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A PRIVATIZACIÓN DOS SERVÍCIOS PÚBLICOS 

DA TELEMÁTICA AOS CEMITÉRIOS: 
TODO POLO LUCRO 

;¡---

O interés dos usuários- públicos, nunca ben atendido até ag_ora, vese ainda debi-litado -
ante os miles de millóns que están en xogo. A parte máis substancial .do sector é codiciada 

por unha empresa privada en cri~e e carente de ·mercados. 

lnespal confirma· 
ben~fícios por -. .-
pn me1ra vez 
O director de lnespal, empresa 
proprietária de Alúmina-Alumi
nio, recoñeceu nun xantar de 
periodistas, a ob~enciqn de 
13mil millóns de benefícios no 
ano 88, frente aos 2 mil millóns 
de perdas do ano anterior. Es
tas afirmacións veñen confirmar 
as teses apontadas no seu · dia 
por' A NOSA TERRA. Nos me- ._ 
ses transcorridos coas cubas
paralisadas os benefícios as- -
cenderón a 5 mil millóns de pe
.setas, (páx. 7) 

\. 

X. M. Beiras 
resposta a 
Jxema Montero 

Vitória veciñal 
·na· Xuriqüeira 
do .Lérei-

·Francisco ·F. del 
Riego_, un _bon 
e xeneroso 

As afirmacións realizadas no A senféncia do Jribunal Supre- Este home pode_ ser Cosme Ba-
número anterior deste semaná- mo que recoñece definitiva- · rreir_os, Adrián Solovio, Salva- .. 
rio polo eu'rodeputado de Herri . _ mente á propriedade das xun- dor Lorenzana,. Adrian Soutelo, _ / / 
Batasuna, · Txema Montero, a . queiras do Bao e do Cobo á Fra~cisco Fernández, del Riego \ · 
respeito das diferénci_as entre a parróquia ·pontevedresa de Lé- ou Paco del _Riego. E dificil ler -- .· ~ . . 
sua organización e o Bloque rez, estabelece un precedente ~nha publicación galega dos úl- \, _·, ~ · 
Nacionalista Galega, son res-:. , singular sobre o dominio comu- timos s~senta anos que non re- . ~<; f 
pastadas agora por Xosé Ma- nitário. Terras coma as destes pit~ unha destas sinaturas: 
nuel Beiras. O deputado do boedos, e·xcelentemente em- . coma seudónimo cando na Di- . 
BNG sinala que a solidariedade prazadas para o crecimento ur- ; tadura pu no Biénio Negro,'·ou 
internacionalista non está rifada _bano e a . especulación, no po- rias prolíficas colaboracións de 
cunha -política própria ao tempo -den cambiar de man tan doa- · tempos de menor 9u indireto ri-
que criti9a a descortesia da ór- damente como presumian os gor da censura. , · ' 
g~nización basca. (Páx. 6) _ pretend~ntes. (páx. 9) ", (Páx. 1 O e _11 ) -
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Escasqs son os servicios 
públicos que non ameazan 
privatización. Correos, Renfe, 
Telefónica, Portos, Sanidade, 
Electricidade,_ Servicios 
Municipais ••. nas suas facetas 
máis rentábeis poden pasar a 
mans particulares. 

A_Qrivatización dos servícios J~_úblicos_. · 

/ . oa telemática aos cemitérios: 
. todo poló lucro 

O interés dos usuários· público$, nunca ben atendido até agora, vese ainda debilitado ante os miles 
de.· millóns· que están en xog·o." A parte níáis substancial do sector é codiciada / 

Unha pántasma percorre os-
servícios públicos: a - . 
pantasma da privatización. · 
Correos, Rente, teléfonos, 
sanidade, eléctricidade, 
servícios municipais, . 
portas ... ven ou .sospeitan a 
man do empresário privado, 
polo menos nalgunhas das 
suas competéncias, 
loxicamente as "máis 
rendábeis. Un incríbe.1 
déterioro, a Jins do· século 
vinte e en plena -era 
tecnóloxicaJ nalgüns destes ·· 
servícios, par.ece querer _ 

por unha empresa privada én crise _e carente de mercados. 

parto de- paquete-_express a do
micílio; un dos seUs responsábeis . 
ocupa pracidamente un espácio 
no departamento de paquete-ex
press de RenfB. 

Como lago veremo~ tamén 
para os casos de Correo;5, Teléfo
nos ou electricidade,. a infraestru
tura de distribución dos servícios· 
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benefício de asentarse sobra.:. 
unha custosa infraestrutura que 
houbo que montár e que non pa
gOu. -Tr'anspo~e de contadores, 

· coches-cama ou restaurante, son 
lago a parte lucrativa duns ferro
carris construídos cun gr~n custo _ 
por parte do estado. 

públicos permaneqe, e a bon se- FONTES SIN-D-ICAIS 
guro seguirá permanecendo, ·en 
mans do estado. Uñas, redes, ACUSAN Á DIRECIÓN 
etc., compoñen unha estrutura 
enorme e custosa, .á que non ca- DE CORREOS DE 
rresponde ademais valor ,engadi- INIBICIÓN ABSOLUTA 
do. O servíci9 que chega ao con-_ ANTE AS 
suniidor·, e que este debe pagar, , _______ _ 
é o apetecíbel. Daí derívase unha,,. DEFICIENCIAS 
·in.dústria privada que, ainda, pa- _ MANIFESTADAS 
gando os seus canons; obten o , . __ 

:.. 

O paralelismo é doado de en
contrar, como dicimos, noutros 
-sectores. Véxase senén a naCio
nalización da rede de transporte 
de e"nerxra, realizada polo gover
no socialista, pero á que non 
acompªñou unha niesma política 
para a · produción e distribución 
de_ electricidade· ao consumidor, 
sector dunha básica importáncia 
social, en mans privadas e con 
enormes b·enefícios ano a ano. 

Voltando á Rente, sinalemos 
por último que o servício ade
cuado non sempre é unha carac
terística da xestión privada. Tor
tilla francesa, un pequeno bistec, 
água mineral e pan custan nun 
restaurante de tren 1.800 pese
tas. Só un água mineral vale 

250. 

O exemplo ilustrativo de 
Correos · 
O actual proxec.to dun Ente Pú
blico Postal que agruparia a Co
rreos, Telégrafos e Caixa Postal 
contempla, e asi pode ser apro
bado, a conversión da Caixa 
nunha sociedade anónima. Con 
esta medida teria sido dado un 
importante paso intermédio, de 
querer levar a cabo unha poste
rior privatización . . 

En Correos obsérvase outra 
das liñas esenciais do proceso 
actual: a substitución dun núme
ro cada vez maior de funcións, 
antes realizadas polo funciona
riado e hoxe en mans de contra-. ·convencernos da 

necesidade dÚnha x'estión 
diferente. 

e:.~d~e~~e~~i~~~;á~ª~~~~ ª~;:: . 11, 11 
pa de modernización dos serví-
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. restaurante, coches.:.cama, trans- ::::: :=:::: : ::n=::::::~ 

porte.de contedores e vagóns pe- .·.·.-.·· .. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.J ... ·."···.·.·.·.·· ... · .. · chados, de mercancia e autonió-
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Rente por utili?-ación de liñas e .. .. .. 1 ·· .. 

' ~!i't~~b~~d~~~e ru~lnº~~~! . : !1111 
.Compañías· privadas son tamén ·r ·· 

-E~~~~~:~~~~~=~~~~~;i · 1·111 111 
'do servício é resalta coii á.Jtobu- ·· ·· .... , ......... . 
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.na própria estación. O proceso 7 • ••••• L ... 

, ~~~~;1~:~:f d~~E~~t~~,HE !1111:11 · 
yan, encarrégase . !3n ·Vigo do re-

. " 
A produtividade e ·a rentabilizaéión ace-
lerada dos capitais trastorna a organiza
ción do traballo e os mesmos procesos. 
d~ . produción. · 

·No tocante aos servídos públicos, 
asistimos a un proceso de rentabiliza-~ ·' 
ción do usuário que só pode conducir a 
un deterioro da función pública. É o con
éepto de público o que se está a pór en.· 
cuestión. Calquer sector (saude, trans
porte, comunicacións efo) po_de co11side
rarse hoxe;· nos países chamados oci
dentais, como inserto dentro da- área da 

A obtención imperiosa de difíeiro, nun
ha etapa de crise, , convirte · en platos 
apetecíbeis desde un sector teiemático· 
en·. expansión, · até un .scanner por cuxo 
aluguer o. estado debe pagar várias dú
cias de millóns ao ano. Os ser'Vícios pú
blicos ·cantan fundamentalmente cun 
mercado moi amplo, cando noutros ei
_qd_s escasea; ·só é .preciso garantir:se. o 
beneplácito do poder político que-permi
ta convertir aos usuários en clientes, 
através dunha. financiació"n asegurada. 

·O olfato do suxeito privado lévao a 
instalar.se ·nas áre'as máis lucrativas, o · . aétividade económica; onde·, cpntradito

riamente, a actuación das empresas .pri
. vadas adoita. beneficiarse dos fo11dos 

públicos. -

· O proceso de. privatización ten, ·sen 
embargo, os s~us límites, marcados pala 

. impo'rtá~cia estratéxica dos sectores' im
plicados. , O estado ten· un interés, hoxe 
por tJoxe iASOSlaiábel, en participa( no . 
control destas áreas. 

' que trae consigo un de$equ ílibrio para o 
estado que ·· debe continuar facéndose. 
cárr~go do espácio · restante; Por outra 
banda os liberalizados co.ntan coa venta
xa d~ apoiar._se na exten.sa e custosa in
frestrutur~ montada, antes ·e agora, . polo , 
s.ec;t~~ ·público.· 

. ' 

Os argumentos máis recorridqs polos 
defensores da liberalización apontan á 
e".'isténcia de terreos non cu~ertos polo 

estado, asi como ás deficiéncias que 
poida haber na sua xestión, empeñándo
se,,en demostrar, unha e outra vez, que 
quen mellor xestiona é a empresa priva .. 
da. A respeito do primeiro argumento 
lembremos o sospeitoso critério de alu
gar -concertos da sanidade por exem
pl~ en lugar de investir na criación de 
infraestrutura pública. A respeito das de- . 
ficiencias na xestión pública, son dema
s¡adas xa as voces que talan -de ir:iibi-

. cións e mesmo de deterioro inducido. Al
gt.,1én teria ·que que buscar as . conexións 
entre determinados directivos do sector 
público e empresas privadas relaciona
das; a bon seguro:qúe o estarzo non se-
ria en balde. · 

s~ , a privatización trata d~ converter 
ao cidadán en cliente, a teoria faise-tanto · 
máis grave .para as maiorias canto máis 
desprovistas estivesen, até ho~e, dos 
benefícios dun estado boiante. E este o 

· caso . da G.aliz-& onde a -privatización al- . 
can.za nalguns sectores cotas máis a~ar-
mantes. o -

.i 



tas p~ivadas. ·A .pretensión de 
substituir paulatinamente a plan.:. 
-tilla de· funcionários por. persoal 
laboral; con .contratos temporais, 
comezou desde abaixo ..Recen- · 
temente' deixaban de realizars~. 
en primeira · convocatória, as 
oposicións para axudantes pos
tais, proceso que logo quedou 
paralisado. Esta dinámica, ainda 
que non · necesari~rnente, abre as 
portas dunha . liberalización do 
sector: 

O pro~ectó de Ente Público 
Postal legaliza dentro das cida
des que empresas privadas 
compitan con Col'reos no reparto 
da correspondéncia urbana._ Ab
sórbese asi o reparto ñas gran
des localidades, mentres o rural 
e o transporte seguirá en mans 
públicas. . . 

• .. · 

O-CASO 
-DE ·1BERPAC 

lberpac, servJcio que pon en· 
comunicación os ordenado

. res, terminais bancários, de 
· séguros, servícios telemáti
cos, etc., conta con tecnolo
xia ponta, propriedade de Te
lefónicá. Supón perto dun 
2% da plantilla da empresa e 

tado através de · anúncios d~ 
prensa; é unha característica fre-

1 

cuente, xunto coa multiplicidade 
de empresas, de fornía que hoxe 
pode considerarse imposíbel ó 
control do segredo-das comuni
cacións. 

Como ·sucedía neutros secto
res análisados neste mesmo arti-

. go, todo Sf3 asenfa sobre unha 
rede .existente: a Teléfonica, ba
seada·na rede de.miles de·usuá
rios dun pequeno feléfono. As 
novas empresas e os novos usos 
pagan os custos engadidos, 
pe:ro non asi as vantaxes que sú-: 
pón contar cunha rede estensa e . 
xa existente. Engadamos ainda 
os usos irregulares dos servícios 
de Telefónica, .casos parellos aos 
que xa . vimos con· Rente e ,que . 
ninguén ao parecer: se preocupa 
de controlar. Asi, por exer:npto, 
as oficinas de Ferrol cantan con 
persoal 'das compañias privadas 

· Telyco e Montelnor facendo . uso 
das mesmas. 

A Sanidade privada 
aumenta na Galiza 

Fontes s'iridicais consultadas 
sinalan actualmente que "a in
fraestrutura existente non teria 
competéncia. Hai meios, porm 
estase deixando que estes se 
degraden. Non se fai caso das 
qµeixas a ·respeito das deficién
cias no servício. Existe unha ini
bición case absoluta por parte 
da dirección". As mesmas fontes 
sinalan que "da privatización 
vens~ talando desde , hai quince 
anos, como rumor. E de supor 
que se trata de botar globos son
da e analisar a resposta. En cal
quer caso, coa degradación do 
servício estase ,buscando unha 
xustificación na sociedade cara a 
privatización" . · 

. un 1 O por cento dos ·benefí
cios. O centro de lberpac da 
Coruña conta ,con 10 persoas 
desde hai dous anos, ainda 
que o nümero de terminais 
bancários a atender pasou de 
300 a 3000. A car-éncia de . 
persoal e· as defi<;;iéncias sub
seguintes son notórias, o que 
xa produciu as protestas de 
bancos e· caixas. lbercon, un 
novo servício, non funciona 
na Galiza por oaréncias de 
plantilla. Deficiéncias coma 
esta son difíceis de expliear. 
Cabe p~nsar máis unh.a vez 
en deficiéncias programadas 
que xustifiquen a privatiza
ción? D 

. ~ A maneira pola que· a. sanidade 
w privada tende a benefiGiarse -do 
~ sector público recebe o nome de 
~ o concertos, xustificados estes po-
~ las caréncias do servício. Estes 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ concertos supuxeron n~G~iza 
1entre· un 8 e: un 9 por cento do 
orzamento, ·se ben no caso de Recentemente o Ministério de. 

lndústria aprobaba a criación · 
dun porto pesqueiro privado en · 
Meira (O Morrazo) que poderia 
competir co porto. Dentro da Ria 
de Vigo existen xa portas comer
ciais privados como os de Frigal-

de ITr; Telettra España, =con ins
talacións na Coruña, ~ un 51 por 
cento do capital en mans de.Te
lefónica e o 49 propriedade da 
firma italiar:ia Telettra S.p~A ... ). 

. :Pontevedra, ponto álxido das ca
DE TERMINAIS DE réncias sanitárié;ls de toda a pe-
TELECOMUNICAGIÓN . ·nínsuJa, . alcanzouse- º .. ~ ~~r 

/\ LIBERALIZAClON 

Tamén partos e 
estibadores Télefónica participa, en con-· Supo, N.A . · ce.~to (~O no 1985). O ma1s s1gnif~-

. , cat1vo e sen .~mbargo que a_pol1-
Un proceso lento, pero decidido, 
de venda por parcelas de todo 
aquel servício público susceptí
bel de beneficios, parece espa
llarse dun sector a outro. A Orga
nizaéión de , Traballadores Por
tuários, por exemplo, até o ano 
87 de propriedade estatal , con
verteuse nunha nova empr.esa 
que leva o nome de Estiba e De
sestiba e cuxa propriec:tade co
rresponde nun 50 _por cento a 
empresas consignatárias priva
das e a porcentaxe restante ao 
estado. A nova situación permiti
rá a rebaíxa do sa~rio da planti
lla, "para facela máis competiti
va" . 

sa e Pescanova, se ben ·destina- xunto, nunha.s cuarent.a empre-
dos ao uso particular. -. s~~· _Segundo a no~~at1v~, comu-. 

PRIVATIZACION DA tica .d~ concertos s_ofreu na G(:lli-

p.ARTE MA' IS .. z~ un increr;iento do 108 por cen-
. · to, no penado 81-86, mentres 

LUCRATIVA DO que no ~st_ado 'español o incre-
·- mento · so supuxo pasar dos 152 

- ' rntana a sua part1c1pac1on non 
Telecomunicacróns: un pode ser, sen _embargo, maioria 

naquelas coas que poda _ent9,.. 
sector con futuro privado : boar competéncia. Esta , norma SECTOR mil mil_lóns aos !53. A porcentaxe 

Comezan a ser privatizacfos ta
mén alguns dos servícios portuá
rios, como é o caso dos de re
acondicionamento. A perda de 
pastos de traballo na Xunta do 
Porto é notória. Gruas, carreti
llas, transportadores, _pasan a 
mans das empresas consignatá
rias. 

A Lei de Organizaeión das iele- afectou por exemplo a Cosesa, 
comunicacións (LOl) sinala nun pªrte de cuxas · accións· foron 
dos seus apartados fundamen- vendidas a unha ~_mpresa xapo- . 
tais a liberalización de terminais. nesa. · 
Para entenderse,' todo aquilo que · O mercado das telecomunica-
está dentro dos muros da pro-~ ' cións,' no estado español', coló-
priedade particular queda fóra case neste momento no quintó 
do réxime de monopólid da tele- lugar na Europa e. no oitavo no 
fónica, desde os_variados mode- mundo. Para comprender o al-
los de teléfonos até os terminais · canee da .tendéncia á privatiza-
telemáticos. <?;ión, 1:endéncia qué non é'direc-

Actualmente ao redor de Tele- triz comunitária, nen comuna to-
fónica xiran unha constelación . dos os países, convén sen em
de compañias baixo a forma de . bargo coñecer algo máis. 
contratas, firmas fornecedoras, O mercado europeu de equi-
etc. A maioria delas cantan cun- pas de telecomunicacióñ· alcan-
ha alta participación de capital zou, no ano 86, os 12. 712 mi-
extranxeiro (lntelsa cun 51 por llóns de dólares. Dentro ~desta ci-
cento de capital da compañia fra o mercado de terminais supu- _ 
sueca Ericsson e un 49 de Tele- xo 8.140 millóns; quer dicer, o 63 
fónica; Standard Eléctrica cun.. 76 por cento do total. Para o ano 91 

espérase que esta . porcentaxe 
ascenda ao 71-,4. Este mercado 
de terminais é prf?cisarnente, . 
como xa dixemos, o que vai ser 
privatizado no Estado español, o 
que niove unha cantidade· de di:.. 
ñeiro máis importante e· o. de 
máis alto valor lucrativo. Ao mes-

. mo tempo a rede de comunica
ción e distribución mantense en 
mans de Telefónica e ncin seria 
estraño que próducise perdas a 
curto·prazo. · 

Os traballos máis rendábeis 
non están lago·· xa en mans de 
Telefónica, senón de contratas e 
mesmo de sub-contratas (exem- . 
plo: Sint~I. contrata de Telefóni- · 
ca que á sua vez ten unha. sub
contrata con Elecnosa). O traba_
llo a destallo, con persoal contra-

A REVOLTA CONTRA-O ESTADO ASISTENCIAL 
.. . ' . ' /. . \ -~ . . 

de camas concertadas é no con
xunto da Galiza o 26,9 PQí cento 
e o 37 ,6 para o caso da província 
de Pontevedra. . 

As listas de espera cirúrxicas 
son unha das facetas que máis 
afectan aqs concertos. Ben pode 
afirmarse que a sobrevivéncia da 
maioria . dos hospit~is privados. 

. depende dos concertos. 
. A privatizáción chega mesmo 

aos suministros ¡:>ara cociña dos 
hospitais e aos servícios de · 
mantimento. . . - . 

Segundo .un inquérito publica- . 
do pala revista Cambio-16 en 
Marzo do 87, só un 20 por cent o 
da povoación considera mellar a 
asisténCia hospitalária nos cen
tros púbtico~. ·mentres _que -un 32 
considéraa piar. Significativo re
sulta, ·sen embargo, que smte a 
pergunta de a ~ue- hospital acu
diria en caso ·de n'ecésidade, un . 
84 por cento sinala ·a Seguridade . 
Social e só un 11 indica preferen
temente a privada. 

Basuras privadás .. 
Neste chequeo a unha parte im-

·A gran ·crise do 29 marca o in ício dun pacto 
social que incorpora aspectos das doutri
nas de intervención asístencial desputadas 
ao capitalismo pola clase obreira desde -os 
comezos da Revolución Industrial. A inicia
tivá do convénio que Roosevelt oferece aos 
traballadores da primeira nación industrial 
do mundo é a única via de escape dun sis
tema qué pasou en p.pucas horas da prédi
ca da riqueza, o pleno emprego e o L!ltra-li
beralismo á fame e as soluciórís de consen
so. A saída'alternativa do sistema monopo
lista e competitivo, caritativamente chama
do de· libre mercado; era o emb~rgo do có
digo civil e dos partidos e decretar a inqui-

vadqra é escandalosamente pobre, non ex.:. 
plica por que razón fundamental un servício 
público ben xestionado- non pod.e s·er tan 
bon ou melJor que outro ·privado nen . por 
que os países emblem~ticos do capitalismo 
monopolista (Estado Unipos, Xapón, Ale
maña' ocupada, Suécia) teñen un estado de 
complexifiade e orzamentos abando supe
riores ao que nós coñecemos. Tampo_uco, 
sacamos a estes teóricos de ocasión pbr'- -
que causa as ·receitas de Friedman' produ
cen períodos curto~ de crecimento, con
centración de capital con eliminación de in
termediários (os mesmos que . as·egura_ de-." 
tender a direita) e gran medra .do capital es-

, . portante dos servícios públicos 
non poderian quedar fóra os mu
nidpais, cunha" forte tendéncia 
nos últimos tempos· á privatiza
ción, a tono coa máxima do par-

. sición fascista contra as organización obrei- · 
ras . Esta segunda porta de socorro do sis
!ema, derrotada palas armas e a !Tlemória 
histórica da_ dignidade humana, non só .dei
xa en pé a te'6rización do estado asiStencial 
despois de Yaltq senón que a reforza na 
prática e no espírito da reco'nstruciÓn'. 

o regreso ªº liberalismo económico, .ta- .. 
mén chamaclo fascismo de mercado, ten ..., ~ . 
como· argumento que os grupos máis ricos pólio ñatural" abandeira unha redución ao 
e valiosos da sociedade están .de feíto a se- límite da actividad.e regulador¡:i estatal e 
ren párasit~dos polo estado asistencial 9os serv'ícios públicos, un ha rebaixa ?e im-

. nado naquel pacfb da Gran Depresión e na . · pastos e unha simplificac.ió_n da máquina do 
sua continuación:·ao remate da Guerra. Esta . Estad.o. A diferéncia do qµe acorre nos· 
defensa da riq'ueza individual como "mono- anos 30, ·a .teorización desta revolta con~er~ 

1 • 

peculativo . 
. A ·1adaíña do libre mercado ·das Sthwarz,· 

e os Fraga está a ctamar por unha rectifica- . 
ción de tempo, lugar e auditório. Defender 
en Califótnia un: clima de competéncia. -

< practicábel e un sistema de preciós que re..: 
· · flexe as escaseces relativas, detender ao fin · 

un sistel1)a "de "mans librés"e·iniciativa pri- . 
vada resulta cando me.nos paradóxico nün 
marco económico coma o naso, que c~ga 
a esta altwras do séc.ulo con servícios públi
cos e iniciativa industrial do Estado" sen de
senvolver, pola·desídia da mesma clase di- · 
rlxente que agora os apresenta coma o 
cierno maior da economia. · O 

Jido ·no poder qe búsqueda da . 
rentabilidade. En iodo caso ha
beria que mirar ·quen se. beneficia . 
desa rentabilidade e cal é o ser
vícfo que obtén. o consumidor. 

- ... ·As ' liñas de autobuses urba
nas, por exémplo, oferecen, tal é 
como vimos observando como 
tendéncia xeral,. un bon servício 

. en determinadas zónas, normal
mente as do centro, pero non asi 
as 'periféricas, not_abelmente 
descoidadas. Unha empresa pri
vada como Vitrasa goza en Vigo 
dunha unánime animadversión 
por parte dos usuários. Este con
cello ten sen embargo privatiza
do até o ser.vício de parques e 
xardíns . e fálase de privatizar ce
mitérios. Servício de águas e ou
tros levan ·tamén o camiño da 

. privatización ou da empresa mix-· 
ta .en moitas cidades. O 
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A OFENSIVA CONTRA OS SERVÍCIOS f)ÚBLICQS 
. A ESCALA MUNDIAL . 

· D0sde _ princípios dos · anos 80, 
na Eur9pa, e dentro da Eúropa · 
sobretodo na Fráncia, tense de
senvolvido . un ha forte corrente 

. de ideas. Corrente que se te.n ex
. presado nos. editaríais ec.Onómi- · 
· cos e os discursos políticos; ali

menta.ndo ~ reflexión dalg.1.1ns 
banqi.Jeiros e profesóres de eco
nómia, particularmente ·nas Fa-
culdades de Ciéncias Empresa-: 

· riais e nas dé Dirección de : em
presas e de Comércio. 

Esta nova corrente de ideas- li
berais caracterízase polél invoca-

. ción de dous ·grandes temas. -O 
primeiro, o da excesiva dimen·
sión do Está.do, entendendo este 
como o conxunto .das -Adminis
tracións: as diferentes deducións 
é supsídios aumentaron, aca
dando un nível tal que teria dis
_minuído a i11citación ao traballo, 
ao aforro e á produción; as regu
lamentacións e os excesivos 
contrates terian falseado os pré
cios do . mercado, deixando aos 
investidores sef"! "índices" ·segu- ,. -~'· .. ~ . , 

FERNANDO CAABALLA 

ros para estabelecer eleicións 
pertinentes entre as _diferentes áecimento . criando emprego. tomas de posición ca nos feifos. 
escollas pos_íbe.is . . Enfin, as na- Segundo os partidários do libe- Porque des-nacionalizar non 
cionalizacións teríanse estendido . ralis.mo, noutros · países pode- sempre é doado. No caso da Bri
demasiadó, mentres que o Esta- ríanse cons~guir resultadós sinii- tish Air-Ways,' por exemplo, dad.as 
do seria pior xestor que o sector - . lares seguindo' o .exemplo_ dos as numerosas diferéncias coa 
privado. Segundo estél análise, Estados Unidos. Laker Airways,. a sua privatiza-
unha redución dos subsidios e .·. A OFENSIVA CONTRA 0 ción non pudo realizarse en 1_985 

~'PARA OS NEO
LIBERAIS O SERVÍCiO 
PÚBLICO CONSTITUE 
·uNHA AMEAZA PARA 

as . deducións, unha limiíación SERVÍCJO.PÚBLICO como a Dama de Ferro desexa-· 
dos gastos do Estado e un alixei:- ba. É ben coñecida a odisea da ,, 
ramento d~s regulamentacións Desde a sua ctiégada ao --poder reprivatización da British Petro-

AS LIBERDADES; A 
MESMA NOCIÓN DE 
SERVÍCIO PÚBLICO 

COMPORTA ESA 
volverian impulsar a iniciativa pri..: en 1979, Margaret Thatcher libe- leum pala espectacular caída do 
vada: novas empresas verían a rou unha· dúciá de empresas da précio das suas acdóns.a seguir 
luz, surxirian novas produtos, participación estatal, partindo do ·do crash bolsístico. do Outubro 
desenvolveríanse as exporta- princípio de que a retirada -do do 1987. . 
c;ións e criaríanse novas empre- Estado faria a esas empresas - O primeiro ministro turco, Tur-
gos. · máis audaces e competitivas._ gut . Ozal,' é tamén un ardente 

O segundo asunto exposto Polo demais, estas op~racións partidário das des::.nacionaliza-
. polos neo-liberais consiste ·en encherian as caixas da Coroa: cións: no 1984 prometeu privati-
. afirmar que ps Estado Unidos asi, a vénda do 52,2% da British zar a totálidade das empresas 

aplicaron un ha política liberal, · e Telecom : proporcionou case un- públicas e recuperar asi 3.000 
que grácias a esa política. a eco- billón · de pesetas .. ., pero ó neo- millóns de dólares. nalguns anos. 
nomia norte-americana saiu da liberálismo . dos' consérvadores . os· títulos da compañia que ex-
·crise e volveu reanudar un forte bri.tánicos maniféstase máis n_as _plotaba a ponte do Bósforo foron 

"AMEAZA' 

tamén mol de_sputados~ repor-
.. tanda 23,3 millóns de dólares . 

para 1-986, o governo decidiu re
tirarse da Turk Hava Yollani (a 
compañia aérea interior), onde 
traballaban perta ~e 5:000 per
soas: 

Na ltália, pouco a pouco, b 
Instituto per la Ricostruzlone .In
dustria/e (IRI), que ·xestiona nu- -
· merosos intereses estatais das 
'diferentes sociedades mixtas, _ 
quer liquidar pouco a pouco as 
suas participacións: ben aumen
tando o capital dos accionistas 
privados sen comprometer o Es
tado, ben vendendo ao sector 
privado parte. do capital da firma. 

