~ aos 
dos , ~ _Otero Pedra10, ?e quer:i ?elebramos o que pasan pola. pedr.a normativa, negando-lle 0 
ce~tenano do seu_ ~ac_1mento, ?omprobamos · pan _e o sal a toda -p·rodución -ben v liosa en 
ma1s unha . vez a v1xen_c~a d_e mo1tos dos seus cant1dade e -calidade- que diverxe id/olóxica e 
plantexa~entos er:i materia 9u~t.ural ~ pol_ítica. To- ortogra!icamente do canon imposto? . · 
dos eles_, os ~ornes_ ~~ X~rac~?~ No~.' f1xe~on - 4. ¿E democrático que se gasten millóns en 

_como l_embraba .Franc1~co Salina_s nu~'ha re?ente enchentas, recepcións, obras faraónicas e para- -
conferencia s~bre Otero-:--.. un ha v1axe de ida e sitec~s várias c;:anqo non hai nas princípais vilas 
d~ volta ~ue, como to~a v1axe, sup~Jxo ·un deseo- nen centros cultUrais decentes, nen promoción 
~'.1mento . _ g~lego~ cultivados, ~.ern1za~'?s de c_u!- oo teatro nen atención económica digna· ás aso-
tura academ1ca, a la page das 1nnovac1ons e$tet1- ciacións-culturais? . · 
cas na_ EurC?Pª ~ abértos aq " exc:>ti~mo" ~fas cultu- 5. ¿Acaso 6 "moderno" é sair do país (eón 
~ías n~n ofici~is ... non dan fe1to, P~~en, a su_a subsidios de fundos públicos) a cantar que Gali:.. 
ca~a cult~ral en nengun destes ~erntorios e 'v'.OI- . za é "gran caralla dé sal"? Paiolos mil veces, ver-· 

veran, con tc:>da ~ sua baga~~, reencontrar o lu~ar .. sión actualizada do xanbolismo (de Xan das Bo
~jo que __ part1ra~. a sua . na~1on , p_onto de partida las) máis colonizado, caricaturas deles mes-
1n~scusabel , _cel_u~~ de urnversal1dade. A1 , aql:l1 , . · mos .... ¿Consistirá a modernidade, por _outra par
vai :star a trad1c1on ~obre a que . se asentar, a te, .en facer mímése permanente do extérior, pa
h1stona que rec?nstru~r. a '.!1odern1~ade da bús- sando pala alfándega do español? 
qued_a, a garant.1a da 1dent1dade ... Talvez ~lguén · : · · 
considere todo isto pa$ado,. superado , e p·ense TRADICIÓN,' MODERNIDADE, NORMALIDAD E 
que as esixéncias dos tempos aduais modifican 
susta~~ialn:iente as demandas cult'urais. Eu , poló 
contrario , vexo que as grandes perguntas, os de
safíos centrais. que en matéria cultural ternos 
plantexados segueñ a ser, en eséncia, .os mesmo 
.que viverori aqu'elas escritores hai sesenta anos. 
Pala co_nta que me ten , non vou ser quen négue 
os avanzos producidos · entre nós de vintecinco 
ou_ vintes a_no para acó; mais é o certo qu!3 h0xe 
existen mrntas máis peneiras, moitos máis meca
nismos, e máis poderosos, qwe se opoñen a unha 
real normalidade cultural entre nós. Vexamos: 

1. ~ ~oso idioma continua acosado legalmente 
e anem1co na sua promoción institucional. Dicer 
del que é idioma oficial resulta tan crueL como 
outorgar-lle a Quasimodo o título de beleza 'uni
versal (conforme aos cán.ones estéticos reinan-· 

·. tes); predicar a sua cooficialidade é unha broma 
compensatória dos que r:ion teñen ollas para ver 
nen. ·auvidps para sent ir a presenza dominante do 
españo~ por tod~ --a ·parte; propor o '.'bUingüísmo 

. equilibrado" como solución de futuro é tán cínico 
como recomendar-lles aos ·negros da Sudáfrica ~ 
que "a~rendan" a convivir -pacíficamente co po
der: racista. Mesmo hoxe por hoxe, a única ma
neira de "equilibrar" o uso .digno e público .do do 
galega e español seria utilizar o galega e só o 
galego ._ . 

A tradición esrnagan-na, a modernidade que quer 
pasar por tal é un "kistch" precário e a normalida:
de é ünha ficción par'alisante . No entanto, na ou
tra tace da lua, har restauración digna da história 
cultural do país, hai intentos sérios de-con·struir a 
de hC?xe e, desde -lago, a vontade de asegurar, 
atraves dela, un futuro non subalterno a este 
país. Unha cpusa é non -ter que comer e outra 
ben diferente é que nos fagan c_rer que as botas 
cocidas son apetitosa carne ~ - os seus cordóns . 
pptimos "spaghetti" como na inesqu_encíbel qui-
mera do ouro. de Charles Chaplin. . 

Non , a mediocridade non· está no país (citadCJ 
tantas veces ·como unha abstracdón) , nen nas 
suas xentes, nen nunha determinada incapacida
de biolóxica para a criativid.ade nen moito menos 
na mi noria que. incrementa de feito a cultura gale
ga en todos os campos. A mediücridade está - · 
pala. si.Ja dependéncia,_ polo seu papel de inter
r.1:ediário_s do universo espáñol, pala sua cobar-= 
d1a~ nos que administran e governan. Crian as 
condicións para que a alineación a respeitp de 
todo o galega e a sua interiorización se perpe- . 
tu.en e, despojs, utilizan isto como coartada para 
non_-efectuar progreso real ·nengun. Falan de in
_sensibilidade social cara o galega, cando son os 
primeiros en fomentá-la. Laian-se da falta de di
ñeiros. canqo se dilapidan millóns en proxectos 
impresentáoeis de todos os · pontos d€ vista (un 
meu aluno acaba de obter cen mil pesetas de 
prémio por un relato en galega nunha_convocató
ria da .empresa "Repsol": proporcionalmente é 
mqito máis do que as· autoridades autonómicas 
dedicaron a promover o galega._.'.). No entanto, 
medra a tribo_ dos arribistas , áos especiafo~_tas en 

- comeren do moribundo encanto viva. A todos 
eles, sen nengun amor e con grande cabreo, esta 
senténcia clásica de -enorme actualidade: "Roma 
non paga traidores". O 

2. ¿E normal que nun país onde a xente· tala 
maibritariamente o idioma do idem, onde a po
voación nacional $ autóctona no 95 ou 96 por 
cento e onde todo a mundo o entende (se pomos 
á exígu_a mino~ia non galega ·co·mo incapaz de 
comprender o galega, despois dun breve tempo 
de estadía no país, estamos . predicándo dela 
unha burrámia incríbel e !)bn é éuestión de ofen
der), é normal que só o 0'5% das colunas de in
forma~ión nos xornais estexan escritas en gale:. 
go? ¿;E normal que semente exista un meio de 
información escrita, de carácter-xeral, en galega 
e que o xornal que m_áis espazo dedica ao-naso 
idioma estexa á altura do que Egín reserva ao 
euskera? . Pilar Garcia· Négro é profesora de literatura e autora.de várias 

3. ¿É normal que as institucións oficiais redu ~ obras de crítica li.terária é socio-lingü ística. 

A rolda da caridad·e 
A reivindicación de sentar as 
bases dunha política cultural, 

· , vella como a loita polas Íiber
dades, non ten hoxe outra· res-

. posta das institucións públicas 
e privadas q1.:.1e · o réparto de 
agasallos. Un ·após outro,. os 
gpvernos' autonómicos rene
gan comicamente de calquer · 
tentaci0n · de · sentar as bases 
desta política~ lnstitucións ·con 
orzamento niillonário para a 
cultura contemplan par toda 
planificación, a instalación dun . 
despacho ;;io que dirixir as ins
táncias de subvencré>ns. O 
traspaso da administración de 
.c~ltur;a á Xunta pasa do plato
nrsmo e a incompeténcia ma-

. nifesta '(Filgueira Valverde), até 
a formulación mínima de" ob- · 
xecti.vos (Álvare~ Pousa), (;on
vertida en episódica pola pró
pria cegucira de Alianza Popu
lar que afoga a· correr _as mes-

. . mas propostas que am,mciara 
antes aos catro veñtos; A con- -
tar desde e~te suceso, os máis 

de · cinco mil millóns de · que 
dispón a Consellaria para facer 

·cultura,- adminístranse segun
.do a máis pura tr;:idición caci
quil de ' Qutorgar prebendas e 
agásallos aos que queiran de-

mandalos. Esta solución de· -
esmola, que ap~rentemente 
procura contentar· a todo_s ain
da que sexa a costa de reducir 
a coritia das subvencións, pa
récese coma unha agulla a ou
tra ao paterñalismo fraguista 
dos tele-clubes. Desde unha 
perspectiva autonómicq, . a uti
lización clientelar e eleitoralista 
desta festa de caridade, supón 
uñ· regreso aos ·tempos da cul
tura da censura. De feito, o 
que se apresenta como un de
sideratum libertário, que pro
cura fomentar iniciativas antes 
que dirixilas; está a operar 
como -control dunhas iniciati
vas en perxuício doutras ~ 
como compromiso para arre
,cadar votos segundo a máis 
pura · tradición 1 oaciq.uiL · ... o -
PSOE non só non ten rectifica
do esta tendéncia da direifa a 
ilustrar. o mapa do país coas 
bandeiriñas das· subvencións 
de· cultura ~ s~guir a cartogra
fia das fidelidades eleitorais, . 
senón que ·anúnpla a súa insti
tucion~.lización a meio de con-
vénios ._ D · 
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l~QUÉRITO 
Considera. vostede que os ·hábitos e estructuras culturais, sociais e ponticas 

do -estado recoñecen a realidade· cultural PIL!rinacional .dentro da que se 
. . encadra Gal iza? E dicer, recoñécese esa pluralidade en · meios d~ 

comunicáción do esta~fo, · editoriais, p~émios, subvencións, tratameiito en 
· · " xeraL. .. 

-ALEXANDRE 
CRU~EIRO . 
De certo que non e con inde- · 
pendéncia do naso labor nos· 
distintos eidos, xa· sexan políti
qos ou culturais. Da guerra para 
atrás ninguén saberia nada, da 
guerra en diante, polo que sei, 
ninguén identificariq. o noso país 
'.lláis alá ou acá de Cunqueiro. 
Da situación política teñen unha 
visión a inda máis escura que a , 
nasa. que xa é dicer. En todo ' 
caso suspelto. por non dicer 
que estou seguro, que coiqan 
que todos somos de AP~ e des
coñecen por completo ·o/os mo
vimentos nacionalistas. e por· 
suposto naaa -de · nada da sua 
orix<;. Fican tranquilos e solenes . 
dicindo/pensando que a Gq.liza 

· é. e somos. unha brétema astu
.ta que con subtil engano acada 
o que lle ·conyén sen reparar nos 
meiios. Esta versión é tan anteí
ga como actual. Como tri-ste. 

E por outra banda é constat.á-
. bel que toda a clase política de 

calquer tipo cando mentan ás 
"nacionalid.ades históricas" e a 
sua problemática difiCilmente· 
nos c·itan. Queda na ,dúbida -se 
esta responsabilidade é máis 
deles ca nasa. 

En canto a outra parte da 
cuestión defin itivamente. E isto 
é tanto máis preocupante en 
tanto que os meios non están. 

· ou non deberían estar. vencella 
dos ás ·estruturas políticas .· So
mo.s ruinmente esquecidos . Os 
prémios son o prémio, oficial 
cando non oficial1sta. pero de 
obriga._ Polo demais l'lada de 
nada. -

vándose un Ministerio de Cultu- · 
ra con amplo presuposto para . 
mante-la ímaxe de que cultura
cultura é a de sempre, a dopo
der centralizado. a que negocia 
con Von Thyssen ,_ a que pater
,nalmente distribúe premios por 
provin~ias e dá becas ós t)umil
des escritores das linguas peri
féricas . Este Ministerio de Cultu
ra ·pechou a súa Editora Nacio
nal porque en castelán as edito-

. ras privadas xa publicaban máis 
de 30.000 títulos por anci. C1n-J 
.do isto fixero[l non t iveron en 
·canta que máis de -dez millóns 

, de españois non teñe.n como XULIAN- primeira lingua a castelá e ·que 
as empresas privadas só pródu-

MAU RE .- · cen 300 titulas en galega e pou-
. co máis en eüskara. . -

-o chamado Estado das Autono- É incomprensible qüe o Minis-· 
·-.. rnias. consistente. polo de agora . terio· de Defensa admita a valí-

.-. fla _mera descentralización dal- dez de documer:itos redactados 
gunha das competenciq.s da-Ad- · e.n inglés e poña dific8ltades 
ministración estatal . pode ser. un para tramita·r un ha · prórroga por 
primeiro paso na formación estudios reda~tada . ~n galegc_:>. 
post-industrLal.dos distintos po- . . Para os que _a1nda tenen ?s · h.~-
bos de España. Este proceso. bitas E~ntr:al1stas nada hé\I ma1S¡-· 
está senda .constantemente re- s~nsp.t~. pero os qu.e sent1r:no-le> 

. tardad-o por quen disfruta .dos d1re1to ,a nasa propria 1den~1cfade 
· poderes centralizadores da ecd- esperamos f.acer da nasa ltngua; 

nom.ía e da _ política españolas. ~ da nosa cultura - . e~. xeral, _un 
Polo contrario vese .acelerado 1nstrum~ntc_:> d/e creacJOn e de m~ . . 
cando as-Autonomias ,están !go- _tercambto 1nternac10.n~I ._ E se os 
bemadas .por partielos naciona- responséibles en Gahc1a estan 

. listas como en Cataluña· e no d1spo_stos e ·os r~spcms~bles: de' 
País Basca. '· ~adnd _non S'e 1ndtspon~r po-

En Galicia 0 caso de ·unión- d1as¡s· emp~zar .este veran cun 
_ Fenosa no económico e Ílo poi í- · to~neo de. fL~tbol entrn as . sele<:-: 

tico a perda de influencia do c1ons do Pa1s d~ Gales. d~ -Pa1s . 
sector nacioné;ilista no PSOE Basca_. ·dos Paises Catalans e 

~· son exempfos¿claros gos atran- . do Pa1s G<¿J~go. · Jsto para tr em- · · 
~- cos que os . poderes · privilexia- pezando_ 

· ~: dos poñen' .ó desenvolvemento 
· natural-deste país. 
. . En Madrid ternos . outrp . exm
~· plo s-ignificativo da despreocu-

pación que se sente palas dis-. 
· tintas culturas de España: Can-
do tódalas competencias do an

.... tigo Minister'io de Cultura xa es
: tán transferidas ás ·distintas Co
:2-m~r:iio,adest.·~tJt®.Gl'.tlas ; · -'inch1ín-
-do a cié -Madrid . "segueJ·cof;ser-

MAN U El 
LOURENZO 
Nb.n. · Nun Estado como _español 

· consir:lérase es ta cuestión co·mo
·morta. O Estado espa_ñol é her
deirn de· duas tradicións políti-
cas integradoras OLt integristas: 

' a do.S Austrias . coa sua obse-

'· 

sión polo império, e a_ dos Bor
bóns cunha yocación centralista · 
moi acusada . .Estou convencido 
de que' aindá vivemos cunha 
ideoloxía c::entralizadora que é o 
mais xeométrico e menos ~nteli
xente que se pode conceber. Os 
políticos que nos rodean e non 
nos representan callen sempre 
nesa dirección porque é a máis 
simples, a máis burda, a menos 
ideolóx ica, e unha maioria dos 
cidadáns tampouco parece 
preoc·uparse por ese probl'ema. 
Non habendo guias. non haben
do bons ex'emplos na arde pol í
tica e- intelectual , é mo! difícil 
que os pavos tomen conciéncia 
de ser praticamente bulrados ao 
longo ·da história. 

ALF·REDO 
CONDE 
Respeito á primeira parte da 
pergunta. as políticas si . !=n 
canto á segunda. ·non dabondo. 

. Pepe Carreiro 
en toda a nasa vida, coas for
mas, indubidabelmente, de go
verno próprio, pois é aqui onde · 
se reflexa a aceitación prática 
da nosa realidade . 

As respostas do estado, ao 
respeito, sbn tímidas, parciais e 

j e vocación imperialista, e dei
xan ben claro, que en todo 
caso, recoñecen unha certa sin
gularidade nas distintas nacións 
do Estado. Por pór uns exem
plos: nen os meios de comuni
cación , nen os hábitos lingüísti
cos· e culturais dos políticos au
tonómicos ou estatais ~coa di 
feréncia dos na.cionalistas-

- respeitan a-nosa cultura própria 
e os nasos direitos nacionais. 

Prémios, · axudas. subvencións, 
etc ... son a pantomima do que 
quer apresentarse como progre
sista e non é máis que un gran 
de ~mperialista. Desta situación 
ap_rovéitanse os oportu_nistas, 
m(3smo xente que ainda tac.hán
dose de independentista está a 
re~oller o qu~ aterece esta ideo
loxia altamente reaccionária 
para· o noso país. Penso que é 
preciso facer un ha análise -da si 
tuación da nasa cultura hoxe, e 
pór. q.s causas-no seu ponto, .de' 
limitandp o papel que está a 
cuníprir cada quen. Os e as inte
lectuais galegas . deberian ser 
valentes e aceitar ílUe, en. moi
tOS casos -non todos afortuna
damente- están actuando de 
acólitos do poder. Porque a eles 
!les fai mellar deste xeito pero 
n.on á nasa cultura que,. de se
guir asi , acabará co.nfu11qíndose · 

··coa cultura española. Ao fin e ao 
cabo é isto o que qu~r o .PSOE. 

Pergúnteselle senón ao CÓnse-LOl S lleiro de Cultura·. ou aos quema-
, nipulan a TVG, aos do Consello 

D' IEGUEZ da Cultura GaJega. ·ou aos da 
· _ ... - · · . Real Academia Gallega. Desgra-
Só hai un método de recoñeci.,. ciadamente airida hai . máis . 
mento ,· e' é ..acÉÚtar estes habitas·.· exemplos. 

AVILÉS :DE 
TARAMANCOS 

·O estado segue a ter as mes- · 
. m..as estruturas culturais, sociais 
e políticas que serviron e serven 
á colonización das nacións da 
lbéria sometidas en tantos sécu- · 
los. Para facer unha arde nova 
hai que derrubar as vellas estru
turas e erguer outras, e iso só o 
pode facer a Revolución e nin-

. guén parece estar matinando na 
Revolución, alomenos o partido 
no poder perdeu a memória e 
esqueceu todos os pontos de 
Suresnes. 

Os meios de comunicación e 
os outros forman parte desas 
estruturas que hai que derrubar; 
é un traballo a longo tempo, q·ui
zá, pero ineludíbel. Hai ·que 
queimar as rozas para que naza 
o trigo novo.! 

VICTOR F. 
FREIXANES 
Non. E non tanto polo actual 
marco constitucional ou xurídi 
co como pala mentalidade do
minante: os profundos prexuí
cios que seguen presentes na 
sociedade española. O marco 
poi ítico é un ref lexo desa men
talidade que ven de moi atrás e 
da- que ás veces participan os 
próprios galegas. con rnentali 
dade de cultura sometida. 

O estado como entidade polí
tica é algo que se pensa, que se 
deseña e proxecta desde Ma
drid. exclusivamente desde Ma
drid. e onde apenas teñen capa
cidade de actuación as culturas 
das ·outras nacionalidades. Cara 
o exteriór, por exemplo. España 
é unha ertic;Jade unitorme .- Gali
za , Cataluna ou Euskadi non 
existen. a!go especialmente gra
ve nestes momentos cando 
moitas decisións empezan xa a 
tomarse en Bruxelas ou Estras
burgo e non en Madrid. Somos, 
no mellar dos · casos, culturas 
para .andar por casa, folclóricas 
e entrañáb~s. abrigadas a rei
vindicar cada dia o curnprimen- ·, 
to da própria legalidade consti-:• 
tucional, os direitos dos nosos 
talantes_, a ·igualdade de oportu
nidades nunha realidade clara
rn·ente descompensada e11 -con
tra_ de nós: A lei vai por diante 
da sociedade e as forzas políti
cas :dominantes están.-decidida~ · 
mente interesadas. eri' que esta .. 
situación non cámbie. 7

'' -
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QALIZA POLTTICA 

Non recolle ·a 
obrigatoriedaü€? do 
gal ego , 

.Aprobada a Lei. 
·da Función . . 

Pública entre 
asubias do.s 
··funcionários 

O Parlamento de Galiza aprobou 
a Lei da Función Pública entre 
chiflidos de máis de douscentos 
funcionarios congregados diante 
do Pazo. de Fonseca, que c~lili ~ 
caron a nova leí como un pro
xecto imposto que non contem
pla máis que unha solución tran
sitoria" 

Os partidos que apoian ao Go
berno e Alianza Popular consen
suaron un texto da Función Pú
blica que non agrada aos sindi
catos nacionalistas nen a Comi
sións Obreiras. Pola sua banda 
UGT, que convocara a folga nos 
dias anteriores ao debate, mos
trouse satisf e ita afirmando que 
se recollian os pontos que reivin
dicaban . Aspecto que é cantes-

' tado polos congregados diante 
de Fonseca afirmando que pon- · 
tos como o da promoción interna 
son un engano pois só teñen un 
caracter temporal de tres anos, 
"e esto non é sério nunha lei que 
pretehde ser duradeira", .en ver
bas de Manolo Losada, un dos 
dirixentes do SGTAP-INTG. 

Resaltaban tamén os sindica
tos opositores que non vai haber 
promoción interna, e que, ade
máis, a lei non recoñece a esta
bilidade no posta de traballo 
para os interinos nen supón unha 
articulación dunna verdadeira 
carreira administrativa. 

Este novo texto, que tivo como 
base o elaborado pol0 Goberno 
Albor, está en boa medida limita
do pola própria capacidade da 
Comunidade Autónoma para ela
borar as suas próprias leises, so
bre tddo cando desde o Goberno 
Autónomo non hai vontade polí
tica de configurar unha lexisla
ción adaptada ás nosas necesi
dades, senón de contentar a Ma-
drid. · · 

Outro dos pontos que nqn fo
ron recollidos nesta lei foi a cria
ción dunha Escola Galega da 
Administración Pública, algo no 
que poñian especial énfase al
gunhos sindicatos. 

A lei tampouco contempla o 
conocimento do galego como 
imprescidíble para entrar na fun
ción pública galega, ~ois so re
colle no artigo 33 que se "terá en 
canta o coñecimento da língua 
galega" .. 

Martinez Randulfe apresentara 
un~a emenda na que se pedía 
que se realizasen probas de co
ñecimento dos dous idiomas ofi.:· 
ciais e os cursos de formación 
precisos para todo o personal. O 
texto da ponéncia foi deféndido, 
?Orpresivamente, polo portavoz 
do PNG, Antonio Olives, o que 
levou a X.M. Beiras a realizar du
ras críticas cuestionando o na- · 
cionalismo'do PNG. ' . 

Gonzalez Amadiós, Carlos Me
lla e Luis Cordeiro votaron neste 

·-ponto cos d~putados do PSG-
EG é BNG. . - D 

Ceferino Diaz 

Ceferino Diaz tentará impulsar unha _ terceira via -

O Congreso do PSOE . resolverase 
con pactos de última hora 
O congreso do PSOE que se vai celebrar o vindeiro fin 
de semana na Toxa pode ser un calco do que · 
protagonizaron en Ourense. Con idénticos actores , 
principais, parecidos obxechvos, pero, desta volta,. cun 
f\nal tan incerto como cando Txiqui Benegas tivo que . 
pór orde. Agora hai un elemento novo que pode ser 
determinante: a preséncia de González Laxe na 
presidéncia do G0berno e unhas-eleicións que parecen 
estar moito máis proximas pola chegada de Manuel 
Fraga. 

No próximo congreso do 
PSOE unha cousa parece cla
ra: vai haber un pacto. Ninguén 
parece dubidar de que _esta 
afirmación é totalmente certa. 
O que resta agora por saber é 
como serán eses pactos pois 
nos últimos días sairon á luz, . 
outravolta, as diversas dispu
tas entre os distintos baróns. · 

Unha guerra polos postos na 
executiva desatouse nos últi
mos días, ou, máis ben, saiu á 
luz. 

Antonio Rodríguez e os seus 
aliados en _ Ourense afirmaron 
que non estaban dispostos a 
negociar a presidéncia, ainda 
que fose Laxe o beneficiado. 
En Vigo pretenden tamén a Vi
cesecretaria ·que ocupaba Ma
noel Soto, quen1 polCYmomen
to, afirma non vai intentar re
cuncar. Na sua mente estaba 
o xogar a. baza de Carlos Prín
cipe, pero o affaire Guvasa 
~érvelle aos seus contrários 
para negarse a-que ocupe tan 
relevante cargo que os vigue
ses insisten debe correspon
derlle a un dos seus militantes 
por -ser 'a sua a agrupación so
cialista máis importante da Ga
.liza. ' 

Outras das bazas a xogar 
por Manoel Soto era a de Ma
ria Xosé Porteiro, ainda que 
parece descartada ·por canto 
non cumple o requisito da anti
guedade previsto nos estatu
tos do ·partido para aceder a 
un cargo na dirección. 

En busca d.unha terca.ira 
via 
Tanto Francisco Vázquez . 
como" Antolín Sánchez Prese
do 1eñen ma_nifestado ~ publica- . 
mente, con· intención de influir 

nos militantes, que Ceferino 
Diaz será relegado c;ie calquer 
pastó da dirección. O Alcalde 
coruñés, que se abroga, c9mo 
todos, ser o guardián de Ma
drid, acusa ao parlamentário 
de Escairón de ter unha idea 
do partido distinta, ao tempo 
que o acusa de ser o desesta-· 
bilizador do PSOE na Galiza; 
ainda que precisamente eso 
era o que decía antes de Ou~ 
rense e lago ambos protagoni
zaron un sonado pacto. 

O ' até agora Segredario Xe
ral, Antolin Sánchez Presedo, 
anúncia tamén que Ceferino 
Diaz quedará sen poder algun 

. no partido, por máis que togo· 
recoñoce . que se. se retracta 
pode ter un posto na direción .. 

Mentras tanto, o líder do 
sector denominado como ga
leguista · intenta .nestes dias 
convencer á militancia da valía 
das suas teses, polo que, des
pois de enviar cartas ·a todas 

· as agrupacións, está visit?tndo 
unha_ por unha para llés expli
car a sua postura, s~ndo xa 
máis de cen qS que ·pediron a 
sua preséncia. . 

.A estratexia dé Ceferino Di~ 
é propiciar tJflha 'terceira via . 
que levara a González Laxe á 
Secretaria Xeral, a meio dun 
pacto de consenso até des
pois d~ celebradas as elei
cións. E algo que pensa pode
rian . apoiar moitos militantes 
sabedores da importáncia· que·· 
para eles teñen · os próximos 
comicios autonómicos. Viria 
logo o facerse co control do 
partido. 

Os seus contrários xogan ta
_mén a baza -do actual Presi
dente da Xunta, pero como 
presidente do partido. 

. O problema radica en como 
casar _todas as apeténcias de 
poder. Por exemplo, un desde
ño a Antonio--Rodrjguei signifi
caría, con seguridade, On au
mento de poder de Celso 
Montero, e un apoio maior, 
consecuentemente, a Ceferino 
Diaz. 

Gato Soengas e Miguel Ba- · 
rros terán que andar tamén 
contento á hora de pactar, so
bretodo cando se verán obri-
. gado~ a facelo tamén cos seus 
. nemigos locais. Cómo expli
oarllo aos seus partidários? 

Outra das incógnitas é o pa
pel que vaiixogar. a UGT que, 

- aind'a . que descontenta na sua 
maioria, non parece decidida a 
plantar cara ao PSOE, sobre
todo polo· medo a quedar des
marcados: 6 que intentan, de 
momento, é ter un maior poder 
d~ntro do partido, e os móviles 

· da última folga da administra
ción pública parece que eran o 
dar un roque de atención so- . 

. bre do seu poder. real: era a 
primeira vez que a UGT facia 
folga contra unha administra
ción socialista. 

Mentras·· tanto , os enviados 
de Madrid intentan pór de 
acordo ao máximo número de 
persoas posíbeis, ou millor, 
conciliar os intereses dos 
maiores recáudadores de vo
tos, oferecendo cargos, postos 
de saidas para as próximas 
eleicións que chegan até o 
próprio González1 Amadiós. 
Abel Caballero tamen se des
praza. desde Madrid cada vez 
con maior asiduidade e .intenta 
formar un_ pequeno grupo con 
Xurxo Parada, Gobernador Ci
vil de Pontevedra, Martínez 
Losada, Conselleiro e - Pedro 
Mariño, Xerente do Hospital· 
Xeral de Compostela. -

De momento, p~se ás opi
nións, que como sempre son 
interesadas, non se podé vati
cinar cal será o final, ainda 

· que, seguro que a· llla da Toxa 
sera cenário de tormentosas 
negociacións que conducirán a 
un pacto. o 

' A.E. . 

, Sorpresa na 
adxudicación 
do Cuartel de 
·zalaeta 
O Ministério de· Defensa Español 
está vendendo por sumas consi
derábeis de diñeiro cúarteis que 
foron donados polo pavo galego 
en épocas nas que donación era 
sinónimo de eicautamento. 

Despois de ter que comprar. o 
cuartel do Harreo para sé do 
Parlamento Autonómico, nunlia 
operación na que o Exército saiu 
amplamento beneficiado, agora 
acaban de enaxenar o cuartel de 
Zalaeta; no centro de A Coruña 

. por 600 millóns máis da base de 
licitación. 

A subasta despertou tmha -
gran ex¡Sectación concorrendo a· 
ela 26 licitadores, unha proba da 

,aj:>eténcia deses terrees, ainda 
que un_ dos puxadores fose o · 
PSG:EG que o facia, simbolica
mente en sinal de protesta, cun
ha só p·eseta. _ 

O préqio de 808 millóns .. paga
. do pola firma coruñesa "Alvarez 

- Conchado S.A., licitando por en
cima das firmas madrileñas Nu
bago Inmobiliaria e lnforco-sa Vi-
casa, parece excesivamente ( 
outo para unha parcela que, se
gundo as condicións vixentes, ·só 
-daria para construir unhas· cen 
vivencias. Estes _comentários es
coitados· no lugar -das puxas fo:
ron contestados por un portavoz 
da empresa compradora .. afir
mando que as vivencias serian 
de luxo. · 

O Axuntamento de A Coruña, 
despois de aced~r á alcaldia 
Francisco Vázquez recalificou 
estos terrees negociandq con . 
Defensa a permanéncia da Capi
tania Xeral en A Coruña. Cando 
o Exército retirou .a case totalida
de das unidades da capital her
culina, o Alcalde coruñés anun
ciou que . trataria de recuperar 
eses terreas e que se fixera falla 
_puxaria por eles. Despois dunha 
visita a Madrid e dunha entrevis? 
ta co Capitán Xeral, ao que un-: 
has semanas ·antes criticara 
abertamente, Paco · Vázquez 

· cambiou a sua posición mostrán- -
dose conforme con esta enaxe
nación duns terrees que perten
ceran ªº povo coruñé~ e que es
taban calificados como .de ·uso 
público e ¡onas de equipamento. 

Este cámbio de actitude foi 
moi criticado polos partidos da 
oposición quen afirmaron que 
Paco Vázquez antepoñia os seus 
interes personais ao inter~s do_s 
cidadáns coruñeses aos que di 
defeflder;· ~sta vez só por non
enemistarse cos seus xefes en 
Madrid · 

O PSG-EG vai apresentar unha 
proposición no Parlamento para 
que se crie unha comisión inves- · 
-tigadora das operacións urbanís
ticas de carácter espeoulativo 
que se están a dar en A Coruña. 
Algo que non vai ser aceptado 
polo PSOE e os seus compañei
ros de _maioria. O 
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·-·o Exército 
Guerrilheiro 
afirma que 
segu_irá . 
·atentando contra 
as Celulosas . · 

O Exército Guerrilleiro do Pavo 
Galega Ceive · .advirte aos res
ponsables e proprietários da ac
tual Celulosa, e das posíbeis que 
se podan instalar. que vai seguer 
atentando contra destas faeto
ria,s, nun extenso comunicado no 

. que reivindica a autoria da ac
ción contra Celulosas de Ponte
vedra e pede o seu desmantela-

. merito. · -

O EGPGC fai respoosábeis da 
queima dos montes ás' celulosas 
e madeireiras ao tempo que lles 
ádvirte aos "executores e demáis 
r-esponsábei's" que. "'os ten no . 
seu ponto de mira". 

O Exeécito Guerrilleiro afirma 
tamén que o seLj principal ob
xectivo é defender a liberación 
nacional e social e defender e 
protexer a saúde do povo. polo 
que quer . evitar vítimas inocen
tes, medir -prevendo o seu al-

.. canee anteriormente-_o resulta
do das accións foi e será a sua 
norma obli·gatória; ~inda que re
coñece que non está libre de cal
qt:Jera erro, que son os primeiros 
ínteresados en querer "evitar, 
polo que "avisa ao pavo galego 
da perigro'Sidade de acercarse as 
torretas de alta tensións, as ofici
nas do Governo Central ou er:iti
da.des bancárias en horas que 
non sexan de traballo" . · O 

Nen Otan, ·nen 
Bas~s~ 

_Algo máis dun cento de persoa~ 
reuníronse o pasado dia 7 en 
Compostela diante da sé do 
Parl~mento galeQO convocadas . 
pola CNOfl> para rexeitar as 

. base~ e .a OTAN. · 
· Os concentrados corearon os 

lemas de ·"Non á base de Ferrol, 
si á industrializadón", "Fóra os 
ianquis de Estaca de Bares", ' 

··"Non aos barcos nucleares nos 
nosos portas" e "Non ao tratado 
bilateral"i critican.do asimesmo o 
siléncio do Parlamento galega 
ante est~s- temas. 

Para as -próximas eleicións ao parlamento europeu 
·. pod_e haber unha lista 6onxu11ta de diversas forzas 
Segundo afirmou T xema Montero· na sua visita a Gal iza 
Par.a as próximas eleccións ao 
Parlamento ·Europeo, a realizar 
dentro dun ano, pode haber 
unha cañdidaturá que integre a 
diversas forzas roturistas do Es
tado Español, segundo afi_rmou o" 
Eurodeputado ·de HB, Txema 

de que o dereito de autodetermi
nación é lexítimo pode conse
guirse ~ste". 

· · Montero, nunha conferéncia en 

A visita do dirixente de HB, de 
quen publicaremos unha ampla 
entrevista no próximo l}úmero de 
ANT, forma parte dunha xira que 
ven realizando por diversas na
cións e rexións do Estado Espa
ñol para dar a coñecer o seu tra
ballo no Parlamento de Estrar
burgo e ollar os aspectos que 
pode levar á cámara europea. Na 
Galiza .esta visita, na que tivo 
ademáis - unha entrevista cos 
·obreiros de Sidegasa e Alúmina
Alumini6, estivo apoiada por 
aquelas forzas que fixeron cam-' 
paña a pral de HB nos comicios 
para eurodeputados e que hoxe 
están a constituir a Frente Popu
la_r Galega. o 

.· 

Vigo. -
Txema Motero recoñeceu que 

a fórmula de apresentarse HB e 
.apoiala outras opcións, tiña moi
to de aventual. 

Anunciou tamé" a criación· o dia 
18 dun iritergrupo da delensa do 
sector naval que integraran 16 
parlamentários de 8 países dis
tintos. 

Na rolda de prensa referiuse a 
que a experiéncia de Eus~adi 
pode servir de cataliz?dora dun
ha esquerda roturist(l que poda 

sustituir un día _ a9 PSOE, ·afir
mando tamén que "só alcanzan
do a convicciqn nos sectores 
progresistas do Estado Español 

ASCERAMI~ DO 

i'o 

-EAS 
DE· 

f' 

• Xunqueira de Poriteve:
dra. O Tribunal Supremo ven de 
recoñocer con caracter definitivo 
aos vecifíos da parróquia ponte
vedresa de Lérez a propriedade 
das Xunqueiras do Bao e do 
Cobo. · · ' · 

A senténcia vai ter unha nota
bel reper9usión a distintos níyeis, 
comenzando poi<;> próprio Plan 
Xeral de Ordenación Urbana, 
deixando ao Concello nunha difí
cil situación pois segue adiante 
cos seus plans non contemplan
do as repetidas senténcias favo
rábeis aos veciños. O mesmo 
ocurre co MOPU. O 

• Os estudantes, empre- -
sários da movida compos
telá. A tradicional peregrinaxe 
nocturna de estudantes polos 
santos e cada vez máis caros lu
gares ·de-copeteo composteláns 
ten desde hai pouco novos pon
tos de parada e repostaxe: as 
festas de faculdades. 

Entre as de máis sana están as 
de Xeografia e História, Bioloxia, 
Filosofia, etc .. . Son festas total
mente abertas, onde se poden 
degostar multitude de brebaxes 
asequíbeis a todas as carteiras, 
escoitar boa música, en ocasións 
en directo e entablar rapidamen
te amizade con calquer indivi 
duo/a. 

Estas festas non soen prolon
gars~ até moi tarde, permitindo 
aos asistentes desprazarse até 
outros pontos, con frecuéncia as 
festas do Burgo das Nacións, ali 
pódese seguir bailando e privan
do até que saia o sol no medio 
dun gran mogollón humano. 

Estas festas ademais de cons
tituir unha alternativa de diver
sión frente a tanto local da after
plusposmodernidade serven (na 
maior parte dos casos) para fi
nanciar outras actividades cultu
rais. o 
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Responsábel de Greenpeace ·no Estado 

Manuel Rojih · . 
. 'Moitos governos sorprénden·se do .noso nivel de· ,iriformación sobre. matérias'. restrinxÍdas' 

Greenpeace ten .no mundo máis de dous millóns e médio 
de aderentes. Unha organización fundada no-1 971 nos · 
EEUU, sempre na vangarda das accións ecoloxistas máis· 
espeCtaculares: desde a loita das lanchas radioactivas 
contra os vertidos radioactivos 0té as viaxes polo mundo 
do: "Raimbow Warrior" (Guerreiro cjo Arco da Ve/la) que foi -
saboteado polos servícíos secretos franceses en Nova 
Zelándia, cando ia interrompir as probas nucleares 
francesas en Mururoa. Manuel Roji , responsábel de 
Greenpeace no Estado español. aclara alguns pontos sobre 
a actividade da organización ecoloxista. 
Greenpeace (GP) é unha órgani 
zación que estando sempre na 
ponta dos problemas ecoloxistas 
ten xerado algunhas dúbidas en 
canto á -eficácia dos seus méto
dos, "Greenpeace non ten pen
sado modificar a sua. maneira de 
actuar ou ampliar as suas activi
dades para se converter en gru
po pG>lítico, como poden ser os 
Verdes. En Greenpeace diseque 
o noso obxectivo é desaparecer, 
pensamos que o mellor ?eria non 
existir: que non houbera agre
sións ao entorno ou que a socie
dade tivera asumido a defensa 
do médio ambente. · Pero eso, 
desgraciadamente, está lonxano. 
Non quer dicerse que a xente de 
GP non poda entrar en movimen
tos poi íticos porque cada un de 
nós ternos a nosa própria manei
ra ~je pensar". 

A crítica sobre se son unha or
ganizacíón consentida polos po
deres fáct icos resposta negativa
mente .. resulta evidente que as 
forzas que controlan os poderes 
fácticos do mundo occidental . 
sobretodo, non están polo mes-

'Q ACIDENTE DO 
CASON OCORREU 
DESPOIS DUNHA 
CHEA DE DENÚ_N_C-IA-S 
QUE LEVÁBAMOS 
FACENDO SOBRE A 
NAVEGACIÓN DE 
MATERIAS 
PER l_GOSAS PERTO . 
DAS COSTAS' 
mo labor que nós. Nos seus 
plaos non entra unha mudanza 
radical da sociedade. Non sei se 
na mente deses poderes está o 
utilizar a Greenpeace como vál 
vula de escape, de determinadas 
inquedanzas. Nós non nos senti 
mos utilizados." 

Unha boa información 
Greenpeace foi moi citada cando 
o embarrancamerito do Cason 
poia sua información dos coñeci-

. •1'•0 Hf-

mentos de carga do buque pa
nameño e do que agachaban as 
a1,..1 foridades da Mariña Mercante 
española, "grande parte da infor
mación que irnos recibindo _che
ga de fontes ben informadas. por 
dici lo en termos xornalíst icos. 
Contamos con colaboradores 
que ·nos dan a coñecer esas in
formacións e que están situados, 
a nivel mundial,' nos lagares máis 
insospeitados. Coido que, · máis 
dunha vez, atgun Governo sen
tiuse sorpre·ndido porque tivéra
mos na nosa man información 
que parecia de caracter moi res
trinxida. Ademajs penso _que 
Greenpeace non poderia facer o 

PORRAZONS 
DE :PESO 

seu labor ·seh a axUd~ deste ·típo rar . nunha zona que afectarla ás 
de persoas". ~ cqstas _galegas. En canto_ aos 

Mánifestoüse GP sobre o t'ema problem.as ecolóxicos · galegas 
.'.do Casan no tocante ás -distán- men'Cionaria . a Central Térmica 

ci.as d_e seguridade · ·nas nasas de As Pontes, que entra nunha 
costas?, "Xa hai anos que o vi- campaña nasa contra das chú- · . 
mos facendo. Cando ocorreu a · vias ácidas. Pero mencionaría a 
do Casan. fum·os os primeiros en · cue~tión forestal cómo moi preo- . 
tirar un comunicado de prensa cupante e na que Greenpeace 
de alguén non oficial , ~ nel xa di- ainda non entrou , polo menos na 
ciamos que levábamos moito Península . . Ibérica. Estamos 
fompoo instando ás autoridades -:-constantemente plantexándonos 
españolas. para que tomasen a necesidade de entrar no tema 
medidas contra a naveg9ción de . da deforestación, da desertiza
barcos con productos moi tóxi- - ción , qu.e é dunMa grande com.
cos perta cfas co'sta$. Mesmo lle - pl~xidade pois non hai ~nha cau-
diciamos ao 9overno español sa únfca identificábel contra da 
que non entendiamos como eran que ir e resolver o problema. 
tan minucisos . á hora de perse- Nunha empresa contaminante 
guir ao noso barco e de lle' esixir sábese, lóitase e consíguense 
até o máis rnínimo papel , e -pola uns resultados. Tamén está o 
contra ·unha Armada, que está problema das rias, onde ademáis 
para máis coy sas ·que para facer dos vertidos- industriais está 
unha guerra, non se lomaba un unha rede de.esgotos cuns trata-
coi<!Jadoso traballo de control e mentas nulos das água_s." 
vixiáncia. Era unha a·dverténcia A posibilidade de que a incci-
que fixemos tamén. a outros pa(- neración ·dos vert idos se faga de 
ses e o accidente veu acorrer noite non lle · preocupa a Green~ 

. cando se estaba . empezando a peace, ·~porque estamos alerta 
talar de que se ian tomar me.di- éonstantemente a calquer intor- -
das. '~ . - - mación que nos chegue ao res-
Greenpeace na Galiza peito. Pero claro , o mar é grandí

simo e entran e saen barcos dos 
partos continuamente, e -nese 
tema do tratamento dos resíduos 
rad ioactivos téñense descuberto 
transacións gordísimas entre 
pa ises ciy_ilizados. E .ademars os 

Agora estase a talar da incir.iera
ción de resíduos tóxicos no mar,· 
ainda qu~ o perigo da Foxa . 
Atlántica non foi defintivamente 
alonxado, -plantexámoslle a Ma
nuel Roj i a cuestión e as pr-eoc.u-

. pacións que atenden na Galiza, 
"Galiza pode verse afectada por 
·unha decisión do Governo de dar 
permiso a ese barco para incine-

. mares próximos aos países sub
desenvolvidos sempre son ob
xect ivo prioritáFio , dai todo ·o xe
rado arredor da Foxa Atlántica". 

PACO ARRIZADO/LUGO 

A DESTE ANO FOI A MELLOR 
CAMPAÑA MARISQUEIRA 



, . 
A NOSA TERBA GALIZA E MUNDO. . 8 Ne 341 - 12 MAIO DO 1988 

.~~~~~~~~~~~~~~~ 

ECONOMIA E TRABALLO 

·A UGT Utiliza a folga de funcionários para. presipn~ a· direción .dO PSOE 
. .. . . . . . - . ·.. ~ 

Os funcionarios da· · A<;iministra:
ción Autonómica realizaron unha 
nova folga os dias 6 e ·9 deste 
mes convocados, esta yez: pota 
UGT,.CSIF e APF, mentras os 
sindicatos - nacionalistas e 

cals como unha demostr:ación de UGT negouse a tal posibilidade 
forza da UGT cara o éongreso do polo que un portavoz da INTG se 

dos, adeniais dun mode!~, dif~~~·: ·", Gonfusión na mesma·,. ·:·' · 
rente de promoción inter:~a:~ ~ . . . . corivocatórfa •' ' ·. . r 

PSOE a celebrar o_ vindeiro fin de - perguntaba se a resposta seria a 
semana. en· A Toxa. Parece ser .mesma se intent~ran .que a taiga 
que ·Suso" MosqJ,Jera, e ._ Barhón tivera verdadeiro ·eco. . _. '° 

Fernando RubÍn, Séc~etário .de ; A m~sma con'vdc~tó-ria ~n "si da 
Organización da FSP-UGt mani- folga estivo rodeada dunha certa 
festoü ·que· a. folga fara convoca- contusión, ' propiciada en ~)arte, · 

·cc.oo rexeitábana por con_?ide
rar qúe ós motivos non estaban 
moi·claros pois que a UGT se ne
gara a secundar a convocada 
cmhas semanas antes pola maio-

Felix Blanco, .máXimos lfderes do -·, ~ ~: . :: • 
sindicato socialista en Galiza e Precisamente nesta folga esta:.. · 
'parlamentários polo p;:irtido que. bar:t _recollidos ~res dos po.ntos, 
lidera Felipe Gonz~léz, ·intentan:··- dos :seis qu~ fo'rr:napan d caáro 
deste xeito'ptesionár a Antoliri S~:, . reivi.ndicativo .da ·anterior. protes-
Presedo;-Para entrar "no . reparto ta, .:_qu~. ~ UGT se _ne~ara_. r a 

da xa que ne.ngun dos grupos por algúns medios de comunica-
políticos con representación 'no ción. As· notícias·eran contraditó-
Parlamento dera unha resposta rias en relación aos sindicatos 
as suas reivindicacións; anun- que a ia-1) apoiar, aparecendo al-
ciando tamén a UGT que Suso gunhas veces CC.00. e a CXTG 

. ria dos sindicatos. do poder do PSOE na Galiza. · apo1ar: unha nova red1stnbuc1on 
. dos grupos. e níveis; -recoñeci-

Mosquera e Felix Blanco recha..:. como sindicatos que estaban a 
zarian o Proxecto de Lei da Fun- pral da folga. · 

A fólga ~ónvocada por UGT, 
CSIF e APF os dias 6 e 9, preci
samente cando a Lei da Función 
Publica ia ser debatida nesas da
tas polo Parlamento autonómico, 
foi considerada en círGulos sindi-

UGT e· 6$ dous sindicatos que 
ª· ~compañaron nesta fÓlga, C()n-o 
s1derados como amarelos, rexei
taron a proposta de nacionalistas 
e CC.00 de ir xuntos a ~folga se 
desconvocaban un dos dias. 

mento da dedicación exclusiva a· · 
todos os traba.lladores; reciproci-

ción Pública, ainda que tamén Pero a UGT re~hazara as pro-
manifestaban que o· Proxecto · postas dos outros sindicatos, 
non debia retirarse, por máis que mesmamente o de concentrarse , dade da mobilidade con outras· 

Administracións e pago do ,100 
por cen dos sal~rios e comple
·mentos a iriterinos e contrata-

recoñezan que contén lagoas im- diante do · Parlaménto cando o 
portantes e priviléxios ·para al- martes dia 1 O se d.ebatfra o pro-
guns co,lectivós XeGtO de lei. 0 

TRIBUNA 

UN CONVÉNIO CONTRA .A MAIORtA 

ATRACO NA BANCA· 
· XOSÉ VALCÁRCEL SÁNCHEZ 

Ven de se producir un atraco ·na banca. O 
botfn son vários miles de millóns de pese
tas. As vítimas son máis de 150.000 traba
~ ladores do · sector. A maior parte das per- · 
das teñen efeitos retardados e as maiores 
consecuéncias sofreranse nas xubilacións 
das vítimqs. O sistema .utilizado fói o rri'áis 
legal que atoparon: un convénio colectivo. · 
Os beneficiados son os habituais-. 
. O pasado día 5 culminouse un proceso 
de .negocia.ción de costas aos traballado
res de banca coa firma do convénio entre 
a Patronal (AEB) e mais o s sindicatos do 
sector CCOO, lJGT e. SITC. A firma deste 
acordo é un feito antidemocrático e frau-

. dulento pois que os traballador~s afecta- -
dbs rexeitárono maioritariamente o pasa-· 
do 4 de Febreiro. 