'Na Alemaña Federal, o sector. 
público é particul.armente hetero
xéneo e o Estado ten participa- · 
ción en numerosas sociedades. 
Sen embargo, as primeiras ac
cións que abondonou foron as 
cor,respondentes ás da sua parti
cipación na Lufthansa e Volks
wagen. 

Na Suécia, o gabinete social
demócrata de Olof Palme puxo 
en marcha, en 1983, un plan de 
reorganización do sector públi
co. O ministro de indústria, Nove 
Sundberg, declarou: "As empre
sas que pertencen ao Estado de
ben traballar corno as as demais, 
adquirir novas unidades cando 
as n·ecesitan e vender, se chega 
o caso, a,compradores privados, 
dispostos a pagar un précio ra
zoábel". 

No Xapón;- en Decembro de 
1984, a Dieta adoptada leis cha
madas de "des-regulamenta
ción'! das tele-comunioacións, 
abol!ndo así o monopólio do Es
tado e abrindo a vía á privatiza
ciqn da Nippon Telegraph and 
Telephone (Nll). Nos cinco anos 
seguintes, sociedades' privadas 
xaponesas ou extranxeiras po
derán adquirir participacións 
nesta enorme empresa. 

A COARTADA IDEOLÓXICA 

Segundo Serge Regourd<1>, pro
fesor de direito público en Tou
louse, o servício público xa non 
canta cos favores dos xuristas. 
De agora en diante vai ser recu
sado á vez como noción e como 
institución. Como noción repró
chaselle ser ..u.indefiníbel", non ter 
contido específico. Á institución 
impútaselle ser perigosa, amea
zar a existéncia das liberdades 
públicas. As duas ácusacións 
participan dunha mesma requisi
tória: posta que a noción de ser
vício público é indefiníbel, é ex
tensiva; e poisque é extensiva, 
pon en causa o dom ínio das ac
tividades privadas e portanto as 
liberdades. 

Os ataqües actuais contra o 
servício pµblico tiran os seus pri
meiros argumentos da situación 
que se enúncia acima: a impreci
sión da noción é interpretada 
como favorecedora da sua ex
tensión, én detrimento das activi
dades privadas. 'o domínio desta 
actividades é ao ponto asimilado 
aos das liberdades, e o servício 
público é pois acusado de amea
zar e aniquilar as liperdades pú
blicas!! . 
- Non deixa de chamar a· aten
ción unha certa contradición· 

· . nesta crítica: ¿como, d~spois xa 
de ter aposto a ineficácia do ser
·vício público e a sua rixidez ao 
dinamismo e a criatividade com-· 
petitiva que· ameazaria a existen., 
cia destas e, pór via de conse
cuéncia, a das liberdades? Tal é 
non obstarite.a r~quisitória l~nza
da por Pierre . Devolvé, un dos 
xuristas . representativos da dou
triria contemporánea: "O servício' · 

~ .Público constitue .uriha ·ameaia 
para as libetdades; a mesma:no
ción de servicio .público compor
ta esta ameaza"~ O 

{1) S.erge Regourd, "L'offensive con~re le 
service public", Le Monde Dipfomatique, 
Xullo 1986. 
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QALIZA POLITICA . 

Ninguén agardaba máis do Qongreso 

AP quer reconquistar o Estado desde Galiza 
Non foron 8.000 como dirian, nen chegarian aos 4000. 
Pero nen un só dos ali presentes deixaron de aclamar a 
Fraga cando el mesmo pediu o aplauso para a-Executiva 
que, tamén el mesmo, propuxo. Velai o obxectivo do 
Congreso de AP-Galiza que se celebraba o sábado en 
Compostela: a eleición, ou ratificación, da xa decidida 
executtva aliancista, con Manuel Fraga á cabeza. . 
Consenso total, reparto da t-arta sen que nengun 
convidado quedase sen ración, e aclamacións xerais. Un 
acto de auto-convencimento que deberia ser un 
congreso pero que tan só foi un "congresiño". Rematou 
case sen empezar, pero tamén non compria qL;Je fose 
máis longo. . . 

Valeirado de toda discusión, de 
toda eleición, como un congre
so descafeinado, a xuntanza 
dos aliancistas galegas foi só 
"un paripé" para facer ofícial a 
proclamación de Fraga como 
presidente do partido e candi-

. dato a Presidente da Xunta. Foi 
algo asi como as inauguracións 
oficiais das pontes, un ano des
pois de que milleiros de coches 
están cansos de cruzalas. 

Foi un congresiño cheo de 
paisanos, desos que Fraga 
chama "mis gentes gallegas", 
que acudian a Compostela con 
garabata das festas sacada 
para a ocasión, a escoitar e ver 
ao seu ídolo. Non estaban ali 
para decidir ou discutir; para 
aportar ideas ou recortar. Era 
un paripé de cara á galaria. 
Todo estaba ben atado. 

E ás "gentes gallegas" falá
ronlles abando de "constitu
ción", . "unidade · do estado", 
"reconstitución de AP". Fíxose
lles ver, por se non o soubesen, 
que o partido está en crise, 
unha crise que só pode atallar 
unha victór,ia na Galiza, básica 
para principiar a "reconquista 
de España''. Unha cruzada que· 
pasa inéludibelmente por pe-

char filas arredor de Man_uel -
Fraga .. 

Para Congreso 
o do PSOE 

Do Congreso en si , para que ta
lar?. Foi un congresiño. Non 
tanto "de bocadillo e autobus", 
éomo dixo Barreiro Rivas. Xan
touse de moca, ainda que non 
moi ben. E habia coches, "co
chazos" (deses dos mexica
nos), a carón do pavillón do 
Sar. Por pór, un exemplo, Don 
Manuel non perdeu as me}ñas e 
se antes, hai moitos anos, viña 
á Galiza e paseaba no Merce
des do Eulógio Fernández, ago- . 
ra "o carro" que emprega cha
ma a atención dos afiliados 
aliancistas. 

Si houbo · xantar e coches, 
p~ro non deixou de ser un cón
gresirio, insisto .. . "Nen compa
ranza co do PSOE. Aquelo· es
taba montado doutro xeito, ao 
grande ... ", fo ron comentários · 
dos xornalistas madrileños que 
andaban como tolos na procura 
de algo que contar dun congre
so que non dicia causa. 

E · é . que· as comparanzas 
ofenden. Por non ter~ o congre- . 

Con início no Dia oa P$tria. 

' so de AP non tiña nen un mise
rábel Ceferino · que levarse á 
e?ra. Claro que os aliancistas 
tampouco teñen Antolins que 
os controlen. 
. Virá, xa . está . <3qui, Fraga, 
pero é outro estilo. Ur;i estilo 
próprio, agora con influéncias 
europeas que xa se amasaron 
no congreso nun comezo antes 
d_a hora e con preséncia cam
biada. Romay_ Beccaria, que 
ocupaba o estrado apagando a 
ausencia temporal de Portome
ñe, calificou o incidente"· do "es
titp -Fraga, adiantándose ao 
tempo". Porén "gentes galle
gas" empezan a mirar a Fraga 
como a Suárez. Está en horas 
de baixa e só un éxito ·nas pró
ximas autonómicas pode de
volverlle a "imaxe perdida", a-el 
e qo partido. 

E por ·so que no congresiño 
falouse abando de eleicións. 

estatal: Hernández Mancha, 
que pechou acto .e que case se 
esnafra ao subir ao estrado; 
1s·abel Tocino, que non se preo
cupa. polo 25% socialista na 
participación femir¡iRa, quizá 
porque no-cenário do acto ha
bia 26 persoas, todos homes 
da direción. Aznar, Garcia Ti
zón, · Ruiz Gallardón. Estaban 
todos . . 

Malia iso, foi un congresiño. 
Por non haber., · non houbo lugar 
á escapadiña nocturna, a botar 
unha cana ao. ár na noite do sá
bado en Compostela. Como 
xustificar a dormir en Santiago 
se o acto -rematou ás oito e 
meia? 

Bilinguismo folclórico 
Para que talar da tala do Con
greso!! Até niso foi un congresí
ño e perdón pola reincidéncia. 
Nen por manter o tipo ante as 

É por isa que a ponéncia po- . "gentes gallegas" e o autono-
lítica de Mariano Rajoy centrou- mismo do que se facia gala, se 
se nas críticas a Xosé Luis Ba- falou galega máis que. en plan 
rreir.~, auténtico pesadelo do . folcíórico, ao remate das inter-

. gotfmo de Fraga. . , vencións. Só o utilizou veterano 
E por iso que P~r_-tomeñe .~º!1 'político de Chantada, Portome

_cede~ a~te unha em~nda _c~- ñe. Tentou convencer da sua 
char~1st~ que ten~aba dar as ponéncia empregqndo .a sua 
prov1nc1~s a .capa~1?ade de pe- língua. Manuel Fraga fará qu~·- a 
ch?r as listas aliancistas: imaxe dun Albor ao carón dun 

E por i_so, ~o ·fin, que ali non Beiras· ·e un Bautista, encabe:.. 
falt~ba m~guen. Cacharr<;> s~n- zando a manifestación a pral dQ 
to~- a caron de Fraga; V1tonno galega, non se repita. D. Ma
_Nunez chegou tarde pero che- . nuel fará un referendo talará o 
gou; nas grad?s ninQuén bot9u que queira ao seu po~o. Cou,,, 
en f~!la a . al~un nome: se acaso sas da democrácia!! 
hab1a angustias de que na , . , 
mesa presidencial podía haber 1:odo e cuest1on de tempo. 
algun infiltrado, pero iso eran · Cando s~ ac~de de ~,ovo o po-
faladurias. der, as aguas voltaran ao seu 

E non faltaban convidados leito e os aliancistas voltarán ter 
como -Pérez Vidal, o presidente un Congreso._.. como o , da 
do ·· Parlamento - Galega, ou a T oxa. Q 

plan~ maior do partido a l"!ÍVél XAN DOCAMPO/SANTIA"GO . 

' ~- . 

. campaña do BNG paré} -Pór de ma~ifesto o -orgulq d~ ~er galega. 
O Bloque ~Nacionalista Galega 

: . vai iniciar un ha 1 campqña donde 
se poñp de manifesto o orgulo 
de ser galega, pois, segundo 
análises realizado polo Consello 
Nacional, "este sentimento ·existe 
e está plenamente arraigado no 
naso pov9 malia o auto-ódio 
propiciado pala colonización a 

,...que estamos sómetid9s" 
A potenciación deste senti- · 

m~nto, que actua como un me- · 

canismo de autoestima, comeza
rá eoa campaña do Dia da Patria 
Galega e contin,uará até as proxi
mas eleicións autonómicas, pa
sando polos comícios ao Parla-

. mento europeu; ainda que, de 
momento .non hai un eslogan 
concreto que plasme a idea do · 
BNG para este 25 de Xullo. · 

Para o· BNG. o nacionalismo é 
"un rio que está a medrar'', pon
do como unjia. das causas deste 

aumento. da conciéncia nacional 
as agresións que ·se están a so
frer pola entrada na CEE. 
· O Consello Nacional do BNG 

acordou tamé,n o considerar a 
concesión · da Medalla. Castelao a 
Torrente Ballestér, Camilo Jósé 
Cela e Martinez Cortiñas como 
"unha ofensa contra o país e 

· contra Castelao" po~ apreciar 
que estas tres persoas rtunca fi
xeron nada por Galiza, manifes-

tándose ainda máis ·grave a si
tuación ao situalos ao lado de 
-persoas éomo Xosé Neira Vilas. 

O BNG fai tamén un chama
mento ao povo de Nigrán e a to
das as forzas politicas do conce
llo para que se opoñan ao intenta 
.de trocar o .nome da rua Caste-

. lao polo ·do último alcalde fran
quista da vila, ideoloxicamerÍte 
moi afín ao actual mandatário. · O 

• A criación do Instituto 
do/ Créd~to Galego é unha 
vella aspir;;ición galeguista que 
pode -facerse agora realidade de, 
prosperar a proprn~ición presen
tada por X.M. Beira.s, Carlos Me
lla e Luis Cordeiro. 

Segundo o parlamentário do 
BNG a idea do lnsti!uto Gaiegó 
de Crédito, concebido como 
Centro de .Financiación da Co
munidade Autónoma, é unha ve
lla aspiración esbozada xa en 

· 1935 por Alexandre Bóveda. X.M. 
Bei~as sinalu tamén que existe 
un precedente análqgo en Cata
lunya, cuxo parlamento non fjxo, 
niste caso, máis / que lexislar 
unha práctica anterior: 

Este proxectq de lei estaba in.
cluido xa nas medidas urxentes 
presentadas polo BNG na cáma
ra, figurando tamén nunha en
menda presentada por Carlos · 
Mella aos presupostos. A negati
va do PNG. de _aprobar a iniciati
va do seu parlamentario daque
las, levou a que éste e Luis Cor
deiro abandonasen · de feito o 
partido. Gonzalez ·Mariñas mani
festou naquel moménio que o . 
seu partido estaba disposto a 
apoiar esta iniciativa, pero como 
unha lei própria. Se o PNG quer 
manter a coeréncia poden xurdir 
tensións no governo. D 

• - Os deputados do POP 
rompen o pacto con AP ria 
Deputación de A ··coruña, ainda . 
que de momento non perden a 
maioria de, governo pois dous 

·deputados demoéristianos opta
ron por absterse. A táctica dos 
homes de Marfany, que xa cam-· 
biaran o si·gn_o do seu voto para 
darlle a presidéncia da Deputa- . 
ción a AP, tentan agora que Ro
may Beccaria cumpla o pacto de · , 
goberno subscrito, rio que se es
tablecia· a colaboración de am
bas formacións nos concellos, 
pois agora están presionando 
aos alcaldes da Coalición Pro
gresista Galega para que se inte
gren nas fileiras aliancistas. o 

E. Mañany 

• O director deste sema
nário, Alfonso Eyré,' e o· redac
tor Manuel Veiga, foron chama
dos a declarar ao xulgado núme
ro 3 de instrución de Vigo a raiz 
dunha querella int~rposta polo 
deputado do PSOE, e ex-Alc.alde 
da vil a de Noia, Diaz _ Fornas·, a 
raiz dun artigo asinado por M.V. 
no que .se ·informaba sobre a si- , 
tuación do concello do Barbanza 
e os conflictos nel . existentes,. · 

Diaz Fornas considera que in
formacións como que "era amigo 

· persoal · do Segredari~ do Axun
tamento, coque mantivera hegó
cios", ou que "axudara a xestio
nar o permiso. das areeiras", son 
lesivas para a sua persoa. 1 ntenta 
tamén saber se as informacións 
foron facilitadas poio actual al
calde, Pastor Alonso. · O 
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CARTA AO EURODEPUTADO TXEMA MONTERO 
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XOSÉ MANUEL BEIRAS 

s·ó hai, en topa a Penínsua malchamada 
ibérica, un pobo comparábel ao galega ·en -
cqrdial cortesía: o portugués. Cordial cor: 
tesía, ou sexá, a cortesía do corazón. E 
algo que -impregna o cerne das suas res
peitivas culturas e maneiras sodais. Mais 
ben· sabes ~u deberas de saber- que 
as culturas populares galega e 'portuguesa 
son históricamente, en rigor, unha soa e 
mesma cultura. Podo, logo, asegurarche 
sen fatuídade que non hai, aquén os Piri-. 
neus, cultura popular máis cordialmente 
cortés que a galega-portuguesa. E esta -
cortesía do corazón exercémola moi es
pecialmente, na nosa cultura, a respeito 
·dos visitantes estranxeiros. Xa que logo, 
algo moi serio ten que acontecer pra que 
arrómbemos a cordial cortesía e empre
guemos a severidade reprobatoria. Por 
exemplo:· cando alguén, convidado- ou 
non, acude á nosa casa, franqueár'noslle 
as portas, ofrecémoslle leito e compango, 
_e il, en acto de gratitude, mexa por nós e 
dínos que chove. 

Pois mesmamente velaí o que vós, os · 
de HB, fixéchedes verbo. de nós, ·os do 
BNG, .hai· un ano: viñéchedes, manxáche
des compango, mexáchedes por nós, e 
dixéchedes que chovía. E non vos abon"'" 

25 de ·Xullo do 1979. No centro da fotografia XanU Brouard e Telesforo Monzón 

, dou. Agora ves tí, e recuncas. Recuncar, 
en galego, siñifica tomar outra cunca·máis 
do mesmo, sexa material ou inmaterial. 
Recursos enerxéticos ou sesións de tea
tro,. caldo ou digin.idade, cartas ou votos. 

ano. Porque vós non fórades nunca axen
tes da metrópolis española senón cama
radas nunha loita reciprocamente solidaria 
de . emancipación social e nacional dos 

.Eiquí estamos moi afeitas a que veñan nasos respeithms pobos e nacións. Coido 
xentes ou poderes alleos a levárseno$ re;- · .que seguides a non ser axentes de metró
cursos, cartas, liberdades ou votos. · E polis ningunha, mais terás que concordar 

_ máis: a imensa maioría das xentes e a ab- conmigo en que correspondíchedes a 
soluta totalidade dos poderes de fóra que unha nasa solidariedade archidemostrada 
levan vida eiquí nos últimos cinco séculas cunha vasa insolidariedade manifesta ao 
-nada menos- viñeron levarsenos al- naso escrupuloso respeto das análisis e 
gunh.a desas: causas ou todas xuntas. lso decisións políticas que · só a vós vos in
sí, cáseque sempre viñeron coa ~an inten- . cumben no vaso eido coa vasa desapren
ción de instruírnos, ilustrarnos e darnos siva intromisión nas que no naso só nos 
leicións. En suma: viñeron e veñen.sempre incuben a· nós, á nasa cortés modestia 
por mor de civilizarnos. Lago, fóronse ·e , coa vasa_ ·despectiva sooerbiá. · Dime, 
vanse sempre con algo no peto e d~ixan- ¿acaso coidabades que as nasas gaban< 
nos tamén sempre tan carentes de instru- za~ á ·vasa loita supuñan i.mha ad~mira
Gión, . ilustración e ciencia como estaba- ción paifoca, os nasos actos de solidarie-
mos denantes da sua vinda. · dade un culto servil aos herois? 

É natural: somos unha colonia. Non Escóitame ben e toma nota, por favor. 
simplesmente unha nación oprimida, non:. Hai. ano e meses, na 111ª Asamblea Nacio
unha colonia. E ás colonias os de fóra ve- · nal (a que ,nós chamamos familiarmente 
ñen case sempre pra tirar proveito propio Asamblea do Carballiño); o BNG acordou 
co pretestos de instruir, evanxelizar e redi- d_escartar esplícitaménte a loita armada en 
miraos indíxenas ou nativos. lsto, natural- Galiza. Acordouno por abrumadora maio
mer:ite, dígocho en galega e dende Galiza. ría desa Asamblea Nacional e sen que se 
Se cho dixera en español tería que invertir prodt,Jcise rebeldía nin escisión ningunha 
os termos da frase e máis 0 senso das da minoría discrepante. E acordouno así 
verbas. Non rías. Repara no que sifüfica por razóns políticas. Presta atención: di
inda hoxe "colonia" n() dicionario español: xen razóns políticas non éticas nin ideo
"gente que ven dun pais a otro para po- léxicas. Pra un hom-e coma tír coa altísima 
blarlo y cultivarlo", e máis, en segunda , 
acepCión, "territorio donde· se_ establece . formacion teórica proverbial nos cadros 

dirixentes de HB, ·estarían de sobra anota
esta gente". En troques, no dicionario ga- . cións. didácticas ao que che digo con pa-
lego, "coJonia"· siñifica "grupo de homes labras de siñificado ben preciso. Prosigo, 
dun país que se instalan noutro pra es- . 
protalo", e máis ."lugar onde viven eses logo. . 
colonos". ¿Decátaste? At!3 nos dicionários . Cousa de dous meses, tan só, despois 
se invirten as perspectivas e mudan os deste pronunciamento inequívoco do 
contidos semánticos do fenómeno· e a pa- BNG, prodúcese a marte accidental de 
labra cando se pasa do,-idioma metropoli- . Txomin lturbe en Arxelia. Aos actos de fµ
tán ao dos indíxenas. Eche, pois, normal nerais .e enterramento en Euskadi acuden 
que ocorran eiquí causas destas que eu imediatamente unha militante e· dous 
che digo -ó que non siñifica que os indí- membros do Consello Nacional do BNG. 
xenas galegas estañamos dispostos a Un diles é Bautista Álvarez, que ademais 
aturalo por niáis · tempo, e ben dicemos é Presidente da UPG. O outro .son eu 
nós qu_e "estamos fartos de .~erünha colo- mesmo, que ademáis veño senda deputa
nia", ¿compréndesme?. do do BNG ño Parlamento de Galiza, nese 

-Ora, .º ins_ólito e novido~o é que veñan . Parlamento· gue ·tí sabes. pro hai máis. · 
percurar levarsenos algo pala cara co pre- Pouco · desprns da nasa volta vans·e ence
testo de instruirnos, evanxelizarnos e redi- tar nese mesmo Parlamento os debates· . 
mimos, sexan "gente" ou "homes" coma dos Presupostos ·pra' 1987: A víspora de 
tí agora ou os teus c.or~pañeiros h?i un· comezaren, marre en Portugal José Afon-

--'/S.s RAZÓNS .DUNHA . 
DECISIÓN POLÍTICA 

REFERIDA AO PRÓ-P-Rl_O_ 
PAÍS NON IMPEDEN A 

PRÁTICA DA 
SOLIDARIEDADE 
INTERNACIONAL'-

so, o entra.ñábel "leca" de "Grándola, vila 
mqrena", que deica o derradeiro intre da 
su~ vida proclamaría a sua solidariedade 
co encadea.do Otelo Saraiva de Carvalho. 
Daquela, paso da priméira sesión dos de
bates parlamentarios pra acudir ao enterro 
de Zeca·en Setúbal e, á volta, na miña pri
meira intervención na Cámara rindo ho
menaxe a il e máis a Txomin. Naturalmen
te, isa' provoca unha airada increpación do 
actual Presidente da Xunta -polo entón 
portavoz do PSOE en Fonseca -que ob
viamente tivo de min a réplica que se me
recía. 

Xa tí ves: nin as ·razóns dunha decisión 
política referida ao propio contexto social 
e nacional impede a prática da solidarie
dade internacional conforme a unha ideo
loxía e unha ética revolucionarias nin, re
cíprocamente, esa prática pode hipotecar 
o axuste da · direición política ás condi
cións obxetivas e subxetivas do propio 
pobo ao· que se pretende servir. Quen non 
entenda iso non está preparado pra traba-

. llar políticamente pala liberación dun 
pobo, cando menos seise pobo é o gale
ga na presente · conxuntura históricá. E 
iende lago non sodes vós quen i_des ensi-
1arrios cómo dirixir políticamente a libera
ción . social e nacional do pobo galega -
metete iso ben metido na cachola. 

Mais resulta que cdusa doutro mes des
pois do que che veño de relatar ~u re
memorar- vós pretendedes que o BNG 
apoie a tua candidatura ao parlamento de 
Estrasburgo. Non nos . própoñedes unha 
coalición -:anque teñades dita por aí 
adiante o contrario, antes, durante e des
pois do parto ise da tua eurodiputación
senón que nos requ~rides un apoi.o ás vo-

sas lista, coa mera opción de incluír a al
gún de nós nesas listas que tí encabezas 
e das que · vós e nós sabemos -sábeo 
mesmo tododiós- que non hai posibilida
de de que saia elexido ninguén máis ca tL 
mesmo- e p·or !so dixen denantes ''a tua 
candidatura". ¿E a cámbeo diso?. Ren. 
Nin siquera unha ·coartada honrosa pra 
salvarmos a nosa dignidade e, con ela, a 
nosa credibilidade perante un pobo ao 
que levamos décadas a espricarlle teimo
samente que está colonizado económica, 
politica e i.dolóxicamente e que non se li
berará mentras se deixe mediatizar e ma
nipular dende fóra. 

Pro vós non· ,atendedes ·a razóns. Con 
iso que tí chamas, aínda agora, "sinceri
dad y lealtad", e que eu teño que chamar 
defachatez, decídesnos daquela: "hai que 
estarás Eiuras e ás maduras" -como se 
nós tivésemos estado convosco ás madu
ras algunha vez. ,Ainda por esas mesmas 
datas Bautista Alvarez será xulgado na 
Audienciq. Nacional española por "apolo
xía do terrorismo", por mor de actos de 
solidariedade convosco e cos vasos refu
xiados en tempos en que il era deputado 
e debía disfroitar das garantías xurídicas 
propias desa condición. Tuda iso non vos 
importa. Ao cabo, o pobo galego "non é o 
voso problema", como se dí agora. O 
voso problema, naquiles intres, é arrepa
ñar votos en todo o Estado pra situarte a 
tí de eurodiputado en Estrasburgo. Arre
pañalos onde sexa e como sexa, mesmo 
se compre encirrar dentro do BNG a unha 
minoría que pratica o seguidismo miméti
co . a respeito de vós, por aquilo de que 
vós sodes a avangarda dos pobos de Eu
ropa e nós somos indíxenas incapaces de 
pensarme~ por nós propios. 

Agora, pasado un ano, tí ves eiquí, "A 
Nasa Terra" ten contigo a cordial cortesía 
acolledora que non teñen connosco os 
vasos períodicos nacionalistas en Euska- . 
di, e permíteste falsificar' a historia e poñer 
os feítos patas arriba: a vasa campaña 
prás eleicións "europeas" en Galiza foi , 
segundó tí, o pretesto que o BNG utilizou 
pra resolver conflitos internos. Segundo tí, 
dis iso "aberta, sinceira e lealmente". Ma
dia leva. ¿E tí eres un revolucionario e un 
praticante da solidariedade dos pobos en 
loita pala sua liberación? 

Témome- que Estrasburgo resulta aínda 
máis contaminante do que eu xa pensaba. 
Cóidate. Ao cabo non é menos, senón 
máis contraditório pra un nacionalista re
volucionário, estar como eurodeputado no 
Parlamento da Europa dos Estados capi
talistas que asoballan ás nacións euro
peas do seu ámbito, do que estar no Par
lamento da propia nación por moi tan só 
autonómico que polo de agora sexa. Aquil 
está á beira do Rhin", baixo as saias do 
capital monopolista e custodiado pala 
OTAN. lste está ao pé do Pedroso en 
Compostela, dende a sua porta dexérgase 
a Praza do Obradoiro, e até irrumpen ás 
veces nil obreiros ou labregos galegas 
que esixen a berros solucións e xusticia. 

Non vou cair eu no teu erro. Non che· 
vou dar consellos. Mais podes crérme: 
vólvete a Euskadi e procura e&tar axiña en 
Ajuria Enea, non che vaian limpar a casa 
mentras aboias nese- Rhin das ourivesa
rías wagneriáns -anque nunca saberás 
se cho digo a sério oü á nasa maneira de 
talar. Entramentras, o pasado ano contraí
chedes unha débeda co BNG. Seguides a 
estar en débeda connosco. Cando menos, 
non a convirtas en malversación. D 

Xosé M. Beira¿ 'é Deputado do BNG no Parlamento de 
Galiza 

terida. material fotográfico 
· estudo . reproducións 

diapositivas de textos 
reve.laxe . cibachrome 

Regale unha suscripción de A NOSA TEllllA, 
Todos aqueles suscripfores que queran ag.asallar a un amigo ou --
familiar que esté fóra da Gal iza (só no estado español). Custaralle o 
50% do précio da asinatrura no _primeiro ano. 
Escreber ou chamar ao teléfonó (986) 43 36 24 .. A.NOSA TEBIA 

./ coruña -19 t;>aixQ telf . 9861233105 viga. 

. 