Son dignos de salientar ·tres ·aspectos, 
marxinais pero sintomáticos, na firma do 
Gonvénio: 

1. - Os sindicatos asinantes teñen que 
se agachar dos traballadores que repre
sentan e non acuden ao lugar fixado para 
a Mesa Negociadora, onde só se apresen
tan os sindicatos nacionalistas. 

, 2.- · A Patronal pancária en pleno, con ron gañar aos t~abaJladores cun referendo 
catürce directores de persoal dos princi- que previan;iente tiñan descalificado se o 
pais bancos, acude a un local dun sindi- resultado era contrário ás suas intencións, 
cato, neste caso' CCOO, .para fi rmar o como asi foi . De ter gañado o referendo 
convénio. Debe ser un feito sen p.receden- facíanlle un grande favor á patronal· para 
tes na história do sindicalismo mundial. poder aplicar '-'der:nocraticamente" as ne-

3. - Os ·sindicatos nacional istas ELA- fastas medidas modificadoras das condi
STV, INTG e CXTG, membros da mesa- cións. de tr~ballo e. traspasábanfle as res
negociadora, receben unha 'c0FJ1a do con ... · ponsabilidades das suas consecuencias 
Vénio cando x·a. está firmado, sen · ter op- · aos · próprios traballadores. ·. ' 
ción a c;:Jisc1,.1tir os termos do mesmo. 

.·_. CONVÉNIO F·~AUDE . 
Para o SGB-CXTG a tilma deste co~vénio 
é fraudulenta tarito na nég.óéia<3ron (mesas . 
paralelas, marxinación dos nacionalistas 
·presentes na Mesa, . ciaudicac.ión. ante a 
patronal) como no seu resultado: un con
vénio que os traballadores non queren. Os 
s·indicatos estatais, agora firmantes, tenta-

·A. xog~da , obviamente, non lle sa:iu beñ 
porque o~ traballadores, especialmente os 
galegas, souberon calibrar as consecuén
cias diste convénio, Péro tales sindicatos 
firman. igual: moi democrático. Este sindi
calismo burocratizado,: sUrniso. ante a p_á
tronal e xordo ante · os ttaballadores tóca
nos sofrelo transitoriamente mentres os 

·trabal_lador~s, pouco a .pouco; ímonos de-

--'CATORCE DIRECTORES 
DE PERSOAL ACUDIRON. 

AO LOCAL DE CCOO PARA 
FIRMAR O CONVÉNIO, NUN 
FElTO .SEN PRECEDENTES 

· NA HISTÓRIA DO 
SINDICALISMO' 

catando de quen é quen _e cales son os 
iñt~reses que defende. 

CONSECUÉNCIAS NEGATIVAS 
As consecuéncias·de?te convénio van ser 
moi importantes. As máis imediatas virán 
dadas pola modificación da xornada, pero 
m~is importante será o impacto que pro-

ducirá na xubilación do traballador. Non 
vou desenrolar aqui os cálculos de tal im
pacto, pero digamos que a pretensión da 
AEB e do sistema financeiro neste aparta
do é dobre: a) aforrar miles de millóns en 
dotacións dos seus beneficios para pen
sións · e b) abrigar aos traballadores a 
constituir pólizas e plans de xubilación in
dividuais que, inevitabelmente, xestionará 
o próprio sistema financeiro (bancos ou 

_compañías de seguros controladas polos 
mesmos). Un paso decisivo n~ privatiza
ción da Seguridade Social que se verá 
acompañado por medidas de governo no 
futuro, como xa aconteceu no 1985 coa 
Lei da Reforma das Pensións. 

Resultaria excesivamente longo expor 
os motivos polos que o SGB-CXTG se 
opón a este convénio e as consecuéncfas 
negativas que a sua aplicación vai .supor. 
Baste· dicer que a patronal conqueriu dun
ha tacada os seus obxectivos dos últimos 
dez anos: xornada part.ida, ampliación ho
rária de atención á clientela, mobilidade 
funcional, recorte nas pensións de xubila
ción, redución das cargas salariais, etc .. . , 
mentres que os traballadores non ven as 
contrapartidas nen na defensa do empre
go, r:ien na recuperación do poder adquisi
tivo, nen no control da mecanización, nen 
en-medidas sociais. En definitiva firmouse 
o convénio da patronal. 

NON ESTÁ TODO PERDIDO 
O SGB-CXTG valora positivamente a uni
dade de acción acadada polo sindicalis
mo nacionalista neste sector e a resposta 
dos traballadores aos nósos plantexa
me·ntos. O SGB-CXTG está estudando a 
posibi lidade de impugnar este convénio e 
reafirmase máis unha vez na necesidade 
de loitar por un convénio galega de ban
ca. Para conseguilo os traballadores de 
banca terán algo que dicer no futur9. O 

Xosé Valcarcel é secretário do SGB-CXTG 

EUROCAMPING ;~:~~.~~~ . HOTEL TOUR 
CIRCUITOS DIAS .PTA. 'CIRCUITOS DIAS PTA. CIRCUITOS DIAS PTA. CIRCUITOS DIAS PTA. 
Marrocos 16 31.500 Alemaña-Cruceiro Rhin 19 54.900 · Estados Unidos-Canadá 17 157.000 . : Paris .. - 3-5-8 34.600 
Paris-P. Baixos-P'.Loira 15 31.500 Grande Volta' Mediterráneo 26 . 63.500 Mexico 3 culturas 23 249.000 Moscu 7 94.900 
ltália 15 33.900 Países do Leste 26 49.900 Exipto-Cruc.eiro Nilo 12 139.500 Moscu:-Leninegrado 7 . 91 .500 
Grande ltália 21 43.400 Rúsia-P .Leste-Asia Central 30 123.500 Grande Exipto-:Cruceiro Nilo 15 148.900 Capitales da URSS 9 98.900 

-Toda ltália + Sicília 28 54.9QO .Rusia-P. Leste.Transiberiano 33 139.500 Síria-Xordánia 17 156.900 Rúsia-Baltico 12 113.900 
Centroeu.~'Jpa 18 39.900 T urquia.:.Gapadócia · 15 78.900 Índia-Nep~l-Cachemira 26 289.000 Grande Rúsia-Báltico -14 116.000 
,Corona N.-Fiordos Noruegos .. 24 55.900 . Todo Thailándia 17 199.500 Rúsia-Transiberiano 16 174.500 
C.Nordica-C. Norte:.Laponia 31 70.900 , ~arrocb,s (autocar) \ 16 43.500 * SOLICITE FOLLETO DETALLADO· 

·· :JnglaterFa.6scócia: . 21 56.900 * SOLICITE FOLLETO DETALLADO 

lnclue: Autocares de luxo, traslaqos, campings, visitas, guías, etc. En URSS hotel e pensión completa. 
~ . . - -

· 1nclue: viaxes .~n avión, traslados, algun traxecto en autocares, hoteis, visitas, cidade~, guia ~GGmpañante, seguro. de asisté~cia. 
Na URSS pens1on completa. · · . . 

. . .' . . ~ .. 

. 1 ·. SAIDAS: XUÑO • XUL~O " AGOSTO E SETEMBRO J :.~. , 

viajes ·zeppelill .s.a. (G.A.T. 740) 

: ' ~ 

Cuesta- de Santo Domingo, ·24 - 28013 MADRID 
Tlefs. (91) 248 30 781. : 248 84 ·19 - 248 Ot 5.5 . 



. E:CONOM~A E TRABA~~º 

o· ensino públicq ·atravésa poi.o· conflito-0máis- importante dos Últi~s anós:·. 

Enrique-Tello 
'Esixiremos da Xunta que asuma ,as cofnpeténcia5 en nlatéria saJafial' 

• - • • ' • • •• ~· ' ~ • • • 1 ·, • -

Non seria esaxerado afirmar que a protesta que viveü e 
vive o ensino superou á de ·calquer ocasión anterior, de 
tal ·maneira que a sua influéncia deixouse sentir en todos . 
os ámbitos socié\iS, non só nos directamente afectados: . 
Enrique Tello, secretario xeral da Unión .de1 Traballaaores 
do Ensino da Galiza (UliEG-INTG), sindicato que . 
alcanzou o segundo lugar nas reCefltes eleicións . 
celebradas no sector cun 15,5 por cento dos votos, 
sinálanos as características e a tran·scendéncia das 
reivindica~ións, respostando tamén a alguns dos tópicos 
quemáis s~ deixaron ouvir nestes días. · 

-A Plataforma galega do en
sino que agrupa aos sindica
tos INTG, SGTE, CXTG e CNT 
posue unha táboa reivindicati
va notabelmente diferente á 
das demais centrais, contando 
ademais cun 30 po( cento da 
representación de delegados 
na Galiza. Que representa esta 
plataforma? 

'/\ PERDA DE 
PODER ADQUIS.ITVO 
DO PROFESORADO, 
DESDE O ANO 80, 
ESTÁ CIFRADA · 
OFICIALMENTE NUN 
23.5°/o' 

va incluiríanse todos os ' temas 
que afectan á calidade,do ensi
no: número de alunas por aula, 
xornada escolar, .asignaturas · 
afins, concurso de trasíados, 
dotación material dos centros ... 

Recoñecimento en 
Madrid 

téncias en educación transferi
das. 
-Cal é o papel logo da Xunta. 
-A Xunta negqba até agora 
que tivese c0mpeténcias en 
matéria salarial. Peró sabemos ' 
que hoxe existen comuni.dades 
autónomas onde se cobra dife·
rente e mesmo por diferentes 

na Galiia o salário dos ensinan
tes até onde sexa posíbel. Nes- · 
te momento a Xunta está so-

, bardada ante a evidér:icia: Até 
agora só traducía o qüe viña de 
Madrid porqué lle era máis có
modo. Neste momento negan a 

-Representa unha aspiración 
histórica do profesorado galega 
que · nasce xa a primeira vez 
que se fala de carreira docente 
e estatuto do profesorado. A 
partir daí surxe espontanea
mente, apoiada por estes sindi
catos, unha plataforma reivindi
cativa que se concreta en: suba 
salarial igual ao IPC real e que 
esta suba í}On se faga de ma
neira xerarquizadora, estabele
cendo categorías. Nasce aí a 
grar:i aspiración do carpo único 
de ensinantes. Que isto foi ben 
acollido por todo o profe.sorado 
demostrao o feito de que nas 
eleicións sindicais non houbo 
ninguen na Galiza -agas 
ANPE- que non defendese 
este ponto, ainda que fose de 
maneira formal. 

-A UTEG-INTG reivindicou conceitos ao que cobramos 
nestes días 0 seu recoñeci- nós. En Andalucia por exemplo 

. sua competéncia en temas tan 
evidentes como as comisións 
de servícios; ·decretos de plan
tillas etc. 

"A direita aproveitou 
para sacar tallada" 
-Para alguns a folga tivo un 
-carácter máis político, de opo-
sición ao govemo, que labo
ral? 
-Existe U(l descontento frente 
á política educativa do PSOE 
que ven de atrás e que a direita 
sempre aproveita para sacar ta
llada. Curiosamente hoxe, os 
mesmos que estiveron absolu
tamente pasivos nos seus anos 
de mandato son os que agora 
pasan a ter unha postura beli
xerante. Concretamente e no 
caso da Galiza non hai nengun
ha garantia de que se manda
sen eles fosen aplicar as reivin
dicacións do profesorado. Re
sulta absolutamente paradóxi
co que a maior crítica no Parla
mento español a Maravall viñe
se de Maria Xesus Saini, ex
conselleira da Xunta e que non 
tixo nada cando estaba no car
go ou mesmo o caso de Porto
meñe. 
-Que outras reivinélicacións · 
fai a Plataforma -ademais das 
salaríais? 

- -Hai reivindicacións claramen- · 
te orientadas á mellara das 
condicións de traballo: a.elimi.:. 
nación dé;t responsabilidade civil 
para os prof éso res, sobre á. 
provisoriedade ...:.'..hai hoxe oa , 
Gal iza perto de 3000 · profeso- ·' 
res nesta . situación que deben 
elexir destino cada ano-,esta
bilidade no posta de·traballo' -
caso dos interinos e-, dos con
tratados-, direito á negocia- r . 

ción colectiva coma no resto do 
, mundo laboral Non existe. nor
malización das relacións admi
nistración-profesorado · pesi~ á 
celebración das eleicións sindi
cais. Nesa negociación colect[-

mento na mesa negociadora . cobran un complemento de 
como sindicato representati- 4.700 pesetas máis e en Euska
vo? _ di hoxe cobran por un sistema 

retributivo diferente e · cantida
des diferentes. lsto provoca 
que, sen esquecer o noso 9irei
to a estar en Madrid, nós esixa
mos da Xunta que asuma todas 
as comp~téncias e que negócie 

-Cal é momento actual ' da 
_,negociación?. · ~ 
-Esi~i~emos á Xunta que non 

- se -aplique o pre-acordo,na Ga-
-Nas eleicíóns a UTEG alcan
zou o 15,4 por cento dos votos, 
o que lle proporciona legalmen
te a categoria de sindicato re
presentativo. O Ministério e os · 
sindicatos presentes na mesa 
marxinaron deliberadamente á· 
nasa central alegando motivos 
diversos. Non nos negaban o 
direito legal senón que cuestio
naban que aquela fose a mesa 
negociadora a n ível estatal. 
Nós apresentámos vários re
cursos e respostousenos que o 
que ali se acordase afectaba 
unicamente ao coñecido como 
território MEC e que despois 
estaba o das comunidades au
tónomas que tiñan as compe- . 

liza. Por outra parte un referen- ." 
do non é método para avaliar 
ou non b pre-acordo. É moi 
pouco.doado de controlar e o 
profesorado rexeitouno masiva
mente nas asambleas. Pero se 

---------- _ ·o ha1, nós taremos campaña 
'RESULTA polo "non" e na ' Galiza será 

ABSOLUTAMENTE 
maioritário. Qaquela instaría-
mos ao MEC e á Xunta a que · 

PARADÓXICO QUE · plantexen a negociación dacor-

A MAIOR CRl,TICA A do coa situación real do profe-
sorado, non estas trapalladas 

MARA V ALL NO que só provocan d~sconcerto 
en toda a socie_dade. Nós man

P AR LAMENTO teremos as mobilizacións men
ESPAÑOL VIÑ_E_S_E___,...- tres non se ·consiga algo sati -

DE Mª XESÚS SAINZ' tatório. D 
M.V," 

'É falso q~e os profesores· traballen men·os' 
-É certo que o único que 
pretenden os profesores coa . 
folga é cobrar máis? 
-Efectivamente isto é o que 
pode tré,ducirse cara .afora. 
Pensamos sen embargo que 
non hai que ter vergonza de 
facer reivindicacíóns de tipo 
salarial, como calquer outro 
colectivo laboral. Ultimamente 
habia entre o profesorado · un 
malestar moi grande debido á . 
importante perda de podér 
adquisitivo, cifrada oficial
mente, desde o ano 80, nun -
23,5 por·cento. Por outfa ban
da estaba a enorme diferéncia 
salarial a respeito doutros fun:
cionárlos da mesma categoría 
e titulación. Ademais este ano 
a x~nte atopuse co famoso 
tope do 4. por cento bruto, 
quer dicer unha suba salarial 
que non chegaba as 2000 pe- ' 

· setas. Pero a._folga rion era só 
por · motivos salaríais, pois a 
táboa reivindicativa inclue ou
trns moi!os aspectos. · 

-E o tópico de que os profe- . Xuño e que fai? Non existe un 
sores traballan menos? .· plan de formación do profeso-
-Non me atrevo a· dicer que rada . sério, nen non centro 
traballan- máis, pero si que nen fóra del. Por outra ·parte 
non traballan menos. O que un profesor non empeza· e re-
sucede · é que o traballo de .. - mata b seu traballo cando en
profesor é moi específico e ~ · tra e sai !=lo centro. A ·xente 
moi difí<;;il de avaliar.cuantitati- . ten· que pensar que as clases 
vamente. Por que ten _tantas hai que preparalas e os exá
vacacións o profesorado? Pri- ., mes hai que correxilos. Nece- · 
meim, o calendário escolar - sitas unha formación persoal . 
faino o Ministério sen contar que poder verter sobre o alU-
cos profesores. Segundo, as nado. Ademais a hora de cla- . ' 
vacacións dam~e . para· os alu- , se dun profesor é de rendí-
. nos. O que haberia que per- mento máximo: hai que verse 
guntarse é por qt:Je ·o Ministé- actµando eón trinta nenos, 
rio considera que o noso uni- entre catro paredes e que por 
co trabal lo é dar clase. O qu~ -. supqsto nori son parvos e sa
teria que dicer. é que hai un-- ben · ·cando' Ues' estás-dicindo 
has horas de horário ledivo e algo inte~esante. A vantaxe ·do 
outras de formación (prepara- prqfesor é qwe. o resto das ho
ción de- clases, aptua!ización e ras de traballo pode distribui
aperfeizoamento do profeso- las á sua maneira .. Eu E;lstaria 
rado, reunións de seminário de acordo con que se reorde:
etc) e para.ipo compririan,car- nase racionalmente o curso 
. tos, · meios materiais. Actual- académi.c;:o, que comezase na 
mente un profesor pode estar . prática en Setembro e remá
no centro durante n mes de tase o.:_31 de Xuño. 
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• ·As Cuotás do Leite non 
se impuxéron ainda e, den
tro de un ano, este sistema ten 
que ser' reyisado, segundo puxo 
de manife~to ·o Segredario Xeral 
das -comisións l,abregas, Emilio 
López ·Perez; · 

·un ~ ano' ·despois da moviliza
ción, que ó diri?<ente do Sihdiéa
, to· t::abregó ·Gá.lego calificou 
como altamente positiva, enten
de Emifio López Perez que será 
de novo a Plataforma para a De
fensa ao Seotor Lácteo quen terá 
que definir as medidas necesá
rias para a defensa do secfor 
lácteo en Galiza; acusando á 
Xunta _de levar unha política de 
botar ba_lóns fóra o que vai irrfpe
dir que, institucionalmente, se lle 
plante cara . á limitación da pro-

. dución leiteira en Galiza. , 
Denunciou tamén que a Xúnta 

éstá, de novo, concedendo sub
vencións aos. gan.deiros para a 
comp'ra de vacas leiteiras, e que 
xa desapareceron as presións 
para qu~ se abandonen as pro
ducións. · O 

• . LARSA ·nega que ve~
dese ka parte das accións· 
Fontes próximas a António Ro
dríguez, un dos sócios de Larsa, 
negou, en chamada realizada a A 
NOSA .TERRA, que tivera vendi
do as su as accións ,ainda que_ 
manifestou que estas poderian · 
ser vendidas· como ocurre eh 
calquera sociedade anonima. 

Ail'lda asi · estamos en condi
cións de afirmar que os poderes 
de Antonio Rodriguez, antes o 
máximo xefe da zon_a de Vilagar
cia, quedaron xa sensibelmente· 
disminuidos e alguns·dos seus fi
llos deixaron tamén de traballar 
en Larsa. O 

• Os traballadores de 
Astano comenzaron esta se
mán coas "acións sorpresa", que 
significa o endurecimento das 
suas reiV'indicacións. ·os cortes 
de estradas, vta férrea, ou as ma
nifestacións. están sendo reprimi
das con dureza pota policía que 
emprega todos ·os mediosªº seu 
alcance para disolver aos traba.:. · 
.liado.res. 

Idéntico procedimento están a 
empregar as forzas policiais cos 
traballadores doutras partes do 
estado, printipalmente Euskal
duna e Xixón, onde os exceden
tes do sector naval comezaron 
tamén unha série de protestás 
contundentes para int~ntar aclá
' rar dunha vez a sua situación. 

O estaleiro de Euskalduna xa 
está pechado por dec.isión patro
ñal despois dos primeiros inci
dentes, e non-seria mui aventura
do o afirmar que Astano siga ·os 

· mesmos pasos, por máis _que os 
dous peches patronais anteriores 
fosen declarados nulos. 

Os. traballadores de Sidegasa 
- tamén están a.unientando dia a 

dia a sua contestación frente a ~ 
un futuro cada vez máis incerto; 

. ainda que agora as suas accións 
máis duras como cortes da via 
pala soldadura de camións; van 
máis dirixidos á · conservación · 
dün pasto de trabaUo O 

• Enfermo de A Fonsa
grada leva o notárjo . para 
que o operen. Un enfermo de 
A Fonsagrada, en lista de espera 
na residéncia sc:mitária de LLJQO 

.- desde había meses, foi operado 
inmediátamente despois de ser 

, requerido notarialmente o,diréc:
. tor xerente do centro. 

Ramiro ..- Landeira, que asi se 
chamaba o enfermo de máis de 
67 anos; levaba esperando tres 
meses para que o chai:nasen a 
fin de ser intervido cirurxicamen
te, mália que os médi9os a~irma-

. ban que a cirurxia debia ser can- · 
to antes debido a unha hérnia in
guinal cancrosa que lle producia 
moita dor. O 
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. S .OCIEDADE· 
. . ' 

A ·cotECCION 
INDISPENSABEL; 

( -

somos cofiecidos na Galiza inteirá, 
pola nasa especialización 

en · ¡¡ bros gal egos e portügüeses 

Prazá do Libro 
Tel.' 26 63 77 
A CORUÑA 

·· Repúbiica 
de El Salvador, 9 

Tel. 56 58 12 
SANTIAGO 

~eedición completa, p~r vez primeir~, 
·. facsimilar en 6 tomos, do periódko "A Nosa Terra'.', . 

· no período _histórico dende o seu primeiro 
número no- 19'16 ate 1936. 

. "/s1a -f'Olección c{e "A Nosa Terra" era, ate hoxe, un res<¡uro 

reseri•;11~0 ris q11e (•.1·tiw!_ran dispusros a superar ~J "vía crucis" "de. 

perr urar .17 ,1s arq11i1·n.r e casas particulares cach(ls da co/eccián, 

.mín1NflS .1·11 /t ns . . ,erics tr111u·ada.1. Por primeira l'e:: ternos a.fortuna de 

n>n far <'tmlia edic i1i11 manual ,.í all.'an ce di.' todos, inle~ectuais, c·1irio.ws 

.e ti•n ores en xene'ra/" ... · 

du ¡>r ó /ogo da coleccitÍn, jwr 

\"oré R. Barrr•iro . Ferndnde::: 

Café ·nE CATRO A CATRO 

Rua Girona, 6 · 
'VIGO-

Un real tráfico ·de i uér 
' . 

Gortegad 
amadeDn 

En pleno centro da polémica so 
donación ,,da llla de Cortegada, 
reclamada xudicialmente, e o a 
natural nun en orno de uso priv 
XIII a Don Juan de Barbón ad 
9ortegada S.A. mentres se far 

O 6 de Novembro do 1978, segun
do· escritura pública outorgada 
ante o notário de Madrid D. José 
Fernández Ventura, Don Juan de 
Barbón e Battemberg , Conde de 
Barcelona, véndelle a lila e a finca 
Confurco de 29.000 m2 sita no 
Monte Xiabre, a Cortegada S.A., na 
cantidade de 60 millóns de pese
tas. A cantidade é ridícula se te
rnos en canta o valor madeireiro 
que hai na illa e as suas 54 hectá
reas de extensión. Moitos viciños 
síntense defraudados~ aparece un 
colectivo cidadán para a defensa 
de Cortegada que traballa arreo 
para lle pasar a illa ao pavo pero 
que nunca o conquire. 

O précio da 
transición política 
Senda ben pensados ante as con
dutas dos organismos, institucións 
e persoas, as mellares ·palabras 
que definirian a permisiva especu
lación seria o précio da transición 
política. Senón, ¿como se entende 
que haxa unha iniciativa municipal 
para a . ampliación das Normas 
Subsidiárias coa calificación urba
nística de Cortegada para usos tu
rísticos, aprobada en Pleno do 4 
de Abril do 1977 .e sometida á Co
misión Provincial de Urbanismo o 
dia 11 de Agosto do ·1977? ¿Como 
se entende que a Comisión Provin
cial de Urbanismo faga siléncio ad
ministrativo durante seis meses 
para que o aprobe o Pleno de 
acordo co artigo 41 da Lei do 
Chan? ¿Como se entende que, sen 
haber unha senténcia recaída no 
asunto sobre o xuício da resolu
ción de contrato de donación -
promovido por Dona Enriqueta Ló
pez Ballesteros e Prego López 
contra Don Juan de Barbón e con-
· tra Cortegada S.A.- se lle dé para 
adiante ao expediente? ¿Como se 
entende que Don Juan de Barbón 
cotizase só por 45 hectáreas se
gundo consta no censo sobre Con
tribución Rústica da zona de Cam
bados e a promotora apre,sentara 
no proxecto 54 hectáreas? ¿Como 
se entende que unha certificación 
expedida polo Arquivo Histórico 
Provincial de Pontevedra, en virtu
de da cal acreditase a existéncia 
de 4 hectáreas, 40 áreas e 20 cen
tiáreas de terreno comunal da lila 
non sirva para que o Xurado Pro-

. vincial de Montes Viciñais en Man 
Comun cálifique a devandita pqr-
cela? - . 

O núcleo do entorto encabézano 
PSOE e PCG, grupo de goyerno 
daquela, que actuan de interme
diários . políticos da promotora 
apresentan unha moción solicitan
do que se acorde de imediafo á 
tramitación do plan de Cortegada. 
Ademais firman un cohvénio que 
esquecen levar a Pleno ·para a sua 
ratificación. · · 

Novas eleidóns e trunfos 
deAP 
O 31 de Xulh do ' 1984· o grupo de 
gove~no de Alianza Popular, .apoia-

o por 
ialmer 
ada, e 
squec 
ar por 
lan P 
eptivc 
4 de r 
oto er 
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das imobiliárias 
o tráfico de influéncias .. ponse de actualidade a história da 

sua reversión ·ao sector -privado a meió dunha venda 
ciado cbmezo dunhas obras que convertirian un paraiso 

ado, inzado de chalés, hoteis de luxo e casinos. De Afonso 
ción popular da illa, coas benzóns institucionais, pasa a 
unha coordenadora para retornar a illa ao disfrute social. 

o por PSOE e PCG aproban ini
ialmente o Plan Parcial de Carte
ada, antes de aprobar o convénio, 
squecendo que estaba sen apro
ar por Pleno, e era fundamento do 
lan Parcial. Pero sáltase o pre
eptivo e apróbase o convénio a 
4 de Novembro do 1984, co único 
oto en contra do BNG. Un convé
io no que a llla de Cortegada 
anterá uns rendimentos imobiliá
os contidos na norma subsidiária, · 
o indicador urbanístico de 0,8 m3 -

2 a respeito da superfície obtida 
entro do límite de máxima maré 
quinoccial, aproximadamente un 
olume edificábel de 410.400 rn3. 

ue a empresa Cortegada S.A. in
lua· un hotel de cinco estrelas, un 
e tres e un casino de xogos e es
ectáculos e que a tal fin obterá do 
orrcello os apoios oportunos en 
atéria de concesión de licéncias 

cit inistrativas. Gortegada SA . 
onstruirá un centro cultural com
osto de Palácio de Cultura, Audi"' 
ório Aberto, Salade Exposicións, 
eminário, arcadas e estanque, 
un importe máximo de ao. millóns 
o cámbio da rev~rsión a uso pri
ado da cesión abrigada · do 1 O de 
proveitamentp_ médio; que deixará. · 
e ser pública e pasará a uso pri
ado da urbanizadora. O Concello 

CoRTEGADA s.A. 
COBRIRÁ A ILLA CON 
400 VIVENDAS 
UNIFAMILIARES E 
MIMETIZARANA CON 
A TOXA' 

responsabilizarase das expropria
cións que lles sexan precisas. . · 

As. contraprestacións son: sufra
gar 32 millóns para O· saneamento 
integral de Vilagaroia sempre que 
·non o sufra~ue outra institución, 13 · 
millóns para condución de água 
até o pé da porte a construir. Fa.-· 
cer unha residéncia. para a sua al
teza Juan de Borbón. Donar a tinca 
Conturco sita no Monte Xiabre. 
Xestionar un ha donación de 1 O mi
llóns de pesetas con destino á anti
ga qása da Aduana para destinala 
a Conservatório de Música Munici-

· pal. 
· A Casa da Aduana foi restaurada 
pola Xunta da Galiza e o sanea
mento integral ven de ser aproba
do pola ·.própria Xunta, -por un pe::. 
riodo cuatrienal, polo que quedan . 
eximidos. Cuns critérios economi
cistas é evidente qu~ o rep'arto de 

, AGASALLO AO. REI_ A~FONSO_ 
XOSÉ ANTÓNIO DUR.ÁN 

O Pazo de Meirás fo~ .de feito, a s~gunda donación- dias):Trinta anos máis tarde, A .Coruña repetiu co 
que os galegas· fixeron a oufros tantos xefes do· xen.eral Franco e en Meirás unh~ operación_ seme-
Estado español neste século. As. autoridades go- llante. . 
vernantes procuraban dest~s xeito -polq camiño Recoñezamos que fleste caso o xeneral :cumpriu 
máis descamiñado- alcanzar mercedes e priviié- a palabra empeñada. Tránsitando cq seu imponen- . 
xios polo puro efito indirecto da sua preséncia. Xa t~ ac;ompañamento, chegaba todos os anos a Mei- . 
se sabe que a província de Pontevedra -o ma~- rás para pasar ali unha parte do verán. Facíao," 
qués de Riestra, par~- o cas~ _agasaltou aq rei com_o os seus governos., por rutas imperia!és que 
Alfo11so cunha illa de excepcional beleza ~ posibili- convertían o país -a sua terra galega- nunha illa 
dades, chantada na Ria de Arousa. A Ca~a real intransitábel, de acesa imposíbel durante sete·lus-· 
prometera. visitas pública~ e" estáncias estivais. tros. Todo un símbolo. Endebén, no' que duraba . 
Desde o pazo de Oriente fix-eron chegar ás revist¡:is esa onga tempada, A Coruña, capital del nuevo 
ilustradas os proxectos da fachendosa residéncia estado (de cáda máis vello) brillaba · con ·1uxo de · 
a construii", cunha ponte colgante de gosto inglés. charoles e entorchados en encontros incqmpará-
Unha maravilla. · beis de sociedade. Cantas vodas, entronques, ne-

. . . gócios de vantaxe; sairon daqueles veráns de Mei-
. A 1lla de. <?ortegada, co ~aso do tempo, .f1cou en rás·. A arbietrariedade dera os seus froitos. Todo 

fin.ca marnf1estame_nte m~Jorable e en escandal.o- un éxito... o 
sa ameaza especulativa (a que lle chega agora ou-
tro turno co discutidís'imo proxecto de leí socialista 
sobre costas e demais ribeiras, que se debate hai. Xosé António E)urán é historiad_or e autor de "El primer Castelao" 
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éargas e benefícios está a favor da 
promotora nunha proporción de 
catro a un. -

Plan Parcial aprobada. e 
incorporación co·mo chan 
urbanizábel 
Nos anos do 1985 e· 1986 a Corpo
ración Municipal de Vilagarcia 
aproba provisória-e definitivame.nte 
o Pl¡m parciq.I de Cortegada, co 
\oto sempre negativo do BNG, e 
coa aprobación do Plan Xeral de 
Ordenaciónn Urbana no 1987, in-: 
corpórano como chan urbanizábel 
programado.A má coxuntura que 
está a atravesar o turismo de luxo 
e posíbeis problemas de tipo eco
nómico da promotora retrasan o 
comezo das obras, que cobrirán a 
illa de case 400 vivencias unifami
liares e mimetizárana coa Toxa. 
Queda na lembranza histórica 
como a xenerosidade dunha ce
sión muda en negócio especulativo 
no que xogou claramente o Gonce~ 
llo de Vilagarcia ao servíéio de inte
reses especulativos. 

Un lóstrego de esperan.za 
De novo está a agramar unha coor
denadora cidadán formada por 
xentes de diferentes colectivos, 
BNG, MCG, PSG-EG, PGN, SGHN 
e .várias persoas que se sumaron a 
nível individual. Este colectivo pre-· 
tende para~ o monstruoso proxecto 
e avoga, desde unha perspectiva · 
social, por un parque natural de . 
uso público, protexendo a imensa 
riqueza ec9lóxica, e os viv~iros de 
Carril, posibilit¡:mdo o ac~so popu
lar a un. recullo qué canta cunha 
comunidade de loureiro (Laurus 
fJObilis) f9rmando pequenas -fragas 
e · coñstituindo un ecosistema lou
roide · único en toda a Península 
ibérica .e fiel representante do. qúe 
foron os louroides . sub-tropicais, 
que colonizaron en tel'!lnpos o lito
ral das Rias ' baixas. Ademais de 
fragas caducifólias preci_osas, apa
rece taméri unha- enorme riqueza 
micolóxica, onde se descobre por. 
primeirá vez unha nova espécie de 
fungo (Ord. Aphyllbphorales) única 
a nível mundial. · O 

~ARLOS MÉNDEZNILAGARCIA 

Á esquerda unha homeríaxe 
a Don Juan De Borbón en 

· carril no ano 1982; Con el o 
xa daquela alcalde de 
Vilagarcia Rivera Mallo. 

História. dunha donación 

Os plans son do enxeñeiro Ribe
ra , "semellante á ponte da Torre , 
de Londres, ·decorado · ao estilo 

NÓ 1764 Ms: Diego António Cor
nide na· descrición da Ria de 
Arousa dicia: ·"Frente ao porto de 
Carril e distante menos de rilédia 
cuarta de légua está ·a illa de 
Cortegada, que xa nomeara Plí
nio co nome de Corticata. Terá 
de circunteréncia pouco máis de 
tres cuartos de légua, está habi
tada de vinte '_viciños que a culti
van e produce viño,. millo e ou.:. 
tros froitos; particularmente polé! 
parte do meio-dia ten -águas de 
m~diana calidade. · Non poden 
chegar. a ela embarcacións pero 
sérvelles de abeiro aos que an
dan no porto de Carr-il. -Nas suas 
imediacións péscanse nioitas 
ostras, sardrñas e outios peixes· 
riláis pequenos: Pertence ao 
Mosteiro ae· San· Martiño de San
tiago, a quen lle pagan· rendas· os 
qu~_ labran as ?Uas terras"_. · 

· · da · ar:quit~ctura civil alemá na 

A donación da illa ~º- rei 
AfQnso XIH . 
A cacicada local da illa de Arou
sa co,ncebe a_ idea de agasallar 
ao reí Afdnso XIII coa illa de Cor- . 
tegada para que- éonstrua un pa
lacete. Coidaban que asi mello
raria as comunicacións e estarian
máis cerca do pago ao favor _real. 
Prepára~e a c;:tonación a nível da 

-prensa do Estado e -"El Impar- · 
cial" de Madrid daba a nova de 

. que o palácio que se construiría 
- seria de estilo mudéxar. No Co

rreo de Galizade Bós Aires (22 de 
Marzo de.· 1908) anúncianse as 
características dQ residéncia 
'real, que terá 60 metros de fa
chada por óutros tantos de fon- . · 
do, un pátió _de 20 por 24 , torres · 
de até 40 metros nos catro can
tos do edificio. Na mesma data 
anúnciase tamén a construción 

· dunha ponte ("que· éostea a sua 
maxestade") xa contratada por 

. un presuposto de 447.273 ptas. 

· ldadé Média, con cinco arcos, le~ 
'vadizo o do centro con t6. me
tros de luz. 

O dia 19 de Agosto , do 1907 
· asínase a esúitura de donación, 

no campo da Ermida da illa de 
Cortegada, .comparecendo como 
mandatário do reí Afonso XIII de 
Borbón e Áustria, Benigno OL!iro
,ga é López Ballesteros e como 
énalleantes vánás p·ersoas, man- · 
datárias na sua maioria. A escri
tura ·ten· vinte plegos explicativos 
de todo ·o . proceso -e asisten 
como testigos os señores de Ru
oiáns e Marq1,Jés de Aranda e os 
alcaldes de Carril e Vilagarcia. · 
Atrás quedaban vendas, permu
tas e abandono dos fo gares dos 
últimos Habitantes de Cortegada. 
Neste a~asallo parti ciparon 
unha Comisión Xestora formada 
polos · señores Pollán, Ramos, 
Gorizález, Deza, Padín e Fonse
ca. O que h0ubo que mercar pa
gáróno xentes da Ria de Arousa 
de fodas condicións sociais e'vá
rios· concellos galegas.- , 

Un palacete que nunca 
chegá 
Apesares da nova pro-donación 
de "El Imparcial '.' de Madrid que 
escrebia que o comandante de 
Estado Maior Chaume acompa
ñado de forzas especializadas 
procedera ao ·erguimento dun 
plano prévio das obras de palá
cio, ponte e demais servícios ne
cesários, e que o arquitecto da 

· Corona, naquel entón Sr. Ripo- ~ 
llés, · proxectaba ,o palácio, este 
rion ·chega. Outravolta Conc~llos 
e Deputacións \ abren subscri
cións para a sua construción 
pero nunca se fai realidade. · 
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Euskadi 

·A nova mesa "de· HB - , . . . - . . ,,., ~ . . .. 

prepara a. estratex1a 
paía a hexenlón~ · 
Cun .eleitorado de. máis de 
250.000 votantes, Herri Batasuna 
prepara o camiño político de 
cara a un futuro no que conside
ra facerse coas rédeas do poder 
eJl ·Euskaqi . .Esta é a análise de 
Jon ldígoras, un dos fundadores 
da coalición que agora dobla 'o 
cabo dos dez an'os despo1s de 
atravesar unha fase de res,istén
cia ao proceso de r-eforma e ou
tra de ;organización. 

A nova rríesa, da coalición 
aber:tzale ten o.propósifo de ade:
cuar as suas forzas ante o reto 

· inm.ediato que lle supón os futu
ros cámbios no marco político e , 
a posibilidade de converterse. na 
primeira forza de Euskadi Sur. 

Os responsáb~~s éleitos. para 
as relacións. con Gipuzkoa, -son . 
Jose Luis Elkoro. e ltziar Aizpu
rúá; par"a Araba, lriaki Ruiz ·de Pi
nedo;. para Bizkaia, Periko Soln
barría e para Nafarroa, Patxi Za
báleta. Cada aparato terá o seu 
responsábel e a sua equipa e, 
seguindo unha n9rma constante, 
tratarase de sumpr e de ·non res
ta'.. A ta"i'"efa agora mesma da 
Unidade Popular, repres.entada 
·polos 30 membros c;Ja sua Mesa 
Nacional, é ir preparando con 
tempo a estrutura axeitada para: 
cando haxa · que dar o grande 
salto. De aí. que se elaboren al
ternativas concretas adecuadas 
á rea.iidade sócici-ecdnómica d:e 
Euskadi e. que, tras elas. vaian. in
corporándose persoas capacita-
das para callar nun proxecto co-

Euskadi , corno é. óbvjo, non mun axeitado ás . demandas po-
quer dicer as Vascongadas. . 1 , . pu ares. 
Como sinalaba tempo atrás lñaki 
Esnaola, outro cual.ificado diri
xente da coalición ... a ninguén lle 
entra na cabeza que. tras todo o 
tempo d~ loita deste ·pavo. vaia
mos entrar ·par unhas cond[éións · 
que xa están recollidas no esta
tuto de autonomia''. A Coalición 
reafirmase pois nos pontos con..: 
tidos na . alternativa KAS com_o 
meta. HB ten a certeza de que, á 
marxe de declaracións públicas, 
nun prazo de temp~ por determi
nar o governo de Madrid remata- · 
rá por sentar nunha mesa de ne
gociación para discutir un pro
grama político e un calendáno de 
aplicación. · 

A compositión da, nova mesa 
é a seguinte: Relacións Xurídi
cas. lñaki Esnabla: Rel'acións de 
Información. Josean Egido: Rel_a-

Esa é a filosofia derradeira da 
reestruturación da nova Mesa · 
Nacional de Herri Batasuna, en 
contra de versións interesadas 
nas que se quixo mostrar unha · 
!oita de poder interna e qDe o 
paso do tempo vai desacreditan
do. O próprio Jon ldigoras de
ciao o pasado sábado na apre
sentacion da nova_ direción: "HB 
non eritra nas contradicións in
ternas que poida haber -no seo 
dos dous partidos que se inte
gran na coalición e para que iso 
non sexa a!Di ternos tor:nado as 
pertinentes medidas correcto
ras ··. Bastante tempo atrás este 
mesmo dirixente deixaba clara a 
sua filosofia as respeito: "Eu per
tenzo unicamente a HB. Non 
t~ño doble militáncia". 

cións c9n lparralde. José Luis Al- A respeitb das, discrepáncias 
varez . Empárantza "T~illardegi"': internas, representantes da Coa-
Relacións cos Meiós de Co'muni-

lición sinála~9n o feíto de que en-
cación, Jon ldígoras; ·Propagan- , ·tre todas as informacións sobre 
da, Segundo López de Aberástu- - a' recomposición da sua estrutu
ri; encargado_ de Finanzas .. Jokin... ra de direciá"n. non hai unha só 
Gorostidi: Responsabel de For- · referéncia,,.a declar·acions de dlri-
mación, Josu Mugur:uza; Segui- · · 
menfo Institucional . lñaki Alde- x~ntes que teñen saído ·de HASI. 
koa; área. socio-económico-labo
ral, José Maria Sasiain; Move
mento Xuvenil. lñaki Altuna: Mo
vemento ,da Müller, Amaia- Mon
torio; Movemento Popular. José 
Maria Olarra: Euskara e Cultura. 

. José Agustín Arrieta: Educadón, 
José · Ramón Etxeverría; Política 
municipal, Tasio Erkizia. 

Admitén · discrepáncias sobre 
. ponto~ concretos de actuacións, 
pero uns e . outros tiñan claro 
desde o p~incípio que.' por ·riba 
de calquer ópticq, particular, es
taba un interés comun: Euskadi 
e a unidade popular. 

PEPE REl/EUSKADI 

f 

·. Recompo~1c;orn do· espác;o. político. francés ·. 

lrlci·de,OCias'~ ·da vitória · 
~e · f=rarl~ois Miterrand 
.. •• ... 1 

Franc;ois Mitter-rarid foi eleito ·q1mha diferer:-iga de 1 O 
pontos (2,5 millóns de eleitores). Os resultados definitivos , 
situam a Mitterrand nuni claro 52,93% mentres Chirac 

Trata-se máis bem da co·nsoli
dac9m do objectivo do presi-

, dente de "ressembler les fran-
9ais'.' de reunir a ·um maxímo 
posíbef de cidadanas e cida
.dáns em torno a um programa 
de mínim9s que está moi longe 
daquela tentativa de tratar de 
"cambiar" a política e a socie
dade francesa. Só assi puido 
passar o candidato 'neo- social
demócrata do 36% (O 24 de 
abril) ao 54,02 actual. Hai neste 
resultado· umha porcentage 
considerável de votos de pro
cedéncia dereitista -na sua 
verssóm máis civilizada, o 
"centrismo" de Raymond Ba
rre-, o cerca de 3 ,5 de votos do 
Le Pen da primeira volta, se
gundo os "especialistas", "son; 
dólogos", etc. 

. nori passou do 45,98%. A dereita. havia trinfa anos que 
nom colheitava ur'n r.esultado tam pobre. Mas nom 

_ compre enganar-se ·so.bre a natureza da ampla marge 
r:;iilterrandiana. O país QOm virciu.\á esquerda. 

Fran\:C)is Miterrand _ 

. G oito de Maio na 
· imprensa parisina 

Mentres os jornai!? de dereitas "L_e Figaro" e 
"Le Quotidien de París" nom escondem o seu 
malhumor pala severa derrota de Jacques Chi
raé (o primeiro' pergunta-se "sobre que maioria 
vai apóiar o novo governo na asssambleia na
cional" e o seguncfo, "Le Quotidien" fala de "vi .: 
tória injusta e perigosa", de "futuro incerto" e 
"resultados confusos". ula Tribune de L'Ex
pansión" pergunta-se "que fazer" · ao ·tempo 
que chama á unha frente anti-Le Pen. O jornal 
económico "Les Echos·· fala de "Vitória impo
.nehte" e o "independente de esc::iuerdas" ... . "Li
beratión" constata na pluma do seu director 
Serges July, que "se acabarom as histórias 
"essas" de esquerdas e dereita", chamando 
abertament~ a unha coalic;:om do PS coa derei
ta "moderada". ou ,seja, .o "centrismo" de Ba
rre. Ai!, como se estará a revolver t1ª sl:la tumba 
J.P. Sartre, um dos fundadores de "Liberation" 
natjueles anos post-maio, un Maio que agora 
muitos interpretam dunha maneira tam as_épti-
c¡:i que quase resulta outra causa.. . · 

O jornal vespertino "Le Monde" . analisa so-· 
bretudo o papel do grande perdedor da primei
ra volta, Raymond Barre. umha espécie de ven
c~dor "apr$s comi", eijo da política francesp 
nesta nova época que alvorea. O 

. 