-GALIZA E MUNDO A?lOSATEBllA 7'-
. · ,,. Nº 343- 28 MAIO DO 1988 ~~---~~.:.._~-,--~~~~~~~~-4-~~-~~-- ~--,,----,,----,,----,,----,,--_.:;_--,,--__,...,~--,,----,,----,,----,--,,----,,----,,----,,---

• 1 

E·CONOMIÁ .E TRABALLO 

O seu president~ éqnfirmou a hipótese exposta por A NOSA TERRA. · 

lnespal gañará este ano 1.3 ·.mil ITiillóns de Pesetas· · 
frente aos cas·e · 2 rnil mil.lóns. perdidos o ano anterior 

• .... • ' • • 1 • 

• As -emisoras . munici
pais e as radios libres gale
Qé;!S tentan defer:tder os seus in
tereses, celebrando o pasado fin 
de semán reunións neste senti
do. Intentan non verse relegadas 
no dial da raqio "ao cuarto trasei
ro". 

lnespal, a empresa proprietáriá mil mill_óns de pesetas, contabili- da· asi, Fernando. Rubio; deixou 
de Alúmina-Alumínio, gañará zados se o seguro· paga 4.500 entrever que o seguro se negue 
neste ano 1988 máis de 13 mil ' millóns'. O·mes de Abril contabili- a _pagar pois, ainda ql!e é unha 
millóns . de pesetas se cobra a zouse cun saldo positivo · de póliza a todo risco; existen tres 
póliza de seguros pola paraliza- 1 .890 millóns de pesetas, dos factores que deixan s·en efectivi
ción das cubas ..electrolíticas da que 1.500 millóns rexístanse con ·· dade a cobertura: nacionaliza
faetoria da Mariña. No 1987 a em- cargo· ao seguro. ción ou requisicións derivadas· 
presa tivera un has perdas de - Fernando· Rubio sinalou tamén de· actuacións directas do Go-
1. 700 millóns de pesetas, segun- 'que durante todo este: tempo a berilo ou das autoridades -iocais; 
do d~dos aportados . polo seu que fosen neglixencia da direc
.presidente, Fernando Rubio, empre~;a· estivo recurrdindo ás im- · ción da empresa · e por falta. de 
nunha comida con xornalistas, podrtaciAon

1
.s parda · atten .er 0 mer- . lealdade u honestidade por parte 

na que afl.rmo• • ta· me· n que os s'u- ca º·- irman o amen que as d .,... rt · · · t f . a ·empresa ou dos seus_ empre-
cesos da factoria, efectivamente, expo acions previs as so reron gados. · 
Se Vera. n reflexados na conta de unha forte' redución. · Segundo o presidente de lnes-
resultados de 1988. lnespal rebaixou a 11 mil mi- pal, ·o seguro poderia utilizar 

Segundo esta mesma fonte, só llóns, en yez dos 16 mil, a recia- u_nha destas razóns para negarse _ 
no primeiro trimestre do ano, mación ao seguro, ao pbrse as a pagar. De todos xeitos, e se
coas cubas de San Cibrán parali- cubas_ en funcionamento antes gundo a sua opinión, as sentén
zadas, os benefícios foron de 5 do tempo que tiñan previsto. Ain- cías da fylaxistratura de Traballo 

Posíbel reconversión da térmica·de As Pontes en central nuclear 

de Lugc;) beneficiarian a hora de 
cobrar o seguro. 

Tamén·declarou Fernando Ru- .
bio que, d~ negarse a pagar as 

-compañias, intentarian negociar 
as cantidades a percibir antes 
que recorrer aos tribunais. 

E$tas declaracións, feitas pre-· 
cisameRté despois dos fallos da 
Maxistraturá e .no momento que 
se poñen a ·andar as cuhas, ve
ñen confirmar a hipótese exp.os:.. 
tas por A NOSA TERRA, segun
do a cal o peche da factoria ·de 
A Mariña ia supoñer -un 'forte be-.. -
nefício para a empresa e non as 
perdas dos 16 mil millóns que os 
seus .. directivos'· afirmaban · que 
ian provocar. · O 

"' · 

os· representantes de Fene, . 
Oleiros, Corcubión e Negreira -
este . último cóncello . poñeraa 
proximamente: en tuncionamen
to- ,reun íronse co Director Xeral 
de Meios de Comunicación, Ma
nuel Gens; para negociar unha 
banda asequibel para estas emi-' 
soras. ' 

Pala sua parte as emi~oras li
bres: Rádio Piratona (Vigo), Clavi 
(Lugo), Meixueiro -(Vigo), Craca
toa (Coia-Vigo), A Kriba (Padrón), 
Cecília (Marin) e Ondas (Vigo) 
acordaroh constituir a Coordena
dóra Galega de Rádios Libres, 
asi como realizar tarnén xestión·s 
ante a admi_IJistración. O 

Os· acordos de Madrid, c()a -Oposición-nacionalista, 
non contemplan o futuro de ASTANO 
As primeiras planas dos 
xornais diários continuan a 
talar da problemática da -
factoria AST ANO que ven 
ocupando un pequeno 
recl1ncho dese espácio 
desde o mes de Xaneiro 
deste ano, senón 
profundizamos 
excesivamente na memória. 
Mais se a semana pasada 
os titulares referianse á 
radícalización das 
mobílizacións e 
enfrentamentos coas FOP 
agora céntranse nas 
negociacións e nos 
contactos entre os 
representantes sindicais e a 
Administración. Ademáis 
corre o rumor pola comarca 
ferrolna que, aos plans da 
OTAN e Celulosas pódeselle 
sumar unha central nuclear. 

As neg0<;;iascións e contactos 
non contaron coa participación 
de todos. Os sindicatos naciona
listas quéixanse de que forn mar
xinados deliberadamente pola 
Executiva federal do PSOE, por 
adiantar en anteriores contactos 
a sua reivindicación dunha nego- · 
ciación global sobre o futuro da 
factoria incluindo nas conversas , 
temas como a carga c;te traballo 

, 

Central TémiiCa das Pontes 

para o estaleir.o ou a sua adica-: 
ción industrial. · 

Mentras, CCOO e UGT dife
réncian as duas negociacións e 
indican que, ainda no hipotético 
caso de chegar a un acordo so
bre o futuro dos excedentes que
daría ainda por librar a "batalla 
de ASTANO". 

Acordos e desacordos 
As conversas de Madrid, CCOO 
e UGT de ASTANO, por un lado, 
e o PSOE polo outro, iniciáronse 

· imediatamente despois do con
greso dos socialistas galegos de 
A Toxa, onde Txiqui Benegas 
comprometérase cós uxet'istas 
ferroláns a abrir outravolta · as 

canles de diálogo sobre o sector 
·naval. No texto asinaao o dia 19 
de Maio, onde se ·recollen acor
dos e desacordos entre repre
sentantes sindicais e políticos, 

~ contémplase a xubilación de 762 
' traballadores en activo en ASTA
NO, a repesca de 588 exceden
tes e ofertas de emprego noutras 
empresas para 573, co cal se fi
xa11 en 300 o núl'}'1ero de empre
gados pendentes de recoloca
ción. Voceiros· da INTG e CXTG 
denúncian que este acordo é 
pior que o que se lles oferecerá 
ao conxunto dó Comité de . Em-

. presa semanas atrás, por experi
mentar a_ postura da Administra
ción uñ retroceso, ao querer in-

i traducir a mopilidade xeográfíca -A central nuclear 
para os traballadores que se in- Para os· sindicatos nacionalistas 
tegren no Fondo de de· Forma:. o acordó supón a sinatura da ·. 
ción e Promoción de Empr'~go: acta de defunción de ASTANO, . 
Algun -sindicalista naciónalista . por canto se recone unha nova 
perguntábase ª· .si mesmo . para : redución de plantillas que vai ta-
que ·serviu ·.a entrada de CCOO cer moi difícil a construción de 
ná Comisión ·de Seguimento da buques nun futuro. Segundo os 
Reconversión, se ao remate 0 dirixentes sindicais o número de 
marco negociador trasladouse· repescas non cobre ao de tra~a- · 
fóra dese organisn:io. lladores xubilados anteriormente, 

o que supón un novo · g91pe ao . 
potencial humano do estaleiro 
que se ven sumar ás ofertas de_ 
incentivos económicos para os 
traballadores en activo que acei-. 
ten abandonar o seu emprego. 
Dacordo con esta hipótese de in-· 
tencións guvernamentais de ·pe
che de AST ANO corre .pola co
marc~ o rumor de que as obras 
de reforma e dragado do porto . 
de Ferrol asi como a infraestrutu
ra viária, obras que ·se-están rea
lizando na actualidade, teñen 
como un dos seus obxectivos a 
posíbel transformación da ·Cen
tral Térmica de l;ndesa nas .Pon
tes nunha céntr~l -nuclear, . dado 
o prev.is íbel esgotaniento das re
servas carboníferas do xacimen
to · pontés. De · momento é só un 
rumor pero moifos ferrolanos bo
tanse xa _a tremar ao_ p~nsar nos 
'.'regalos" que o executivo central 
ofecece . para a comarca: OTAN, 
Celulosas e agora a r:iuclear . . O 

·Frenazo ás mobilizacións 
Froito deses contactos CCOO e 
UXT puxemn o "freno de m.an" 
ao R.roceso d~ mobilizacíóns que 
para_lelamente desenvolvian · os 
excedentes de AST ANO e_ o con-

. xunto dos sindicatos ·da comar~ -
ca. Un represe_ntante · da INTG . 
afirmou nunha asambl'ea no es- · 
taleir6 de Perlio que ainda desde 
a postura dos sindicatos estatais 
seria comenente levar adiante un 
calendário de accjóns de presión 

. para asistir con-máis forza a e$eS_ 
.contactos, pero os seus argu
mentos non lograron convencer 
aos dirixentes de CCOO e UGT 
que insistiron en agárdar novida
des. A maioria dos traballadores 
respaldaron esta última postura, . 

_quizá influidos polo cansánci9 de 
practicamente· cinco meses de 
mobilizacións inintEirr~mpidas, · 
quizá esperanzados na · po~ibili
dade dun acordo que devolva a 
"tr-anquilidade" aos seus domicí
lios. ENRIQUE_ SANFIZ/FERROL 

BARCOS DE VELA 
POLOS MARES DO SUL 

Viaxe de 14 días que inclue 7 días de nave
gación en bergantins pela costa da Holanda; 

196.000' Pts. ·saidas: todos os meses desde 
Xullo a Novembro. Índia do Sul, Bombay, 
Cuevas de Ajanta e Ellora, Madurai, Madras, · 
Cochín e Goa. Précio: 196.000 Ptas. Saidas: 

PERU-BOLÍVIA 
1 mes recorrendo. Lima, ' Iquitos, Hu¡:iraz, 
Cuzco, Arequipa, Lago Titicqca e a Paz. Pré
cio: 234.000 Pts. Saldas: Xullo, Agosto e 
Setembro .-. 3 días en Amsterdam e 1 en París. Précio: 

-5,8.000 Pts. Salidas: todos os Xoves desde o 
30 de Xuño ao 1 de Setembro_. E tamén, 17 · 
días, con 10 días navegando. Précio: 68.000 
Ptas. 

ESTADOS UNIDOS , 
2 rotas de 1 mes cada · unha. Costa-Costa, 
desde Nova Jorque a S.an Francisco, visitan-. 

. do Boston, Chicago e os máis ferrnosos par- ·. 
ques naturais. Précio:· 229.000 Pts. Saidas: 
Xullo, Agosto ~ Setembro Costa · Leste-Sur, 
de Nova Iorque a Nova Orlea_!'ls. Précio: 
178.000 Ptas. Saidas: Agosto e Setembro. E, 
ademais, .Trekking polos Parque~ Nacíonais 
do Leste, Alaska e Baixa California. · 

ÍNDIA , . 

Setembro e OutuLiro . 

EXIPTO-XORDÁNIA 
'1 mes en autocaravana acondicionada, visi
tando Cairo, Aswan, Luxor, 2 días en falúa 
polo Nilo, Mar Roxo, Sinaí, Petra e Am_man. 
Précio: 175.000 Ptas. Saidas: Todos os me- · 

· ses desde X~llo a De.ceml?ro. · 

~. ademais, Cabo Norte, Islándia, URSS, Yu
goslávi-a,, Grécia, Turquía, Marrocos, Alxeria, 
Tú_nez, A-frica Occidental: Senegal-Malí, Ké
nia, Paquistán.._ Tailánc:Ua, Indonésia,· Austrá
lia, Cuba, Nicarágua, Brasil. T rekkings polos 
Alp~s, Annapumas, Patagónia e Aconcágua. 
E billetes aéreos económicos a calquér punto 
do mundo. ,· · 

aüsuz· 
CLU~ DE VIAJEROS 

Solicita o noso Folleto de Viaxes Vran-88. 

2 rotás de 1 cada unha. India Central e Ne
pal, visitando' Delhi, Rajásthán, Agra, Bem,i
rés, Bombay, K~thmandú e Pokhara. Précio: 

Ronda de Sant Pere, 11. 6º 3a. · 08010· B~rcelona · Tlf.: 302 5o" 81 
ledesmo, Z 1º izqda • 48001-Bilboo • Tlfs.: 424 42-65-424 22 15 
Rod~uez Son Pedro, 2_. 0f. 1202·28015-Madrid·Tlfs.: .445 lt 45 
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AS DECLARACIÓN$ CONTRA O GALEGO; EF"EITO 'oALOHAPIZACIÓN 
. . ~ \ ·~ 

A. EYRE 

As declaracións contra o idioma Es~a poi ítica ten. a sua orixe no 
galego veñen · sendo apresenta- pacto <le estado do 23-F no que 
das coma se. fosen produto do se acorda, · enmtre outras cóu-

. pouco siso ou da maldade intrín- seis, frear os proce5os a'utonómi-
seca de determinados políticos. cos. Pouco despois nasceria; por 
Estase a dar a visión de que can- consenso, a LOHAPA que; impe-
do Franqisco Vázquez arremete dlda a sua aplicación polo Tribw-
contra o noso idioma, cando hal Constitucional; se efectiviza a _ 
González Laxe desliza unhas de- meio de diversas leis chamadas 
claracións informais no mesmo - usualmente "lohapillas", 
senso, cando determinado& co- Encontránionos asi cun· idior:na 1 · 

lunistas ou APAS comezan unha en ascenso social que se foi im-
campaña, son posturas persoais . pondo como veículo cultural, no 
fruto do momento ou dünha xen- ensino, na política e · até nos 
reira individual. Afirmar isto seria meios de comunicación públi-
o mesmo que dicer que a poiítica cos. Un idioma que é o principal 
se compón de actos inconexos signo de identidade dun povo. -
e gratuitos. . . - Sería unha contradición ali~ 

As\ actuais declaracións reali_- , mentar por un lado a (dentidade 
zadí;ls por dirixentes socialistas diferenciadora, · com9 a que se 
están en perfeita consonán'cia produce através da língua, e 
coa política que están a deseñár . polo outro querer recortar a plas-
desde Madrid e cuxa plasmaciórl mación desas ánsias. · 
prática pode contemplarse nos Como se exp!ica senón que 
recursos contra a Lei de· Normali-· políticos que polos anos setenta 

· zación Lingüística primeiro e, us_aban o galega .como lingua 
logo, contra o decreto reg!Jlador veicular pública hoxe ahemetan 
do ensino en galego na área1 de contra el?. Afirmar, como se ten 

. sociais despois, asi como .na feíto, que este comportamento 
postura do parlamento frente ao obedece a marketing . eleitoral ,é 
emprego do naso idioma nas ad- descoñecer a realidade e tratar 
ministracións locais. de simpfüicar comportamentos 

, 
A· ·coLECCION ·. · 

J 1 l 

INDISPENSABEt 
• ! . 

Reedición completa, por vez primeira; 

·fi)lcsimilar, do periódico. 

.. A Nosa Terra'\ n(> período histórico -

dende o seu primeiro número .no 1916 ate~ 1936 

foform.ación e pedidos.
NO V A' GALICIA Edicións 
Av. Florida, 32 - Portal 3 (Babeo) 

.L_L::_..:~~~ 20 ·21 11 - '20 25 50 -V~G.Q 

poi íticos: Ou é que na 'actualida
de o eleitorado é menos gale
guista que n.o 77? 

Hoxe, coma onte, na transición 
e na ditadura, o povó non' rexeita 
o seu idioma; a_umentando día a 
día o número daqueles que o 

empregan conscientemente. Ao un meio de atrancar o avance da 
talar de imposición e rexeitamen- conciéncia popular; algo perfei-
to o que se está tratando é de - tamente planificado polos pode-
impedir calquer di~posición favo- res do estado. O PSOE é, nestes 
rábel ao normal desenvolvimento momento, o encarregado de 
da nosa língua. executalos, -como podía ter sido 

A campaña contra o idioma é AP. Nada cambiaría. "O 

,SIR_ FRANCIS (DRAKE) 
XERARDO DASAIRAS AS TIMES 

GOES BY 
Produciúse ·a reencarnac1on e Hall e ao bairro da Gaiteira con- · 
amapar_ado pala filosofia do"Spa- vertelo en The Piperwoman 
nish Hippy of-68 de que A Coru- . Quarter. Que ledícia podermos 

· ña está máls perto de Londres pasar en Saint Margareth (That-
qué de Madrid, Sir Francis fai cher, of course) Park, e solazar-
uso da ñova Patente · de Corso e nos en Mary Hen Square (diríase · 

XESUS CAMPOS · 

Once upan a time, cando eu 
era pequeno -~ive feet, six 
inches- adoitaba a pasear 
the docks at Coruña Jooking 
for turistas británicos. Todas 
os veráns o cruceiro Cambe-

asoballa outravolta as nosas asi a Praza de Maria Pita?). Non 
costas (backs). Dabondo coñe- imp'orta, recorreremos á The Ro
c8,srrros _que d~de que vostede, yal Academy Galinglísh Basic e 
Sir Francis, caiu~por estes pagos tiraranos -as dúbidas dunha vez. 
coa Roy9I Návy made·in XVI cen
tury, as bases anglosaxonas pro
liferaron como, fungos. (virá daí o 
do monótono" fungar?)". Ainda 
lembramos aquela revancha do 
Norte contra o Sul cando asolou 
o Areal de Coia e lle ,puxo a un 
dos seu~ habitantes decapitado, 
a cae.hola dl!n porco. Que pre-

r monición, Sir Francis! ·O animal 
totémico do naso pavo descabe
zado ·por un saxón (de saxum: 
seixo). E agora de novo, o ciclo 
da· história torna a se repetir, iso 

· si, _ con visos de · modernidade 
Made in England. Desde que de
rr:ótou vostede ou os elementos 
(que para caso é o mesmo) á Es-

~ cuadra rnvencible de don Filipe 11 
_ (fai un sol de caralla nos seus 
domínios) deixóunolo só para 
patrocínio das xogadas máis in
teresantes na TVG. E é que vos
tede é un corsário como hai que 
ser, .e non como outros qué an
dan a soterrar tesauros nesa 
nova illa da Tar1arÚga chamada 
Galiza. Ainda que lle talen de que . 
desde' a Torre de Hércules se 
descobrira Irlanda e non Inglate
rra, non faga caso, Sir Francis; 
iso son a_ndrómenas dos pitoños 
que subiró!J a titar e cegounos o 
Gran Sol. Vostede siga, .. siga. Por 
que senón o seu colega Sir John 
Moore está tah contentd na Ca- , 
rúña, .ta·n caladiño el, sen di<::er 
this mouth is mine. Ninguén é fo
rasteiro al í agas os galegas, qU'e 
andan de emigrantes. Ao mellar 
Castelao anda a debecet neste · 
in.tre porque lle puxeran émbaixo · 
algo asi como The· very ·noble 
ar,id g.enerous town (city?) of the -' 
Coruna (oh; dear, o naso ordena- · 

· _dor,. non ten ñ, ·sir Francis). Siga, · 
siga .(the time "is gold) o 17 de 
Maio xa está enriba, hai que mu-. 
dar rápiaamente toda a toponí-=· 

·mra. Aos Cenfr.e of Eng.lish, Aca--:.. 
qemy of· Fashion, Peneira's .Pub, · 
Comer Huts ._ .. hai que llEl sumar. 

··de contado -The Hercules Tower, 
·r a~_·C~_ns;;ello:~QhamarHe The T~'wd: 

- Enxendros como o de Las La- rra gamitaba thousands de 
goas t~rán . remate se lle pon The rapazas de Essex, de Sus-
Lakers e o xornal loc¡;¡I poderá sex, de Brighton e de Glas-
ampliar a sua tirada se se chama gow. Eu and a friend of mine 
The Voice os Englicia. Que fer- . aterecíamos un servício -
mo$a subsfüución para Os Can- completely free, no taxes ad-

' tóns, agora The Big Singers en ded- de guías e intérpretes. 
referéncia á lirica tabernária que Adoitábamos a refuxiarnos 
tras deles se exerce. Investigar, no mausoleo de Sir John 
Sir Francis, se o Paseo do Parro- Moore, território británico que 
te, agora The Parrot, ten a!go a cada ano era visitado pola 
ver coa rua do Papagaio (parrot Garda de Buckingham Palace 
in English). Esculcar como querí ou camiñabamos until San 
di nas raíces anglófilas da cida- Amaro para paseármonos o 
de. Qué te.se! Fóra xa a Nacional Britsh Cemetery. Eramos fi -
Seis, que só trai aires estepários. llos do lmpério porque non 
Viver en The Flowers and Mayflo- nos sentíamos a gosto nesta 
wers Quarters será máis digno, unidade de destino e asi, co-
máis cómodo, ~ó polo mero feito ñecíamos by heart .o mapa 

, de se chamaren así. Bañarse en do metro londinense: Circle 
Riazor's Beach será como estar Line e a s estacións de Pimli-
en Miami pero· sen estar, e o Pa- co, South. Kensington, Marble 
seo da Mariña será máis naso Arch ou Charing Cross. 
cando se chame The Royal Navy We used to escoitar Radio 
P.romenade! . Que cabeza, Sir Caroline, a emisora pirata 
Francis, que cabezón! E para lo- que nos ·puña ao dia nos últi-
cir ben, saída abrigada da misa mos traballos de Manfred 
.en Saint George Church, todos Mann, Traffic, Dylan ou John 
vestidiños nos armacéns, tan no- Mayall. Coñecíamos tanto a 
sos, de The Englis Lenght. Todo Castelao como a James Ta-
para maior glória do império. ·E yulor, a Pondal como a Dylan 
esquezamos da reconversión · e Thomas e a Blanco Amor 
do paro e fagamos de_A Greia un como a San;l Vaughan. 
novo Cab.bage Polygon para que . Daguela, A Coruña tiña ,un •. 
os obreiros non-anden ás berzas. alcalde ilustrado, que ade-
.Mais, olla, Sir Francis, 'non lle maís .de encher a$ ruas de 
aconteza o que a Sir John (who semáforos, bañou e'n jazz é 
fall at the-battle·of Elviita), os dra- blues a arealonga de Riázor, 
góns nunca gañan nos cantos e un tal Salorio. E foi í;llguns. 
ao igual que a Cóca· de Redon- anos despois qué .viaxaria a 
dela só fican como divertimento Londres, comprobando que 
de arruada· pará nenas. · Calquer. xa mo coñecía de memória: 
día, coma a madrastra .dos Sete E. inda_hoxe, today, sigo con- · 
Enaniños., diante do seu ordena- . servánde á miña anglofília in- . 
dar máxico, Sir Francis, escn~be- tacta. Por- isa 1 cannot afacer-
ra (print) coc~le e sairalle Croque, me á idea de que Francis 
escreberá birth e porá Be.rce; . Vázquez me veña a · es~as al-

. que se pon pitcher contestaralle twas con anglofílias de hiper.,. 
Pichel. .. E entón non ·Úe vai ficar market. Something .stinky is 

. máis reméd io que asumir que in the air, algo raro que me 
non hai un Syntax Error, que o . despista. No te escucho cu-

. qu~ .a.c~:mty,ce é que o ordep~dor ...cµrrucho ~ , .,, 'i .'~,, O 
... "f¡:¡la -gall"lí10 .. ~ i ;.. ~ • i •;'."'J\'.l'::.~ • ,.t.. ' t ' ~ ... f , r'. >,¡ f.!(,, ¡ ' 
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O. fallo dó SÚPremó recoñéce a propriedade-. ~n man Comun das Xürlqueifas de Lérez 

Asempo~Sigalsa, Quince anos de¡réclamacións · . · - . · 
· con~ra un ha. operacic)n especulativa -· · · · · 
A senténcia do Tribunal 
Supremo que recoñéce 

- def~nitivamente a · 
propriedade das xunqueiras 

,, do Bao e do Coba á 
parróquia pontevedresa de -
Lérez, -estabelece un 
precedente ·singular sobre o 
domínio comunitário. Terras 
coma as destes boedos, / 
excelentemente emprazadas 
para o crecimento urbano e 
a especulación~ no poden 
·cambiar de man tan 
doadamente como 
presumían os pretendentes 
de ASEMPO-SIGALSA e os 
redactores do Plan Xeral de 
Ordenación de Pontevedra. 

A notícia da senténcia do Supre
mo (que adiantaba nun breve 
ANT, no número 341) remataba 
un pnoceso iniciado en 1973 coa 
fundación de ASEMPO (Asocia- · 
ciqn de Empresários do Polígono 
Comercial e Industrial de Ponte
vedra). Os nomes que dan corpo 
a esta entidade pertencen á 
mesma clase empresarial que 
nos anos cincuenta presta o seu 
voto para operacións coma a 
instalación da Celulosa de Lou
rizán, Elnosa, Tafisa ou o estra
go do bairro da Moureira, Monte
porreiro e outros. Cinco · anos 
.despois de se constituir esta 
Asociación, o ministério de 
Obras Públicas qúe daquela 
ocupaba o id!3ólogo do franquis
mo Gonzalo Fernández de la 
Mora (autor de El Crepúsculo de 
las Ideologías) , autoriza a meio 
dun decreto a ocupación das te
rras da Xunqueira (de feito alcan
zan ás xunqueiras de Bao ·e 
Coba, en Lérez) por consideralas 
de domínio público. A concesión 
era por cincuenta arios e o canon 
unitário aplicado de 8 pesetas 
por metro cadrado e ano. 

Un gran negócio 
As obras de infraestrutura por 
realizar serian custeadas polos . 
sócios, coas axudas de SIGAL
SA e do próprio Estado. Prepará
base asi, a menos de un quiló
metro do centro da cidade, unha 
superfície praticábel, enlazada 
coa auto-estrada e de .grande 
rentabilidade. A xustlficación do 
dec~~to argumentaba que á vista 
da ~aréncia de solo, e por evitar 

Tres intentos de privatización 
Antes que o proxecto de privatización· de ASEMPO-SIGÁLSA, · 
danse tres intentos de roubarlle a Xunqueira aos viciños, ~egun-

. do probou nun traballo-Publicado na revista Q de M~drid, o his-: 
toriador Xosé Antonio Ourán. Coa colaboración de P'ablo Taboa- · 
da, Durán aportou evidéncia de que xa en 1867 os víciños se 
revoltaran conta unha concesión do Estado a un testaferro. "Vici
ños de Poio, Lérez e Alba ·combinaron a hora -di unha cita do 
Imparcial incluída no traballo- e puñéronse de acordo p·ara acu
dir nunha noite de luar de Outubrci, armados e en número de dez 
mil, sobre a Xunqueira.: Ali- perseguiron ao concesionário coma 
se do próprio lobo se tratase. Levouno o demo' ao concesionário, 
perseguido polos veciños que voceaban a divisa de moda "Abai
xo o existente!" Nun verbo, tiraron as obras por térra". 

Novamente en 1879 solicitou ;:¡ concesión da Xunqueira o em
presário p~ntevedrés Constantino Lago Cobián, que nen ch~gou 
a comezar as obras. La ilustración Gallega y Asturiana criticaba 
a solicitude: "O fadal sistem.a de conceder pola boas a cacjques · 
e principais da Galiza, xunqueiras, gáqdaras e abelendas, ten 
contribuído a miséria e-- despovoación das catro províncias nas 
que nen a probeza atopa protección neri o traballo' pmdutivo 
bravos". Contra a antiga propriedade yiciñal destas xunqueiras, 
e en nome do progreso, en 1899 o ·seman~rio republicano El 
Combate volve' pedir o saneamento d~s gán<;:faras_ De a pouco, 
o industrial Benito Carbal solicita a concesión dos boedos da . 
Seca. Nos tres casos, arguméntase o atraso que supón o manti
mento das condicións naturais destas terras sulagadas nas 
cheas do Lérez. O empresariado aduce ihsalubridade (en todas · 
tres ocasións demóstrase que non hai tal) ou recorre aos tópicos · 
da criación de riqueza e traballo, corno volveu facer a agora des
calificda AS!=MPO-SIGALSA. O 

.. ¡ 

o recurso á expropriación, com
pria conceder estas brañas sen 
utilid~~e,_ ao empréndedor gru-
po de empresárfos locais. · 

·: dos para in~ciar as.accións legais 
arrecádanse porta por porta nas~ 

. _ parróquias de Lérez .e Campañó: 

. A culpa, dos axifadores -En · Xaneiro· de · 1980. coñecé
roríse as condiciÓns do proxecto En 1981; o xuíz de primei,ra ins
de ASEMPO-SIGALSA. Eri Fe- táncia recusa o interdicto apre
breiro: a Asociación de Viciños sent!3-9o polos. viciños contra as 

-· San Benitiño- de Lérez apre-_ obras do _polígono, que comen-
-senta no Concello de Pontevedra " tan en Xqneiro. Cos traballos pa-
escrito de alegacións no q'ue ar- r~~os,_por esta.r a ~oncesió.n e li- . 
gumenta . que aqueles terreros t1x10; a xunta d1rect1va de ASEM-· 
son viciñais, de propriedade en PO-SIG~LSA acusa · repetida-

. man comun, das · parróquias de ~~nte a AA oe V>J de politiza
Lérez e Campañó. No e_ntanto, c1on e de estar nas. mans dun 
os sócios de ASEMPO realizan -pequeno fato de ax1tadores. O 
a~ primeiras. aportación.s econó- P~C?E. oferéce~~ ~<:>mo interme- -
micas, de 250 pesetas por metro · _d1ano ~e - ~onc1l1a?10~ de partes. _ 
cadrádo. No mes de Marzo 0 A Aud1enc1a prov1nc1al resolve o 
Concello convoca Un pleno . ~X- int~rdict? en_ ~avor ~os viciño~. 
traordinário para trat<;ir do plan· L~1s Ort1z, ministro de:O?ras P~
parcial do polígono. A esquerda .- .bhcas de. UCO e o proprio pres1-
vota en contra e abandoa o salón dente Calvo Sotelo, prometen 
do plenário mentres que a oütra publicamerite o seu apoio ao 
metade da corporación saca proxecto AS~M~O-SIGALSA. O · 
adiante o plan. ASEMPO califica Xurado prov1nc1al c;l_e Montes 
de falsos,_os documen.tos de pro- produce .~nha senténcia so.bre a 
priedade apresentados pola AA . recl::imac1on que non conce.de a 
de W. A Comisión provincial de raza~ a n~ngunha das p~rte:s- . 
Pontevedra remite o caso á Xun- ·.Ate canecerse a sentencia do 
ta e a Consellaria de Ordenación Supremo, proqucíronse . várias · 
do· Território · aproba o plan par- o~~rtas dos empresários aos ve
cial. A asociación de viciños éle- c1nos, que foron recusadas de 
cide en asamblea extraordinária- plan. · · o. 
recorrer xudiciaJmente. Os fon- G.L.T . 