A dereita desfai-se na sua 
composi9om pre-oito de Maio. 
Mentres que a U DF de Barre 
non desqüalifica em princípio 
ao . novo presidente e advjrte 
que vigilará "polos seus actos" 
em palavras de R. Barre na noi
te eleitoral, a sua companheira 
de filas a ex-pres.identa do Par-

Serám eleitoral 
na rue Solférino 

Faltam escassos minutos para as oito. Lionel 
Jospin , primeiro secretário do PS, crava-se 
diante dum dos inumeráveis televisores instala
dos no páti9 com gesto quase de pagana reli
_giosidade. As oito em punto , antes da pala·vra 
é a image. E a IMAGE é Franc;;ois Miterrrand . A 
image que anúncia o ganhador da elei9om pre
sidencial de 1988. A explossom de júbilo é in
descreptível na "casa" do Partido Socialista 
Francés. 

Hai que ver as reac9ons desta gente para se 
convenzer de que, contra do que muitos pen
sam. a política nom está morta. Certo, é urgen
te repensar amplos espac9s da mesma. Mais, 
ao ver esta explossom de júbilo de amplos sec
tores da popula9om fran.cesa e o out de alívio 
que muitos sentem/sentimos, como crér que 
dereita a esquerda soma mesma cousa? 

/ 

Orgia televisiva, os "média" também som um 
elemento. de "po_sibilita9om" en democrácia, 
Sr. Finkelkraut: Fráncia inteira respira fondo. 
Nom comben 1981 , certo. Mas as "masas" ti
ram cara a Place de .La Repúblique, os claxons 
deixam-me xordo. E meia noite e pracª está 
cheia. Quantos seremos? O 

. 

a sonibt itnensa :de otero·. pedraxo 
~ 

oitenta· e oito 
1

páxinas de ensaios, rememoracións. e un abundante materi~ 
·_ -grá~co s9bre un dos pers9~axes ·centrais da Xeneración .Nós , 

PODERÁ ADEQUIRILA NOS QUIOSQUES só DURANTE o MÉs DE MAio 
' ¡ 



lamento Europeu Mme. Simone 
Veil non lhe-faria ascos" umha 

~ coali9om polo menos · parla
mentar da UDF (sobre temas 
concretos e de aplica9om pon
toal). Mme: Veil pofé'm· rnxe'ita·: 
entrar ela própria nUrl]·'riovo 90-:-.: 
verno. O presidente da Repúbli
ca tentaría ver . integrados no 
novo governo a se. f orr.nar de 
imediato, persoeiros. "centris
tas" e individualidades relevan- ·· 
tes da vida pública fráncesa 
(tala-se por exemplo, do presi- . 
dente de "Medicins du Monde" 

' M. Bouchner). 
As causas están máis confu

sas nos gaullistas de Jacques 
Chirac. O prii'neiro ministro er;i 
fun9oms (presentou a sua de
missóm o m'artes 1 O de Maio as 
15 horas ao presidente da Re
pública), nom tivo sequer umha 
misera palavra de felicita9om 
para o seu rival na noite das 

· elei9oms. Os 2,5 milhoms de 
eleitores de diferenc;;a entre uns 
e outros forom um pao moi for
te como para poder ser digeri
do tan depressa. Nesta confusa 
situa9om, nom faltam vozes do 
RPR que advogam pala unióm 
co FN de Le Pen, quem na noi
te do oito qualificaba a dereita 
francesa da "dereita máis parva 
do mundo". 

Georges Marchais, numha 
actitude impresentável de auto
suficiéncia, dogmatismo e .au
séncia de auto-crítica (tudo 
após o descalabro do 24 de 
Abril) , seguía nas mesmas 
co.mo se o pavo non se tivesse 
exprimido refugando a política 
do actual PCF, o que lhe valeu 
unha boa reprimenda por parte 
do jornal moscovita "Les lzves
t1a". Este jornal da capital so
viética falava na sua edic;;om do 
2 de Ma10 nos seguintes térmi
nos sobre o PCF: ··os comunis
tas non tenhem programa nen 
eslogan.s susceptíbeis de atrae
rem amplos sectores popula
res. A sua estratégia e táctica 
estám moi atrasadas verbo das 
novas condic;;oms criados· pala 
"perestroika" (reestructurac;;om) 
do capitalismo". 

Agora qué? 

Dous acontecimentos vam 
dominar a vida política francesa 

~ QUESTOM É 
SABER SE O 
CENTRISMO DE R. 
BARRE ESTA 
DISPOSTO A 
TRABALHAR NO 
NOVO GOVERNO OU 
VAIÁ OPOSl<";OM 

-~ALIZA E MUNDO 

nos dias e semanas a vir: pri-
mei ro, ' a identidade do primeiro . 
ministro. Michel .Rochard . é ~. -A ·s·' 1 . . -. , 
quem te'm mais possibilidades : e eza, 

, -havia que . ver·' o "barulho", n'o .-· . V · =.d .- d ,.. . . . . -~ 
' s-~u r~'dor ria f:ioifo ~do oite> 'na:Se ~ ... ·a - er a e ~ - .; .{'' f : 
·do ·PSF/ ru,e: Solférinc}...., ·mais .: · <:- _· · ':· .:.: - _ .;· ·~,.- -:_ .,., .-. • <.: · ,. t 

. non hai que esquecer ª Jac- e ·o \ Bem 
ques D.elors., Laurem FaQius J. . - ·' _f.-~ 

~~g~n~i-~v~~t~ ·:és~r:~t~~Yh~~ . · __ · .. s·~gunao · ~ 
ser ~as mais que posíbeis elei- S · t · J . M · · 
c;;oms legislativas, já que o sis- a1n ean ane 
tema constituciónal francés prr:: l p · 
ma o rol da presidente da Re- e· en -· 
pública sobre o parlamento. Na 
Assambleia . Nacional (Parla
mento) existe n~stes intr.es 
(desde Marc9 de 1986) umha 
maioria de dereitas (RPR-UDF). 

A questom é saber se o centris
mo de R. Barre está dispósto a 
trabalhar com o novo governo 
ou se situa na oposic;;om. O 
PSF um pouco "bébédo" polo _ 
resultado do 8 de Mai'ü e máis 
polo 61 % de franceses que, se
g~ndo as sondages estám pala 
d1soluc9m da Assambleia Na
cional (están en inmelhorábeis 
condic;;oms de conquistar a 
maioria absoluta nestes mo..: 
mentas) , quic;;a dissolver seria a 
rnaneira de governar sem pro-
blemas. · · 

Mais umha causa compre ter 
em canta: se o RPR de Chirac 
tem de facer aten9om a non jo
gar com o FN (pois isto signifi
caría a fugida de eleitores do 
RPR cara a UDF de Barre), a 
UDF tem de ter coidado com o 
seu eleitorado que ainda é 
maioritariamente de esquerdas. 

LePen 

Por mor da importáncia adquirida pala questom dos "valores" nós . 
quince dias entre a primeira _e a .segunda volta das eleic;;oms presi
denciais .. Saint Jean-Marie sintiu-se na obrig~ de· precisar o que 
entende o neo-cruzado lider da ultra de[eita . por valores e quais 
esto~ sor'n. I 
O mércores 4 de Maio; o lider do ·FN fixb umhas declara9ons moi 
"gorentosas". Velaquí umha "prova'.' delas. Reproduzimos só os 
anacos máis alucinadores. · . 

Mr. Le Pen rnme9ou apando - ña melhor tradicc;m1 maniqueia- o 
"Belo, o Verdadeiro e o Bon" ao "Horrivel, Falso e Mao". Manifes-

. tou que pretendia "librar a unha parte da clase política francesa do 
terrorismo intelectual (sic) que está a exercer sobre ela umha es
q~erda materialista e marxista". Os valores quaLs -son? pois, sem
pre segundo este neo-ilumir¡ado que postula máis-da misa em la
tim .que em romance. "grosso modo. o sistema de valores occiden
tal ... , procedente de "Moises , ó Decálogo, Grécia, Romá, o cristia
nismo. A ldade Média" p·ara éngadir máis ~diante: a "pátria", "a 
familia", o "trabalho", a · ~ igualdade" [de direitos para -os cidadáns 
franceses, nom para os estrangeiros]. A "fraternidade'' ("sob o pre
texto de nós praticarmos a exclussom , exclúe-se-rios -á nós") e, 
por fim, a "vida" , .outro valor "fundamental" ... amérri. 

Seguiu com umha teorizac;:om mui "novidosa" · sobre· os concei
tos qe "pátria" e ··nac;;om". Segündo Le Pen. primeiro é a ideia de 
pátria, dela infire-se á nocom de "nacom " e de "Território nacio-
nal" . ' · 

Sobre a xenofóbia. velaqui Gutra ··perla": "E logo era condenável 
a xen9fóbia durante a ocupac;om do ejército alemán? A xenofóbia 
nom sempre é condenável._ a prova é qúe durante a guerra havia 
que ser xenófobo. pois os que for_om ··xenófilos" forom condena
dos" ._ Os i _migr~dos terárii aprezado serem postas em·relac9m -se
quer 1mp!1c1ta Ja que Le Pen non o fixo em expressom verbal- co 
ejército nazi alemá. O lider neó-hrtleriano rematou com estas pala
vras: "Nós amámos mi.Jito aos extrangeiros nos seus paises e entre 
nós. quando os convidamos. · : 

O- deputado lepenista Pascal Arrighi fixo o mesmo dia numhas 
dec!arac;:ons sobre os judeus. Eram ·umha resposta a quarenta per
soe1ro~ da comunidade- j_ude·a de Marseille. Esta. por medio dum 
vozeiro, tinha declarado: "Quase um francés de cada tres votou 
_polo racismo e a intoleráncia ~n Marseille; que teriamos djto se_ 
isto se tivesse produzido na Alemanha? Irnos agardar sabiamente. 
a que Le Pen se ja o alcalde de Marseille para reargirmos? ( ... ) Vela-
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• Seis das dez ciudades 
que teñen o custe da vida máis· 

"claro do-planeta · encóntranse en 
~:- Airica:, - , -. · 

Os cáleulos foron realizados 
4,:. .·,·"· .en base aos précios. de produc
) ~ .. ~ ·1as a1i:merítários1. utel')silfos do

- mésticos, roupa, transportes 'e 
. alygueres . . · · . . . _ _ 

· Braµaville, capital do:Coragó, 
é a carta ciudade máis cara do 
mundo; séguelle Libreville, capi
tal do Gabón, Abidjan, capital da 
·Costa de Marfil; Duala, no Came-
rún; Dakar, capital do Senegal, ·e, 
no décimo lugar está a capital de 
Togo; Lomé. o 

• A ameaza de reces1on 
económica mantense nos pai- · 

·. ses latinoamericanos, sen que se 
atisbe unha _recuperación nos 
proximos catro anos, advertiu o 
Segredario Executivo de CEPAL, 
Gert Rosenthal. 

. A agudización do intercámbio 
desigual, as dificultades crecen
tes para o ácceso dos productos 
latinoamericanos aos mercados 
dos países i-ndustrializados, o · 
surximento de novas modalida
des de protecionismo e a. agudi..: 

' zación das xa tradicionais, ca
racterizan as relacións da rexión 
có mundo desenrolado, pontuali
zou. 

·Unido a isto hai que.sinalar ta
mén, dixo, a pesada carga da 
débeda externa de 410 mil mi
l!óns de dólares, e a caida dos 
précios das matérias primas, 
tpdo o cal vai acompañado dun
ha disminución dos salários e o 
aumento do deseniprego na re
~~- o 

• O x~neral uruguayo Lí
ber · Seregni reafifmou a sua 
confianza no Fr~nte Amplio, nun 
discurso que poderia calificarse 
de histórico. Nesta aócución feí
ta en Montevideo a finais do mes 
de Abril, Seregn i comenzou por 
admitir que a crise interna do 
Frente Amplio é d.e tanta gravida
de que está en xogo a sua exis
téncia . mesma; . pero cansado de 
contemporizar para non danar a 
imaxe pública da coalición, deci
diuse a tomar ao tauro polos cpr
nos pois non está disp9sto, _se-: 
gun_do as suas próprias palabras 
no discurso, a algo que só teña 
·o rótulo de Frente Arnplió_ 

Achega-se demasiado a UDF (o 
comportamento dos eleitores 
nom é identico numhas presi- _ 
denciais que numhas legislati
vas} , significaría perder votos 
pala esquerda cara o PCF, os 
"renovadores ''. de Juquin , os 
"ecologistas" de Waechther ou 
mesmo, porque nom, cara as 
duas formac;;ons troskistas mi
noritárias que juntas colheita
rom un 2,6% o 21 de Abril. 
Basta saber e comprovar por
tanto , se a estrntégia miterran
diana de "ressembler les fran
c;;ais" nom vai ir Ion ge na sua 
"centrac;;om~· (entóm haverá de 
analisar polo miudo esta nova 
emergente ideologia do "cen
trismo"). Umha causa é certa: a 
vitória de Fran9ois Mitterrand 
gera novas perspectivas na 
vida pública francesa. Será ca
paz de "barrer' ao "Lepenismo" 
de Francia, de restabelecer o 
diálogo entre os "europeus" e 
os "Kanakos" melanésios em 
Konakry (Nova Caledonia). 'etc. 
etc.? 

. qui a razom pola qual denunciámos aos homes políticos que ten
ham escolhido a complicidade co Front National , seja por. "laxis
mo" , seja por interesse eleitoral". O devandito deputado neo-fas
cista Pascal Arrighi respostou "Se os israelitas querem continuar a 
se bloquearem sobre esta questom. é o seu problema, eles tenher'n 
máis que perder do que nós. De todos os jeitos , noll') pode ser que 
os judeus nos digam que o. (!nico que canta é o genocidio judeu.,; 
Houbo. ao longo deste ·século. quatro g.enocidios: cronologica.
mente. o genocidio arménio. um milhom e_ médio de mortos; -o · 
genocidio judeu. quatro , cinco ou seis milhons, non se/sabe exac
tamente [sic] : o_ genocíc;:lio cambodgiano e a· ge.nocídio afgano. um 
milhom . Nom pode ser que os judeus. os israelitas, digam: o geno
cidio é o n.osso. os outros rrori comtam". Pascal Arrighi, quic;;a para 
se defender da acusaqom de anti-semitismo, deixou ca ir outra · ~ 

· "perla" pola sua indecente boca: ·'Entre as- putas ghaneanas (Da -
Ghana, Africa) e as judeas. mesmo as que arrivarom recentemente 
em Fráncia. hai um mundo polo médio. se· eu fosse judeu. perce- . 

O Xeneral fixou un prazo de 
noventa dias para que as distin
tas forzas qµe hoxe compoñen a , 
coalición , definan se son ou non 
frenteamplistas, · nun proceso no 
que terál! tamér:i partici¡;>ación as 
bases e convocou a un -acto. de 
rendición de cantas para o dia 9 
de XL;Jño _próximo. O beria-o así". Sem comentários.... · · ; . 

1 CARLOS OLIVEIRA/PARIS 

Algunhas tarifas aéreas a vários pontos do mundo que pode visitar. Non . Luanda 
están tocios os que son _e, ademais, existen sempre várias posibilidades Marrakech 
d b ll d h Nairobi 

e i etes ª ·ca a ponto,. Aqui vai un a .C::ativa rpostra a xeito de otjenta- . Tánxer 
ción. Todos os précios de ida ·e yolta. . TCiriez 

EUROPÁ 
Amsterdam 

-·-- Atenas 
.... - - Bruxelas 

Compenhague · ~= , Estambul 
.,...___ •. _-,...-- Estocolmo 

Frankfurt 
Xenebra 
Londres 
Milán 
Oslo 
París 
Roma 
Venéda 
Zuricb 

-:=:;:¡: 

_ ' AMÉRICA 
New York 

29 :000 pts. * 
44.500 pts.* 
42:850 pts. 
58.350 pts. 

49 .500 pts. * 
72.300 pts.* 
37 ,500 pts. * 
44.200 pts.'* 

\ 28.400 ptS. 
52.250 pts.* 
70.850 pts. 

28.000 pts.* 
30.000 ptS. * 
58.900 pts. 

29 .500 pts. * 

Guatemala 
Kingston 
La Habana· 
Managua 

126.500 pts.* 
· 104.000 pts. 

Panamá 
San Juan / S. Domingo 
Asunción / B. Aires 
Montevideo 
Bogotá 

-Caracas 
Li1¡.1a . 
Hio de Janéiro 
Santiago de Chile 
Sao Paulo 

94.500 pts. 
112.000 pts . 
119.500 pts. 
· 93.100 pts. 

103.500 pts.* 
119.500 pts.* 
111.000 pts.* 
.~.123.000 pts. 

94.000 pts. * 
117.000 pts.* 
97.000 pts.* 

ORIENTE 
Amman / Damasco 
Bangkok 
Colombo 
Bombay 
Delhi 

112.050 pts. Ho12g Kong 
39. l 00 pts. . Jakarta 
85.Q00 pts. Karachi 

. 19. ~50. pts.. Kathmandu 
-32.900 pts. Manila 

· Pekín 
SeÚl / Tokio' 

_' 

.- . Singapur ~ 

138.000 pts. 
134.000 pts. 

, 101.000 pts. 
114.000 pts. 
152.500 pts. 
144.000 pts. 
166.000 pts. 
105.000 pts. 

- %0.00 pts. ~ - ~ - . 

iM:~gg· ~~: :. AUSTAALIÁ / .OCEANrA 
88.000 pts. Auckland .. · 227.000 pts. 

92.00 pts.· · .. Melbóre / Sydney _ 141.000 pts. 

. Chicago 
·;_(UJB OE VIAJEROS 

' •• ~ +. ·'" ~ ~. • • 

~ Consúltanos sobre calquer proxecto .de viaxe, . L. Angeles/ S. Francisco 
Miami 

'59.900 pts. * 
100.300 pts . 
110.700 pts . 
94.600 pts. 
92.000 pts. 

118.000 pts .. 

ÁFRICA 
Abidjan 
Alxer 
Bamako 
Casablartca 
Dakar 
O Ca\ro 
Haráre 
Lagos 

86.400 pts. 
23.500 pts. 
75.400 pts . . 
·27.000 pts. 
69.400 pts. 
68:000 pts. 
'90.000 pts. 
77.~50 pts. 

Rondo de Sont Pere, U. 6ó Ja_~ 08010-Borcelono · Tlf.: 302 50 81 
Ledesmo, z 1º izqda. 4800l-Bilb~ó-Tlf~.: 424 42 65-424 n 15 . 

·- RoCJrig~ez Sari Pe~ro, i. Of. 1202 · 28015-Modrid · Tlfs.: 445 11 45 
po~emos axudarte a organizalo. · Montreal 
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CARTAS 

A FOLGA DO PROFESORADO 
Como todo o mundo sabe, o 
profesorado reivindica frente· ao 
governo ·a sua homologación-co 
resto dos funcionários. · 

Desde 6 Ministerio de Educa~ 
ción (moi astutos eles), tratan de 
darnos "un carameliño" subíndo:.. 
'nos unhas pe_setas (e diso non ia 
a folg·a), para que tanta folga .se 
alguns sindicatos firmán un pre
acorqo que non convence a nin
guén, xa que era pr'aticamente o" 
que oferecian antes da mesma? , 
para que toda esta montaxef., 
con quen se quer xogar? 

Tanto desde o M.E.C. corría 
através de rnoitos meios de co
muni9ación tratouse de confun-· 
dimos e . mane:>.<arnos como bo
rregos, debemos ter claro que a 
nasa reivindicación é a HOMO-
LOGACIÓN, non outra. . 

Por último indicar que todos 
os sindicatqs firmantes do pre
acordo son uns traidores e uns 

- vendidos ao PSOE. e 
XAQUIN M~ PENAS PATIÑO 

Xete de Estudos· do l.F.P. Sada 
(A Coruña) 

MAIS· SOBRE OESEÑADORES 

Desde a elaboración- da anterior 
información sobre o que está a 
acontecer no mundo do deseño 
galega, ten-se producido u'nha 
novidade importante 'que. cómpre 
tace~ pública para que a informa
ción fique, de moment9, comple
ta. 

Denantes, debo facer unha 
rectificación. E é que un lapsus 
mental fixo-me citar a Xosé Ma
nuel Casabella como novo coor
denador da. área de. deseño. e de 
arquitectura do Consello de Cul
tura Galega, cando, en realidade, 
o coordenador é Pedro de Llano. 

A respeito da ampliación da in
torrriación, a novidade é que, 
tras dos primeiros intres de rai
ba, desilusión e desex9s de 

. ~ . -

'AGOSTAN-SE AS ELEICIO.NS? 
Todps os signps fan crer que se · 
acostan as eleicións. Non · só 
para certos Parlamentos ·autonó
micos, senón tamén para as do 
Estado central. A propaganda en -
rádio, TV. e xornais asi · mo tan 
pensar. .Pensións que subfron 
máís que a inflación, convénios 

· vantaxosos para os obreiros (se
gundo di o Governo), acordos in
.ternacionais de· moita sona asi 
como outros caseiros con ETA. 
Tam.én din que haberá rernodela
ción do governo con entrada.._ de 
mulleres nos ministérios e cesa
mento dalguns ministros que non 
·teñen boa imaxe para o conxun
to da sociedade. 

Todos estes dados no seu co
nxunto tan-me supor que as elei
cións .. acostan-se ·de contado e, 
polo tanto, teño que me pór en 
garda. En garda para lembrar o 
que me dixeron nas últimas elei
cións e non levaron · a termo. En 
garda, para no próximo mitin po
lítico -ao que concorro-, per
gu_ntar-lle o porqué do esqueci
me"nto da promesa feita. En gar
da, para dunha vez por todas, in
teirar-me -se é que podo- do _ 
funcionamento dos distintos Par
lamentos e a sua conexión co do 

r::c Estado, a ver se me inteiro dunha 
~ vegada como é a cousa. · 
...1 Ao igual ca min, deberían facer 
iñ os demais, pois xa é hora des
-~ pois de tantas consultas eleitora
_. leiras. qJJe os ·españois e en es
~ pecial os galegos, nos inteiremos 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~º de quen caralla manda na G~iza 

bezad_;:i ppr Anxo Reixa, . na que dos nosos amo.res. Pois se é que abandon·ar todo, que levaron a 
m.oitos deseñadores a tramitar a 
sua baixa na Asociáción de De- · 
señadores Galegos, houbo, des
pois de conversas, un novo posi
cionamento, rectificando a atitu
de anterior_ Asi, · t10xe hai consti
tuidas duas Asociacións, cóas 

se agrupan todos os que, denan- mandan o.S de Madrid , non fai 
tes,. ian abandonar a Asoéiación. falta ter un Parl9mento que nos 
Hai, lago, plantexada unha loita está costando un ril e parte do 

_ polos . direitos legais dá Asocia- outro. 
ción. Consuma-se asi a división Ternos que nos ir acostuman-
entre 0 Norte e 0 Sul. do -pois para i.so é a Democrá

cia- e pedir-lles aos nosos repre-

. suas respectivas Directivas; 
Velai a pírrica· vitória que al- séntantes, nun e outro Parlamen-

guns acadaron! _( O t9, cantas do que tan e porque unha, a encabezada por Manuel 
Janeiro, que der:a o golpe de 
man meses atrás, e outra, enea-

' CARLOS PEREIRA MARTÍNEZ talan tan pouco. Nunha palabra: 
acadar a condizón de votante. 

A Coruña 

DE 
. . ' , 1 

CAPITAL 
As nov.as accións emitidas serán oferecidas aos 

actuais sócios no áercício do seu direito de 
suscrición preferente polo seú valor nominal. 