·\ 

EUROCAMPING ;~=~~~~~ . HOTEL TOUR 
CIRCUITOS DIAS PTA. CIRCUITOS DIAS PTA. CIRCUITOS DIAS · PTA. · CIRCUITOS ·DIAS PT-A. -
Marrocos , . 16 31_-500 Ale~aña-Cruceiro · Rhih. 19 54.900 . Estados· Unitlos-Canadá 17 157.000 París 3-5-8 34.600 . 
Paris-P .Baixos-P .Loira 15· 31.500 Grande Volta Mediterráneo 26 '63.509 Mexico 3-culturas 23 249.080 Moscu , 7 94;900 
ltáJia , 15 33.900 Países ~o L-este . 26 . 49.'900 Exipto-Crucei~o Nilo 12 139.500 Moscu-Leninegrado ; 7 .91.500 
Grande JtáJia 21 43:400 · Rúsia-P.Leste-Asia Central •"30 . i 23.500 Grande Exipto-:Cruceiro Nilo 15 148.900 Capitales da URSS 9' 98.900 
Toda ltália + Sicília ' 28 54.900 . Rusia-P. Leste-Transiberiano 33 ' 139.500 Síria-Xordánia 17 156.900 · Rúsia-Balticb 12 113.900 
Centroeuropa 18 39.900 · Tmquia-~apadóc~a. 15' 78.900 í ndia-Nepal-Cachemira 26 289.000 Grande Rúsia-Báltico 14 116.000 
Corona N.-~iordos Noruegos 24 55.900 Todo Thailándia 17 199.500 ' Rú~ra-Transiberiano . . . 16 174.500 
C.Nordica-C.Norte-Laponia 31 70.900 Marrocos-(autocar) 16 43.soo· * SOLICITE FOL~ETO DETALLADO 
IAglaterra-Escócia 21 56.900 * SOLICITE FOLLETO DET ALlADO -
lnclue: Autocáres ,deJuxo, traslados, campings, visitas, guías, etc. En ÚRSS hotel é pensiÓn completa. 

1 ' '. 

ln.clue: viaxes en aviór;i, traslados, al~un trqxecto 'en auto~are~. h~teis , 'íisitas, cida~es, guia acompañan.te, seguro de asisténcia. 
\::Na URSS pensión cbmpleta. ~ , , , · · - · 

SAiDAS: XUÑO -·x4~Lo·-AGOSTO E SElEMBRO J . 

Cuesta de Santo Domináo. 24 - 28013 MADRID · 
Tlefs. (9t) 248 30.781 · ~ 248 84 19 - 248 01 55 
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Francisco Fernández· del. Riego 
'No periodo republicano habia ur.1ha-grandé r~ceptividade· non. só· · 
á mensaxe galegui$ta, tar:nén ao usq dC?. g_<Uego_ ~~s mitin~' · 

Este home pode ser Cosme 
Barreiro.s, Adrián Solovio, 
Salvador Lorenzana, Adrian 

. Soutelo, Francisco Fernánd'ez 
tjel Riego ou Paco del Riego. 
E difici~ ler unRa publicación 
galega_ dos últimos sesenta 

dantes da Asociación ao .Servício · 
da República despois dun manifes
to publicado por Marañón, · Pérez 
de Ayala .e· Ortega y Gasset, e in
'corp0reime ás actividades de loita 

grupo galeguista de Santi~go onde Nós organizáramos dentro d~ 
me designaron seeretário do gru- FUE unha célula de nacionalistas 
po: To.do é antes da fundación do galegas e participámos en todas as 
PG. actividades de loita e reivindicación 

. anos que non _repita un ha 
destas sinaturas: coma 
seudónimo cando na Ditadura 
ou rio Biénio Negro, ou nas 
pronfi~as colaboracións de 
tempos·. de menor ou indireto 
rigor da. censura cómo t~m 
ben refrexa a hemerografia da 
xeneración de La Noche. Del 
Riego ten pala contra Ufl só · 
nome can.do é de calificar a 
sua nacionalidade ou de 
definir o móbil dos traballos 
sen descanso no que lle . 
deron setenta e cinco anos e 

ali: estiven na Faculdade de San 
Carlos cando Mola era Dfrecto.r Xe
ral d_e_ Seguridade, e estando ali en- , 
cerrados os gardas asaitarárana ª · Ao servício da Galiza 
tiros... ou se'xa .· que intervin dun 

· moi pouca ou nengunha 
compensación que non sexa 

· de arde mor,a1.· 

OS INÍCIOS 
. NO GALEGUISMO 

xeito máis · ou menos espectador 
de todos aqueles movimentos pré-
vios á República .e tiven contactos 
co,s elem~ntos_ da FUE: 

Nas vacacións, xa en Vilanova · 
de . Lourenzá, fixen un mariifesto 
polo 25 de Xullo, cun estudante ·de. 
Medicina,, organizámos unha festa 
con gaiteiros e súbin ao balcón do. 
concello; izamos a bandeira galega 

. - e pronunéiei pór primeira ve:z;. en 
público unhas palabras, frente .á 

: :surpresa da xente que non ·enten- · 
dia nada daquilo. Estamos no ano 
1931 . Xa empecei entón a sentirme 
galeguista. . · . ~ · · 
-:-Cítase unha carta·de Cunqueiro 
por ese tempo. na que define tre.s · 
t~ndéncias do nacionalismo.·-
-Nesa épo9a recebin unha carta 
de Cunqueiro desde Mondoñedo · 

~ galeguismo qe Del Riego na que ,me instaba a incorporarme 
acorda en . Madrid, como o de a unha actividade política e dicía
mo.itos outros. me que "en Mondoñedo ternos tres 
-lncorporeime ao galeguismo por grupos: un 'de direita .gal~guista , ün 
un acontecimento estraño na Fa- ' .de esquerda galeguista e outro re-

·culdade de San Carlos, en Madrid: volucionário:.. arredista: Podédes
que uns estudantes empezasen a ' 'vós. incorporar a calquera deles". 
tratar dun xeito despectivo a un es- Os tres .estaban dirixidos por Cun
tudc;inte gal ego, ridiculizándóo... queiro e por outros dous rapaces, 
entóil .oútro estudante e máis eu ainda que eran máis· pantasia que 
reaccionamos violentamente~ t:m- . realidade. · . , 
peéei a preocuparme palas causas - Despois fun para Santiago e en
galeg·as, déronme a ler. algun;> nú- · trei en contacto coa ·xente do Se
meros· de"' Nós", lin traballos de Vi- mínário de Estudos Galegas, o pri
cente Risco e riesa época empecei · meiro dos cales ~oi Luís Tobío, a 
a concienciarme no problema . da m~io do director de Conxo Ramón 
Galiza. · Rodríguez Somoza - .simpatizante 

· Se entrades na Pen.zol (Vigo) calquera tarde, al i atoparedes a Don 
Francisco. Se preguntades polo motor da mocidade nacionalista an
tes do 36, diranvos que Do~ Francisco. Se queredes saber os avata

. r.es do gál~gui$mo despois do 36 até hoxe, acudide a Francisco F. 
del Riego. · 

Cun habano, unha tesoira, uns folios na máquina de escrebe·r, 
Paco F. del Riego escoitaravos sorrinte, amábel, melancólico. Coa 
melancolía de cantos atravesaron o mar vermello do 36, dos que 
viran caer á direita e á esquerda aos seus amigos, aos homes do 
galeguismo e aos repÜblicanos. · 

Todo é abundante arredor· de don Paco: vitaliaade, os coñece
mentos, a- memória histórica, a documentación e a cronoloxía. 
N~cido en Vilanová de Lourenzá (Lugo)·no 1913, acaba o bachere

-lato e vai estudar Direito a Madrid e lago a Sántiago. Ensegu~da é 
. profesor auxiliar de Direito Civil na Universidade desta cidade. A vez 

mflita: ·na FUE, nos Ultreyas, no P~, senda secretário da Mocidade 
Galeguista uns anos. Escrebe na prensa, co-.dirixe Atento e Ser. Sig
nifica o galeguismo dunha esquerda brillante naquela const~laclón 
xuvenil de Castelao e de Bóveda. 

·En · Santiago, no 36, · escapa do· fusílamento por centímetros. A 
Guerr~ e os procesos a que o sonieteron, coutan ·OS· seus Gamiños 
e .cérran.lle o horizonte profesiG>nal. En. Vigo desde ·o 39 sobrevive 
con clases no ensino privado e ·desde o 40 reempr-ende cori Gómez 
Román ·e E. Peinador a loita política baixo a vixiáncia constante da 

·policía. Conecta co exílio e centrariza ·os esforzos clandestinos ·para 
·salvar a memória nacional de Galiza .e preparar o·futuro. Desde 1950 
dinamiza Galaxia e multiplica a sua colaboraGión, xor.nalista. No .. 60 
.codirixe Grial, organiz~ e atende a Biblioteca Per:izol, xe.stiona Gráfi
cas Galicia. Coa reforma política, Del Riego volta a · participar no 
·1abo"r político como candidato ao Senado· para o que non ·sae elexi
'do por un escaso cento de votos. Unha participación política moda.
rada, non ·partídária, sempre na órbita de facer Gal iza. A sua colabo
ración exténdese a todos os campos, sen abandoar a publicación 
de obras. 

E detrás de toda esta múltiple actividade feita á intempérie,. Fran
cisco F . del Riego, sen aforras, sen r~ndas, vive a sua fecunda an
cianidade no traballo ·cunha pensión da SS e unha beca de Barrié. _ 
Toda unh·a vida ao servício este país. Ur;l dos "bons e xenerosos". ·U 

En Madrid mistureime coas·loitas do galeguismo. Mantiven ur:l .con- 1 '· .• fRANc1sco CARBALLO ,. 
u~~sti~~ e · filn ~n -~~sfu- t~~ym~J~~oe~c~pm~maao .~--~~=-~~~~~~~~~~~~·~··r~·~~~=~~~-~~·~·~~·~~~~~~~~~~~-

''Nos ANOS 40, 
DURANTE ALGUN 
TEMPO, 
CHAMÁ=---8-A_N_M_E_~-

. DIARIAMENTE PARA 
·ANUNCIARME QUE 
,ESTABA VIVINDO CO 
PERMISO DO 
ENTERRADOR' 

na Universidade. Dirix in un número 
da revista "Universitarios" que ·tiñá 
unha parte importante en galega, e 
estaba editada por Nós, e incorpo
reime á editorial para unha morea 
de traballos 
-Desde o discurso de Lourenzá, 
onde a xente non conectaba, até 
esta etapa universitária, o ·gale
guismo empeza a chegar coa sua 
mensaxe? 
-O galeguismo empezaba a ter 
corporeidade, non só de tipo uni
versitário e minoritário na orde inte
lectual, senón unha proxección po
pular. Nos mitins nos que interviña
mos (en feiras , vilas, mercados, en 
todos os sítios), había unha recep
tividade grande na xente, sobreto
do a meio das Sociedades Agrá
rias, coas que chegámos a moitos 
sítios, con grandes movimentos de 
masas, de non só centos senón de 
milleiros de persoa$. Habia unha 
receptividade grande non só á 

_ mensaxe senón tamén ao uso do 
_galega, habia sintonía e resposta a 
esta propaganda. 

ANIMADOR DA PRENSA 
-Vostede está no centro da he
merograt¡a galega dos últimos 50 
anos. 
- Desen:i?eñei provisoriamente a 

direción de A NOSA TERRA, cando 
se trasladou a Santiago e estaba fi
nanciada por Anxo Casal . Colabo
rei en El Pueblo Gallego, en Ser, en 
Nós en toda a prensa da América, 
e nos xornais locais que existían na 
Galiza que eran dunha proliferación 
enorme.' O meu labor· era non de 
erudito senón máis ben un vulgari
zador, un difundidor. 

Colaborei en publicacións exclu
sivamente en galego, pero habia 
moitas bilíngües. 
-E pagou a pena aquel traballo? 
-Nunca me arrepinto do que fi -
xen, pois penso que respondía a 
unhas conviccións e a unha firme 
za nun ideal, e en realidade fixen 
ese labor nese tempo e coido que 
se avanzou moitísimo. Ainda que 
tiña certa proxección popular o 
movimento galeguista, que indubi
dabelmente a tiña, non acadaba a 
dimensión de hoxe. Nós non po
diamos loitar nen co ensino, nen 
coa propaganda da lgrexa, nen 
·coa Administración. Nós tratába
mos de proxectarnos nun ambiente 
popular pero partíamos dun am
biente minoritário, universitário e 
de intelectuais, inspirados por tres 
movimentos: o das lrmandades da 
Fa/a, o da revista Nós e o do Semi
nárío de Estudos Galegas. 

. 'Risco 
DISTANCIOUSE DO PG 
NON TANTO POLO.SEU 

·CATOLICISMO COMO 
POR CONSIDERAR. 
QUE O PARTIDO 1~ 
--,:-=---'-~~=--:---=-----=-~--

ESTABA CEDENDO· NO 
SEU NACIONALISMO' 
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· -Vostede relacionouse con To
bío, inicialmente, que estaba per
to do marxismo. Cales . eran as re
lacións . ideolóxicas dentro do ga
leguismo naqueles· anos? 
-Dentro do galeguismo habia Un 
abano de pontos de vista. Había 
!Jnha CQir)CidéACia de WinGjprop ~élf? 
_que pers.~gJJJ.la a galeguj?>ªXÁ~ . ~9.:d 1 OfQi 
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país e desde postura~ marxistas, 
como a de Tobío na .orde teórica, 
do próprio Picallo, despois había 
·posturas de direitas como a Risco, 

.~ ~ilgueira ou ·otero Pedrayo, e de 
- esquerdas burguesas como Vilar 

Ponte. Había unha série de pontos 
de coincidéncia pois o PG era unha 
suma de- diferentes grupos e dife
rentes tendéncias. 

OlEMPO 00 
PARTIDO GALEGUISTA 
- Vostede foi secretário -das Mo
cidades do PG. 
- lso é posterior. Son militante do 
galeguismo desde antes da funda
ción do PG. -Aoos despqis e ante a 
proliferación de colectivos gale
guistas de xóvenes pensouse en 
constituir a Federación de Mocida
des. Galeguistas, que inicialmente 
eran un apéndice do PG ainda que 
despois diverxeron ·e mantiveron 
outra postura desvencellándose da 
liña partidária. Fua designMo na 
sua primeira Asamblea secretário 
xeral, pero tempo despois o parti
do reclamoume, e non porque·de
fendese unha "postura culturalista" 
como se ten dito terxiversadamen
te, senón porque o partido consi-

,rou que en certa maneira podia 
ser necesário noutro traballo. Des
pois xa só intervin nunha enorme 
concentración organizada pola 
FMG en Celanova, onde falei eu, 
Velo, Ferreiro e Xaime llla. , 
-Cales eran as diferéncias entre 
a FMG e PG? 

'BovEDA ERA auEN 
SUXERIA E INSPIRABA 
A POLÍTICA DO 
PARTIDO, ERA A 
CABEZA POLITICA DO 
GALEGUISMO' 

política .. De todos o~· homes que 
-houbo n·o , galeguismó era o _que 
tiña unha cabez.a pol!ti9a. 

O GALEGWSMO· 
BAIXO TERRA 
-Cando che9éi o golpe do Estado 
e o fascismo,· ten un arquivo e 
unha biblioteca importantes que · 
ten que salvar .rocambolescamen-
te. · . , 
-=-Cando chega o movimento teño 
moitos materiais que desaparece- . 
ron, pero quemáis ben queimáron
se para evitar complicacións. O 
que tiven, e . conservo, é a docu
mentación que se produciu a pos
teriori, a partir 'dos anos 40: referi
-da a relacións con outros partidos 
políticos; corí América, con forzas . 
nacionalistas bascas e catalanas ... 
Cando· se prGduciu a detención de 
Piñeiro mandoume un enlace para 
que destruíse todo, pero en vez 
diso o que fixen foi meter todo en 
maletas de hule que· estiyeron en
terradas, literalmenté embaixo da 
terra nunha finca, por moitos anos. 
~sen facer comparacións, e fa
lando da continuidade· do ~ movi
mento nacionalista e político, 
ocórreseme que o dano foi moito 
maior que noutras partes do Esta

_ do? 
-Aqui foi tremendo porque des
truiu unha chea de xente, famílias. 
Foi dramático porque nen só foi á 
xente de esquerdas, senón a cal
quera que non se identificase co 
franquismo. Non só os paséos e os 
asasinatos, e os fus.ilarne1Jtos, se
nón as represálias e os castigos. 

Produoiu silénGio e un medo te- · 
rríbel e extraordinário. Cando che
guei a Vigo e estaba traballando no 
despacho de Paz Andrade, chamá
banme todos _os días ao despacho 
ás 9,30 e perguntando por min di-

,· 

'Para nós o Consello da· Galiza / 

non representaoa ao país legalmente; 
pois falt_aban ~el outras forzas ·anti-franquistas' · 

cian "Se da usted cuenta de que -Na sua persoa confluen tamén só estiveron Castelao, Aionsd deputados, entre case trinta que 
está viviendo con ·permiso del en- . as relacións co _galeguis-mo da Ríos, _S~árez. Picallo e Elpídio Vi- había. Eu teño documentos que 
terrador?" · frente a isto imaxina... América. llave_rde. Nós diciamos que un acreditan que os cataláns non ad-

-Un ha postura de maior radicali- a vida non valía nada. -Nos anos 40 en Vi~o tratei oe Cbnsello da Galiza asi non repre- mitian o pacto Galeuzéa nesas 
zación. Unha postura de non so- -No 64 está no PSG. Xa desapa- restaurar a actividade do PG con sentaba ao país legalmente, pois condicións de identificar o Con-
meterse a unha disciplina senón de recera o PG, entón'? Gómez Román e con Enrique Peí- non .estaban integradas todas· as sello da G.aliza cos governos bas- -
facer sobretodo fincapé na postura -O PG fora desaparecendo e pen- nadar.' Piñeiro, que pertencia ás forzas políticas anti-franquistas, ·e cos e·catálán. Aguirre foi o suxeri-
nacionalista. Segundo eles o PG souse en criar forzas polítcas nun _Mocidades serviu de enlace coas· era un Consello que queria falar · dor e mantedor desta idea coa 
estaba hipotecando a postura de amplo abano, pensouse nunha de- xentes esparexidas: visitou a Car- , en nome da Galiza 1egalmente, e que Castelaó se ide!'ltificou pléna-
nacionalismo puro vencellándose a mocrácia cristiana, nun PSG, ... e ballo Calero en Fe~rol , a Prácido os cataláns abandonárono. Cas- mente. · 
forzas que non estaban identifica- convidáronme a intervir, con Boda- Castro en -'C~mbados,. .. : a todos telao, axudado pola xeñte dali, Tampouco se poden simplificar 
das con esa postura -nun senso ño, con Beiras, ... cunha chea de os restos das xe.ntes do PG. Ce- queria dirixir a polftiea da Galiza, · · tanto· as causas ·porque había ra-
pragmático. Eles refuxiáronse nun- xente nova. lebrouse hJnha Asamblea consti- e nós qansámos de dicerlles que zonamento.s mútuos e nun proce-
ha postura estritamente nacionalis- 'O PROTAGONISMO tutiva do Partido Galeguista en aqui habia novas xeracións e no- ' so longo_..- Pero tamén nori se 
ta, que en certo modo era a postu- Coruxo, onde eu pasaba os ve- vas vi~ións dos probl~mas e non pode dicer que nós estjvemos e·n-
ra defendida por Risco, pois este TEN QUE LLE ráns ·nunha casa de pescaqores. se podia operar politicamente . frente do que representaba o · 
home non só se distanciou do PG Veu moita xente, toda aquela que aquí cunhávisión de·relóxio _para- Consello da Galiza, iso non é cer-
or motivos relixiosos senón por- CORRESPONDER ÁS pudo e non tivo medo, e consti- do. As disensións producíronse tq. Nós estábamos sacrificándo-

que el consideraba que o PG esta- NOVAS XERACIÓNS' tuiuse oficialmente o PG nesta nese momento. A Castelao res- nos e traballando, e estando ex-
ba alonxándose das posturas na- Asamblea. peitabámolo todos pero non se pastos a sofrer cadea, como se 
cionalistas e estaba facendo con- -Permearon a ·diferentes forzas, -Dando un-salto no tempo che- podia inspi,rar unha política desde estivo. 
cesións. vostede no PSG, Velo na UPG .. .' gamos á disolución do PG... alá, carido- aqui estabamos en -Tratábase -. dunha discrepáncia 
-Un ha posición parecida á da re- --LHoubo 0 movimento de UPG, do -Non houbo tal disolución. lso é contacto . con · outras forzas que política de fondo. · 
vista "Alento"? que 0 inspirador principal foi Ferrín, unha equivocación. O que pasou disenUan daquilo, non parecia ló- -Non a "'había de fondo: O pró-
_,_"Alento" ia máis alá, Era unha e criouse .esa forza de esquerda foi que esmoreceu. Ante as cir- xico operar aquí atravé~ das in- prio Castelao ~n cartas di que "se 
postura moi curiosa de Alvaro das marxista e nacionalista. cunstáncias a xente comezou a for.macións que chegaban da _estivese na Galiza seria un mem- -
Casas, que fora membro do PG e -Cando deixa vostede 0 PSG? non responder ás cousas, por América= Unha das opinións ·de bro do PG, pero estando na Amé-
que tivo uriha evolución moi curio- -Pronto, asistin a poucas reunións . ceptids_mo, por procesos de fei- Castetao era ·que aquí estabamos ·rica teño que estar por riba dos 
sa chegando a defender posicións xa. Estou desde os 18 anos involu- tos, Peró non _houbo nioguén que nunha prisión e non vía.mas o partidos", pensando na sua posi-
independentistas na revista "Máis" erado e chega un momento en que determinase ese fin . O PG' ainda mt:mdo, e "nós estamos cunha ción no Consello da Galiza. 
que só publicou un número -no· penso que deben coller 0 relevo as vive cando se funda Galaxia, pero. xanela abérta ao mundo". Pero a -E -esa discrepáncia ocasiona-
que por certo colaborei e chamou- . novas xera'cións, que nós xa cum-· minimizado. Non. existe unha for- realidade estaba aquí e eles non ba colis"lóns, enfrentamentos? 
me Bóveda a atención por enten- primos a nosa misión, e xa esta- ·za cor:no a de antes. A xent~ non· · ~iari, estaban vendo a dos . anos -A disensión ·profundá produciu-
der que non. éadraba a miña pre- mos firmes nas nasas posicións , concorria ás reunións e conside- 35 e 39, que estaba modificándo- se tlespois da marte de Castelaó, 
séncia ali coa miña militáncia no pero sen compromisos políticos. rouse entón que un dos camiños se. · pois o grupo de ali prete.ndia con-. 
PG. --Sempre mantivo unha e~treita que p0dia servir para galeguizar- tinuar- a mesma !!:JOlíti9a co nome -
-Cal era o pap~I que tiñan Bóve- · relación coa mocidade. o país era o labor _cultural através- N . de Castelao. 
da .e Castelao ·dentro do Partido. -E penso que comprendo ben 0 de Galaxia. . ON ·SE PODE -E por que segue habendo 
Quen marcaba as grandes liñas. protagonismo que ten ·que ter a -:-Pero ~esde o ex~lio a situación SIM.PLIFICAR E Dl.CE.R confusión sobre aq~_ela época,~ 
políticas? mocidade. Non podo identificar 0 v1ase doutra mane1ra . . - queda documentactoh por pubh- · 
-Bóveda. Bóveda clarisimamente. · que está ocorrendo coa mina pos- -Llopis_ famén vía q s_ocialismo - QUÉ:· NÓS · _ -. car vivindo pretago.~istas daquel ' 
Era un home extraordinário huma- tura . persoal de hai tantos anos. o desde fora. O que creo e que eles -. momento? 

,. nam~nte e dunha grande capaci- mundo evolue e correspóndelle 0 estab~n co ·relóxio parado. O Par~ ESTABAMOS CONTRA· -Porque non tiña sentido entren-
~ dade dinámica e organizativa, ade- protagonismo ás novas xeracións t~do 

1
funcior:mu a respeito da_ Amé: O QUE tarse con xente .q~e non era dub~-

ais dunha persoa capaz de che- como no seu. momento lle corres- nea e Castelao .. Q que ocor~e~ e REP- RESENTABA O · dosa na sua act1v1dade, porque fl-
gar a todo: había ·unha manifesta-. pondeu frmiña. que houbo un .momento, e nos. in- xeron todo o que había que.facer 
ción collia uriha bandeira e .ja en -E como observa a relación da terp~etámol~ asi, que se deu a CONSELLO DA e máis! - ainda que, ao noso ver, 
primeira fila. Castelao en realidade mocidade actual e 0 nacionalismo teona. suxenda polos _bascos de equivocados _en ocasións por non 
era . un nacionalista non entusias- a respeito doutras épqcas que vi- que había que constituir un orgá- ·GALIZA sintonizar coa realidade do país. 
maeto pola política. Cando foi veu. nismo que pudese .· equjpararse Estábana vendo desde o . tempo 

, membro ·do PG estaba totalmente -No franquismo había unha maior cos -outros Estatutos recoñeci- -Pero a operación política de da República e desde fóra, facen-
identificado cqn Bóveda e o ·que politización da xente nova que sin- ' dos, e pensousé en qonstituir un cataláns e bascos resultou · útil do un .labor moi importante pero 
s.uxeria e inspiraba a pol.ítica era tonizaba con rebeldia e oposición. Consello integrado por todos os na· transición desde os seus go .. · sen ser protagonistas. 
Bóvedél él quen todo o mundo qu~- Cando se normalizaron, as causas depu~ados da Galiza e así estar vemos .no exílio. · . ·-E dentro destes·contactos po- . 
ria e respeitaba, pois· daba ·exem-- voJtou a preocu'pación culturar, so- representado o país. Pero aí fa- -Pero é que eles t1ñan ·un gover- líticos no interior, tíñanos coa 
plo en todos os señtidos, ppla sua bretodo pola defensa do idioma. o llqu porqu~ . ningué~ se incorpo- no no exílio e a· Gal iza non o tivo.' ·guerrilla? 

. ~ar;>a~idape d~ apcjón, polo_ it~lento . . . , .• , • Texto e fotos: r~u~ por unhas razons ou outr~s , .. O Con~ello da -~f,iliza só tiña catfo. 
1

, Non: Tiñámol0s co PC. 
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CREDITOS EXCEPCIONAIS 

. INFÓRMESE NAS ENTIDADES FINANcEIRAS COLABOR'ADORA'S. 
j • 

AAGAL. S.G.R.; SODfGA; SOGARPO, S.G.R.; -
CAIXA GAUCJA; C4/XA DE AFORROS PROVINCIAL DE OURENSE; CAIXA DE AFORROS PROVINCIAL · 

, . DE PONTEVEDRA; CAIXA OE AFORROS MUNICIPAL DE VIGO; CAIXA .POSTA( DE AFORROS; 
. C41XA RURAL PROVINCIAL DE LUGO; C41XA RURAL PROVINCIAL OE OURENSf,· 

BANCO.A TLANTICO; BANKINTER; BARCLA YS BANK; BANCO DE BILBAO; BANCO CENTRAL; BANCO 
DO COMERCIO; BANCO DE CREDITO-AGRJCOLA; B~NCO DE CREDITO INDUSTRIAL; BANCO ESPANOL 
DE CREDITO; BANCO EXTERIOR Dl ESPANA; BANCO DE FOMENTO: BANCO OE GALJCIA; 
BANCO GALLEGO; BANCO HERRERO; BANCO HIPOTECARIO; BANCO HISPANO AMERIC4NO; 

· BANCO DE.MAÜRIO; BANCO PASTOR; BANCO POPULAR ESPAIJoL; BANCO DE SANTANDER; 
' BANCO SIMEON; BANCO UROUUO-UNION; BANCO DE VIZCAYA; BANCO ZARAGOZANO. . , 
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.1,5.ata 40 millpns de pesetas . 
. (excepcionalmente ata 100 millóns). 

Modernizar, ampliar;· 
ou crear unha nova empresa. 

Coas axudas da Xunta. de .Galicia, 
entre un 3,75 e ún 9,75%. -

6 anos, con 1 ano de carencia~ 

PRIORIDADES 
-Proxectos sector A _____ 2 puntos 
Pro~ectos sector P 2 . puntos máis 
Proxectos Preferentes ata 2,5 puntos mais 
Préstamo co aval dunha 
· Sociedade de Garantía Rec~roca __ 1,5 puntos m_áis 
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Várias das faculdades ' da Lei Antiterrorista 
pasan' á xurisdición ordinária 

O caso 'El Nani' abriu 
amplos interrogantes . 
na soci9dáde 
Hai moita xente surprendida ao longo do último mes. 
Moitas persoas que acreditaban na bondade do . . 
sistema e o cámbio na policía: E agora, através das 
pantallas da TV, a meio das rádios. e os xornais chega, 
desde a repuxada sala cuarta da Audiéncia Provincial 
de Madrid unha vaga moi diferente: testemuñas de · 
torturas, policías que non din "toda a verdade", 
xustificacións inverosímeis, esbozos de tramas 
mafiosas profundas, altos cargos do Ministério do 
Interior que escorren o bulto e parecen descoñecer a 
sua própria lei anti-terrorista. Un cadro, vaia. 
Vai resultar ·que as voces iso
ladas e tantas veces afogadas 
polo poder, esas voces da 
Asociación contra a Tortura, 
as Xestoras Pro-amnistía de 
Euskadi, o Grupo de Mais 
contra a Droga.e de apoio aos 
presos sociais ... tiñan razón. 
Teñen razón. Esas testemu
ñas individuais perdidas ás 
veces nos xornais e desmenti
das enerxicamente desde o 
Ministério e o governo ... son 
verdade. 

Quizá sexa esa a mensaxe 
social máis potente do xa lon
go xuício pola desaparición 
de Santiago Corella, El Nani, 

mesmo cunha máquina que 
eles levaron. Efectivamente, 
existe un acta de rexistó -iso 
si, con moitas irregularidades 
na firma- escrita a máquina. 
Pero a proba pericial qµa. se 
fixo con ela deu que se utili
zou unha das máquin-as das 
dependéncias policiais, má~ 
quinas grandes e pesadas, 
non precisamente portábeis. 
Porén, os policías manteñen 
que era case habitual ir facer 
os rexistos coa máquina nas 
costas, ainda que se tratasen 
de rexistos e detencións su
postamente perigosos. 

e as torturas, detención ilegal , Antiga e nova Lei 
e tratos vexatórios ás suas ir-
más, a sua esposa e especial- Goincidindo coa celebración 
mente a Angel Manzano e a deste xuício, ::i.probouse defi-
muller deste, c~rncepción nitivamente a nova normativa 
Martín. Aquí, a detidos políti - "anti-terrorista", integrada de 
cos, a detidos sociais ténse- pleno direito no -Código Penal 
lles torturado e non hai razón e a Lei de Enxuiciamenfo Cri-
para pensar que non se siga minal. É inegábel que, desde· 
a facer. o 1975, foron evolüindo as leis 

"anti-terroristas", catro en to-
A contraditória tal no Estado español. Pero si 
piña policial . que cabe perguntarse se esa 
Várias. dúcias de policías sen- evolución serviu par~ protexer 
taron xa· na cadeira destinada os direitos ·· dos detidos ou . 
aos testigos do xuício. os ex- para facilitar a.áctuación pÓli-
compañeiros dos sete .proce- cial, dificultando á vez a de-
sados foron dando "detalles" ' núncia de ·"irregularidades" ; 
do que supostamente ocq.rreu tales como os maos tratos. 
aquela noite do 12 de Novem- Dise que coa nova normativ·a 
bro do 1983. Uns detalles que · .poténCiase · a vixiáncia xudi-
ás veces rebasaron en .riqueza cial. .Na práticá quédase ·en 
e exactitude á testemuña dos pouca cousa. SE;igue a ser · é! . 
próprios procesados e con al- policía a que· fai · e desfai no 
gunhas curiosidades, . como 0 fund,amental e a sua opinión 
feíto de que todos digan qu~ pesou ·na reforma. A norma 
había bastantes policias polas recén ·incorpor.ada á' Lei de 

· dependéncias · duranté a noite . Enxuiciamento Criminal recu:.. 
e. a madrugada, pero, á. ,Vez, pera; pot exemplo, tres' artícu-
todos digan que se foran 'a tal los que xa non estaban vixen-
ou cal hora. Eles tamén "de- tes na Leí Anti-terrorista do 
sapareceron". . · . · 84. 

Ou a história da máquina de Non deixa de ter o se~ pon-· ~ 
·escreber, simbólica quizá ~as t.o de irania que, xusto cando · 
trampas deste xuício" Mentres máis en entre<;Jito está que:.. · 
a familia Corella asegura que dando na opinión pública a 
non se fixo na sua casa a acta. aplicación de tales1 leis excep.-
do rexisto ali. efectuado e que cionais, ':nOitas das faculd?-
non ollaroh máquina de escre- . des que a lei outorga á actuá-
ber alg_unha, os policías, tanto ción policial, imediata .e res-
os . implicados córno os de- trictiva .sobre as · persoas, pa- ' 

· mais que participaron:. na. ·de- ·sen a ·se integrar: nas leis ordi- . 
terición e.acudi f-o'n como testi- nárias .do E~tado español. O 1 

, gos aseguran que s_e_f __ ix~º-ª __ 1_¡ - - ---- ·TERESA T_ODA/MADRI~ 

. -
As.·acusacións de ·fraude _contra a Crida refutadas 

. , 

Campaña de· 'El País' contra a 
Hberdade-de opinión 

. . 

En plena q1mpaña eleitoral, :.:·· .. 
aborrida e- monótona, · 
sacár.orise a col.ación, a - . · 
partir de informaqións 
publicadas p<;>lo .diário "El. 

· País", supostas . 
irregularidades nas fórmulas 
de financiación da Crida· a. a 
la Sólidaritat, organización 
_independenti~ta que tivó un 
real ·protagonismo ria · 
oposi.ción á visita do . 
monarca español o pasado 
22 de-Abril, que implicarían Jordi Sánchez, portavoz da Crida a la. Solidaritat 
desvrqs de pa_rtidas d3. 

e · - do pago da subvención á AC.V (a se ·á luz ·pública que unha. dir1- · 
Generalitat de atalunp. AéV é unha entidade. aderida á xente da Grida tiv'ese traballado 

. destinados a fomentar O Crida)., as teses manexad.as polo ·na Generalitat n.un programa · d~ 
emprego xuvenil c<;ira á Crida diá,río variaron. . prevención ·de · incéndios (todo 

. a meio de , enti9ades · Admitiase a . ínexisténcia de iso baixo Q epígrafe de lrregalarí-
consideradas tapadeiras. . fraude e: aceitábase que todo 0 ,dades fínanceiras da Crida a la 

· 1 ' proceso era legal Rero· non se Solidaritat)e o que quince dos 
As primelras informacións ' do podia permttir que, dunha manei- detidos o 22 de Abril por tirar. 
mentado diário, que citaba como. ra ou outra, partidas destinadas cohetes en protesta pala visita 

. probas ~probas que foron califi- a pbmbater O desemprego xuve- _- do monarca, Se tiVE;Sen acollido 
cadas ·por portavoces da Crida rííl se conver:tisen en "partidas. di- a traballos subvencionados polo 
de "policiais"- movimentos de rixidas a fomentar 0 independen- Departamento da Gene'ralitat. 
contas éórrentes e chamaoas te:- tismo". Con este- razónamento, Aquí ir:itroduciase o caso de 

- lefónicas, manexaban- a t~se de despois de admitir a inexisténcia · Ricard Martíne·z, dirixente da'Cri-
que 2.100.000 peseta~ concedí- de fraude,- os piomotorés desta qa, que traballou seis meses na 
das polo Departament de Treball campaña negaban calquer lexiti- Consell de la· Jóventut de Barce.: 
da Generalitat á ACV (Asociación mi~:lade q. calquer asociación in- lona, subven.ciónado -. ·con 
Catalana_ de Vexiloloxia), adicada . dependentista a aceder ás sub- 700.000 pesetas pola Generali-
ao estudo das qandeiras, para a - vencións de Treball destinadas á - tat. O Consell é un organismo · 
cri:ación de tres pastos de traba- . criación . de postas de traballo municipal financiado fundamen-
llo de menores de 25 anos, fora_n pa,ra menores de 25 ános

1 
polo taímente polo concello socialista. 

desviaaos pola presidenta da simples feito de ~ser independen-. lsto non _se informaba. 
mesma, ..:ás cantas da Crida a tistas. Oe feíto engadiase, a Os -p'ortavoces da Crida, que 
meio de tres partidas. · maior abondamento deste s'opi- deron por zanxada- a polémica;, 

Informaba tamé"n "El País". de caldo de acusaoións veadas, a despois, de apresentar a docu'-
que os tres supostos traballado- información de que "alomenos mentación ·qué demostraba a le:-
res contratados pola ACV, grá- outr<;is __ t_res .organizacións inde- galidade do asunto, calificaron 

- cias á subvención da Geoeralitat, . P~ndenistas tiñan recebido sub- as probas apresentada& ·por "El 
destinadas a ..-entidádes sen áni- vencións tja Generalitat por es: País" de policiais, e emarcárono . 
tno de lucre(, non foran atopa- · tes mesmos conceitos". Non im- dentro do que calificaron de 
das na sede social da entidade. portaba qúe as · Xuventudes So- "cerco policial a que está sonieti-
Nos primeir9s momentos acu- cialistás ou Comunistas se tive- da a Crida e"o movimento inde-
souse á Crida de fraude. Dous sen 6eneficiadci destas partidas, pendentista" ·· · 
dias despois, e cando a ACV e a tarnén non alarmaba que Fornen- · Á marxe desto_ non se escapa -
Crlda demostraron, con recibos ' to del Trabajo Nacional, da pá- o interés eleitoralista da polémi-
da · Seguridade Social e saláriqs,· trona! catalana, ou a Joveri .Cá- ca: Un ha acusación deste tipo 
o cumprimento por parte da ACV , mara dé Empresários de Terras"" · persegueria, dunha banda, ero-
de todos os requisitos precisos . , sa, se· tivesen acollido a estas sionar os votos pujolistas do seu 
para cobrar as subvéncións ex·- subvencións destinadas a enti:.. eleitorado máis moderado e imi-
plicaron que os contratos de tra- dades "seri ánimo de lucro". grante,· · asustado- polas cone-
ballo dos tres xóveiles finalizaran Q realmen.te grave ·~ra que o_r- xións da Generalitat con ·este 
o 1 de Xaneiro deste ano, como ganizacións cívicos . e culturais complexo, escuro, do indepen·-
correspondia · á documentación do ámeto jn9ep!3ndentista tive- · tl~ntismo, erosión . que seguro 
apresntada no. Departament de sen recebido cartas da Generali- que beneficiar·ia a socialistas e 
Treball e xustifica.ron o trasva·se tat, e -asi 0 editoralizou 0 · diário · aliancistas, e por outra situar 
das cantas de Ana Maria Galán, "El" País". ante a · opinión pública ao seg-
pre~identa da ACV, á de di'rixen--· , 

1 
• 

1 
.mento:. Independentista "perigo-

tes da Crida como devolución lnteres e ettpra samente activo nos ú.ltimos tem-
· dun empré,stimo desta a aquela Nos días seguintes voltaron pos", r:ibs límites da ilegalidade e 
para que pudera pagar o salário aparecer · informacións neste a marxinalidade. - O 
dos tres .x,óvenes ante o retraso· sentido .no mesmo diáriQ. Sacou~ . JOAN RETANA/BARCELON~. 

oit~nta e_ oito páxinas de-ensaios, 
rememoracións e un -abundante 

- mat~rial gráfic~ sobre un dos '. 
· - personax.es · centrais ~ 

-da-Xeneración Nós 

PODERÁ -ADEQQIRILA. NOS 
QUIOSQUES SÓ DURANTE O. MES-DE _MAIO 

- ~ ' . \. ~ 
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.CARTAS. 

ROOSEVEL T E A LÍNGUA. 

.Se co tempo, os filias de Fran- · 
cisco Vázquei, alcalde da Coru
ña, decidisen traducir ao inglés 

· os cinco 11olumes -dos 'discursos 
~ , ' 

_ en galega de Preside.nte da XÚn-

_ ,. 

.1 

ta; Sr. Laxe, podería resultar un 
interesante agasallo para o xefe · 
do ln:ipério lanqui, que o $r. Feli
pe González entr_egaria en man, .
aproveitando unha das suas via
xe·s de rendimento de cóntas. 
Escritos. zumegan-tes do éxito da 

, colonización, o qqe . agradaria 
moito ao "emperador" USA, que, _ -
ao mellor, desfacíase duns miles 
de dólares~ e mandaba construir 
en Santiago un ''The Arrt~rlcan~ 
College for English. Language in 
Galicia Country". - · . 

. Eu despois das declaración? 
· i- vertidas polo Sr. Francisco Váz-· 

quez sobre a utilidade da nasa 
língua, e do apoio que· as -suas 
verbas atoparon no señor Laxet 
non podo por menos qut? clare
X:arlle a ámbos os dous que o 
seu modelo de prÓgreso -non é 
compartido pola meirande parte 

- do povo galega. 

.it Yºl:J Sr. Presidente está moi 
entusiasmado coa tecnofoxía de 
por:ita, á cal sómente pode acce- . -
der cos libros escritos· en inglés, 
paréceme ben que.siga engaiola- · 
do nas técnicas de deseño asis
tido por computador, p~ra con
querir ser os primeiros _do mundo 
·en "Luadas" ou ter o sector naval 
mais terra a dentro de Europa. 
Mais, se vostede no ·1ugar de "ir 
por ciencias" tora "por letras", 
importa_ríalle -máis o galego que 
o inglés, polo menos namentras 
no~ tivese qu~ ~~igrar. l~do ','por 
letras" adeprendese que· o pro
greso non_ se mige semente na 
cantidade de ~ucaliptos que teña_ 
sementado .un país, ou no núme
ro de parados que ·teña porque 
non _hai riada que facer:- Indo 
"por letras" · estúdase filosofi?, e 

~ AMPLI 

cando chegas a-·Marx, compren
des que hai polo m~nos _duas 
clases de progreso, o progreso 
da burguesia e o ·progreso -dos · 
prqletários; canto máis progre-. 
san · uns, menos progresan ou-
tros. -

Señor Presidente, prégolle 
transmita' ao señor Francisco . 
Vázquez· 6 seguinte, que xa Ne
brija a·finais do século XV deixou 
ben sentado: que ó .irnperialismo 
político-ec'onómico conleva ade,. 
máis o impe~ialism~~- lingüístico. 

· Alén de saber inglés, informáti
ca, xeografia, matemáticas; _físi-

· XOSÉ LO.IS 

ca, qw_m1ca, árabe, bu história 
universal, o cal esta moi ben, tra
tas.e de non permitir que a nqsa 
língua, ~ galego, siga tendo un 

fE DE ERRATAS . 
Na , cró"nica do nº 341 de ANT 
sobre as eleicións france~as, do 
noso colaborador-Carlos· Olivei:. 
ra habia un erro no párrafo final. 
Onde decia: "Entre as putas 
ghaneanas ... . e as judeas, mes
mo as que arrivarom recente
mente em Fráncia", debera di
cer: _"Entre _as putas ghanea
nas ... . e os 1udeus, mesmo os 
que arrivarom recentemente ern 
Fráncia" · 

ION· .-DE. CAPITAL 
As no~as accións emitidas serán oferecidas aos 

actuais. sócios no exercício do seu dfreito de · 
·s_uscrición preferente polo' seu v~lor nominal. 

Na medida na que o.direito de suscrición 
preferente non c~bra ·a t_otali~ade das_accións 
emitidas, queda facultado o·Consello .de 
Adminis.tración para of erec~las a persoa5 ·alleas á 

. sociedade cunha prim~ equivalente á metade do 
valor nominal, sendo pois o pr~io de 7.500 Pta. 

. por acción. _ . 
O desembolso da . tot~lidade do valor nominál · 

pas accións susc1itas. rematará o 31 ~de 4e._ Decembro 
do 1988: 

Se vestede desexa ser.ACCIONISTA debe 
ingresar ó diñeiÍo na conta que para tal·fin terá.aberta 

· ·_no Banco Atlántico, Oficina Principal de Vigo, co 
nº 126906l>ooo53, especificando "Ampliación 
Capital Social Promocións Culturais Galegas ~.A. 
211988". Contra o. ingreso emitiráse resguardo 
provisório até a entrega dos títulos.. · 

Na Xunta Xeral Ordinária de Accionistas da 
Compañia Mercantil Promocións C~lturais Galegas 
S.A. , celebrada en Vigó o pasado día 20., acordouse 
unha ampliación do Capital Social _na cifra de . 
10.635.000 Pta.(dez millóns seiscenta~ trinta e cinco 
rr.il), · correspondentes a 2.127 accións cun valor 
nominal de 5.000 Pta. cada ·unha. e nas seguintes 

Pode-recabar riláis inforffiación' no teléfono 
_ (986) 43 36. 24-ou ben nas oficinas de A SOSA 
TEDA, sitas na Rua Pontévedra ~53, de Vigo. 

Vigo, a W'de, Febreiro do 1988 _ 

condicións: 

tratamento de 2ª arde, tal como _ 
lle dá a constitución española, ou 
que se te.nte de asimilado co De- . · 
cr~to de Bilingüísmó da Xunta. 
Trátase de impedir -o asoballa
mento que sofre na prática cotiá 
desde a TVG, pasando palas es
calas até os Pazos de Xustícia. 

A língua _ g~lega nori é unha 
gaita que: como u_nha represen
tación enxebre da nosa Galiza, 
poda facerse soar onde lle peta 

. aos organizadores de actos fol
clóricos-. 

Eu estarei moi· satisfeito de 
que a cultura adquirida polos 
meus . tillos abranxa o poder ex
presar o seu saber dentro do seu 

. país, na língua própria, o galega. 
lsto seria o mellor indicativo de 
que a colonizac_ión non triunfou . 

E non teñan medo os alcald'es 
e demais internacionalistas ... do 
PSOE, que os ·actos de irmanda
de e todo tipo de ínter-troques 
con outros países, _hoxe, grácias 
á t~cnica, xa poden facerse con 
fradutores simultáneos moi 

· "guais'~: · 

Para rematar, invito ao Sr . 
Laxe, presidente da Xunta, a 
adaptar á nosa realidade galega 
.unha frase do presidente -Roose
velt, que dicia categoricamente: · 
1'Non hai lugar para a separación 
_da -nosa cidadaélnia... Hai lugar 
somente para un :idioma, o de 
Lincoln ~ Washington, o idioma 
da · oeclaraci_ón de lndependén
cia, o idioma inglés ... Esta é unhá 
das esixéncias que deben facer
se en nome do espírito do nacio
nalismo americano". O 

EDUARDO CAMESELLE IGLESIAS 

E NON ESTAMOS 
EN- PORTO RICO 

(Vigo) 

,Aquela vella entroü cuns olliños 
ledos na miña consulta e, botan
do para atrás o pano da cabeza, 
díxome, cu~ aceno de alívio: 

'"Doutor, dixéronme que vostede 
, tala bruto coma min". Xa pasaron 

alguns anos, pero cada vez que 
escoito a algun galego con com
plexo de inferioridade renegando 
do seu idioma, vóltome lembrar, 
por tontraste, daquela velliña, da 

-sua teima por conservar a sua 
fala, a sua identidade: quen sabe 
cantos arios de nienosprécio le
vaba nas costas, cantos anos de 
esnafrar . o seu i8ioma contra o 
médico que iñorab~ .o galega, 
contra o mestre que afastaba o 
galega . do~ seus tillos; cántos 
anos de pre_siór;i até .marcarlle no 
seu cerebro a ideé\ de que o seu 
'idioma era un idioma bruto .- E ~ 
ainda· asi, aquela veUa seguía a 
talar en galego. E non o facia 

· porque tivese que dar un· mitin 
eleitoral, ou · porque tivese que 

-· talar _en Fonseca, 0
1u sair na TV, 

non, · senón ·pala razón máis sin
xela: porque era algo seu. Gale
gas corno ela son os que teñan 
mantido vivo o nosó idioma; 
mentres outros desaparecian. 

· Diante 1 do séu comentario, atre
vinme a lle respostar: "No~, se
. ñora, eu falo fino qomo yostede", 

·para románticos e· estudosos. 

Hai máis dun ano, o Xefe do es._ 
tado español defendeu en Porto 
Rico, -nun discurso moi celebra
do-- a peryiver)ciq naquéla illa do 
castellano, que está a desapare
cer diante da presión do inglés. 

Hai uns meses, voltou dirixir o 
mesmo. discurso aos chicanos . 
de Texas. Eu aplaudin tan valen
tes discursos; de seguro que o 
mesmo farian ·as que dubidan da 

. utilidade do gaiego. Pero seica 
. un grupo de chicanos discrepou 
con estes argumentos: "Non vos 

- será máis util aprender antes un 
idioma máis universal, como o 
inglés? Para qué raio abrigare
mos aos nosos nenos ~ aprender 
castellano, para lles engadir máis 
traballo? para lles criar máis con
flitos? e, fóra da nosa comunida
de, para que lles valerá o caste
lán? En todo caso, decátanse do 
mal que talamos os chicanos os 
castellano? para iso, mellar non 
falalo". Que ignoráncia! non si? 

Qué vergoña que sexan chicanos 
quen opinan asi! Non se decata
rán que están a firmar o seu sui
cídio colectivo? Parece que des
de Washington van. dar fin a es
tas digresións reducindo, por lei , 
o ensino en castellano na escala. 

Mais ... qué curioso! : os galegas 
que hoxe rexeitan o galego por 
defender o castellano, ignoran 

- que outros empr-egan os seus 
mesmiños argumentos para sus
tituir o castellano polo inglés. 

Hai que desbotar un mito: o de 
que os galegas ternos que re- -
nunciar ao galega a prol do cas
tellano para ter aceso ao progre
so. Miren: para eu estaren ao dia 
en Medicina, o castellano váleme 

· moi pouco, porque todas as re
vistas e libros de entidade veñen 
en inglés; e o mesmo lles diria, 
por exemplo, un analista de in
formática. E, se talamos de 
"romper fronteiras, que xa esta
mos en Europa", o castellano se
gue a nos valer de pouco: en Eu
ropa o castellano é minoritário e 
os famosos 300 millóns non es
tán en Europa, senón en Latinoa
mérica, onde non parece estar o 
berce da "modernidade" pola 
que debecen alguns "progresis
tas" que nos ameazan con Tribu
nal Constitucional co gallo do 
ensino en galega. Non, estes ar
gumentos non serven para de
fender ao castellano; a existéncia 
dun idioma xustifícase por ser 
algo máis ca, pmque a algun lles 
pareza máis 1'útil": xustifícase 
por ser o celme dun povo, a me
llor defensa da sua identidde_. ' 

Pero non nos enganemos: 'nen o 
iriglés precisa ser defendido en 

· Porto Hico ou Texas, nen ocas- . 
tellano na Galiza. Sen o castella
r:io os porto-riqueños desapare;
cerian como povo; por eso non 
o gardan como ·relíquia folclóri
ca, senón que aseguran a sua 
superviviencia fomE;mtándOO na 
escala. -e non "paulatinamente", 
por que saben que 'é urxente re
cuperalo, -que a _ p_ouco que lles 
pase o tempo falaráno catro ve·-- · 
llos-, na:· con?ulta, nos xornais, 
nó mercado. 'Eu aplaudo· o di_s-

Nestes dias, algur:i adiantado . curso do Xefe do Estado español 
da moder·nid~~~ e~tá a · ~e _per- en Porto Rico e Texas, e por iso 
guntar ~ola ut1hd~d~ do galego, , apreciaría que- viñera, botar · o 
co~cedendolle qu1za -yalor como -· mesmo discursiño á Galiza a pról 
relíquia folclórica, conscente ou . do galega. . .o · 
non de que esta avaliación leva- - , 
rao a .se· -convertir nunh'a língua . X. MANVEL SUÁR~ GARCIA 
marta, rio - latín · dos nosos días, (Compostela) 
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Farne de teatro, teatro-de farÍle 
O. CDG estrea unha adaptación do Teatro de Máscaras de Otero · 

O CDG ven de estrear a 
Otero, cun espectáculo 
para o que Manolo 
Lourenzo empregou unha 
seleción do Teatro das 
Máscaras. Co proxecto do 
Centro Dramático apenas 
a se consolidar, o govemo 
autonómico aposta por un 
tipo de financiación mista, 
na que interveña a 
empresa privada. Tal vez 
para demostrar as 
bondades desta fórmula 
de privatización, 
apreséntanos un . 
espectáculo con grandes 
caréncias materiais que 
afectan seriamente ao 
resultado final 
O feito de ser a dramatúrxia de 
Otero Pedrayo unha das menos 
representadas da história do 
teatro non deu nunca corpo, 
polo que parece, a dificuldades 
para merecer excelentes refe
réncias críticas, incluso fóra da 
Galiza. Isto é certo para A Laga
rada pero tamén, -e ainda roáis, 
para o Teatro de Máscaras que 
ten unha dilatada sona de cali
dade e vangardismo, sempre do 
cortinado do teatro para fóra e 
moi pouco ou case nada por fei
tos acoI}tecidos no cruxol do ce
nário. É certo que estamos pe
rante unha earacterística co
mun aos textos dramáticos es
critos sen un propósito teatral 
imediato, pero que irradian a un 
tempo dignidade literária indis
cutíbel. Atal pasoulle ás Come
dias Bárbaras, que teñen atraido 
máis críticos, arq'ueólogos e 
xastres da letra ca os papiros· do 
,Mar Negrn1 ainda que as letras • 
madrileñas sigan no limbo de 
vaticinar se a criatura é teatro 
ou narrativa . 

O CDG ·afórralle por fin ao 
TeaTRO de' Máscaras de Otero 
a su? carreira de texto que se 
vende na arca, de teatro irre
dento, que se ·comenta na solei
ra .ou vestíbul~ a esperar inter~ 

minábelmente por se facer reali
dade plástica sobre as táboas. A 
esta recuperación contribue 
Manolo Lourenzo que xa incor
porara na sua Casa das 3 lúas, 
do espectáculo Muller de Mulle
res (1979), textos do Teatro de 
Máscaras. Poñamos no primeiro 
que unha recuperación tardía e 
histórica coma a que se foi es
trear no Principal de Composte
la o 21 ·de Maio, merecia ben 
apurar o esforzo de edición dun 
p~ograma de man no que · se 
apuntasen estas circunstáncias. 
El non sería por cartas, xa que 
o panfleto que se distribue co 
selo da consellería d~ Cultura e 
dunha empresa privada, é de 
sete ·estralos. Mais por non ter: 
non ten nen os nomes das obras 
de que procede esta re-criación, 
poisque de tal se trata, e contra 
menos un apunte de situación 
histórica. 