Na medida na que o direito de suscrición 
. preferente non cubra a iotalidade das a~cións 

emitidas, queda facultado o Consello de 
Administración para oferecelíl$ a persoas alleas á · 
sociedade cunha prima equivalente á metade do 
valor nomiQal, sendo pois o précio de 7.500 Pta .. 
por acción; ·_ 

O desembols~ da totalida~e do valor. nominal 
das accións sus<.ritas rematar? o 31 de de Decembro 
do _1988. · 

Se vostede desexa ser ACCIONISTA debe 
ingresar o diñeiro .na conta que para tal fin terá aberta 
no Banco Atlántico, Oficina Principal de Vigo, co 

· '· nº 1269066(XX)53, especificando "Ampliación 
Capital Social Promocións Culturais Galegas S.A. 
2'1988". Contra o ingreso emitirase resguardo · 
provisórió até a entrega· do{ títülos·. 

Porque, tal condizón·non se aca-
da só con votar, senón tamén co 
Jeito importante de saber e coñe
cer o que fai. e logra o noso re
presentante e se é que fixo todo 
o posíbel para c9nsegui-lo . 

O votante ten a oüriga non só 
de depositar o voto na urna, se
nón , e quizá o máis importante, 
de .saber a quen vota e por que 
o vota. Xa se está . a falar de pa-. 
peletas abertas -o que xa era 

·hora-, pois até agora, ninguén 
votaba .as persoas, senón os· 
partidos, coque a "Democrácia", 
funcionaba á perfección . Se · os 
votantes logramos acadar que as 
li~tas sexan abertas, a Democrá
cia atinxirá un alto grado de re
presentación, e os nosos Conse
lleiros e Deputados, xa non seran 
uns simp~es monifates do parti
dos, ·Senón que serian os verda-· 
deiros_ representantes do póvo 
por eleición directa dos .votantes 
. polos · que forori eleitos e pode
rán falar por eles mesmos e· en 
representación dos seus eleito
res. lsto, e o voto ben dirixido 

Na Xunta Xeral Ordinária de Accionistas da · 
Compañia ._Mercantil Prpm~ións-Culturáis Gálégas 
S.A., celebrada en Vigo o pasado dia 20, acordouse 

Pode recabar máis infonnación no teléfono 
(986) 43 36 24 o~ ben nas oficinas de A NOSA 
TElUlA, sitas na Rua Pontevedra 4-5\ de Vigo. 

- ten mqita.importáncia para todo~ 
nós, simples viaxeiros de a-'pé 
nesta. vida, pois xa que s9mos · 
quen os· pagamos -e que ben 
pagadqs. están para o que tan.:__ , 

. ternos de ter direito a lle pedir 

. contas dos seus actos e feitos 
Os políÚcos -;-aÓ igual que a m1.,1~ . 
ller do César-. non só han· pare~ 
celo, senón tamén selo, asi como 

. unha ampliación do Capital ·social na cifra de 
10.635.000 Pta.(dez millóns seiscentas trinta e cinco 
mil), correspondentes a 2:127 aceións cun valor .. 
nominal de 5.000 Pta. cada unha. e· n~ seguintes · 
condicións: 

Vigo, a 20 de Febreiro do 19$8 

'1 
neutros Parlamentos do mundo 
antes de entrar na poi ítica teñe~ 
que facer un ha declaración ·de 

bens, asi tamén aqui, deberían 
facelo para que cando saian de
mostren que teñen as mans lim
pas e aseadas. 
o~ políticos -polo que eu falo 

con eles-, atopan-se un pouco 
desencantados do seu facer diá
r1o e cunha imaxe de vividor des
prestixíado, dediante do seu 

- pov,0. Non é _de estrañar que se 
eles mesmos están descanten-
tos no seu facer, nós estexamos 
fartos do que vemos e sentimos 
talar deles. Os uns por unha cou
sa e os outros por outra, ninguén 
está satisfeito. Pero e nós? Nós 
que pagamos '.por unha burocrá
cia xigantesca que a cada dia é 
máis grande e con máis favoritis
mos. Como se pode sentir o 
povo chan diante das cousas 
que están a facer? Eu diria que 
como galiñas no curral agardan
do polo galo, xa que nen aquelas 
nen nós podemos facer outra 
causa que agardar. Agardar que 
arriben outras eleicións para ver 
de elexer a outros que podan fa
celo mellar. 

E como dixo CastelaÓ na Bi
blia galega,· px. 145. "Cumpre 
que os bós- galegos mediten a 
prol da súa xenerosidade cando 
se sintan atraguidos po-las 
ideias de fusión hespañola, por
que soio nos utilizan." . 

E como penso que xa se acos
tan as eleicións, agora é a nosa 
hora pra elexer uns representan
tes que fagan algo para Galiza e 
polos galegas, que boa falta nos 
fai . Con agari!T)o. O 

XOSÉ L. VEIGA 
(Tarragonal 

TRADUQOES DO RUSSO 

No nº. 337 de-ANT, na "Axenda" 
cultural, diz-se que "O primeiro 
amor", de Turgenev é "a primei
ra tradución feita directamente 
do idioma ruso ao nos (o?)". 
Convinha pontualizar para os lei
tores de ANT que há outras tra
duc;;óes do russo anteriores. Por 
exemplo "Estrela do Nada!", de 
B. Pasternak, e "Non, a vida me 
non estolóu no meu quiñón'", de 
A. T. Tvardovskii , traduzidas por 
X. Landeira Yrago e X.A. Arxona, 
respeitivamente (nº5 • 2 e 9 de 
pria~ : 

Tamt5em convem menciohar 
para os leitores que há outras 
traduc;oes proscritas por quem 
detenta o poder editorial. por es
tarem redigidas na ortografia co
mun galegoportuguesa. lsso é o 
que acontece com as minhas 
tradw;oes , feítas há dez anos, 
oferecidas a Galaxia e Eds. do 
Castro, diretamente do russo , 
como "Cativo no Caucaso" , de 
L.N. Tolstoi, e "Mumu", de l.S. 
Turgenev (para a transcric;;ao do 
'cirílico sigo as r:iormas das Na
c;;oes. Unidas). Por suposto a 
proscric;ao ente·nde-se a ·toda 
obra dos ''reintegracionistas". Eis 
mais dous exemplos, e já rema- · 
to: a minha ·novela/romance "Os 
bons e generosos" e a minha tra
-dw;ao do ingles "Viagem ao país 
galego" (os capitulas de "The Bi
b,le in Spain", de G. Borrow, refe
rentes á Galíza e a Portugal). 

E p.or suposto traduc;óes do 
russo er dou.tros i'di.omas levam
se fazer:ido desde há 'anos, decé
nios e séculos noutros paises 
que tem a nossa língua como · 
oficial,' do qual os galegas devia- · 
rnos alegrarmo-nos em vez de 
agácha~- a cabec;;a .na areia como 
os avest'.uzes. - · O .. 

CARLOS DUMM 
.(Lqndres) 
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VIlI Festivál de poesia no .Condado 
Cantan~o e bailando_ na lama de zapato branca 
Unha. nova ·celebración do qµe é cori.piderad.o o ní.ais 
importante feíto da nasa cultura popular éhega á sua 
oitava edición. A festa poética no Condado .é rnoito rnais 
do que simples recital de lírica na voz dos poetas; 
pintura, e.scultura-, artesanato, fotografia, gravado, 
humor, música, rnostras· e actividades ao vivo . Nunha 
fin de semana con autobuses a sair de todás as . 
parróquias da comarca a levar e devolver xent~s ás que 
ninguén mais lles oferece actividade .cultural. 

Houbo un tempo no que a: So
ciedade Cúltural e Desporti'.1a O 
Condado editaba un xomal , co- . 
elaborado por responsábeis nas 
diversas parróquias, distribuido 
clandestinamente por unha fro
ta de coches dos que a Guarda 
Civil endexamais Livo as ·matrí
culas . A batalla ás nefastas 
areeiras que destrozan a canle 
do Miño, a intensa campaña 
contra os encaros, a transmisión 
de ideoloxia política nacionalis
ta, son fitos na memória colecti
va da comarca . A mesma aso
ciación cultural é hoxe un cen
tro de ax1tación permanente: 
cine-clube . xomadas pedagóxi
cas, cursos de artesanato. festa 
da árvore, magosto. antroido . O 
problema é que levaba razón o 
func1onáno da Xunta que dese
ñou un plano para o exterminio 
das Asociacións culturais de 
Galiza.eran-son- serán perigo
sas por canto supuñan de irra
diación político-cultural diferen
ciada da oficial, daquela que 
non figura nos fermosos catálo
gos con prólogo de Conselleiro. 
Os do Condado. os Picha, Xose. 
Soto. non cairon na trampa do 
mercenário que oferecia unhá 
nova plataforma para a cultura 
de base, con critérios de apa
rente modernidade. eles saben 
que non hai mais altef1lativa: 
sen o traballo asambleário. sen 
o esforzo colectivo e a auto-or
ganización non existiria nen un 
só acto cultural en todo o ano 
para a sua comarca . 

Cinco míllóns de pesetas, cin
co, dos que as promesas das di
versas institucións e organis
mos non chegan ao suporte do 
vmte por cento. Ten interés dei
xar constáncia de quen of e rece 
apoio e a sua dádiva. a Televi
sión da Oal1za quer retransmitir 
en d1re1to o Festival na tarde do 
domingo. a orga nización rece
berá por este apartado trescen
tas mil pesetas . A conselle ri a de 
cul tura poderia ingresar un mi-

llón , se mudaron as vontades ('.O 

novo. govemo : a deputación da 
boas palabras e se cadra . algúns . 
cartas ; o concello de Salvaterra 
móstrase realmente xeneroso na . 
oferta do medio millón, as cai
xas pagan a _publicidade que in
sertan nos ·libros -e catálogos 
editados . E certo que os núme
ros feítos nas previsións de in
gre?O;S n~ste apartado non se 
corresponden nun-ca co obtido 
logo, os cargos non son todo o 
estábeis que desexan os seus 
ocupantes. · 

De cálquer xeito o milagre 
prodúcese todos os anos, sen 
cartas. sen representantes ofi
ciais a sair na foto: a ferrnosa 
festa da poesía símbolo da uní- . 
dade posíbel entre aqueles que 
turran desde o mesmo es tarzo 

Artistas pola paz 
Festival de apresentación en Compostela 
A pamba que Pablo Picasso pin
tara coa sinxeleza da nenez con
verteuse coa paz no símbolo da 
paz universal . Seis son as pom
bas que coman unha recente 
asociación que comezou a ca
miñar no Estado españpl e que 
tenta arraigar na Galiza. A pam
ba da pintura, da música, do 
J;ine, da · arquitectura. da litera
tura e .do teatro. Unidade clas ar
tes e dos seus practicantes nun. 
obxectivo comun: a paz. Fala:
mos da Asociación ''.Artistas 
pala Paz" da que a nivel mun
dial é presidente Harry Belag
fonte. No Estado español un ga
lega ocupa o cargo de vice-pre
sidente: Man9lo Chao, emigra
do en Madrid .. 

O primeiro acto desta asócia
ción no noso · paÍs foi o pasado· 
dia 4 en Compostela, no Auditó
rio da Univérsidade que non se 
chegou a encher pero acadou 
momentos de eufória e aplausos 

polo bon facer dalguns dos par
ticipantes, sobretodo dos gru
pos musicais "A Quenlla 
"Na Lua", "Muxicas", a Orques
tra Valde<;mas (cancións en cas
tellano aparte}, e a curta pero 
xenial actuación de Antón Reixa 

· sén esquecer da violinista ar
xentina Laura Quintillán afinca
da en Santiago. 

O humor foi tamén parte cen
tral do especláculo. ·Un humor 
do que fixeron honra os dous 

. presentadores.: o actor de teatro 
Vicente Montoto e Susana · 

- Dans, . apoiados fortem~nte- por 
· Tereixa Navaza., Unha Mª Tenü

xa ·Navaza lanzadísima nas suas 
críticas e· que mesmo chegou· a 
perguntar a Manolo Chao, se na 
asociación estaba os membros 
do Goyerno . Central de "artistas 
en facer . o mal". _ _ 

Sobraron quizá nas interven~ 
cions dos presentadores os típi

. cos chistes con matices se-

Progrnma ·de actos _ 
Dia 15. Apertura · das exposi

cións.a seguir ao concerto da 
Orquestra de ~ám~ra · de 
Vigo.As t 1 horas 

· A mostra de pintura é titulada -
Visión plástica dos noventa. ten
do· como com1sário a Manfred 
Schward. Na sá do Gastelo de 
Dona Urraca (Salvaterra) expo:_ 
rán ·a sua obra, entre outros Lo
deiro, M.Izquierdo, Rosa« Qui-· 
cler, Marta Docampó, Eloi del 
Alisal. Domingo Teixeira, Tito 

~eg~~b-inada coa . mostra .efe 
pintura os escultores Arturo An :-

. drade , Xilberto Candela e Xavier 
González : os ceramistas Marisa . 
Maicas e Santiago-Xesús Cope:. 
na, co artista de talla en madei
ra Emilio Montenegro . No apar
tado de artesabato o ceramista 
oriundo de Buño, Manuel Añón , 
e unha palilleira de encaixe fa
rán traballos á vista do público 

A mÓstra de fotografía é pa
trocina'da polo Centro de Estu-. 
dios Fotográficos , o Cast~lo de 
Salvaterra. Completada coa in
c)usiórr dunha visión concreta 

.cartel da 

de fotografía portuguesa na obra 
de Alvaro Mace.do. No mesmo 

· . espazo_ estarán as gravuras de 
Maria Augusta ,artista _pm:tugue
sa · 
· Dia 21 de Maio. Comeza pró

priaamente o VIII F'es.tival da 
Poesía no Condado. Durante a 
t.arde o V Encontro de Humoris
tas dará entrada á festa da .cu!-

. tura . Na noite recital de Suso 
Vaamonde, o grupo de música 
tradicional Armeighin e os Raía
.dos, rock en galega .Entre os hu
moristas convocados estárJ 
Pepe Carreiro , Xose Lois , Calros 
Silvar, X.Campos , Gulin, X.Ma
rm. Fragoso, Forxári ... · tamén 
eles farán unha parte -da su.a 
obra ao vivo, na praza do conce
llo 

Dia 22 de Maio Desde pri
meiras horas da mañá as ban
das , ranchos folclór icos e grupos 
de gaitas actuarán palas ruas da 
bisbarra .As 11 recuperase o En
contro de Humoristas coa _apre
sentación do libro editado para 

. esta disciplina . A chegada dos 
poetas convidados dúrante a 
mañá, para confluir Ílun xantar 
_de solidariedade, verase anima
da coa distribución do libro do 
Fest ival, · unha escolrna poética 
completa pa participación . no 
certame deste ano. O recital co-

. meza ás cinco da tarde , _coa in
trodución de Margarita Ledo e 
a participación de Bernardino· 
Graña, Dario Xohán Cabana, 
Uxio - Novoneyra~. Antó:g. Avilés 
de Taramancos , Mendez Fefrín, 
Bernardino Graña , Forcadela, 
Marta da Costa , Xavier Seoane, 
Xulio L.Valcárcel. Reixa , Cácca
mo, Xela Arias, Agulla , Manuel 
Maria representando á. Galiza, 
aderriais de Viale Moutinho, An
tónio Rebordao, Rui Duarte, Va
nia CÓsme, da delegación ·portu -
guesa : Lluís Alpera , Margalida 
.Pons e Miquel Martinez, .de Ca
, tal un ya; Ornar Navarro . Felipe 
Juaristi e Patxi Ezkioga de Eus
kadi e Adolfo Camilo Diaz das 
Astúries . Ainda será taita unha 
homenaxe ao ·pavo angolano re~ 

· memorando ao seu primeiro 
presidente e membro fundador 
da Asociación de escritores an
golanos Ag;stinho Neto - · 

Unha edición renovada, un 
. ano mais a seguir no desafio da 

cultura oficial. D 
A.M. 

xuais , que son os que espertan técnico~ . que pl,lXeron ·a nota 
as risas e os aplausos do públi- máis negativa e abrigaron a un 
CO, pero que en demasía caen grande esforzo dos asistentes ' 
na vulgaridade. · non- se esáoitüu praticamente o 

E houbo outra presentadora que marmuraban os do grupo 
. especial, Amélla García, locuto- de teatro "Cachirulo" no s~u ale-
ra na RTG e que ·demostrou as ·gato· contra a - guerra. ·sobre" O' 

suas dotes para .se enfrentar a · me.~.rno tema xirab~ a curta a·br~ · 
calquer personaxe. ainda qÜe ao representada por "Dantea" de A 
grande Reixa non pudese tirarll~ Coruña. E aí si estivo o mao da 
palabra algunha. Ouizais pecou noite : as tres mull~res do grupo 
Amélia de entrevis_tas demasia- corroboraron outiavolta o mal 
do longas para un acto: deste ;, . .galega que ep1pregan , moitos 
tipo, no qµe o público estab_a . :cto9 ";actores qué fan t,_~atib .na 
máis pendente· das actuacións nosa lingua, sen respetiCC. pqlO. 
que do que dician OS. entrevista- ·.,idioma ao misturalo con éasfü-
dos, ainda que houbo . afeiy9a- · n~mi~mos imperd0áteis en. xen-
dos aplausos e e:i:cpresivo cando tes que· se consideran profisio-
o pintor ourensán Xaime Oues- naís. Agardemos que o próximo 
sada Íembrou aquel Maio do 68 acto estexa máis coidado, sen 
con frases irónicas, pero duras; deficiéncias técnicas, cori ·me- · 
co'ntra a represión franquista. i:ios problemas de son. e que có-

Uxio Novoneyra deleitou coa mece á hora· programada. O pú-
leitura de dous poemas, mália .blico. merece ese respeito que · 
que os fallos técnicos impediron non ·está rifado 9aa· paz. J O 
escoitalo como debía. Uns 'fallos CARMEN G. ARES 

.. • Retratosfera Desde o 
'dia 11 até o c;lia· 18 de Maio _per- -
manecera aberta no círculo das, 
Artes de Lugo a exposición co
lecfiva '.'Retratosfera:·. Unha 
mostra de 24 artistas lucenses 
de diversas m~térias (pinturá, 
escrita, . escultura, fotografía) 
arredor do mundo do retrato . Os -
participantes nesta mostra son 
Xosé Maria Alvez , XoárJ Balboa, 
Lino Braxe, Daría Xohán Caba
na, · Eloi Caldeiro, Lois Diéguez, 
Paco Espinar, Luís Ferreiro Pei.: 
nÓ; Xoaquin García Gesto, An
tón Grande, Bias Lourés, Flor 
Maceiras, Paco Martin, António 
Murado, Miguelanxo Murado, 
Paco Pestana, Carlos Pardo Tei
xeiro1 Xavier Rodríguez Bárrio, 
Claudia Rodríguez Fer, Eduardo 
Rodríguez Ochoa, Valentin Rol
dá.ll, Siña, Xosé Luis Tejero e 
Carlos V alcárcel Gay. Ao tempo, 
e coincidindo coa exposición 

- celebraranse dous actos en ins
titutos da cidade, · os días 16 e . 
19. O prirneiro dia os narradores 
da cidade amurallada e o segun
do os poetas, serán protagonis
tas de senllas leituras de textos . 
Non se · decarta no futuro é:rue 
estes ou outros criadores lugue
ses organicen novas actos para 
amasar a sua obra. ·"Retratosfe
ra" é unha exposicióñ colectiva 
de 24 artistas sobre o retrato 
utilizando a este como vencello 
de unión · entre os diferentes 
criadores. O 

• Carlos Jesus Fern~n
dez, profesor de filosofia no 
Instituto de Porriño ven de ga
ñar o prémio "ÁrÍxel Folé" que 
organizan a Caixa Galicia e o 
diário El Progreso e que está do
tado con 400 .000 pesetas. A · 
obra apresentada foi "O pensa
mento epocal de Celestino Fer
nárJdez de la Vega" . Os organi
zadores anúncian o aumento da · 
dotación até o médio millón de 
pesetas e que a próxima edición 
estrá adicad~ ao poeta Luis Pi
mentel. · - D 

• Gran venta 10º ani
versário. Un riovo espectácu
lo de Artello que estará de xira 
polo país dur<Ulte Xuño, Xullo e 

. Agosto , vai ser apresentado o 
dia 1 de Xuño no Centro Cultu
ralda CAV en Vigo. A obra ,.que 
se anúncia cunha estrutura pa
recida á da exitosa "Celtas sen 
filtro", "sketchs totalmente indé
pendentes entre si e cun fio 
conductor integrado .na estrutra 
de Hit Parade tal e como che
gan nos programas musicais via 
satélite". ' D 

:• - . O "Alvaro Cjinquei
ro" de Teatrofoi panf un es
tudante de filoloxia . Roberto Sal
gueiro , . con "A arce qo xardin" 
foi o gañador do millón de pese
tas con que está dotado o certa- · 
me · .. para obras de teatro que 
~-cehv-0ca a Conselleria de Cultu-
ni. ·!.frinta ._e _tres obras_ apresen-. 
tada"s, dez seleceionadas e catro 
finalistas foron as que avanza-. 
ron nas deliberacións do xuri. · 

·Coa gañadora di~putáronsé o 
trunfo as apresentadas cos le- · 
. mas Tebas, Sibila illuminata 
eAntofagastp. que o xurado- ta
mén recomendou para sua pu
blicai::ión. ~ D 
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Vol~ou Ben Cho Shey pala época 
dos maios , comá sempre, coma 
todo·s os anos. Esta vez fíxoo 

· dun xeito diferente: chegou 
cedo, o dia dous, P,ªra preparar 
e dispar que o· dia grande, o día 
dos Maios , non fallase en Ou
rense ren e que máis unha vez 
se perpetuase unha das tradi
cións máis antergas e vistosas . 
F{xoo o seu esp~rito, pára ficar 
aquí xa para sempre, na sua te
.na, nos seus verdes , nas suas 
pedras, entre a -sua xente, enére 

. todo o que tanto arnou e polo 
que viveu. O día .5 trouxeron as 
suas cirizas, as bnzas daquel 
fexo · e valeroso carpo que 
aguantou todo na sua longa 

·vida de emigrañte , d.e ensinante 
. represaliado, de pesquereiro 
ar:rincoado: a única forma mate
rial · que quedaba deL Pero en
tón , viñeron moitos a lle rece
ber, con protocoló e todo. E até 
non E?Squeceron a bandeiriña 
nen as flores . E puxeron os seus 
restos na sala onde se custódía 
a sua biblioteca , onde están os 
seus libros, 'os seus .papeliños . 
Así !lo fixeron e así quecfou im
preso palas cámaras fotográfi
cas , pala televisión, pala Prensa! 
Que ben se portaron con · el l . 
Que mostra de. galeguismo tan 
grande e tan oficial! O que pou-

· ·cas sáben, é que · cando Ben 
.Cho Shey e a sua dona viñan en 
vida a Ourense, xa velliños, pero 
cunha dedicación. incondicional 
cara sua cultura, a xente ' os se
ñores respetáveis, aqueles que 
foran eleitos polo pavo, ben ou 
trabucadarnente, para que 6 re
pre,sentasen e para que loitásen 
por eles, para que fixesen da te
rra algo. grande, aqueles que ti
ñan que estar comprometidos 
coa nasa cultura, cos nasos va
lores, etc. aqueles escapaban, 
escondíanse, dician que non es
taban ou que se atopabán reuni
dos. Ben' Cho Shey non· podía 
caseque se expresar debido á 
sua afasia pero el ben sabia ' 
ben se decataba .. Entón, ia á 

· sua biblioteca, a córnunicarse 
cos seus libros, c~~o rniráQ,dose 
m.in espello, en silenzo, resigna

. do pero non vencido. Corno a 
Galiza que durrne un saña lon

; go, cáseque eterno. Entón. fala
. bá a sua Isabel CUf1:ha lucid~z 

asombrosa , dicindo o que el 
, non podía . Todo se -arranxaba 
·bon amor e paciéncia. 
- ·''': A1i repasaba os seus libros : 
-~,. volurne grandioso en canti-

-:.. dade, calidade e diversidade te-· 
i.1fí'iática, fiel reflexo da sua in

-.!:t~edanzq pqr coñecer toda a 
· -·.ltiS:t;ória, toda a arqueoloxia,', o 

fólclore, a arte, filoloxia ' t<;)ponj
·tnia, heráldi'ca, pedagoxia! lite~ 

. i atura, etc, da sua querida terra , 
. . :;e ·que ,logo ia transmitir nos. seu.s 

· rrtilleiros de artigas e traballos 
publit ados en revistas. libros, 

. . fDJletos , separatas, etc.-De xeito 
.- -que- a cultura galega transcen

des.~ rnáis alá duns límites xeo
·gráficos e ternpora~s para que· os 

.. galegas do mundo, os que an
dan ._tras d.a sua roda pudesen 
.Coñecer e soubesen '{alorar Gali
ia, o seu pavo, os seus · costu
m~s etc, todo o que lles fixera 
Vfil que a sua terra e rnoito 'roáis 

,_.ca polbo á fein: .. , carne ao caldei
. rp e · bailes rexionais. Para todo 
· isto, ' arnosou esta bibhoteca de 
~ ~~m.ática case inteirarnente ·ga
~ega peró abeita ás corren tes · 
éientíficas e universais do seu 
;i;nomento. Velaí as incursións 
nos campos. da arqueoloxía e et
nografía extremeñas e castella-

. nas : ramos profisionais , amule
tos lunares, arracadas, estelas 

: f.unerária~. épigrafía, igrexas .. 