Referéncias prévias 
A esta escrita dramática de 
Otero, e roáis se levamos canta 
de que estamos a falar de textos 
adaptados, compríanlle estas 
cadras ou ref.er~ncias prévias . 
Ternos á vista unha literatura 
concebida para a cena pe~o sen 
estaribel cenográfico nen ape
nas guías . para se cónverter en 
realidade representada, que vai 
saindo da pruma de Otero entre 
q 28 e o 34. Poisque se trata dun -
texto de época, non ahonda pre
sentalo na sua .naturalidade tex
tuaL Otero coma Castelao bus
caban nun novo Teatro Dell'ar
tepara Gali?a na imitación do 
neo=-expresionismo populista. 
ruso e francés. Aquela bu.Sea 

non se pode servir hoxe sen 
adovios que recompoñan o paso 
do tempo o sirnplesmente o gei-
xen patente . · 

Na busca do sistema central 
de suXeréncias pc;>éticas, o di
rector utiliza unha clave princi
pal que é o expresionismo, tanto 
no conxunto das axudas á plás
tica (en particular á iluminacion, 

. o decorado e a música) como no 
rexisto actoral No primeiro 
apartado, o resultado está en 
boa medida condicionado qO or
zamento . O uso da lliz ·é o _roáis 
luxoso e eficaz que deu de si 
unha dotación económica cor
tas en relación ao tamaño da 
aventura. O decorado de Xoán 
Gonzálé'z Otero e Xoán M.L. Ei
rís non é que non sexa correcta
mente resol to: é que se nota 
que é barato e pensado para 
realzar só notas fuúdamentais · 
do espectáculo. Nos actores , o 
expresioñismo, que é igualmen
te unha condición dé luxo (de · 
adquisición cualitativa), apare
ce en cantidades desiguais. P·o-

-FICHA 

Espectros, adaptación de téxtos de Ramón Otero Pedrayo, realiza
da e dirixida por Manuel Lourenzo para o CDG, con Elwo-César Sirvent 
como axudante . de dirección. Cenário, atrezzo ·e indumentária, 
-Xoán González Dtero e Xoán M.L.Eirís . Composfoión musical de Xoán 
Antonio Brisabona. Fragmentos da-Danza Macabra de Camilo Saint 
Saens . Técnic9 de cena, Salvador Forxán . Iluminación, Roberto Vidal 
Bolaño. Opei:ado.J', ·P\lkO de Pink.' No reparto interveñen Elina Luaces, 
Xosé M. Vazquez, Xoaquín G. Marcos, Feli Manzano, Roberto Yidal Bola
ño, Teresa Hórro, Xosé Vílarelle, Xavier Picallo, Victor L.Mosqueira, e San-
tiago Prego. · · · 

- ) 
'¡;.: 

dería atribuirse este defe'ito . ás 
cllieréncias de experiéncia. Eli
na Luaces, Roberto Vidal Bola
ño, Xaquín García Marcos, Xosé 
Manuel Vazquez bu Feli Manza- . 
no, resolven o seu papel cunha 
eficácia comparativa que salta á 
vis-ta. O resultado final é que no 
mar do cenario hai personaxes 
que áboian e cobran vida e ou
tros que simplesmente non exis
ten ou ficaron por baixo do tex
to. 
Duas obras 

É preciso tarri.én se referir bre
vemente á _re-escrita deste coro~ 
pacto que coñecemos comá . 
Teatro das Máscaras de Otero . 
De entre as obras que caen den- · 
tro deste título xenérico-, reser
vouse para a parte prirneira do . 
espectáculo a peza Os espectros 
das doeIJ.zas e algúns fragmen
tos do mesmo plan de .ridiculjzár 
a medicina coma nova forma de 
control social e moderna neuro
se colectiva. A visión .caricatu
resca deste mundo ten pasaxes 

· de brillo arrancados da forza 
poética da escrita. Pero outros 
episód~os deixan o pátio de bu
tacas no silenzo e· no frío, que é 
o roáis drárnático que lle. pode 

· pasar a unha compañía. Para a 
segunda parte do espectáculo, o . 
director construiu unha persoa-. 
xe metade Sísifo e parte Anti
noo con xubón de Fausto e cha
leque de Werther. No texto des
ta ·volta. participan As tenta-

. cións de San Ventil, Vento Nou
tumio, O poeta asasinado, A Es
tadea e outras , na busca dun 
caos poético no que hai rela
cións -explícitas . ao - país. 'A 
amargura do discurso aparece · 

· reforzada polo antecedepte do 
suicídio ,que volv~rá a se repetir 
coma solución final-. No espec~á
culo é moi vfsíbel que a ambi
ción coa que está concebida · 
esta parte supera a eficácia do 
exercício actoral, a claüdade do 

· relato, a identificación dos per
sonaxes e o Ie1?Ultado derradeiro 
do que se conta e da forma de 
contarlo. O 

G.L.T. 
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• Proxecto Historga é o 
nome que recebe unha iniciati
va do Departamenta de Histórla 
Contemporánea da Universida
de galega, que 'quer rexistar 

. oralmente as testemufi.as . da 
nosa história recente, desde os 
seus protagonistas. Nun plan 
cobizoso e amplo, plantéxase en · 
primeiro lugar ·o traballo de 
campo relacionado co perfodo 
republicano e da guerra e post
guerra, para o que xa se teñen 
iniciado as entrevistas, coordé
nadas polo profesor Marc Wou-
ters. · 

O proxecto canta co apoio fi
nanceiro da Conselleria de Cul
tura e está dirixido · por unha 
equipa, aberta , da , que forman · 
tamén parte, Chus Vázquez, 
Moneho Estévez e Marcelino 
Femández, e os profesores · do 
Coléxio universitário de Ouren
se Isaura Varela e Jesus de Jua
na. 

O trabé.llo recollerase e elaba
rarase nun seminário abertb, un 
"iaborátório de fontes orais", 
que funcionará na própria Fa~ 
cultade de História, aonde todas 
as persoas que estexan intere
sadas en aportar traballo e ideas 
pod_en dirixirse. O 

il O encontro-de Teatro 
Profisional, que se vai cele

·brar no · Ferrol do 1 ao 5 de 
Xuño, será de feito a prirneila 

· ocasion en que póde revivir o 
espír-ito crítico das mostras de 
Ribadávia. O Ateneo Ferrolán 
tomou a re~ponsabilidade de or
ganizar este Encentro, coa cola
boración da Consellería de Cul
tura e Deportes, e desenvolver 
un ambicioso ·programa que 
abordará a criación, a condición 
social do feito teatral e as rela
cións .entre Teatro e Adminis
tración . 

Arnais das ponéncias que se
rán debatidas dentro de cada 
grupo. están previstas comuni- .. 
cacións de Juan Antonio Hormi
gón, Emilio Hernandez e.· Toni 
Pastor, e representacións dos 
espectáculos Carlota Corday, 
polo Teatro do Norde, de Astu
ries e Espectro$. sobre o Teatro 
das Máscaras de Otero Pedrayo,_ 
qirixido por Manuel Lourenzo. . o 

• ·Propoñen un "Prémio 
Carballo Calero". A Comi
sión de Cultura de Ferro! rece
beu unha ·proposta do BNG para 
criar un prémio literárib anual~ 
de narrativa, .· que leve b nome 
do intelectual galega, _nado no 
Ferrol, Ricardo Carballo Crueto. 

A proposta arguméntase en 
.pase ao - trab_a!lo de etitrega á · 
nasa cuitura e ao. seu compro-· 
miso · éon Galizá, e como unha 
maneira de testemuñar, desde 
unha iniciativa que .estimule a 
saida á luz de novas valores lite
rários, a estima .e o respeito 
dese labor. Car bailo ·Calero rece-

. beu recentemente o Prémio da· 
Crítica pola sua nov~la "Scor

·plo" O 
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CASTELAO NO 'CINE CUBANO 
Dentro · de pouco, neste, ano, 
cúmplense 'éincuenta da _estan

. cia de-castelao en Cuba. Meio 
século que non impíde que os 

. que viron en 1938-39, ós , que · 
asistiron ós actos e rníüns en 
que Dantel torpo\J parte -que 
foion roáis de cen-'7 nol1 esque-

- zan aquela entrañable presen
cía. Certo que· nun cornenzo non 
ían por propiamente senón polo 
que el representaba: a .loi.ta dos 
pobos· peninsulares contra do 
fascismo . E a proverbial e nunca 
desementida solidaridade cio 
pobo cubano, onte; hoxe; sem
pre, prudeceu tal movilización . 
que téÍía·n de pasar; vinte an9s, 
teriamos de arribar ó- auroral 

, 1959 para que tal movim~nto de. 
masas voltara a repetirse_ 

Non you entrar agora ·en deta
lles, pois, para conta~ a signifi
cación daquela-presencia p\,lbli-

. quei un libro de case 300 'páxi
nas , "Casteláo en Cuba·". Nese 
libro falo dun mitin en particu
lar . chamado pola prensa da-

. queles días ~'Gran Acto Caste~ 
lao" . Levouse a cabo o domingo 
4 de nadal de 1.938 no e:;;tadio 
La Polar. Asistiron máis de trin
ta mil persoas. Deste mítin ta
rnén· falo no libro dito , pero por. 
forza teño que volver a el. 

Volvo a el, digo, porque vin ·a 
saber non hai . rnoito que o Gran 
Acto Castelao fo i filmado ' intei
rarnente e con · banda sonora . 
Nese filme 'non somentes estaba 
Castelao senón tamén Luis Soto 
e Félix Gordón Ordás. Mália que 
a película non se conserva . La
me'ntabelmente non puidemos 
ver nin escoitar a Daniel a trave
so do celuloide, debido a que 
houbo 'aquí unha guerra de líbe.: 
ración, houbo moita represión, e 
nunha desas batidas, policiais 
todos os fondos film.ográficos da 
Cuba Sano Film foron secuestrá
dos e, obviamente , queirnacfos . 
Nunca máis apareceron . · 
· A Cuba Sano. Film fundárase 
nese mesmo ano 1938, uns me
ses antes da chegada' de Caste-

1 . 

lao. · Pertenecia ao Partido Socia- · 
lista Popular (Comunista) e esta
ba dirixida por un médico car
diólogo, o Dr. Luis Alvarez Ta-· 
bío, home de grande capacida
de organizativa, que nucleou en 

. poúco tempo a un .grupo--i.rnpcir
tante de colaboradores; entre os 
que estaban Juan ·Marinéllo, Ni
.colás Guillén, Mirta Aguirre , 
José Antonio Portuondo, Alejo 
Carpentier, Luis Felipe Rodrí
guez .. · · Todos eles -intelect'uais · 
de sólido prestixio A.lgún día 

- referirémonos cE>ñ máis amplitu
de a esta institución filrnográfÍ
ca, ¡:íois arnais de Castelao outro 
galega foi levado _ ó' cine pala 
Cuba Sano F:µm.: , José Górnez 
Gayoso, o dirixente g.uerrilleiro, 

· co título · "Un héroe del pu@blo 
españoF'. ' 

Deciamos ·que o pobo cubano 
vía-en Ca?telao (quen chegou a 
'éuba cumpr·ind_o unha misión 
cultural e política do goberno de 
}Jegrín) a un remese.ntan·fe dos_ 
pobos da España ,-a un voceiro 
da loita democi:rática en contra 
do fasci5mo, e se en ·vez de ser 
el fose outro , igual o terían aco-

.. llido. Mais a pouco de teren tra
to con el, de veren os seus dibu- · 
xos, de o ~scoitaren nos teatros, 
parques , etc. foi grande o atrac
tivo que exerceu en todos. A 
súa palabra erara, lúcida , emoti~ 
va engaiolou a cantos o acom
pañaron ñaquelas'. xomadas. ' 

Mália que non nós quedase 
aquela · pelícu.la . do - estadio La 
Polar. Quedaron , si,' fotogra[las , · 
recordos, unha estupenda 'cari
catura de Juan David. E quedá
ronnos fragmentos do · díscurso 
de Daniel (non así o de S_dto nin 
a$ palabras de Gordón Ordás). E 
desto único que nos quedou 
irnos transcribir pa.rtes -do· texto. 
Di asi: 

Demócrata(>; voy a sµprimir 
todo preambufo porque quizás 
falte tiempo.,. Cuando Ja histoiia 
.de un · país es verdaderamente · 
gloriosa, puede y debe imponer
ños sus· enseñanzas; pero des-

. A TODOLOS CENTROS DE ENSINO ~~J 
' DE ~X.B, ~u~ É FP.. , ~)~I;,r<l 
Que os alumnos seran obxeto dunha reducc1on~Mr<f · · 

do 50% do importe da entrada nas · : ...... 
representa,cibs ·que faga o Centro Dramático Gal ego, 

cando vaian en grupos de r'nais _,:!ffi::· ·. 

de dez. · · . . ''"''·''í)'''''""'''. 
.... ,.¡i::_' .. :::lff, 

·:·::=::: 
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XOSÉ N~IRA VILAS 

Castelao no discurso de "La Polar'' 

. -,o DrscuRso DA 

.POLAR FOI _FILMADO 
POLA CUBA SONO 
. FILM E DE_SPOIS 

./ INCAUTADO E 
DESTRUIDO POLA 

POLICIA DE 
· BATISTA' 

graciad?-men te la historia del 
Estado español, por sus contra
dicciones entre Ja geografía y la 
política o entre }as realidades y 
Ja ley, -no podía erioigullecernos 
porque no nos ha dejado más 
que df3silusiones de vida sin sa
ber sicjuiera cual fue su mejor 

-propósito, y nos ha conducido.a 
esta guerra, Ja más crimínal de 
todas cuantas recuerdan Jos si
glos. Y por tanto la historia, es 
decir el pa$ado, no puede robar
nos la acción y el pensamiento 
que los españoles necesitamos 
para construir el futuro; pero Ja 

- tradición es otra cosa. La tradi
ción consiste ~ en una ·serie de 
hechos superpuestos po,rque no 
reside· solamente en él pasado, 
se proyecta también en el por
venir; Ja tradición es la ' eterni
dad misma que vive .en el alma 
insobornabla del pueblo. La tra
diciqn es Ja lengua, es el a¡te, 
ef? Ja .ciencia, · es el espíritu, es 

' e) concepto trascendente de Ja 
vida y la muerte, es Ja participa
ción psicológica que crea tipos 

. originales ·de 'cultura en el in's
tin to profw)do del pueb~o que 
-nos conduce a la.justicfa y a ·1a 
libertad; es, en fin , todo aquello 
que jamás n.os traicionó y que 
}~más pziecje traicionarnos. 

'Así · compreJ':!dereis mejor 
· _e.amo la guerr<;J ,de Espaiia es, ,e/JI' 

cierto modo, · una· Juch,a entre su 
historia y su tradición: Los reac-

. ciona'tios españoles, entrelaza
dos para estrangular· las ansias 
vitales del pueblo sé pmponén 
continuar la triste historia , de 

·España y fa están -continuando 
en un pedazo de ·imestro territo
no, en fas . desventuradas pro
vincias que e{'ltán sometidas a la 
barbarie fascista. Es el mJlitaris

. m_o español que se consideraba 
herido .en sus sentimientos pa-

trióticéJs ·y. que vendió su patri.a 
a Hitler y Mussolini. Es el cleri
calismo que se sintió herido en 
sus sentimientos cristianos y 
entregó Ja iglesia de Cristo al 
azar de Ja política y a Jos peli
gros ·de Ja guerra. Es el capita
lismo español que se sintió heri-
do en sus in te.ieses y convirtió 
en humo de pólvora todo cuanto 
poseía. Los reaccionanos espa:.. 
ñoles enarbolaron · como enseña 
de su patria Ja camisa sucia de 
Isabel, y proclamándose conti
nuadores del uniformismo se 
práponlan continuar también la 
triste historia deEspaña, una 
historia que -nos recuerda Jos ac
tos más viles de Ja intransigen
cia, Jos procedimientos más re
probables de Ja crueldad, Jos 

· gustos más sucios de la -sober
bia y los actos más estúpidos 
del desgob~erno y del despilfa
rro. Pero el pueblo español está 
luchando por una nueva vida, 
pretendiendo unir a la vieja tra-

, dición españ9Ja -interrumpida 
por cuatro siglos de cesarismo 
unitario y centralista- una nue
va gloriosa tradición . Pretende, · 
que España vuelva a presentar
se en el mundo con más digni
dad que nunca, porque ya no 

,llevará en sus manos la tea in
cendiaria, ni. el arma homicida, 
ni el rosario adormecedor. Lle
vará el oro nativo de sus crea
ciones para ofrendárselo al mun
do_ Y por eso el mundo contem
pla con emoción Ja .guerra de 
Espáña. 

Noutra parte do seu discurso 
dixo : . 
1 

Es preciso advertiros que el 
. pueblo español no está derra-· 

mando su sangre para restaurar 
· los inocentes avances sociales y 
políticos de 1a República r;Jel 14 
de Abril. Peio tampoco está lu
chando para implantar un siste-
ma determiflado de partido. pn 
España se lucha por Ja democra
cia y por la libertad. Perq nues
tra demacrada ya no es aquella 
tapadera del viejo absólutismo 
que sólo reconocía Ja soberanía 
del puéblo en el día de-las elec
ciones, JÍmitando su acción en 
el campo de la política y exclu-

. yéndolo del po,d,er económico. 
ios cobardes del mundo. -CÍi 

noutro momento- consideran 
la guerra hispánica· como un es-

pectácwo desagradable - y re
pugnante, con demasiada cruel
dad. Los valientes Ja . contem
plan como un espectáculo éx
traordinario y milagroso en el 
que renacen virtudes y cualida
des ;bumanas ya desaparecidas . 
Pero pocos se dan. cuenta de 
que España está luchando por la 
paz y por Ja vida, y que si desa
fía Ja muerte es por causas su
blimes que aseguran su inm01-
talidad. 

Di que no vello continente a 
- Península hispánica aparece 

coma un cristo crucificado, en
tre o sol e a lúa , entre o Medite
rráneo e o Atlántico . E di que a 
cabeza xeográfica de Europa -
España- non está contarn1na
da polos vicios e as miserias do 
Continente . 

ó referirse ó chamado Comité 
de No Intervención explica · 

.. .indefensos antes fas acome
tidas del fascismo internacional, 
el pueblo suplió el cemento y el 
hierro de Jos baluartes con la 
carne y el hueso de su pecho 
fuerte . Se ha praticado un juego_ 
criminal para prolongar la gue
rra de España y consum.ir n ues
tras riquezas y nuestras ener
gías, y el tiempo fue nuestro co
laborador(. . .} Se ha perrmtido el 
bombardeo, la destrucción de 
poblaciones indefensas alejadas 
de los frentes de batalla, y este 
crimen consentido por la con
ciencia internacional sirvió para 
multiplicar Ja capacidad heroica 
de nuestros combatientes. 

Engade que "Mussolini no 
sabe que dominar al pueblo es
pañol en armas, cuando está de
fendiendo la independencia de 
la patria, es tan imposible como 
apagar Ja luz de las estrellas so
plando desde Roma. Hitler igno
ra que con las máquinas teuto
nas no se puede abolir el man
dato de nuestros mártires y la 
voluntad de nuestros héroes. 
Las jerarquías de la Iglesia espa
ñola no se dan cuenta por lo vis
to que los veinte mil niños ase
sinados por Ja barbarie fascista 
están componiendo Ja mejor co
rona de Dios. 

Fala dos españois neutrais, 
dos galegas neutrais . Di que 
non se extraña de que haxa es
pañois fascistas, port¡ue nunca 
faltan personas incünadas ó cri
men, pero que non se concibe 
un español ou un galego indife
rentes, neutrales . 

"Y a los gallegos, a los galle
gos hermanos de sangre y de 
ideal patriótico; yo no me voy a 
dirigir ahora, porque tenemos 
que hablar muy largamente. 
Tengo que decirles muchas co
sas, y se las diré; pero sí voy a 
cfescargar mi conciencia lanzan
do una proposición en presencia 
do público cubano. . 

A proposición · referíase ás 
eleccións do Centro Galega na 
Habana, gobernado por unha 
xunta franquista. · Castelao cola
b.orou con Hermandad Galléga , 
partido de oposición, de signo 
democrático e galeguista,_ ata o 
rnesIT).o día da votpción . Colabo
rou falando, eséribindo, dibu
xando. Chegou a decir, no final 

· do discurso, que era preferible 
quedarse sin ese grande edificio 
antes que perder a digniQ.ade de 
galegas e republicanos . 

Van Gonsignados somentes 
algúns fragmentos daquei im
portante discurso, o que foi ; 
como - decirnos; filmado total
mente pala Cuba Sorio Film o 4 
de Nadál de 1938. · · O 

/ 
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.JW:ii.+s Fücík,· 
a loita polo home 
e a nación 
Unha das inumerábeis vítimas 
do terror nazi, Julius Fucík , 
acaba de entrar na cultura ·gale-

. ga grácias á biografía de Agus
tín F. Martínez . Unha biografia 
surprendente, apaixoada, que 
arrebata a atención. 
- Di,sposta en tres actos -como 
unha obra teatra)', estendida 
como un dardo que salta do 
arco áo alvo, esta biografia de 
Julius FUcík é unha incitadón 
·cuase ·insuportábel á leitura da 
"Reporlaxe ao pé da torca", me
mória testamental do µeroi che
co dias antes da sua marte a 
mans da Gestapo. 

...! 'Somente pido una causa: os 
que sobrevivan a esta época. 
non esquezan . Non esqúezan 
nen aos bons nen aos maos . Re
collan con paciencia as teste
muñas dos que cairon por si e 
por vostedes . Un dia , o de. hoxe, 
pertencerá ao pasado, e falarase 
dunha grande época e dos he
róis anónimos que fixeron a his
tória . Ouixer que todo o mundo 
saiba que non houbo heróis 
anónimos . Eran persoas, co seu 
norne, o seu rosto, os seus dese
xos, e as suas esperanzas, e a 
dor do derradeiro dos últimos 
non foi menor que a do primei
ro, cuxo nome perdura .... Os na
zis exterminaron familias intei
ras de herois. Amen polo menos 
a alguri deles , corno se fose un 
filio ou unha filia ... Cada un dos 
que serviron fielmente ao porvir 
e cairon por facelo máis belo, é 
un~.ª figura esculpida en pe
dra .. 

A reportaxe de Julius FO.cík 
quer server esta finalidade, a da 
glorificación da resisténcia che
ca ao nazismo nos anos 40. A 
leitura estremece e faime lem
brar o discurso de Cástelao 
"Alba de Groria ", cando se retire 
ás persoas que forxaron Galiza .. 

"Elas son as que en longas 
centúrias de traballo humaniza
ron o naso territorio pátrio, in
fundíndolle a todas as causas 
que na paisaxe se amostran o 
seu próprio espirito, co que 
pode dialogar o naso corazón 
antigo e panteísta . Elas son as 
que gardan e custódian, no seo 
de terra-nai, os legados múlti
ples da nosa tradición, os xer
mes incorruptíbeis da nasa futu 
ra história, as fontes enxebres e 

, purísimas do naso xénio racial. 
Esa moitedume de luciñas re
presenta o povo, que nunca os 
traicionou, a enerxia colectiva, 
que nunca perece , e, en fin, a 
esperanza celta, que nunca can
sa .". 

Un e outro foron actores cons.
cienLes da consolidación da Pá
tria . FO.cík da Checoslováquia 
recén saída do Império Autríaco 
e en' seguida , 1938, invadida por 
Hitler. Só 20 anos tivo aquela 
nación para unificar a checos e 
eslovacos nun estado desigual 
en ·desenvolvimento. Vinte ános 
nos que. a burguesia traicionou 
todas esperanzas. Fucík ·escre
bia na revi$ta . "Torva" en Xanei
ro de 1938. · 

"A história verdadeiramen te 
non se repite. Hoxe a Hberdade 
non éstá personificada na figura 
dun reí, senón na forza do pavo. 
E. se os líderes da "coalicióñ da 
democrácia" non sori capaces · 
de distinguir o perigo e de alec
cionarse da 2meaza de exem
plos ilustrativos da actualidade, 
nen . .Dos e.xemplos da história, .o 
péwo é capaz de fatelo'c_ (p .47). 

A violéncia de Hitler desbor
dou ·todos os límite~ . No Nadal 
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Agustin Fernández 

do 38 as suas ' tropas . invadían 
Checoslováquia. FO.cík escretíe: 

"Desde o luns pasado non 
durmo máis de duas horas ao 
d~a . Chamamos ás fábricas. As 
fabricas envian. delegacións ao 
Govemo, ao Presidente ao ~sta
'do maior.. O governo está for
mulando unha declaración· coa 
cal <;:lebe ser comunicada a capi
tulación ao pavo... EI'lriba, -na 
praza de Wenceslao fórmanse as 
primeiras manifestacións : Cara 
o Castelo t Diante do Governo ! 
Son as cinco e média . Os obrei
ros chegarán ás seis ... As se.te. 
As .rnanifestacións prodúcense 
xa por toda Praga" . 

Julius era uri dos militantes 
máis significados do PC checo. 
Xornalista dunha intensidade e 
dunha precisión notábeis . . Visi
tara a URSS e mantiña unha ad
mrrac1on · nunca désmentida 
polo socialismo soviético. O 24 
de A.Dril de 1942 foi arrestado, 
levado ao cárcere, torturado e 
por fin condenado á marte e 
executado ás 4.55 horas do 8 de 
Setembro de 1943 en Ber.lín
Plótzensee. O 2 de Maio de 1945 
o exército soviético liberaba 
Berlin e o 9 de Maio Praga. 

Agustin F. M resgata a memó
~ia de FO.cik para nós. Füsík, di. 
"amaba a libertade de todo c::o
razqn . Os seus escritos consti
tuen unha oda á vida e ao mes
mo tempo conteñen ideas cuxa 
realización constitue un canto á 
emancipación das nacións. 

A verba escrita é unha arma 
excelente e poderosa . Julios 
Fücík cría nela. Soubo descobrir 
o seu alcance e efectividade._. . 
FO.cik foi un crítico, un historia- -
dar da literatura. crítico do tea
tro e do cine, reporteiro, comen
tarista, correspodente, autor 
ciunha serie de versos satíricos. 
cantos. novelas" . (p.83) 

A sua "Reportaxe ao pé da 
torca" foi traducida a centos de 
idiomas e serve dé resorte revo
lucionário . En poucos escritores 
están tan unidos os dous moto
res da liberación dos pavos, os 
intereses dos proletariado e a 
necesidade dunha i:'átria libre. o 

FRANCISCO CAR~ALLO 
Fernande;: Martíne;: , Agustiñ , Julius 

Fücík. O home máis humano. Ed . Xera.is · 
de Galicia , Vigo, 1988, pp. 113. 

Cantigas de 
amor vilao 
Velaqui que nos agasallán cun
ha nova 8f!trega da poesia ºº 
chairego Daría Xohán Cabana, 
Cantigas de amor v'ilaon¡ chéga~ 
nos et.in sobexo retraso poisqué --
foi escrito· · no transcorrer do · 
1981. e non fai senón pór de ma-

. nifestq unha outra vez as dúvi
das _e receios que manteñen as 
,editoras da nasa nación á. hora 
da publi'cacióD dunha obra poé
tica, sabedoras da secular frou-

-xedade do ' mercado e sendo
prova irrefutável desa teoria. no
meadament.e salientáda. de que 
hai avantaxe de poetas (con . e 
~sen comjñas) sobre leitores de 

- poesía. F?or sorte, estamos de
' dis nte dun poeta.' sen comiñas, 
sobradamente recoñecido pola 

crítica -esa e~péc;;ie que non lle 
ac;::ai ao González Gómez e dese 
eco concorda un rnesmo. 

"Cantigas de' amor vilao é 
un poemário de amor , no que· a 
fondurá ·do sentimen_to se ;mani
festa nun · variado mosaico de 
metros, O.o que non quedan ex
clllidas as formas -do cáncionei
ro 'medi&.val" , dis·e_-nos 'na }apela 
do livto que nos ocupa nunha 
perfeita descrición do que irnos 
atapar no de.correr das pá{cinas 
poéticas. A poesla amorosa do 
Daría, da que xa procuramos un 
comento cando saiu publicado o . 
cancioneiro .Amor e tempo 
liso(?.l, bebe de inumeráveis.fon 
te_s ·qµe veñen xenerosas a an
checer o seu canto, coma de 
motu pré>priÓ reccíñ.~ce. Farta-se 
nos J~oetás nacionais de aresto
ra (Bemardino. Novoneyra, Fe-
rrín, Cesáreo; na ·memória ime~ 
diata de Ce1so Emilio ... ) e con
voca tarné11 a poe_tas de sona na 
literatuta universal de tod.o tem
po, ben _sexa medieval ou C,on
temporánea. 

A primeira estrofa do poemá
rio .é dabondo notória dos conti
dos . que. oferta Ó autor através 
<ja sua palabra .. 

Esta batalla que de amor tacemos 
sobre campos de Jenzo ou herba verde, 
nipgún de nós os dous a gaña ou perde: 
continuamente os dous !lela vencell)os .. 

o mesmo epígrafe dé 'amor 
vilao' cremo-lo intendonada ad
ver.téncia sobre da eclosión .fon
damente erótica do texto, mes
!11º ás vez~s pornográfica, e 
digo a palavra no seü senso de 
debµxo con trazo das ·ce rimó- : -

. nias amatórias e en absoluto na 
desorde moral que a ou trns su
xire. inda que chegados ao pon
to xurde a . polé~ica de que se 

. entende por erotismo e · porno
grafía. e non pretendo distraer 
ao' leitor nesa -barafunda , senón 
que chégue a sé entreter co pre~ 
sente livro. Velai un espello de
exemplos do,9rnfismo que sublF_ 
ñarnos ... · 

Vence o rigor das pernas confundidas 
en difíciles·pmsas e posturas 
e os dedos que arrepían cousas duras 
habitualmente-moles.ou caídas. (Páx. 9) 

... ciliada boca ·zugadora lúdica. -
oh cálice de orgasmo e pracer tanto. 
(Páx. 26) . 

Na poesía amorosa .toda · de 
Daría Xohán Cabana hai un de
fender a alegria --que nos re
corda p fermoso poema 'Defensa 
de la alegria' .do escritor uru
guaio,, Mario Benedetti- que 
bate e tropeza coa dor amatória 
na que se condena; case todos 
os autores que ecoan nos seus -
"'.ersos. Xa sublifü;1mos- esa per
cepción e afondamos nela con 
anterioridade naqueloutro co
mento rec.ollido por A NOSA 
TERRA. Defensa El.a alegria que 
no poeta chairego acacia cúrnios 
suprendentes como miramos a 
seguir nG poema da páxina de~ 
zasete, onde recria a lírica me
dieval. nas formas e nos copti
dos , e que princípia deste xei-
to. .. · 

Miña señor formosa , direivos . unha cou
sa ... 
tacen.do parelelisrno do seu poe- ' 
ma coas estnituras dunha ·canti
ga . medieval, -neste co · canto 
amoroso · do trovador Nuno Ea- · 
nes CerGeo. e que remata avo-

. gando mais unha vez polo gozo 
e a alegria . 

. :gózome longamente. de cbnvosco vivir. 

Ühl velai senón outra boa mostra 
.dése senso manifesto contra da 
dar de amores , que· se repete 

-con xenerosidade, acontece no 
poerr)a da páxina hinta e sete 

· oRde hai un pretendido entren· 
tamento cb trovador Don Fer
nand'Esquió inserindo un verso 
acedo. -

. Amor, a ti me. veño ora queixar 
da mia señor.. . 

. que é respostado polo Dado cun . , 
verso ledo coque censura a ati
tude de derrota ·e dá-lle consello 
para ll~ trovar alegre cantiga, · 

· Don Ferndand'Esquío, non tedes razón 
en vos mal queixar de males de amor... . 

Con todas estas 'premisas. uri 
próprio non se surprende xa da 
·asombrosa facilidade do poeta · 
chairego por facer poética en· 
versos alexandrinos, ben pouco 
habituais rn~ -tradición literária 
·da nación, tal como .acorre na 
páxina 43, que aos meus olios 

. ven ser un dos poemaiil de amor 
con maiores rexistos cromáticos 
e de cuncretas· vozes pracentei
ras . Gozo, que ·Darlo non sentén
cia, no seu desexo ~ de que Tha-
nato.s non venza ·a Eros , · 

E anque o futuro é triste cousa c~rta .. 
... Se morrer eu, \niña amadq. 
non chores _carpo vencido .. 
que itera no 'derradeiro verso do 
livro, 
.. mais espera que·a marte sexa leve. O 

MIRO VILLAR 

(1) Edicións Galaxia , colecciÓn'-Ronsel 
n" 10. 

' (2) Vid. A NOSA TERRA n'• 329, 'As 
voces antigas do trova_dor'. 

Oliver Stone 

Tras duas críticas ao sistema 
americano (coas limitacións im- . 
ppstas polo mesmo, pero con ré
saltábel contundencia, sobreto
do en "Salvador"), . Oliver Stone 
acometeu _ outra de similar tono 
contra as entrañas- financeiras 
dos USA, o seu corrupto funcio
namento e o sistema de valores 
dos que por ese mundo deam-
bulan. . , 

Faino tomando uñha fórmula 
en parte semellíÍnte á da fita de 
Manckiewi<:Z "All about Eve" : o ~ 

discwulo sen ~scrúpulos e de 
des.medido afán- (un .axente de · 
Bolsa encarnado convincente
mente polo filio de Martin 
Sheen, tamén paf da tita) que 
aprende -as artimañas e práticas 
canibalísticas das altas finan
zas, adestrado por un "escualo" 

- tan poderoso come;> gangstler-(ao 
que presta a sua valeira expre
$ión o escandalosamente óscari- ' 
zado Michael' Douglas). Ade-
máis de instruir ao .. trepador 
executivo o magnate i.ntrodúc;eo 
nos valores ·básicos dos yuppies 

. de categgria. ~ A descripción, 
efectuada eón bastante humor e 
inciiión, da condu~ta d~se es-· 
trato sodal é probclbeimente o 
máis- interesante" •do . filme. Ta-

. mén o é a diseGión.da en~faña-
-xe que move o sistema america- -
no, non por pouco riovidosa me::. _ 
nos ilustrativa e lúcida . 

:Por isa ·a parte final ( qile se 
adiviña postiza irnposicion dos 
produtoi:es ou de quen foia , . 
pero pegote evidente') resulta 
decepcionante, -incóerente · co 
disc~rso anterior e até de <lubi-. 
<losa versimilitude . Pois -.tras o 
durb panorama: exposto até esa· 
inflexión do ·remate,- os sanos
princípios democráticos (encar
nados polo pai · do' executivo, 
responsábel delegado sindical) 
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trunfan sobre 'a conupcióJ?., as . ,,_ 
"opas" e as reconvers10ns. O 
mozo abandón,a os errados valo-
res yuppies (a úneca coeréncia 
aí proven da sua moza, tamén 
'yuppie, que· o abandona con pe
sar, pois · "teriap . formado unha 
boa- equipa"), e deixa igualinen- . 
te todo o conseguido, do xeito 
máis incribel. Mesrrw se · deixa 
entrever que o peso da xustiza 
vé;l.i caír sobre _o voraz Douglas. 
pal? ridícula proba duoha grava
ción magnetofónica. Ainda .ten-
do eri canta á forzado deste .co
lofón, é unha rémora que inevi
tabelrnente alixeira a cánega 

· critica da fita de Stone, ficancfo 
como unha obra doad¡;¡. de ver, 
.pero notabelinente máis aguada
que· as suas anteno_res. D 

GONZALO VILAS 

.nMtr.$.ti.Nttm:tr:m: 
· Ale.ciiÍÍ: 
Itinerarite 
Caía o vindeiro verán vanas 
gravacións discográficas confir- . 
marán ao seu debido tempo o 
bon estado de saude no que se 
atopa o folk galega. Iso é o que 
podemos deducir de senllas ma
quetas de grupos como "Muxi
cas" e "Na Lua"; ademais ternos 
notícias do que será o 'segundo 
LD de "Citáriia" e xa no tocante 
aos cantautorés anúnciase o pri
meiro disco de Xosé Eiris. Polo 
de agora, e a xeito de antecípo, 
o máis mdn..¡_gador ven senda 
este longa , duración de "Ale
crin"(1) , avaliado por catro anG>s 
de traballos á sua entrada en es
tudo-. -Durante todo es~é tempo 
o grupo veu . compatibilizando a 
sua inquedanza rnusiéru coa 

. animación cultural desde a aso
ciación "Eiras Nasas" do Carba-
llmo. · 

!J.. gravación realizouse a fins 
do pasado ano na Fráncia e nela 
as composicións de _membros 
do. grupoo altérnanse con temas 
tradicionais. Os seis compÓñen
tes de Alecrin optan ·pala mo
dernización da música popular; 
a alternativa esta é tan socorri
da· nos últimos tempos que xa 
pasou a criar unha escala que 
de ter algunha etiqueta seria a 
dé folk-rock. Non parece negati
vo a.Pondat. no xa descoberto 
cando os resultados obtfdos 
conlevan unha certa identidade 
artística que, no cas6. que nos 
ocupa, _bótase en falta. -'-

A cantidade , de refer_éncias 
qtie .mesmo da mú~ica galega 
podemos atapar neste LD de 
"Alecnn" son do .riláis variado. 
A ambientación musical a miu·
do resulta excesiva ("Agardandó 
pola primavera"); nalgunha oca
sión aqompaña t~xtos dignos de 

· seren escoitados con c:i.tención 
(" ... as estrelas de plástico / es
palladas sobre un fondo l de 
cart.ón ... '' - "Alg0 vai mal"). Ape
sar do-ar marchoso presente ao 
longo de todo o ·disco, riel déi
xanse escpitar algunhas pezas 
de corte melódico e baladístico 

· ;·<Jue,,...i:íunca conclueñ- cDmo tales , 
ccibe sü:por ""que por·· mor dtinha· 

- preten~da a:~~ptaciófL moderna 
.que rét:bnyerte' .os - ~emq.s en 
~cuestión · najgo · _''actl:l.alizado" 

- '("Tio . .Ramuo:. -''Re.gatta") . 
-"Alecrin" parece , c::ontinuar a 

escala criado no seu tempo por 
grupos 'como "Gwendai'! e estou . 
con.vencido -das suas posibilida
des de chegar máis alá-'coa sua 
música; é o que podernos agar
dar deste músicos cunha sólida 
formación académica: salientá
bel ·a traballo de Juanjo Fernán
dez á gaita, instrumento do que 
parece grande · coñecedor mes
mo a níveis de erudición: O 

.. XC)AN M4_NUEL ·ESTÉVCZ 
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Mauricio· Farto 
Parra-
(santibáñez de Válcorba,

. 21-IX-11867 I 
A Coillña, 23-N-1947) 

Compositor e Director c;le Coros. 
Recebeu a sua formación musi
cal _ rio Seminaiio . vallisoletano 
no 1893 solicita ingresar .na 
Banda do Rexirnento Zamora :n' 
8 da Cor~qa traf? dun gran éxito. · 
da mesma: baixo a batuta de 
José Braña Muíño, no Teatro 
Lope de Valladolid. Xa na Coru
ña estuda con Braña e d-ez anos 
déspois· deixa a ~a'nda é pasa a 
traballar como alguaéil dq. . Au
diéncia'. No 1905 cria a ronds.lla 
"Blanco y Negro" de moito éxito 
na época, inclusive en Madrid~ 

Na: primeira década de sécuio 
dirixe o ··orfeón "El Eco" e no 
1916 funda o Coro Galega "Can
tigas da Tena" como orieón que 

- debutará o 12 de Xullo--Gie 1917-
no Teatro Rosalía Castro con 
Manuel Fernández Amor corrio 
Gaiteiro. Bep cedo deixará Can
tigas e no 1922 funda "Queixu
mes dos Pinos" e· no 1924 "Sau- · · 
dade '". Esta actividade simulta
neouna coa música funciona!: 

Para a ~ultura popular galega 
ten eitraordinária ir;nportáncia o 

seu labor nas cenas corais ,' en 
colaboura con Leandro -Carré Al
varellos: "Alborada no - día de
testa", "A espadela", ''.Onha pali- 
llada en Camariñas", "Brétemas 
e raiolas" e a ·póstuma "A esfo
llada". Con libro de· L: _Cané ·a· 

· zarzueliña "Picueiras o gallardo'' 
·e .de Antón Vilar Ponte "A P~obi
ña que está :xorda"; _xunto dou
tras pezas de -"Café cantante" 
tamén eh gálego. ~ -

Tanto Cartelle como V arela 
de V éga teñen proporcionado 
nutdda lista de obras 9orais _ e 
cancións deste autor que é:óm
pre investigar para a intelixén
cia do importante fenómeno das 
representacións erui:ebristas .que 

· se prolongan na prirneira déc~
da do, franquismo. Por exemplo, 
o ·17 de Xaneiro de 1946 no Tea

: tro Rosali8: Castro de A. Coruña 
· estréase "Brétemas e -_Raiolas" 

compartindo Farto a autoría mu
sical (n'º 2 "Romance de don 
Lapo" e -n~ 7 "Relouca, ·relouca") 
con Adolfo Anta Seoáne (nº6 . 
"Cantiñas da feira"); Eduardo 

· Rodríguez-Losada (nº 3 "Ulteia") . 
e Alberto Garaizábal (Nº 1 "Coro , 
ele probas" e nº 4 "Coro de pere-·, 
grinos") . . - . ·, n 
Biblicigrafia: Ramiro Cartelle Álva
rez:· "Farto Parra, Mauricio''. 'En "Gran 
Enciclopedia Galle_ga" Vol. 11. Gijón, 
1979. Xoan 'll/f.; Carreira "El compositor 
AlbE!rtO Garaizábal y la Vi.da musical de A _ 
Coruña" . En "Cuadernos de Sección . Mú
sica" Vol. 4. Donostia, 1987. Manuel -

· .. ·QuieirQ:,.·. 
. CULTURAL _ 

Lourenzo e Francisco Pillado Mayor: 
-"O Teatro Galego". ·Ed. do Castró. Sada, _ 
1979. Id. "Diccionario do ' Teatro -Galego -

_. .(1671-1985). SotelQ Blanco. Barcelona, · -
1987. Juan Bautista Vareta de Vega: 
"Mauricio Farto" En "El Norte de Castilla" 
14, 16':' 20 e 21 de Maib do 1985. :M• An
_tónia Virgili: "La Música en Valladolid 
en el en el siglo XX". Valladolid, 1985. 

Fonografia: Desdes. Dtsoo "Galicia. 
Ergue o teu canto". Colar Polífónica "Fo
llas Novas". Dtor. Santiago Pérez Berna!. 
Ruada R-139-D. A Coruña. 1981. ·"O quer 
que . lle· quer". Coro "Agrupación Coral ' 
Endesa". Dtor. Alfonso de la Torre Piñei-

. ro '. Columbia CPS 95,45. Madrid, 1977. 
- 1 • 

Luís Maria 
-Fem?ndez -
·Espinosa · 
(Madrtd, 1876 ./ . 
Pontevedra, ·-1960) 

Compositor. Inidou_ QS seus es
tudos musicais en Madrid onde 
estudou_ cos PP. Escolápios, se · 
ben · 1ogo ingresaría nq_ _ Orde 

-. Franciscana no 1892, dedicán
. dose seri, cesar á mlísica. · 

No 1902 rÉÍcebe o prémio do· 
Certame convocado-polo Círculo 
8brerro Católico de Pontevedra 
por . un. 'cuarteto de Cordas . 
Nesa cidade vai -instalarse -no 
1909 e. permanecerá até a sua 
morte. No 1922 publica en San
tiago "Capto Popular Gallego", 
no 1926 gana un prémio' en Ma
drid poi "Colección de cantos 
religiosos '.' e nG 1928 outro ta-· 
mén ·en Madrid por· un estudo 
sobre haxioloxia franciscana, No 

( -

·1940 p-l,lblica e.n . Madrid "Canto 
popular gallego. Colecci_ón -de. 
temas musicáles y coplas galle- · 
gas'; obra de intrese certo que -
lle mereceu sona de especialista 
na música tradicional : galega, 
tema sobre o ·que pronuncióu 
moitas conferéncias e sobre o 

' que era consUltado de miúdo . 
por 9ompositores de zarzuelas 
costumistas qJmo Vives ou Gu-· 
ridi . 

A ~ma entrega á vida musical 
ponteved.resa foi total xa sexa'· 
_dirixindo a Orquestra de Cáma- · 
ra de Pontevedra~ n.o · apoio ao 
Conservatório e por enriba de 
todo na entrega á Coral Polifóni- . 
ca de .Pontevedra para a que · 
adoptou -duas Cantjgas' de Mar
tín Codax no 1928, -duas can
cións de Luís de Milán no 1949 
e -1955 -e unha de Juan Vázquez 
no 1955.e outras moitas .~Tamén 
harmonizou para a sua querida 
Coral un feixe de cancións tradi
cionais da Galiza: no 1926 "Por 

_que choras, ·miña prenda?" ;' 
"Este é o tempo", "Camiña don 
Sancho" e "Prende, salgueiriño 

. prende" . N9 1927 "Durme, meu 
meniño" . No 1928 "Romance de 
doña. Alda" e "Mes de Maio". No 

-1929 "A Esmacelada" . No 1932 
· "Alalá - de Cambados" e "Tres ' 
canttgas de Pontevedra" e no 
1934 "Era unha noite de lúa'' e 
"Polo mar abaixo vai" . 

' . ; 

· ¡¡Q§iiíiill!lªil$!&Ullmlfü 
A Coral , baixo a dirección de 

/ 

dicionário sostén que a palabra 
é de orixe basca, nós non atopa
mos moita dificuldade en facela 
derivar directamente do latín , 
dunha prtmeira Lapizarra, pasa
ríase á Pizarra a~ual pqr elimi
nación da silaba priñ:leira LA
confundida ca artigo latino 
ILLA, na nosa fala popular. 

-Becerreá: nes·e 
Lugo -de cor de. 
a cerro 

Ainda que a nosa vila do inte
rior lügués,. Joce un nome que a 
primeira vista podería entender
se como de certa relación coa 
cría do 'gado vacuno, nós ímblo 

, explicar . inais ben, con;o tendo 
moito a 'ver con eses " ... Lugo da 
cor do aceiro" ... que reza o can
tar popular. 

Unha das causas que lle dá · á , 
parte de Lugo_, esa cor grisalla 
induvidabelmente son as cuber-

tas das casas feítas dese mate- , 
ria! litico' que é ~ pizarra, xisto 
ou loµsado , ·que ªº naso enten
Eier está nas raigañas• dó nome 
Becerr~$. · 

Para nós, o nome de Becerreá 
haberá que procuralo nunha an-_ 

tiquÍsima Lapitiarniana; _que 
mais tarde deu nunha ·Labice
rreá, p8.labra -derivada.dun La
pitis latino facendo referéncia ·a · 
esa masa lítica de xisto ou lousa 

· de que á ben -abondosa isa par
te de Lugo, que ainda que algun 

No mesmo 'contexto exi:)licati- -
vo debemos considerar o lugar 
de Malpica, xa na. extremosa te-

-na de Bergantiños, que mostra 
Q nome de Bicerreán. 

E como máis abondamento á 
nasa teoría; ternos ;asi un xeito 
beri simples de entender o sig
nificado das alturas da viciña 
Asturias cos nemes de : Bece
rreá de Atambos, Becerrera del 
Can tu, Becerrera -de los Moyo-

Wl••Ílll• CANLES, a nova-~ric de"Edicións Xe~isd~ Galicia para EXB .• é un conxunt() •----------.. 
_ de libros que si_gnifican un sustancial -avance na didáctica. da lingua. . 

· ·¡\ serie CANtES>e5truC:turada como· u~ tOdo u~itario·. d.~ l.il a -8.il; foi 
elabof!lda e traballacta'por un v.erd~eiro equipo.' ó longo de t~ ~nos, e tendo 

' cñ cont& os resultados dunha -cnquisa efectuada eritre unha mostra de 
_prof~ de· EXB. a qu~· pedimos manifestase os ac:mos·. e as · ei~ que 
atopaban na serie anterior -O Noso . Galego-. . 

Esta serie p~ abrir novas CANLES' para a expres~ón e a comunicaéió~. 
A deaacár.:como eixos bi:íicos da serie CANLIS: -

- . · * Primada da mctodoloXta iDductiva. Gran número de actividades. 
• lmpoÍtante aacnd6n ó-traiaUó co lbico._ - - · 

,t.Espec:iál .. ~ ' ·'ilnaU. 
* TrMam11110 noa !exista. . 
• AtnctW. e ri10JOU selección de ~ras.. * Equilibrio entre tódolos aspectos que configuran a !rea 

etc linpa · · · · - -

Abrimos novas CANLES (QA>--- _ .... .__...._ ___ .para a nosa lingua . e • 

~~ó~~re~de9a~- '~·1c~~~~~~~~~~~~~~~ 

\ 

António Blanco Porto, graba en 
Marzo de 1929 ,no disco "La voz 
'de sua amo"· AE 2247 "Durme 
.meu neníño" '· e "Romance de 
doña Alda" ·e no AE 2449 "Ca
miña don Sancho" . No 1944: xa· 
.baixo a b·atuta de António Igle
sias ·vil,arelle (A.N'J;' 332. , 28 .LBB)' 
as suas adaptacións de "Quan
tas sabedes amar amigo" e "On
das do mar de Vigo"' de Martín 
Codas. No 1956-. en Xuño e para 
"Regal" o mesmo director graba 
no disto 33LS 1039 outra vez as 
cantigas de Martín Codax e a 

· adaptación de "Toqa mi vida os 
amé" de Milán, "Con que la la
varé" de Vázquez e "Al · amor 
quiero vencer" de Milán . E · no 
33LS 1040 o "Camiña don S;,.m~ 
cho" e as deliciosas "Tres cauti
gas de Pontevedra". Estas gra
bacións f9ron recuperadas no 
1971 ·no disco "Emí-Regal" J 
048:.20.633. A Coral "Tena 
Nosa" do Centro Ourensán de 
Buenos Aires , dirixida por Isidro 
B. Maiztegui grabou en 1970 no 
ldisco · C.G . . 1 o "Fomance de 
Cerdedo". , 

Bibliografia Xosé Filgueira Valverde 
et al: "Sociedad Coral Polifónica de Pon
tevedra . 50 aniversario de su fundación 
(1925-1975)". Pontevedra, 1975. 
*!Margarita Soto ,Viso: "Orquestas pro
fanas". En "Gran Enciclopedia Gallega" 
VoL 23. Gijón, 1984. 

Alberto Vilanova Rodríguez: 
"F.E.L-M" En ' 'G.E.G." Vol. 12. Gijón• 
1979. 

XOAN M. CARREIRA 

nes e Becerrera. del Jou, todas 
elas penedos calizos de máis de 
1.500 metros , aos que nós atri
buimos un sentido xeolÓxico, de 
pedras de xisto ou pedras cali
zas , e que náda a ver terian 
cunha prirneira e enganosa 1ei
tura zoolóxica. 

A mesma liña de racfocínio 
levarianos a reflectir o mesmo 
sentido prirná_rio para un lugar 
de nome Lápice en Irun, e.~e~
mo o sonado Puerto Lápice, que 
segundo autores foi cenário da 
prirneira aventura de D. Quixo
te, exemplo como con unha me
todoloXia galega pasamos a ex
plicar a cruce do nome doutros 
pavos da penínsul~L O 

C.VARELA 

somos coñecidos 
na Galiza in te ira, 
pola nosa · -
especialización 
en libros 
galégos . 
e portugueses 

·República 
Praza 'do Libro de El Salvador, 9 
Tel.266377 Tel.565812 
A CORUÑA. SANTIAGO . 

, SUBSCRÉBASE· . 
A BOSA DBBA 
PEFUODICO GALE~O J SEMANAL · 

" CHAME AO TfNO. 
·43 36-'24 

E -RECÉBM N~ SU~,C~A . -
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Os artistas 
galegas e o libro 

O Museu de Pontevedra ven de 
inaugurar unha fermosa exposi- . 
ción sobre capas de libros dese
ñadas polos aretistas galegas, 
no periodo 1900 a 1936, exposi
ción que é unha homeriaxe a 
António Odriozola, recentemen
t~ falecido . 

A exposición estará aberta até 
o vindeiro 12 de Xuño, e recolle 
unha nómina exaustiva e fermo
sa do deseño bibliográfic9 reali
zado. antes do golpe do 1936, 
época ' de fervor culturál e artí~ti
.co. 

• XII Xornadas 
do Ensino 

Do 12 ao 16 de ·Setembro, ría Es
cala de Maxistério de A Coruña, 
e organizadas pola Asociación 
Sócio-Pedagóxica Galega, cele- . 
brar.anse as XII Xornadas de En
sino de acordo co seguinte· 

PROGRAMA 

Luns 12 
Lección inaugural : "Un fito no 

camiño", por Ricardo Carbal
ho Calero. 

Aplicacións prácticas de Xeo
grafia. por Feo. Xavier. Rio Ba
rxa. 

Técrucas teatrais, por Ma
nuel Lourenzo. 

Taller de iniciación á plástica, 
por Osear Lopez Sueiro. 

Debuxo e leitura da imáxe na 
escala, por Xoan Miguel An-
drade. · 

Taller de video, polo Taller 
Municipal do Concello de Fene. 

i)dquisición da aprendizaxe e 
armonización de linguas en con- . 
flito por Sanchez Carrión. 

Leandro Garré Alvarellos no 
centená.Iio do seu · nacemento. 
Manuel Maria. 

Mesa Redonda : "A narrativa 
galega actual". Lois Diéguez, 
M:• Xosé Oueizán, Alfredo 
Conde, Xavier Alcalá. 

Encentro poetico coa xenera
ción das festas minervais : M. 
Maria, Avilés d"' Taraman
cos, Uxio Novoneyra, Ber
nardino Graña, Alexandre 
Cribeiro, S. García Bodaño, 
X.L. Franco Grande e Alva
rez Torneiro. (Colabora "Cai-
:x.a Galicia"}. · 

Martes 13 
Historia do pensamento galego, 
Aula Castelao de Filosofia 
Pontevedra. 

Debuxo e leitura da imáxe na 
es cola. 

lntroduc1ón á ecoxeografia, 
Augusto Perez Alberti. 

A didáctica do museu : o rnu
seu activo, Felipe Senén. 

Confección de monicreques. 
lntrodución ás técnicas do gui
ñol. X. Manuel Casaleiro. 

Visión mterdisc1plinBI da H" .. 
Metodoloxia , Soc1oloxia e F." da 
Ciencia. coordenado por Ra· 
mon Vilalta e Tino Fraga. · 

Aproximación a algúns cnté
nos nos comenta.nos de texto, 
MªPilar Garcia Negro. 

Técnicas básicas de maxia 
aplícábeis á escola. O Mago 
Antón. 

Didáctica das matemáticas no 
B.U.P., Cesar Mosquera. 
, Expenencias para unha meto
doloxia do estudo do entorno no 
E.X.B., Xan Fdez. Carrera. 

Proxecto didáctico na aula de . 
H", Colectivo Frouxeira 

Iniciación ás técnicas dos tea
res Sabela Vquez. Fandiño. 

Á música na escala, Mini e 
Mero. 

Os novos carniños da Filosó
fia Javier Sádaba. 

Aplicacións prácticas de Xeo-
grafia. · 

Técnicas teatrais . 
Taller de iniciación á plástica. 
Iniciación á técnica dos tea-

res. 
Taller de cerámica básica 

para rnestres, Feo. Xosé Per~z 
Porto. ' 

Taller de Video. 
Adquisición da aprendizaxe e 

armonización de linguas en con
flito. 

Conferencia : "Expoñentes 
ideolóxicos da crise. Modernida- • 
de e postmodemidade". Javier 

' Sabada. 
Proxección de cortos galegas. 

e colóquio con Chano Piñeiro 
sobre "Presente e futuro do cine 
galego" . 

Mércores 14 
Continuación semmanos ini

ciados o dia anterior. 
lntrodución á obra de José Sa

ramago . Elvira Souto. 
O simbolismo na poesía de 

Eduardo Pondal. Miguel Mato 
Fondo. 

A politica lingüística a deba
te · Abel Vilela, Manuel Ta
boada e X.M. Sarille. 

Xoves 15 
Continuación seminarios inicia-
dos odia anterior. · 

A didáctica do museu : o mu
seu activ~ (saída ao Museu de 
Arte Contemporánea "Carlos 
Maside" . O Castro-Sada). 

Os alunas con necesidades 
educativas especiais : a integra
ción e a Educ. Especial, Maria 
Salvado e Teresa Núñez. 

Unidade didáctica sobre os Ir-

'Ax.endft ... 
AcuLTURALA 

-

mandiños ; A~selmo. L. Carrei-
ra. . _ 

Presentación do método de 
lecto-esc-ritura "O Fufiño" , Ali

.· cia López, Xoan M. Apdrade 
e Miguel RÓdpgl.iez. 

Debate sobre o proxecto duo 
novo manual de H." de Galiza ; 
coordenada Francisco Carbal-
h~ . 

Orientacion . sócio-culturais 
.para coQ1erÍtario de texto, Fnui
cisco .Rguez. 

Conferéncia : Sanchez Ca
rrión (con titulo a determinar) .. 
Venres 16 

· Cóntinuación seminários ini
ciados o dia anterior. 

Poesía galega actual nos seus 
textos . Luciano Rodríguez. 

. Proxecto de investigación
acción sobre a didáctica da 
literatura, Carlos-Paulo 
Mtnez. Pereiro. 

Debate sobre a reforma do eñ
~ino non universitario. (Interven
cións a determinar) .. 

Lección de . peche. "O novo 
desenvolvimento económico" 
Ramón López-Suevós. 

Clausura das XII. Xomadas do 
ensino de Galiza. · 

Os dia 13 , 14 e 15 habetá es
pectáculos de música teatro e 
monicreques es)imdo sen con
cretar os grupos participantes. 
(Prev.ista conlaboración da Dipu
tación de A Coruña. 

NOTAS 

Matricula: 
Ensinantes en xeral : 4 .000 

Pts . 
Sócios da APLL e da -Aula 

Castelao : 3.000 Pts. 
Sócios qa AS-I'G, estudiantes 

e parados debidamente xustifi
cado : 2.500 Pts. ' 

Inscripción.: 
Personalmente nas· 'Seguintes 

librarías: A Coruña: "Lu.me". 
"Nós" e "Couceiro"; Ferro!: "He
lios~· (Real ,53) ; Santiago :._ "Cou, 
ceiro" (Rep_ do Salvador,9) ; 
Lugo: Biblos e Alonso ; Ourense : 
Tanco e Stylo; Vigo : (l{ua Piz?
rro), Ir Indo (Principe,22);' Ponte
vedra · Pueblo; Carballo: Brañas. 