GuieirQ 
CULTURAL 

B~NCHO. SHEY, SEMPRE 

que xuntarnente coas galegas 
coma os rnaios, os alcumes ; o 
barallete etc. dan unha prodú
ción abundantísirna de traballos 
orixinaís, recort~s de prensa) fo~ 
tografias , cópias, etc, que . en
chen rnoitas caixas arquivado
ras . 

Cornezaba c;oa sección de 
HístóJ;ia,- indo desde á :rre-His- · 

• tória até os derradeiros proble
mas sociais da Galiza· de hoxen
dia . la 'pasando a história de Ga
liza ·de Murguía, de. Vicetto, de 
López Ferreiro, qe Otero, de Ri~
co, ·a Colección Diplomática de 
la historia de Galicia, Documén
tos de Ja Catedral de Ourense 
(do Boletín da Corni$ióri de Mo
n urnentos de. Ourense. Notas 
viejas Galicianas , de . Pérez 

· Constanti; La España Sagrada , 
do Padre Flórez;_ Los· Judíos de 
Ribadavia; Bares, de Federico 
Maciñeira;· tratados de foros, o 
G_orpus Petroglifomm Gallaecie ; 
Los petroglifos ·de Términó, de 
Ferro; Terra de Melide, Santa 
Marta de Mareiras, unha das 

-suas grandes · obras, e modelo 
de pesquereiros; Parroquia de 
Velle e outros tantos de todos os 

·historiadores que podamos irna-

.FRA!'4CISCO ESPINO 

xinaí corno . son Cuevillas, Fer
mín l3ouza Brei, Besada ou Gar
cía · Martí, Casa, Eiján Arteaga, 
Lourenzo Femandez, Angel del 
Castillo ... Daqui pasaba ás rna
térias de Artes e Xeografia que 
viñan ser un complemento do 
anterior : rnanuais de Górnez 
Moreno, de Pijoán, de Sanchez 
Cantón, · de Gaya Nuño etc. 
Obras coma 8.Historia da Santa 
Jgrexa Catedral de S9ntiago de 
Compostela , de López Ferreiro; 
Fortalezas de Lugo y Su Provin
cia de Vázquez Seijas; Catálogo 
Monumental de España ; Arqui
tectura Cristiana Españóia, · de 
Lampe re; Oalicia ·Artística, de 
Couselo Bauzas ... Obras xeográ
ficas de Otero Pedrayo, Geogra
fía General del Reino de Galicia·. 
de Carreras Candi, etc e un bon 
feixe de guías, álbumes, atlas, 
te111as monográficos e folletos . 
Na sección · de Etnqgrafía e Te-· 
mas Populares, botaba máis 
tempo pala grande cantidade de 
obras , ainda que estas fosen 
miúdas.· Ali estaban os seus ra
mos profisionais, o carro, os bai
les, a arquitectura rural.' os 
rn_aios, a pesca .. . 

Na sección literária, .fa pasan-

-pOLA·SUA 
----

CORRESPONDÉNCIA 
PASAN 

RELEVAN-TES 
)NTELECTUAIS 

GALEGOS, E 
IBÉRICOS , FROITO 

DUNHA 
COLABORACIÓ._N_D_E 

MOITOS ANOS . 
do pala~ sección de b.ibliografia, 

· ensaib, narrativa, novela, poe
sía, teatro e as f:iloloxias galega 
1 hispánica. francesa, cos seus 
resp~ctivos dicionários e axen
das. En Pedagoxía evocaba os 
seus a nos mozos de est~dante, 
de rne~tre e xa logo de inspector 
de Ensino, ao ir ollando ' obras 
que tratan temas de ensino prí
mário, de psicoloxía· infantil, de 
didáctica, de rnetodoloxía, lóxi
ca etc. Ao chegar ás pl,lblica:
cións seria.das, sen dúbida a 
secciqn máis 'valiosa e impór
tante, podíamos ir vendo aRe
vista Nós, o Boletín del Magiste-

ria de Ourense, El Maestro Ga
llegpd , o boletín da Comisión de 
Monumentos de Ow:ense, o bo~ 
letin do Museo' Arquolóxico de 
Ourense , os Cuadernos de Estu 
dos Galegas , o arqui vo da So
ciedade do Seminario , de Estu
dos Galegas, El Museo de Pon
tevedra, .Arquivo Español de 
Arte y Arqueología, a Revista de 
Dialectología y Tradiciones Pp
pulares, Revista de Estudios Jfx
tremelos, Revi,sta de Guimaraes, 
Arquivo de Beja, Revista de Et
nografía, Gaya e as típicamente 
galegaq corno Céltiga, Vieiras, 
Galicia Emigrante, Finisterre, 
Lar: Terra a Nosa, Atlántida, 
Chan, J;,ogos, Airiños Aires etc. 
Sería raro non a topar se quera· 
un número de calqueira revista ' 
galega. 

Tarnén había na biblioteca de 
Ben Cho Shey un importante 
número de xornais, xa que pu
blicara ao longo da sua prolífica 
existéncia os seus traballos na 
meirande parte dos coñecidos: 
O tia maroos da Portela, no que 
firma unha série de cantos co 
seu primeiro pseudónirno Xan 
do Fouciño ; El Noroeste, tamén 
publicando cantos, La Zarpa, 
coas crónicas de guerra envia
das ·desde Marrocos, e no que 
estrea o seudónimo de Ben Cho 
Shey; La Libertad, Galicia, La 
Voz de Ortigueira, La Región, El 
Heraldo de Galicia, El Heraldo 
Orensano, A NOSA TERRA, e 
Misión , np que soe firmar coma 
Reirnundo Antelo, a xeito de ho
menaxe á sua nai , dona Dolores 
Femandez Antelo, El Pueblo Gá
llego, Faro de Vigo, La Noche 
etc. Das más de cen cfilxas ar
quivadoras ia pasando os rnillei
ros de papeis que fara xuntando 
ao longo da sua infadigábel la
bor a pral da nasa cultura; catá
logos (os de exposicións pasan 
de cincocentos e amósarIIlos a 
evolución artística das galerías 
madrileñas principalmente, pro
gramas, prospectos, postais etc. 
Centos de traballos que !ilairan 
da sua pluma e unhas veces vi
ran a luz e outras non debido á 
censura do :momento, entre os 
que destacan Santa Marta de 
Moreira, O Barallete, Catón Ga
lega, Geografia Popular Toleda
na, ramos profesionales, A Du
cia do Frade, Heráldica Galega, 
Alcumes, As Bágoas do Esco
)ante sinxela obriña que rnoitos 
debían de ler, etc. Complemen
to. desta sección é un ben pro
visto fondo fotográfico. 

Abondosa é tarnén a sua sec
ción de correspondéncia na que 
vernos pasar os nornes rnáis sig
nüicativos da intelectualidade 
galega, hispana e.lusitana, froito 
dunha colaboura científica ao 
long.o dos anos. Esta é a razón 
de qu~ rnoita da sua bibliografía 
cante con dedicatórias autógra
fas . 

Asi, rnáis ou menos remataba · 
o seu silencioso percorrido, Pero 
o día 5 el xa non ' se a topaba ali. 
Somente estaba o que el sabia 
dabondo e de habia ben_ tempo: 
o conxunto do que fara o seu es
tudo. á sua investigacióp, do 
que escrebera e lera, de todo 
aquilo que arnou para ben e ser
vizs> dos dernais . Andaba polos 
montes paseando polas corre- · 
doiras, . esculcando. p~nedos e 
ruinás de rn9uros; polos adras 
da igrexas, entre os carrizos dos 
muiños ,. nas rornarias da · sua 
xente ; estabci na sva terra en 
compaña da sua dona. Coma 
sempre. o 

Francisco Espino é historiador e encargou
se do arrauxo ·da Biblioteca de Ben Cho 
Sh~y na Deputación de Ourense' 
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Um buraco , 
en Sarn Marcos 

A familia 
Ettore Scola é un cineasta cun
ha rara habelenza, facer . que 
toda · a acción nbn traspase os 
muros dun . espácio · e poréru 
transcorran cantidade de cau
sas, -anos , etc .. sen que nen por 
un momento se teña a impre
sión de que a acción acorre en
tre catro paredes. _Xa o demos
tl'ou con "O Baile" e agora cori 
"A'familia" cuxá história 'traris
corre nada ·menos ·que en 80 
anos, os que van do 1906 até 
1986. ' 

Crónica familiar, na que se 
poden ver os ·avatares da vida , 
non dunha família, porque é 
rnáis amplo e-poderian ser todas . 
as farnílias, Nenós que medran, · 
namóranse' yan' vol tan' amores 
que ' poderian.ser e nunca forón 
r~alidaqe, , pero serafIO sem'.pr_!?. 

Xentes boas, xentes COf1 mala 

uv~ :,.. rupturas , reencontras , 
mais , pais, avós , veñen, van. 
marren. outros chegan e a roda 

· segue. Real , con "saber facer" 
abando, cun.bon guión, cos me
llares actores que · poderian 
·achar. 

Os americanos terán a técni
ca , pero "arte" o que se di 
"Arte" en cine, hoxe no 1988, é 
para os· italianos . 

Chapeau por Scola , realmente 
boa, non a perda. D 

M.ESTRADA 
A familia Fr.áncia-Itália , 1987. Director: 
Enore Scola Interp.: Vinorio Gasrnan, 
Stefania Sand relli , Fanny Ardant. 

Alg9 máis do 
mesrr_ro 
Í\ xél c lás ica Cwnbio 76 e nos 
últimos élnos Tiempo ve n su 
mélrse agora unhél nova revi s L~1 

6SLélL81 d e. élC LU é.1 lidéicle polí t iCél. 
Tribuna esLá di rix ida polo ex-di · 
recLor de Tiempo. Jul iél n L fl go. 
q uen adema is é un clo~ pri nci · 
pél is élCCionis LéJs, en compé1ñj<1 
dun dos ediLores de Seuwrw 

Se E/ ·G/obo non resposLou é10 
qu ~ dela se espernbé1. Tnb lff)il 
ven supor un rn él l reñ1edo de 
Tiempo . en Lodos os aspectos . 
Cabe pergunLm!'>8 que veñen é.1 
élporLm él unhél nové1 revi sLél co'
lumnisLm; Lan - repHL :1.ivos B P.X · 

primicias como Lui :,; clel Olmo. 
. fi'erñén1clo Oneg él' e ~c . Out.ro Léln 
Lo se pode dicer de enfoques. 
apresenLélción e é1e m<1is. · · 

: Un grnn f;1c l.or clR poclRr corno. 
é a public id¡1cle engé1cl1clo ,él 
unhél , cménciél alm rnm1Le de 
ideas novus B proxec t.os que 
oíerecer ·é1 1m.irxe e.lb 'ch<~ iro lrnbi· 
Luéll él iníorrrwción oíidosé1 ven 
dar n un pm10rurm1 escler0Lizc1clo 
que os leiLores percP. b<~ n cé1Cl é1 

Guieiro·· 
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il·I~ !.!'.@í¡111!i11ilíifi!1 
Baleas e baleas 
Luísa Castro, aos seus 22 anos, 
tira do prelo. o seu prirneiro livro 
en gal ego: Baleas e Baleas, co 
que · quedou finalista do Prémio 
Esquib $7. Se .a -sua entrada na 
poesia E¡!n español foi recebida ·· 
de xeito contraditório,_ para lins 
ben, para outros non tanto, con 
este prfmeiro volurne en g_alego 
temernos pase outro tanto. E te
rnemo-lo por várias razóns das 
que a poesia de I.uisa Castro 
non é culpável. Culpável s~ria 
mais ben a monotonia en que se 
está a mover a poesía -galega, 
fóra excepcións. E digo que 
pode ser rece}Jido c0ntraditoria
mente porque para muitos esta
remos p-erante un 1ivro diferente 
(certo, é-o, pero non sempre 
para ben), perante Un.ha voz non 
madura pero que promete; pe
rante unha voz non monocorde, 
etcétera: várias e -poderosas .ra
zóns , en verdade. N,lais compre 
ler afinadamente para non caír 
nestas apreciacións que -de pri
meiras- son ben ce¡:tas . 

De prirneiras o poemário de 
Luísa Castro é diferente ao que 
se estila ultirnarñ.ente na maio
·ria da poesia galega: verso livre 
frente a unha rigorosísirna pro
sódia que fai que muitos exercí
cios que ~stamos a ler parezan
nos nadas vellos : azarosas aso
ciacións que os nasos poetas 
non usan por medo a ver lixados 
os .seus versos ("A area é estrei
ta e o meu león préferido coptp.-
me mentiras", etc.); uso dun lé-

. ... xico non poético, Luísa .Castro 
usa das pal~vras do cada dia; 
irania e auto-irania, iso que non 
se usa case nada na poesia ga
lega actual : "-As monxas rnán
danme ler a·s turas porqur son · 
buena e teño cara de buena,tloi
riüa, asi", "nunca estiven debai

.xo dun home, marpá", "Ah! di-
xen eu. son a filia da hora do b9-
. ca.dillo", e máis; uso de imaxes 
"modernas": "Os beixos temero
sos dos rapaces da cidade I sa
bían a gasoil, napolitanas I .e 
medo". E, aparte de todq istO, 

· tan chamativo, . l;,.uísa Castro 
poe:q:ia, c0mpón ou escr.eve so'
bre causas cotiás (suas) ou so
bre recórdos, cada poema con
tén unha anédota, polo que en 
tempos de· puro valeiro verbal o . 
leitor vai-no agradecer. E por iso 
dice_mos que pode ser · recebido 

. con fagos o presente poemár:io. 
Mais se contén todo' iso que 

dixemos. Se Baleas e Baleas 
pode ser considerado un livro 
orixinal dentro da actual poesia 
galega, non é un livro consegui'" 
do por parte nengunha. É un 
poe.mário onde non hai o máis.· 
mínimo sentido de ·. construción 

ve". rn~1is . .D; 
poemática , os p0emas pode 
misturar-se, entrecruzar- se, 
crucillar-se, pór versos du.ns 

poemas neutros e vice-versa ·e 
outros pasatempos máis, e non 
acontece · absolutamente nada: 
os poemas quedan corno esta
ban. .(\qui non existe rigor poé
tico de ningunha clase: nen de · 
visión, nen de expresión: Aqui 
hai, iso si, un "bomto" exercíci0 
lúdico, gr_acioso, . ás veces hu
morístico, ·sempre irónico e ..,-
sobretodo- muita inocéncia e 
candura que poden engaiolar fa
eilmente ao leitor cansó xa de
tanto valeiro verbal. Pe'ro a ino
céncia e a candi;ua (a irania e o 
humor) non chegan para susten
tar este poemário, no que faltan 
outras causas que demanaa 'a 
poesia : coñecirpento, ' constru- r 

ción, ritmo: os E,O_emas podian 
ir tpnto en prosa e.orno en verso , 
pois aparte da falta total de pro
sódia ~ue en si nen é mao 
nen bon- o ritmo está comple
tamente ausente. e cando ~s ye- . 
ces se consegue, mui poucas, 
tememos que fqi por puro aca
so. 
' Baleas e Baleas contado, é 

un livro' qUe merece ler~ se. S9-
qretodo polo que ten de diferen
te en relación coa . poesia que 
nos arrodea, qu,e rios choe, pero 
por poucas causas máis. Espe
remos que en próximas entre
gas Luísa Castr.o sexa máis rigo
rosa na construción dos seus 
poemas (e para iso non falta que · 
abandone o seu ludismo; que 
·non debe esquecé-lo), pois se 
ben · o seu. mund_p pode engaio
lar-nos, a expresión dese mundo 
é tan ' pobre -poeticamente ta
lando-- que pareceria que xa ti
vésemos lido o livro outras ve·
ces e é que o mundo da poeta é 
un mundo muitas Veces poeti-

. za do ou , narrado e . só P<?deria _ 
ter-se salvado mercé á palavra . 
poética, aqui é onde falla Luísa 
Castrd2¡. , O 

X.G.G. 

-1) Col. Esquio de Poesia nº xxxt b . O Fe-
rrnl . 1988, 86 páx. _ 
Z) Pode. o Jeitor curioso e que .teña tem
po, comparar-os mundos , e as "posicións" 
dos poetas; dé Lufsa Castro neste poem¡3.
rio e os livros Ana Maria Moix: Baladas 
del dulce Jim, No time flowers , e· Ese chi- . 
co pelirrojo a quien veo cada día, salvan
do as distáncias. claro; desta maneira po
derá decatar·se qÚe certos exercícios ne· . 
cesitan de máis rigor . pois doutra manei
ra non chegan nen a interesantes e po
den quedar .só. como o presente, en "gra
ciosos". 

Fábulas 
recontadas na:· 
noite 

· 'As fábulas a.qui reunidas e ·re
escritas pertencem ao Povo'. 
Con ·estas palavras, que recollen 
.o recoñecimento á ~ultura p_op~
lar angolana de expresión oral e 
ao tempo unha própria .identifi
cación do autor co proceso revo
lucionário vangardado polo 
MPLAº¡· Fernando Costa Andra
de prologa o seu livro Lenha 
Seca. Fábulas recontadas na 
noite<2>. O autor ~inala ade,mais 
que escqito~ versións _ diferen~ 
ciadas. de guerrilheiros e que as 

· ~ mesmas fábulas non permiten . 
· unha narración~ definitiva.-·oes-
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de o Loba, até a Tartaruga, rapo
sas, elefantes, sapos ... , uriha 
ampla repreentación de animais
proptagonizari as treze fábulas e · 
somentes en . duas delas 
xurde o homem_ dunha maneira 
tlireita. c;::umpre . pois sobexa
mente cos- arquetipos fabulários 
de antiga tradicion. na literatura 
de· Oriente ou..-Ocidente, sendo 
relatos curtos' de cativos .funda
mentos, mesmo de pouco crédi-· 
to, c0n animais personificados e 
que concluen cunha ensinanza 
de respostas morais. Costa An
drade lavra as mesmas tenas 
onde o grego Esopo sentou os 
cimentos de"finitórios desa ha-· 
beléncia de artellar históiias . E 
non faltan tampouco os elemeri-. 
tos de crítica á sociedade que 
se lle engadiron nos anos da 
Ilustración e polos que se xera
ron procesos diante da Inquisi
ción represora . . As voz es que 
apresenta o autor de arestora 
afondan nesa crítica desde unha 

· perspectiva fondamente revolu
donária, no contexto dun povo 
angolano en luita pola sµa inde
pendéncia. Dé xeito que a mo
ralina traca-se en consello e ad-

. verténc'ici arredor do compromi
so das carnadas populares coa 
liberta~ao. E vélai senóo o re
mate da .primeira fabula (O 
Leao e a Lebre) .. . a luta para 
nao cair nas maos _dos outros. 
Os mais velhos charpan a isso 
independéncia .. .. 

Son, relatos-que enchen e go
rentan o pacta! de mozos de cal
quer idade en calquer país ' ou 

· época, por mais qúe no livro se
xan os 'velhos lutadores quen 
narran escoitados polos piop.ei
ros. · Aprendemos que os cans 
cometerán traiduna cos lobos 
cando se submeterón inteira
mente ao home e dai sacamas 
a corresporidente ensinanza 
(disse ao termiriar: -Tarnbém na 
vida, tarnbém os homens ... ) Sa
bemos~ de como o galo passou a 
ser inirnigo da raposa, Q.e por
que o león sinte medo do home, 
como o sapo demostrou dedian
te do león que a razao tern mais 
fon;:a que a própria for9a. Coñe
cemos o 'galo que enganou á ra-

. posa do mesmo xeito -que os 
p1oneiros venceron contra forzas 
moito mais· poderosas . Soube-

.. mos dun elefante que chegou a 
ser o cabalo dun sapo. De co_mo 
a raposa engana á perdiz e 
aprendernos que há sempre ini
migos que se fazern de ·amtgos 
é se aproveitam. De como o 

· Pássaro de Mel vingou das abe
llas, ~também - üs capitalistas

, proceden assim com os pavos, 
tazern empréstirnos e vao su
gando as riqueza.s'. E ·o povo 

· deve ser como o gato, vixiante 
dediante do leopardo, pois 'essa 
é a história do imperialismo que ' 
se camufla, finge ser amigo para 
trair os que lhe abrem as por- _
tas'. 

En resumo, treze fábwas que 
nos achegan ªº? costumes an
golanos, a un póvo irmán, inda 

· que diferenciado. do que nos 
arrecian moitas fronteiras inexis
' tentes, . a . barreira económica 

· (Norte-Sul), .a: barreira só~io-po
lític? (capitalismo-socialismo), a 
barreira. cultural fomentada. des
de as nasas próprias institu
cións. Os relatos son comple
mentados con oito láminas que . 
ilustran esceas dos textos . Lo
nxe do estilismo que aportou ao 
xénero La · Fontain.e no XVIII 
aqui son as vozes do pavo riá 
complicidade do Jume aon'de se 

· achega as enanzas a saber de 
mund_os descoñecidos escoitan
do as fábulas recontadas na noi
te . O 

MIRO VILLÁR .. 

(1) ·Moviment~ Popular de Liberta9ao 
de Angola. dirixido polo intelectual e poe
ta Agostinho Neto, ~Jeito presidente ria 
proclama ·da independéncia no 1975. 

:,_ .. (2)Colec!t.ªº )/o?es qo Mu_ndo. _Liv!ar'a 
Sá da Costa Editora, 1986. Lisboa. 