Por. Correo: ' 744, Santiago 
(TransferE!ncia á et/ cte. Caixa 
Galicia 384-209 1163n). 

Máis información: En cal
quera destas libraria~ ou escre~ 
bendo ao apdo . 744 de.Santiago. 

CONVOCATORIAS 

• ÍX ·éoricurso· 
9.e Teatro Breve 
da EDti. 

A E~cola Drarr:iática Galega de A 
Coruña convoca o IX Concurso 
de Teatro Breve de acorde coas 
segúintes bases :._ · · · . . . 

1. os· orixinais han ser medi- · 
tos e estar escritos en língua ga- . 
legá. , 

2. A extensión máxima drn_;_ 
traballos será de vinte fólios a 
dobre espazo. Mandarán-se por 
triplícado, sen remite e con plica 
a : Escala Dramática Galega -. IX 
Concurso · de Teatro Breve -S~a . 
-Teresa. 18 baixo , 15002 A Cor:i- · 
ña. . 

3. Q prérriio dotado COI?- 50.000 
· pts. inclue a publicación da obra 
premiada nos' . Cademos da Es
cala Dramática Galega. 

. 4-. O prémio non póderá ·ficar. 
deserto agás por falta de orna-

· nais. 
5. O prazo de admisión de ori

xináis rematará o 15 de Xullo ás 
·20 h. O fallo do xurado fará-se 
público o 25 de Xullo. · 

6. A' Escala Dramática Galega 
reserva para si os direitos da pri
meirá edición, e poderá estrear, 
de acordo co autor .. a obra .pre
miada . 

7-. O feíto de conco'rrer a este 
concurso presupón a aceitación 
das presente_s bases. 

• Xomadas de Cine . 
e vídeo en Galicia 

A Xomadas de ,Cine e Vídeo en 
Galicia convocan a segunda edi
ción do Certarne de Vídeo, que 
se celebrará no Carballiño (Ou
rens.e). do 1 ó 3 de agosto de 
1988. 

Bases : 
1.-- Poderán participar neste 

concurso de vídeo tódalas insti
tucións, empresas ou autores, 
profesionais ou non do Estado 
español. 

2.- Haberá .duas modalida
des de participación: 

a) Formatos profe¡;ionais {3/4 
U-MATIC) 

b) · Formatos non profes. 
(V.H.S ., e Beta). · 

3.- As cintas -a concurso , .rle
berári enviarse denantes do día -
20 de Xullo, ó seguinte endere· 
zo : ·certarne 'de video, XOCIVI- . · 
GA 88, Apdo. 33. Rúa Mosque-

AWOBATEBBA 19 . , 
Nº 343· - 28 MAIO DO 1988· 

convoca a quinta edición do Pré
mio "Xerais" de Novela en lin
gua galega, dotado con 
1.000.000 de pesetas, que se re- · 
xer.á palas· seguintes bases . . 

verribro, ·véspera do San· Marti
ño , nun local que se dará a?º-

1) Poderán concorrer ao pré
mio to.dos aqueles· autores . de 
calquera FJ.aciónalidade que a 
presente.o os eus orixinais en 
lingua' g8.J.ega, conforme aos cri
térios da normativa dq . I.L.G.
R.A.G. Os t~xtos apresérit'ad~s 
han sér inéditos e totalmente 
orixinais . 

2) Os· ·orixinais serán apresen
tados por triplicado, .en ¡:iapel ta- · 
maño fólio .ou en holandesa, me
canografados a dobre espácio, 
antes do día 10 ·de Setembro do 
1988. nos lo6ais sociais de Edi
cións Xerais de Galicia, S.A. ; r/ . 
Dr. Marañón, 10. 36211 Vigo .. 

ñecer oportunamente. , 
7) O prémio .non poderá, nesta 

terceira edición, ser declarB:do 
deserto e a decisión do xuradq 
será inapelábel. · 

8) . Edicións Xerais de Galicia, 
S A., que reserva .os direitos de 
·edición sobre a novela premiada 
en todos as línguas do Estado 
español, coa ppsi~ilidade de ce
der tales direitos a tercerros , po
derá publicar esta. sen limita
ción do número de exemplars 
nen edicións . os cinco mil pri
meiios exemplares estarán libres 
do pago de direitos· de autor. O 
beneficiárfo . do prémio, que se 
cómpromete a renunciar expr~
samente a calquer pretension 
·sobre os devanditos direitos, re
cibirá gratuitamente cincuenta .. 

'exemplares da obra public~da . 
Edícións Xerais de Galicia S.A. , 

3) Co orixinal, que deberá ser-. 
apresentado baixo lema, a_dxun- . 
tarasé en· sofüe pechado, o 
·nome ~ompleto , enderezo e telé
fono do. autor , .asi cqmo· o título 

- reserva , asirnesmo, e durante o . 
- prazo de seis meses, a contar 

da novela. . . 
4) O xurado éstgrá composto 

por cinco mernbros, escolleitos, 
.Para cada edición, entre recoñe
cidos profesioñais da cultura e 
lin secretário con voz e sen vot: 
go en representación de Edi-

. cións Xerais de Galicia, S.A. O 
prétnio oútorgarase por maioria 
de votos. 

5) A composición do xurado 
darase a coñecer odia 15 de Se-
temero. ' 

6) O xurado emitira o seu fallo 
no curso dunha cea que se cele
brará en Vigo o día lz de No
vernbro , véspera do San Marti
ño, nun lócal que se dará a co
ñecer oportunamente. 

7) O pr~mio .n~~ poderá, nesta 
<:[Uinta edici?n. 9er declarado 

· .deserto e a decisión do xurado 
· será inapelábel. 
· 8) Edicións Xerais de Galicia, 
S.A.. que reserva os direitos d~ 
edición sobre a novela premiada • -
en todas ás Jínguas do Estado~ 
español, ·coa posibilidad~ de ce
der tales _direitos a tercenas, po- . 
derá publicar esta, sen limita
ción do número de exemplares 
nen de edicións . . Os cinc9 mil 
primeiros exemplares estarán li
bres do pago de direitos do au
tor-. O beneficiário do pr_émio. 
que se compromete a renunciar 
expres9-mente a calquera pre
tensión sobre os devanditos di-

desde o dia do outorgamento do . 
prémio, a opción de publicar cal
quera das obras presentadas ª.º 
mesmo, subscribindo a tal efei
to, · cos autores. os correspon
dentes contratos de edicjón. . 

·A participación nesta convo
catória · '.requerirá a aceitació.n 
·das norinas contidas nas pre
sentes bases e as decisións do 
~ado que se teña designado;. 

• · Certame galega 
de fotografia 
xuvenil 

A DirecciÓn Xeral de Xuventude 
e Deportes da Conselleria _ de _ 
Cultura e Deportes, convoca o IV 
Certame Galego de. Fotografía 
Xuvenil con arreglo as seguintes 
bases. 
· 1) Desemolo. En mérito a sua 
experiéncia no_carnpo 'fotográfi
co encoméndase a organización 
á Casa da Xuventude de Ouren-

-se. · 
2) Parti'cipantes. Toda a moci

dade ·galega e ·os tillos dos errn
grantes que estean entre os 16 
e os 30 anos . 

3) Modalidade. Única, adrni
·tindose o branca e negro e o co
lor en todas as suas técnicas 

-4) Terna. A .xuventude (a sua 
irnaxe, actividade, etc.). 

Aloxamento e comida: A 
organización ofrecerá aos parti
cipantes no prirneiro · dia das 
Xornadas unha lista· de posíbeis 
aloxarnentos e restaurantes da 
cidade cos seus precios respec
tf1zos. 

ra 10. Galerías Magariños, en- 1 • 

tr~chán , 1. 32.500. O Carballiño · 

reitos, recebirá gratuitamente 
cincuenta exemplares da obra 
publicada. Edicións Xerais de 
Galicia , S.A. , reserva, asrmes-

5) Presentación e prazo de -ad
misión. As fotografías entrega
ránse na Casa da Xuventude ·de 
Ourense (rua Capitán Cortes, 29 

Coníunicacións: Calquera 
partiCipantes pode enviar "Co
municacións" (individual ou co
lectivamente) sobre calquera 
tema dos previstos no programa 
ou sobre distintos. Teran que 
chegar. antes do 1 do setembro 
,ao apdo. 744 de Santiago. 

Límite de prazas: En deter
mínadas actividades (sobre todo 
nos "talleres") haberá limite. de 
prazas que· se fará por rigoroso 
arde no momento da "Recep
ción" . 

Exposicións: Simultán ea-
mente coas Xomadas haberá ex
posicións de Cerámica. Teares, 
Fotografía, Humor Gráfico. ma-
terial didáctico. . 

Colectivos Colaboradores: 
A.P.L.L. e Aula Castelaó de F". 

Nota importanie: Por acor
do coa Dirección Xeral de Ensi
no Básico, os mestres quedan 
dispensados de asistir aos seus . 
centros, semple ~e participen 
nest<fs Xornadas e tiveran cola
borado na e)aboración do Plan 
do Centro . 

(Ourense). -
4.- As obras deberán ser qri

xinais, con tema libre, non po- . 
dendo exceder dos 30 minutos . 
de duración. con data e -produc
ción posterior ó 1 de Xaneiro de 
·1987. e sen ter recibido premios 
noutros certárnes ou festivais . 

5.- Os xurados estarán for
mados por críticos e profesinais 
da imaxed, concedendose os ·se
guintes premios . 

Formato profesional. Modali
dade A: 

Prirneiro prémio : 250.000 
ptas. 

Segundo prémio: 150.000 
ptás. . 
· Terceiro prémio: 100.000 ptas. 

Formato non-profesional . Mo
dalidade B: 

Prirneiro prémio : 150.000 
ptas. .. . 

Segundo prémio: . · 100.000' 
ptas. · · 

Terceiro prémio: 50.000 ptas . 
6.-

0

Unha comisión formada 
· por expertos en, vídeo, preselec

cionará ás cintas a conGurso nas 
duas modalidades~ As npn sele
cionadas poderán ser - exibidas 
na Sección "Vídeo á carta", qen
tro do· programa das XOCIVIGA 
88 . 

mo · e durante o prazo de seis 
me~es, a contar · .dede o dia do 
outorgamento do prémio, a op
ción de publicar calquera das 
obras presentadas ao mesmo, 
subscribindo a tal efecto; ·COS 

·autores, os correspondentes 
contratos de edición. 

A participación nesta convo
catória · re@erirá a aceptación 
das normas · contidas ·nas pre
sentes bases e as decisións do 
xurádo se teña desfgnado. 

. • . Prémio Merlín 
Edicións Xerais de . Galiciá, S. 
A convoca a terceira edición 
d~· Premio "Merlín'; de literatura 
para nenas, en língua galega, 
dotado con 250.000 de pesEltaS, 
que. se rexerá po~as seguintes : 
·bases. . 

1) Poderán concouer ao pré
mio todos aqueles de calquera 
nacion'a.lidade qlie apresentan 
os sus orixinais en lingua gale
ga, conforme aos critérios da 
normativa do I.L.G. - R.A.G. Os 

_textos apresentados han .de ser 
inéditos e totalmente 9rixinais. · 

_ - Código Postal 32004), ou ben 
facendo o envio por correo. A 
admisión pecbaráse o 8 de Ou
tutiro. A obra presentada por 
·cada fotografo irá acompañada 
dun sol:ire pechado no que figu
rara na parte exterior , o mesmo 
lema das fotografias e no seu in -
terior unha fotocópia do Docu
mento de Identid'ade e mailo tí· 
tulo e/ou títulos das obras . 

No caso de ser filio de- emi
grantes, uniÍá documentos que 
o acrediten . 

6) Corn;licións xerais. ·a) Cada -
fotógrafo poderá aprese9tar to
das ·as fotografías que desexe , 
todas elas irán baixo o mesmo 
lemq . · ·- . 

b) As fot0grafias presentadas 
deberán ser orixinais, non po
dendo estar publicadas nen ter 
recebidos prémfos nou~ros . con
cursos ou expesicións. 

c) Cada fotografia deberá ir 
montada en ·soporte consistente 
e na sua parte posterior levará 
escrito o lema ·e o título corres-
pondente. . 

ANUNCIOS DE BALDE PUBLICACIONS 
· 7 . ..:._ A orgaización compre- _ 
métese a que as obras presenta
das non sexan copiadas ou di
fundidas sen autorización expre
sa dos autores no boletín de ins
cripción . .Os autores premiados . 
compreµiétense ·a deixar unha 
copia á Vidoteca das XOCIVI
GA. 

2) Os orixinais sera apresenta
dos por- ti;iplicado, en pepel ta
maño fólio ou en holandesa, me
canografados a dobre espácio e 
cunha extensión minima de 50 -
fólios , antes do día 15, de Setem
bro do 1988 nos locqis sociais de 
Edicións·Xerais de Gali~ia , S.A. ; 
r/. 'Dr. Marañón·. 10. 36211 Vigo. 

. d) tamaño, entre 18x24 cent~
metros, mínimo e 30 x 40 centi
rnetro& máximo-. ' 
- 7) Xurado. ·Estará composto 
por persoas cualificadas· e para 
p(lblico o sel\. fallo ~tes do 1 ~ 
de Novembro de 1988. Este tera 

"Interesado en· formar un co
lectivo de formas alternativas de 
sociedade, defensa de marxina
dos e oprimidos: con fines eco
pacifistas, revolucionarios e pu-· 
ramente t~óricos" Dirixirse a Mi
guel A. Leira Aptdo . correos 
418. 27080 .. Colectivo Pacifista . 

Vendo cámara reflex Yash'ica 
FX-1. Tfno (981). 26 24· 87. Per- · 
glintar por L~is . . , 

A todos aqueles qué serviron no 
·Isabel a Católica da quinta 
do 52 na Coruña. o ·cab<íCou
to, daquela época, convócaos a 
facer unha X·l:lfltanza de irman-

.. dade. Todos aqueles que lem
bredes aquela época e queirades 
xuntarvos un dia a vonvir, pode
des parvos eri contacto. comigo. 

O meu enderezo é;, Xosé Loi . · · 
Veiga Cauto·, Rua Mallorca 1. St 

Atico. 43001 
'Flfno. 21 47 67. 

TARRAGONA. 

A socied~de ecoloxista ERV A e . 
a Asociación para a Defensa 
Ecolóxica da Galizá (ÁDEGA) 
están levando adfante unha ini
ciativa cultural, ecolóxica ·e p~- . 
dagóxica1 consistente na co.n~
trución dun Arboreto Mumc1-
pal que veña a mellorai: a situa-

.. ción . actual de deyradación -do 
Parque de· Castrelos en Yigo. 

Actualmente ·estase divulgan
do esta iniciativa entre todo tipo 
de sociedades do concello. Ain
da que se canta xa con adesións 
para este proxecto, tsi\:x:j.as aque
las persoas ou asociaoións que 
desexen· apoiar ou aportar ideas 
para ·a con$trución do Arbore;o 

. Munictpal, · pr~gárnoslle que nos. 
escreban a : 
ADEGA-Vigo Apartado 920 · 
~6208 VIGO 

ill · A Regueifa 

Un novo número desta fermosa 
publicación, editada co epígrafe 
"Revista Cultural de Bérganti-

. ños" , e preparada pola .Agrupa-. 
ción Cultural Lurnieira. Ainda 
que ·con periodiddadE! variáb.el, 
"A Regueifa" é un máis que dig
no intento por facer unha publ;i.
cación asequíbel · e divulgativa 
sen estar rifada co rigor e o 
atractivo. Información comarcal, 
entrevistas, criaa'ción, saude, re
memoracións históricas, info~
maG.ións de axenda. E moita pu
blicidade que axudará a soster a 

. publicación. 

Para quen queran conseguilá 
--e é un excelente modelo a se
·guer-, pódese pede\ ao Aparta
do 60 de Carballo. Enviarase 
contra-reernbolso dos gastos de 
envio (150 pta.) 

8.;:_ A presentación· dunha 
obra. presupón a aceptación ?~
tas bases asi como aceptac10n 
das decisións da · Orgaización. 
cqmisión de preselección, é xu
rado . 
. 10.- Os autores deberán en

viar a súa obra acompañada do . 
boletín de 'inl>cripción, xunto 
con duas fotografías da obra, e 
todos os dados informativos soli
citados, é direcc;;ión das XOCM-
GA. ' . 

-f?ara calquera información 
· adicional dirixir ó teléfono (988) 
2i 29. 20 . 

• "Prémio Xerais 
de Noyela 

Edicións Xerais de Galicia, S.A., . 

3) Co orixinal, que deberá ser 
apresentado baixo lema. adxun
tárase , en sobre pechado, o 
norrie completo, enderezo e telé
fono do autor, así CC?mo o título 
da narración. 

4) 0 -'xurado estará composto 
por cinco membros, escolleitos ; 
para cada edición, eritre recoñe
cidos profisionais da . cultur?- e-

. un secretário con voz e sen voto . 
en repfesentación de Edicións 

·· Xerais de Galicia. S.A. O prémio 
outorgarase por rrraioría de vo
tos . . 

5) A . composición do xurado 
darase a coñecer O·dia .15 de Se
tembro. 

6) O xurado emitirá o seu fallo 
no curso dunha c.1ª .que_se cele
brará en Vigo , comcidindo cofa
llo da V edición do Prémio "Xe
rais" de Novela, o día 12 de No-

carácter ·irrevocábel. - · 
· 8) Exposición . Coas fotogra

fías selec:iorradas polo xurago fa
ráse unha exposición na Casa da -
Xuventude de Ourense, do 2 ao 
15 de novembro'. A organización 
poderá realizar unha expo~ición _ 
itinerante por Galiza ata o 31 de 
Xaneiro de 1989, data na que se 

· procederá a devolución das 
·. obras do mesmo xeito en que fo

ron entregadas. 
9) Propriedade. As obras pre

miadas pasarán a ser proprieda
de daConselleria de Cultura e 

·Deportes . que · poperá facer uso 
· das mesmas. 

10) . Prémios. Establécense os 
seguintes : - Primeiro . pr$mio: 
50.000 ptas. · Segundo prémio: , 
30.000 ptas. Terceiro :.premio : 
20 .000 Ptas. As mencións de 
10.000 ·ptas. que o xurado esti
·me ata un máximo de seis. 
11) Norma final. A participación 
supón a conformidade coas pr 
sentes bases. 

""-



ABEL TÓMANOS POR PARVOS 
BAUTISTA ÁLVAREZ 

D . ame "algo de repeluso meterme . a 
falar da marxinacióri da ' Galiz~ _no 
Plan de Transp9rtes Ferroviarios 

(PTF), non sexa que o Min'istro do ramo 
me poña o til de ignorante, como fixo re
centemente cun deputado galega ·que o 
interpelóu -sobre esta cuestión no . Parla
mento espa'ñÓI. Pensándoo .mE?llor, coido 
que o único parvo da comédia é o señor 
Abe1 ·caballero. _. 

El ·pfirma.que o naso país non foi esque
cido · na. reforma dos camiños de ferro. 
Aqui chegarán os º"!nter-City", que circula
rán -.a 2q0 quilómetros . por hora entre o 

_ Guadarrama e León,, aínda ·que estes mo
dernos yOmboios seguirán deambulando .· 
a ritmos decjmonónicos despois de avan
tar o Padornelo e Pedrafita. As queixas, 
portanto, son.' infundadas. Como seria ca
prichosa a denúncia das lentas· comunica
cións coa Europa, tendo en canta que se 
tarda sete horas e média er:i chegar de 
Hendaia a Paris, mesmo que sexa preciso 
o dobre .tempo (demoras. aparte). para sal
var un percorrido inferior -através da ve- . 
tusta rede viária peninsular- entre Vigo e Abel Cab~llero durante o último congreso ~º PSOE -

a fronteira francesa. Alguén_po'deria sentir- Traduéido o aumento ás tarifas ·en vigor de caracter defensivo. No presente, a té_c-
- se inclinaao a ironiz9r que para -terra de representa a cantidade de 1.220' pe_setas nica do troco de .eixos veu atenuar relati

emigrantes non é importante a· saída se- para un tren incluído no suplemento A, vamente os efeitos da fé!lta de homologa
nón a chegada. Os galegos_debiamos sal- que é o que·rexe para Talgos e lnter-Citys.,' ción .. Cando xurden voces qL:Je aconsellan 
mear aleluias -en opinión do flamante Nun desprazam.ento desde a ·cidade das inclt.~sive a utópica rernodelación do traza-. 
Ministro do Condado- por ?forrar duas Burgas á capital ·do Estado a diferéncia ·é · do ferroviário para . acomodalo ao patrón 
hora.s .de camiño nunha viaxe a Madrid ou - un trinta por cento -superior. Se os investí- ,européu, a Administráción española, fiel 
Barcelona. Que sigan resultando riecesá- mentas na liña de León están programa- herdeira da idiosincrásia ibérica, quer im-
rias case catro pára desprazarse de Vigo das en benefício da Galiza, por -que moti- por na. fronteira do Padornelo unha nova 
á Coruña é o abrigado destino dun povo vo non se realizan na via máis rápida de descontinuidade, ' unha nova rupfura de 
ao que lle chegou a hora de substituir as peri.etr~ción? · carga, marxinar:ido o naso país do plan de 
relacións internas por-- outras máis extra- Frecuentemente adúcese a embarazada mellara dos camiños de ferro. Mellara a 
vertidas. Que aos suízos lles abonde con orografía galega com0 causa da renúncia sufragar tam~n polos contribuint~s gale-
178 minutos (de pontualidáde impecábel) á posta ao dia po ~istema de comunica- gos, que continuaremos -a ser, como sem-
para trasladarse de Zurich a Xenebra - ciófls internas. E un atranco, pero non in- · pre. ~ os ausentes espectadores da fila 
nunha distáncia duas veces maior á que salvébel. Quizais sexa menos hostil que ·a cero. Os incrementos anuais do tres por 
separa a Torre de Hércules da cidade olí- que teñen que vencer os 'tramos ferroviá- cento nas tarifas da Rente, previstas no 
vica- talvez sexa produto ·do endocen- ríos dé Cegama-Beasain, .1.zarra-Orduña, · ·.contrato-programa para aliviar o peso dos 
trismo helv'ético, forzado a suprir con efi- La. Cañada:.Velayó_s, en · loita destem.ida fortes investimentos, afectarán por igual 
cientes .comunicacións interiores · o seu con .desníveis de cóndicións .: xeométricas aós cidadáns de Sevilla, pasaxeiros de 
proverbial isolamento esterno, Que pode- severas, e ubic~dos en zonas para as que primeira, e aos usuários de Ourense, que, 
mos agardar dun estado que -nen sequer. están previstas reformas aptas para unha no- año dous mil, seguirán chegando a 
está na ONU! circulación de 160 quilómetros por hora. Santiago con máis dunha hora de retraso. 

Os lixeiros "lnter-City" (Veloces .a partir A variante do Guadarrama,_ na qt.Je se van Estas son as reflexións que á maioria 
de Ponferrada, claro está) nos que o señor . facer investimentos superiores .aos 45.000 ·dos leitores dos xornais nos. suxiren as 
Caballero e ci PTF nos queren levar a Ma- millóns de pesetas, ten que abrirse cami- declaracións . de Abel Caballero, nunha 
drid están eivados dun .erro de cálculo moi ño en espácios de maior rebeldia topográ- roda de prensa celebrada o pasado dia 
abultado. Ignoran q atallo que o . sistema fica. Visto é, xa que logo, que os topes. de . dous. Pensa el, con ousada arrogáncia, 
radial atopou na variante Medina-Sana- velocidade impostas á Galiza son máis que son ignorantes os que non abenzoan 
br'ia-Ourense. Teremos que arrombar froito do desinterese administrativo que a discrminación da Galiza no. PTF, acos-

(í¡¡,_ unha via con trinfa anos de uso? Será da insumisa xeografia. Os treris franceses, turnado a confundir burrárilia con resigna-
unha das moitas . xt1bilacións antecipadas afeitas a galgar pola aberta planura das ción. A Renfe popularizou a frase de 

í}'"' ¡ 

ás-que nos teñen afeitas as actuais recon- Landas, non se arrepian. cando · no sur da "Papá, ven en tren"·, soporte anos atrás 
versións. Neste caso, por desgrácia, unha Gascuña atopan os primeiros chanzas dunha longa campaña de promoción. O 
xubilaci'ón sen incentrvos. Retornar ao r.o- dos Báixos Pirenéús. · inxénio do graffite deulle a volta: "Papá, el 

. deo de Paléricia implica alongar o' itinerá-.' No argot dos .entendidos coñécese PSOE nos quitó el tren", pintada que ase-
rio do centro en .1.58 quilómetros, anulán- como "ruptura de carga" a descontinui- ma aos automobilistas da Nacional VI · 
dose na prática as vantaxes conseguidas dade no trañsporte que na fronteira impón desde o cansado .adobe dunha caso1,.1pa 
por incrementos· de _ velocida.de. E _non é o diferente ancho da via. A península laia- nós arrabaldos da Bañeza. Á anédota non 
todo, pois ~ desvío polo Norte agrava os. rase ainda por moito tempo dunha singu- precisa expliéac.ións. Á Galiza estanlle qui-
s;ustos do transporte. l~ridade escolleita n.o pasado por ra'zón's- tanda o tren! o 
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DO PASADO 
GUSTAVO LUCA DE TENA 

e un propósito didáctico e moral 
que non_ podemos menos que 

, agradecer, a televisión estatal 
carga ás suas costas a gravosa tarefa 
de explicarnos en que consiste o 
Océano Indico, as suas ·causas, os 
seus costumes sinxelos e a beleza 
misteriosa das suas nativas. Este eva
nxelismo informativo polo mar dos 
monzóns non ten seica nengunha rela
ción co Quinto Centenário. O respon
sábel da filosofía deste proxecto é 
Juan Goytisolo que segundo explica 
nos principios xerais da série, atribue 
ao Indico o carácter de mar do pasa-

. do, de par do Atlántico que ven sendo 
o do presente e o Pacífico que será tal 
coma o do futuro. Esta xeografía histó
rica arbitrária, aparte de ter a condi
ción superior de proceder directamen
te dos gringos, que asi se situan coma 
bisagra da história, é máis reacionária 
ca frai Ambrosio de Morales, confesor 
de de Isabel de Castilla, ainda que 
teña unha apariéncia aerodinámica e 
mesmo vangardista. Dicer que a India 
é o pasado e que o sudeste asiático 
pertence ao faiado dos tempos é unha 
maneira de tapar que hai só quince 
anos os Estados Unidos perderon na
quelas páxinas de xeografía marela 
unha guerra contra un povo que, por 
xunto, consumía menos enerxía eléc
trica ca a cidade de San Francisco. 

Para termos un adianto deste pro
xecto de escoJarización xeográfica, en
viaran ·hai pouco á Goytísolo por aque
les pagos a conta dun semanário es
pañol. Da sua visión de lndonésia sa
lientamos a cor das praias de area vol
cánica, 9s perfumes, a especieria e o 

' siléncio dos templos. Do dictador 
Suharto, un sarxento de mulas que or
ganizou a masacre da esquerda do 
seu país e as suas beiras (máis de 
500.000 mortos), despois do golpe 
contra Sukarno, nada contou. A me
mória dos campos de concentración 
de Bali e Sumatra é algo que .non se 
lle ten escapado a outros cronistas e a 
outros xefes de estado. A preséncia 
dos xenerais do exército indonésio nos 
consellos de administración das trans
nacionais supera mesmo a famosa 
marca das gloriosas forzas armadas 
d9 Brasil. 

Felipe González faise unha foto con 
rosto de felicidade á beira desta espé
cie de meritório de Goebbels que é o 
tal Suharto. A explicación de tanta in
sensibilidade é que estamos no mar do 
pasado. No do presente está Pinochet 
e por iso con ese outro asasino non 
compre polo 'de agora sair nas _fotos. 

V6LVER AO REGO 

P asaron os últimos anos dicín
. donas que as ideolóxias xa 
estaban mortas, que xa non 

hábia. esquerdas nen dereitas. 
Na Fráncia os novos filósofos tala

ban da fr.agmentación, da pérda' de ·" 
sentidó <;ios grandes discursos, das 
grandes utopias que tanto que talar 
deran na prtmeira meté:lde do sécúlo. 
Baudrillard dixo . qu~ a política- tora 
·sub.stituída pola. simulación. Esta
mos ante uri mundo meramente tea ... 
tral, espectacular, etc .. 
- E agora, precisamente na Fránda, 
ven Le Pen e saca :un 15 por cento 
dos . votos, talando de cousas tan · 
claras e contundentes como o racis
mo, a xenofóbi~, a unidade da pá
tria... · O 