18-ANOSATERRA 
N ~~41 - 12 MAIO DO 19.88 

/ 

J 

ALMA DORMIDA 

A TRINIDADE DE LUMBIER 

ANTONCIÑO 



/ 

Para incluir informa
cións na .AXEND.Á cha
me ao· teléfono · 
(986) 43 38 86 • 

CONVOCATORIAS 

• Concurso 
Literário 
"Sementeira··· 

Para conmemorar o 17' de 
Maio, Día das Letras Gale
gas , a Agrupación Cultural 
Sementeira de Viveiro con
voca un concurso literário 
para nen os · e mozos que se 
rexirá palas seguintes, 

BASES : 

1n.- O tema será libre . 
, 2". - Os.traballos poderán 

apresentarse en calquera 
das seguintes modalidades: 
a) Poesia ; b) Narración. 
, 3ª. - Estabeleceranse tres 

categorías: a) Para nenas de 
ciclo meio de E.X.B.; b) Para 
mozos de ciclo superior de 
E.X.B.; c) Para mozos de 
B.U.P. e F.P. 

4". - Os traballos envia
ranse á A.C . Sementeira 
(Apartado 62, Viveuo) indi
cando no sobre o nome e 
apelidos do autor, a idade, ·a 
enderezo e o centro escolar 
onde cursa estudos. Os tra
ballos apresentados a este 
cocurso ficarán á disposi
·c1ón de Sementeua, que po
derá publicalos se o conside
ra oportuno 

5".- Os traballos terán de 
ser entregados antes do 25 
de Maio de 1988. 

6ª.- O xurado darase a 
coñecer oportunamente e 
emitirá o seu fallo o dia 29 
de Maio. 

7ª.- Os prém1os nas dis
tintas modalidades consisti
rán nun lote de libros gale
gas e diploma. O acto de en
trega dos prérnios terá lugar 
o dla 31 de Maio , ás 7,30 da 
tarde na Bililioteca Mt:mici
pal de Viveiro. 

Este acto serverá de ho
menaxe da A.C. Sementella 
ao poeta víverense recente
mente fmado Anton Novo 
Teixeuo, gañador en vánas 
ocas1ons deste cert<.pne 

• Cuarteto de 
Archie ~S:tie.ep 

_ No ·Teatro R:ivoli, no Porto, 
dia 14 de Maio de 1988, pe- · 
las 22.80 horas com Archie 
Shepp no palco 1 em saxofo
ne tenor, e 'tendo a seu lado 
ainda Horace Parlan 'no Pia
no, Gerry 'Eastman no con
trabaixo e Steve MacCraven 
na batería . O enéonW-6, irre
cuss'ável, seja a que pretexto 
fór porque quando se apre
senta perante nós um músi
co como Archie Shepp a 
única coisa a fazer é dizer 
presente! . 

Este concerto de Archie 
Shepp no P0Tto é .produzido 
pela "Sójazz" e se~á· organi
zado pela "MC-Mundo da 

. Cangao", ainda e sempre na 
vanguarda do apoio, promo-
9ao e divulga9ao da música 
de qualidade, que nao podia 
cjeixar de estar presente em 
mais este-concerto ·de nivel 
indiscutível. 

• Sesións do 
Cine Club de 
Pontevedra. 

Con sesións abertas para os 
sócios durante os meses de 
Maio, Xuño e Xullo comple
taranse dous ciclos sobre 
Cine Mudo e Cine Soviético. 
Para as datas imediatas es
tán previstas : "Antoloxia do 
cirle ' mudo alemán" (17 de 
Maio); "Xardin de Infánéia" 
(22 de Maio) . " A folga" (26 
de 'Maio.). . 

Máis información no telé
fono (986) 85 95 84. 

• ID Xuntanza 
de gaiteiros do 
País en Trives 

Día 15 de Maio de -1988, ás 
6 da tardiña in memoriam 
aos "TRINTAS" de Trives, 
organizado po1a Escala Pro
vincial de Gaitas da Excma. 
Deputac1ón Provincial de 
Ourense- en colaboración co 
Concello de Trives. 

ACTUAN 
Banda de Gaitas "Simón 

Varela" de Asados-Riarixo 
(8oruña) . Director , Xosé Ro
mero Suárez. 

Moxenas de Vigo (Gaitei
ro Sohsta) . 

Axe·ndA, 
_ GcuLTURA~ 

"Os Garceiras de Melide" 
(Grupo tradicional de Gaitei
ros) Coruña. 

"Os Rosales de Rianxo" 
(Grupo tradicional de Gaitas 
e cantareira). 

Grupo de Gaitas da Agru
pación de Danzas "Castro 
Floxo". 

Cantigas -. e Agarimos 
(Agrupación de Danzas Po
pulares de Sántiage de Com-
postela). - · 

Banda de Gaitas · da Exc-

PUBLICACIONS 

• Anuário da ·Ge:µta 
A Escala Provincial de Gai
tas da Deputación de Ouren
se ven de editar o segundo 
número desta publicación 
con información especializa
da P.ªra o~ amantes do naso 
máis característico instru
mento musical. Traballos de 
Xosé Luis Foxo, Alejandro · 
Cadarso, Luis F. Guitián e 
Manuel Garrido e unha am
pla cantidade de irlforma
cjóns entre as que se inclue 
un traballo sobre o grupo 
''Os Trinta de Tri\'.es" a quen 
este ano se adica a m Xun-

, tanza de Gaiteiros do País o 
vindeiro 15 -de Maio. 

ma. Deputación Provincial 
de Ourense , DiÍector , Xosé 
Lois Foxo. 

• Xoma<;ias s0bre 
. Maio do 68 

Organizados. pala Mocedade 
Comunista Revolucionária, 
van ter luga,r tres actos.sobre 
os sucesos de Maio do 68, 
enmarcados nUilh.a campaña 
baixo o lema. "De;;"te lado da 
Barricada". · 

O día 19 unha- mesa re
donda "A xeñeración.:do 68 
na Galiza'" GOa intervención 
de Camilo ·Ñagueíra, . Xosé 
Manuel Befras -e Francisco 
C::arballo. O vemes 20 "O 
Maio do 68 no estado espa
ñol:' para os que están convi
dados · José Gutiérrez Alva
rez (LCR), .AJ.varez Dorronso
ro (MC), Enrique Curie! 
(PCE) e Alfonso Guerra 
(PSOE).O sábado 21 unha 
charla colóquio que se con
verterá no acto central da 
semana coa preséncia dun 
protagonistas de excepción, 
o trostquista franpés Alain 
Krivine ao .,que aocmpañará 
na mésa Natália Castro Vi
lalta (JCR) 

Os actos ás 20 h . no Audi
tório do Concello vigués. 

Edicíóns Xerais de GaliCia___ .. -·· 
Novidades Primavera $8 

NOVELA/NARRATIVA 
Catro nóvelas sentimentais, 
de Ramiro Ponte 
O misterio do barco perdido, 
de Carlos G. Reigosa 

CLÁSICOS GALEGOS 
. Pe das Burgas, 
'deFrancisco A. deNóvoa 
(Edición de Valentín Arias; 
prólogo de X. L. Méndez Fen;ín) 

POESÍA 
Pasa un segredo, 
de Ramiro Ponte 

TEATRO 
Os libros do Centro Dramátjco Galego· 
Xogos_ de damas, · 
de Anxo R. Ballesteros. 

Colección XABARÍN 
O gran Meaulnes · 
de Alain-Fournier 
(Traducción de Camino Noia) 

Serie MITOLOXÍAS . · 
Reís, deuses e espiritos da 
mitoloxia africana, · 
de Jan_Knappert. 
(Traducción de M. Monteagudo e 
Gudrun Pestke) 

ANTROPOLOXÍA 
La medicina mágica 
(Hipócrates), 
de X-osé R. Mariño Ferro 

XERAIS UNIVERSITARIA 
A mentalidade xustideira 
dos irmandiños, 
de Carlos Barros 

CRUCIGRAMA 
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TATE 

Horizontais: 1-Bater con maza.'Froito da a~oreira . 2-Exttemida
des das aves. Que padece dor. Marchar. 3-Causa a morte.- Voz de 
mando militar. Garde silencio .- 4- Vocal. Relativos ó mundo dos so
ños. Cincoenta. 5--Contracción gramatical. :Porción graduada dunha 
cousa. Ouere. '6-Substancia segregada polas abellas. Boleto. 7-
Contracción gramatical. Inchazons. Deu exipcio. 8~Plantígrado . Bó-

.veda celeste. Primoxénito de Noé. 9-Consoante.· Sistema feudal de · 
dependencia. Cero. 10-Pais dos pais. Río italiano. Existías. 11-Re
gala. Barra para asegurá-las portas .. Sodio . 12-Poñe-la vista sobre 
algo. Partículas granulosas minerais. 

Verticais: 1-Sepulcro prehistóric.o. Articulación do brazo. 2~ 
Asideiro. Baleiros . Depresión entre montañas. 3- Consoante. Expul
sión viqlenta de aire do peito. Ernbrións d~ certos animáis. Consoail
te . 4"-Home deixado. Nota musical. Pau da lanza . &-Letra <lo alfabe
to grego. Tempos transcurridos nas persoas. Consoante dobre . 6-
Pouco espe·so,. Marcha. interrompida . 7-Membrana do globo ocular. 
Planta con froito elipsodial .. O;-- Prefixo que inicia movemente. Fará 
engordar a un animal. Interxección ·negativa . 9- Líquido viscoso que 
segregan os fuciños . Artigo, plural . Caer unha xeada. 10-Vocal. Tos
tan. Existir . Vocal. 11---:Glándula que filtra o sangue. Habite. A nai 
de María. 12-=-Besexo. ansia. Pos á vista. 

Solución ao á~t~rior: Horizontais: 1) Xesta~Velero 2) Une
Otan- Mes 3) G-Lóstrego-A 4) Opón-Eo-Arar 5) Se- Dornas
Ci 6) Crego--Cereo 7) Laiar-Tesón 8) Ora-Olas- Mos 9) U-Dese
cas~-E 10) ~:uas-Do-Iota 11 ) Ar-Alanca~Er 12) Lousas--:- Alana. 

ANUNCIOS DE BALDE . 
Vendo cámara · rcliex Yashlca: 
FX-1 .. Tfno (981) 26 24 87. Per
guntar por Luis . 

Ecolóxica da Galiza (ADEGA) 
~tan levando adiante unha ini
ciativa culturaJ, ecolóxica e pe
dagóxica · consfstente na cons
trución _dun Arboreto Munici
pal que: veña a mellorar a situa
ción actual de degradación do 

A todos aqueles que serviron no 
Isabel a Católica da quinta 
do 52 na Coruña. O cabo Cau
to, daquela época, convécaos a 
facer unha xuntanza de . írman-· 
dade. Todos aqueles que lem
bredes aquela época e queirades · 

· Parq:ue de Castrelos en Vigo. 

_ xuntarvos un dia a vonvir, pode
des. parvos en contacto comigo. , 
O meu enderezo é: Xosé Lois 
Veiga Cauto, Rua Mallorca·7, S/ 
Ati-co. 43001 TARRAGONA. 
Tlfno. 21 47 67. 

A sociedade ecoloxista ERV A e 
a Asociación para a Defensa 

... 
* * * * '* ,.. .. 
* * *' 
* 
A 
r 

·Actualmente estase divulgan- . 
do esta iniqiativa entre todo tipo 
de sociedades do concello . Ain
da que se con.ta xa con adesión~ 
para este proxecto, topdas aque
las persoas ou asocia'cións -que 
desexen apóiar ou aportar idéas 
para a construción do Arbo~eto 
Municipal, pregámoslle que nos 
escreban a: 
ADEGA-Vigo Apartado 920 -
36208 VIGO 

·* * ·• 
* * * * * * V EN E DESCUBRE * U~HA MOYA AVENTURA EN 
... 

.Joj .A 
·IALLARIZI r 

L. ---TLF. (986) 43 36 24 ----·-E SOLICITE _. 

·AS NOSAS TARIFAS 

PUBLlc'iTÁRIAS 

A.ROSA_ !IBll 
. PERIODICO GALEGO SEMANAL 

-------·-----... -
1111111111111111i111111111i: 
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TRES EN RAIA ,-IDEAS 
-.•\ . . ./ , . \ 

JA HISTÓRIA RECONVERTIDA-
. ' . ~ . ' 

.-. '. • J • • 

~SELMO LÓPEZ CARREIRA 

P. .arecia_ esgotado o discur~o históri
co. Tras· longas e fecundos anos . 
de inv_estigación xa ·todo o .noso 

pasado estaba coerentemente descoberto 
e os profisionáis da rilatéria agardaban no 
paro a que pasase algun tempo que des
pois pudese ser á sua vez analisado. Mais 
cando semellaba que todo estab¡:¡ dito, 
unha série de recentes descobrimentos 
despertannos . brutalmente -do letargo ~ 
obrígannos a reconverter toda a H1stória 
·de cabo a raoo. Pode-se afimar que nos 
últimos anos asistimos á revolución co
pernicana. desta ciéncia social, que até 
agora estaba pen<;>sameote volta ao revés, 
como a dialéctica de. Hegel; .e nós sen nos 
dar conta. · · . 

Xa eu niesnio levaba algun tempo ma
durando a presentación en público de cer-· 
tas reyelacións desmitificad_oras, pero · o 
inesperado das novas teses inclinábame 
a sér prudente e calar de momento verda
des (por certo moitas xa sabidas) comó a· 
de que Calígula tora un emperador piado
so, que Nerón non iluminaba 11oma- con 

.-faGhos humanos (a causa-do cheir:o), que 
Pepe Botella só bebía gaseosa ou que 
Godoy si, é certo que se deitaba coa rai
ña, p~ro usaba pres"ervativos (co que o 
asunto perde gravidade). 

Sen ·embargo os últ.imos ·avances da 
História, producidos fundamenfalniente 
no grilón débil; Galiza, privan xa ao ante
rior de calquer interés en canto. ao anova-

• mento metodolóxico e o seu atrevimento 
fai necesária unha revisión en corixunto de 
todo o que aqui se viña pensando. 

Conste que o proceso non é exclusiva
mente. galega, senón que ~e . trata dunha 
tendéncia de alcance mundial. Sen ir máis 
lonxe, hai uns dias que a inefábel TVE 'ílen 
dé recupera( a esquecida verdade de que 
a Armada 1 nvencíbel foi dispersada e 
afundida, non polos ingleses (faltaba 
máis!), senón polo vento, traicioneiro v.en- · 
to que só soplaba en contra das .naos do 
lmpério e favorecía ás da pérfida Albión. 

Basando-me eu en diversos dados qúe 
a prensa e outros ·meios rigorosos puxe
ron ao noso alcance, vou estabelecer a 
continuación a cabal i11terpretación dos 
máis importantes momentos do noso glo
rioso pas;:ido e mesmo dci' presente; o fu
turo luminoso de progres9 e benestar dei
xo-o para os br.illantes sociólogos e eco-
nomistas_ de que disfruta o ·noso guvérno .. 

As nosas raíces remotas están por fin 
ac.laradas despois de aquel estéril debate 
sobre a importáncia dos celtás na confor
mación do noso povo: nen moito nen pou
co, nada. Precisamente _Galiza é o lugar 
de Ocidente a onde non chegaron (a que 
ian vir a:qui? de turismó?f Daí que a estru
·tura agrária galega sexa tan .s~mellante á 
sahariana; en tanto que a andaluza (lugar 
de asentamento celta) nos recorde tanto 
á irlandesa. · 

BANDA DESEÑADft: 

· CAt(TO~ A~ OOTACllA 
,1\ NATU~ZA ·~AQ.A 
FA~Ea.. ~TA ílZAiA ? 

Nós, iniciando ben cedo-. unha ímparábel 
. tradición de vencedores, non só non to
mos invaaidos por eses c~ntroeuropeus , 
senón que, · moi ao contrário, houbemos 
de mandar para alá a un tillo de Breogán 
a ensinar-lles a tpcar a gaita e ese naso 
paso ficou sjnalado en nemes como Gall
way, Gales, Gália ou Galá_cia. E mesmo a 
Galitzia polaca: os polacos son tan católi 
cos porque destenden ·dos galegas. · 

En canto aos castros, son construcións 
moi recentes, feítas por Cuevillas coa axu-· 
da dos seus amigos da Xe.ración Nós can
do saían de· excursión, resultado esquizo
frénico da sua. necesidade de inventzr pa
rentescos coa Europa ária. Para isa utili
zaban preferentemente as pedras-uos mi
lladoiros. 

No Monte Medúlio gañamos, asi é. O 
plantexamento do. episódio están contun
dentemente publicado e pouco. máis hai 
que dicer. Apenas que na· sua fuxida os 
romanos- fixeron o Montefurado e nunca 
máis ousaron vólver. Xa era hora de des
mitificar! Non houbo romanos na Galiza. 

. A Nasa Terra non foi c0lónia nen daquela! 
Nqs 'somo.s os que somos desde que 

somos. Non vimos nen irnos a nengures. 
... Despois forxamos España e inventa-

mos Portugal. .. · 
O primeiro foi poste ao .descoberto nun 

libro publicado en 1970: ,Galiza, ademais 
de_ non ter sido nunca separatista, foi a 
verdadeira artífice ,da uni9ade do lmpério, . 
tarefa na -que houbo de aplicar todas as · 
suas enerxias para facer frente aos inten
tos disgregadores de Castela ao longo da 
ldade Média. · ·· 

O de Portugal, foi un ·penalty lamentá
bel, culpa de Xelmírez por non tomar as 

· precaucións del5idas . . Daí que logo o en
tendimento ·tora s~mpre tan difícil. Enfin, 
agora que xa está criadiño non ríos queda 
senón aceitá-Ao e recoñecer a ·paternida
de. O malo é que el responde coa indife
réncia. · 

Contodo, o descobrimento q1,1e a min 
máis me impresiounou fói o recentísimo 
da vitória irmandiña que algunha prensa 
ven de anunciar como merece a actualida
de da nova. Os irmandiños venceron e 
.esta é .a clave que nos permite .Por . fin 
comprender o futuro · radiante- do noso 
país. Dese triunfo popülar é de onde se 
deriva, precisamente, ·a prosperidade da 
Gal iza. · 
. Liperados do xugo feudal, os labregos 
galegos·puderon por fin iniciar, sen cargas 
tributárias, , un_ tipo de explotación moder
na, · que deu lugar ao actual benestar e ele
vado nível de .vida .donoso agro. 

A burguesía foi entón quen de articular 
o primeiro mercado capitalista do mundo, 
est~eitamos os lazos comerciais co Medi
terráneo e co Norte da Europa, sobre a 
base da próspera indústrial textil e a pro-
dución vinícola e pesqueira. · 

A irresistíbel expansión, que só se podia 
manter coa ampliación de· mercados e o 
aceso directo aos produtos básicos (ouro, · 
escravos, espécias, etc.), unida á nosa es
tratéxica situación atlántica, culminou coa 
descoberta de América, culminada polo . 
noso paisano, o intrépido almirante Colón, 
galego "como todo o mundo" (natural de 
Vigo, da rua do seu nom·e). 

Tamén o triunfo irmandiño ten as suas 
raíces na longa e ininterrumpida tradición 
democrática da Galiza, que se mantén 
desde aqueles tempos_ e se asenta na es
trutura asambleária dos Concellos e lr
mand_ades. Un~a vez no poder or irmandi
ños .constituiron a primeira Xunta da Gali
za . e Parlamento Autónomo. Todo vai so
bre rodas desde aquela. 

Por iso cando se personaron os france
ses de Napoleón Jles dimos co cañón de 
pau: que nos ian "ensinar os gabachos de 
democrácia? O pavo venceu de nqvo, co 
bispo de Ourense á sua cabeza e acla
mando as lenes cadeas de Fernando VII. 

O que aconteceu no 36 moita xente o 
sabe pero ninguén· o interpreta axeitada
mente. Aquí non houbo guerra, con efeito, 
pero porque o golpe fascista fracasou na 
'Galiza. Tamén a história oficial dé España 
o terxiversa, pero asi foi.· Entre outras cou
sas porque o próprio Franco, como bon 
galega, era proclive ao galeguismo e logo 
de ter desprazado aos sectores de es
querdas amañou un governo na sombra 
con R. Piñeiro e G. Sabell. Daí que logo 
nada cambiase na Galiza, ·como todo o 
mundo acertadamente observa. 

E agora,· seguindo 'esta mesma liña his
tórica que aparece ante nós grácias aos 
recentes descobrlmentos, tamén é per
ceptíbel que o país continua avanzando. 
Galiza en marcha, cara á sociedade do 
bel')estar e a riqueza. Mantendo este rigor 
e análise ninguén pode dubidar da nosa 
fácH vitória no mundo da competéncia 
r,ieo- capitalista. 

Galiza S.A. está á volta da esquina. O 

· MANEL 

AMÍMO, (jt( Mtl-1..Ó~ 
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O MEU MAIO 
0068 
MANUEL RIVAS 

• Como esquecer aquel Malo 
~ do 68? Coñecina na verbena 
U da estación . Eu era un enano 

pipiolo . O meu eran as casetas de 
t iro ao blanco, os coches de cho
que, os primeiros cel tas. E gestaba 

· ver peleas entre os de Korea e os 
de Katanga, nemes fortes de simula
ción de vivencias sindicadas. Velas 
de lonxe, claro. 

Pero aquel dia de Maio do 68 des
cubrin que nos adentros do home 
hai un extrano formígueiro dormido. 
Miles de forrnigas ao axexo no cora
zón das células , deixándose levar 
polos rios do sangue, invernando 
nos recunchos máis fondos da pel. 
Ocorre que as formigas de antenas 
inquedantes espertan ao unísono e 
revoluciónanse. E sucede o que me 
sucedeu a min. Que se encende o 
rosto. Que brillan os ollas, e que 
un~a mestura fermosa de alegria e 
anguria leva as mans á total deso
rientacióR . ¿Rascarse a. cabeza? 
¿Procurar un lixo nos olios? ¿Leva
las aos petos? ¿Encender outro 
inexperto pitillo? 

E, sobretodo, moito mirar. Mirar 
de·esguello, á meia volta, ao descui
do, por sorpresa, mirar sen mirar. E 
logo falarlle. ¿Falarlle? Quita de aí , 
chalao. Mide as tuas forzas , enano, 
tatexo, mocoso. Chegas ali , diante 
dela, e seguro que non abres a 
boca, seguro que se che -dobran as 
pernas· coma vimbios, seguro que te 
manda coa tua mamá. Pero, rediós, 
canta formiga dentro do carpo. ¿Ou 
será hipo? 

. Foi por Maio do 68 porque ese 
era tempo de verbena na .estación. 
A primeira verbena antes do verán. 
Nunca esquecerei aquela moza que 

· me namorou de nena, porque xa se 
sabe que as nenas medran antes ca 
nós. E xa, para sempre , serán algo 
máis ca nós. O 

O pasado 30 de Abril a TVG 
.emitiu o filme norte-ameriGano 
titulado "Un home sen estrela". 

o tema era o seguinte: un vaqueiro vai 
traballar a un rancho, ,0n9e o capataz 
está en desacordq coa nova proprietá
ria. Ela insiste er.i permitir que o seu re
baño ande ceibo polos prados· que o 
viciño necesita para o seu gando". 

Decátanse de que o proble_ma duri · 
rego ou .dun balado serviu a Hollywood 
para construir un ~énero cinematográ
fico no que se salienta a epopeia da 
socieade norte-americana, nun mo
mento no que esta era fundamental
mente rural? 

.Na Galiza rural tarnén hai mortos a 
causa de problemas semellantes, pero 
.como a. nosa histórica está feita polos 
demais, ternos que mortificarnos pen
sando que ~omos· uns· brutos e un~';"' .. 
atrasados. Ai' se Kirk Dquglas Sf;l A 
mase Pepe Seoane! · ,~'\ 

.1 




