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o mmm .mn m 
lnquérito sobre 
a fusión 
INTG~CXTG 
Dez dos máis nomeadops lí-· 
deres sindicais das duas cen
trais · nacionalistas aterecen 
neste inquérito a sua opinión 
sobre a posíbel fusión entre 
a INTG e a CXTG e a sua po
síbel concreción. 

Favorábeis case na sua to
talidade a tal proceso, oferé
cense diferentes-matizacións 
sobre a hipotética unión. A 
necesidade de afrontar uni
dos a próxima cita eleitoral 
do 1990, asi como a urxéncia 
de respostar máis activamen
te na práctica aos problemas 
que están a ameazar ao naso 
país son algunhas das razóns 
mencionadas. A necesidade 
do pluralismo político real na 
nova organización é tamén 
unha constante entre os en
trevistados. (Páx. 8 e 9) 

Ramón Chao: 
un gálego en 
Paris 
Cun impecável galega, que 
lle ven popular e elegante da 
Terra Chá natal, Ramón Chao 
(Vilalva, 1935) -prestixioso 
xornalista, autor de vários li
vros e novelas, "enfant prodi
ge et terrible" do piano- ten 
a cordialidade impresa no 
xesto e nas palavras. 

Ramón Chao é uñha per
sonaxe de rica e surprenden
te biografía onde a honesti
dade e a expresión do since
ro e auténtico crian un perfil 
humano debuxado de fran
queza e liberdade. 

(Páx. 1 O e 11) 

Terrorismo, 
unha coartada 
para o PSOE 
O PSOE acusou ao PSG-EG, 
nun pleno do concello de 
Vigo, de estar "detrás do te
rrorismo", provocando o 
abandono da sesión dos 
concellais lidera'dos por Ca
milo Nogueira, e a conse
guinte confirmación nos seus 
postas de plantilla dos fun
cionários que acederan ao 
mesmo de forma ilegal. Estas 
acusacións contra o naciona
lismo, que se deron tamén 
noutros concellos como Re
dondela, forman parte dunha 
campaña posta en marcha 
para desacreditalo, ainda 
que, no Gasa de Vigo, influí-

. rian, tamén, aspectos pe_rso-
nais. . (Páx. 5) 
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.Os soldados galegas 
serian pastos polo 
governo do Estado , 

español a 
disposición da 

OTAN en caso de 
crise, para· actuar 
en Centroeuropa, 

ao designar nó 
DPQ a Brigada _ 

Aerotransportábel, 
con base en 
Pontevedra, 

como 
ünidade ao efeito. 
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AS obras civis sUQeditadas· ás directrices rnil.itares 

Os soldado~ gal~gos formarán a pri~cipal 
fórza-española na OTAN 

Os soldados· galegas .serian postas polo governo dá Estado espanol a disposición da OTAN 
·en caso de crise, para actuar en Centroeuropa, ao designar no DPQ a . Brigada ·Aerotransportábel, 

con base en Pontevedra, como unidade ao efeito. Galiza seria tamén o lugar de desembarco 
das tropas americanas en Europa, ,converténdonos a~i en "cabeza de praia". Estas plan~ levan ? que 

a ·rede viária,_ aeropoftos e peiraos, asi co.mo indústriasr'"clave, sexan adaptadas e supeditadas aos plans 
· militares da Alianza Atlántica. 

O Estado Español · estas forzas participarian .en ma-
comprometeuse a encher e nobras conxuntas. · 

A. EYRÉ • G. LUCA DE TENA 

conflito da OTAN, pois son eles 
os que forman en gran medida a 
Brigada Aerotransportábel. Se
rian eles os que, en ca.lquer ins
tante, cun conflito declarado ou 
latente, terian que tomar posi-

rán que participar en manobras 
en Centroeuropa. 

retagarda no plantexamentó alia
do. En Xullo de 1978, un informe 
da revista Scientifican American, 
xa nos adxudicaba este papel. 

enviar a Bruxelas o DPQ, un A partiGipación dos 
cuestionário que cubren - soldados gaJegos nas 
todos os áliados integrados frentes . 

Zona de tránsito de 
tropas americanas. 

. na estrutura militar, no que se ternos en conta que hoxe os 
comunican ao mando · soldados. farán na sua: maioria o 
atlántico que unidades . servício militar perto. do seu lugar 
militares están a disposición de residéncia, podemos afirmar, 
d. a Alianza. Segundo · sen risco a equívoco, que os sol-

dados galegas verianse obriga-
declaracións de rneios dos a intervir en caso de calquer 
oficiosos, serian duas 
unidades de inter\tención 
rápida, corwretamente a 
Brigada Paracaidista de 
Alcalá de Henares e a · 

- cións nas frentes que os maridos , 
da OT'AN deseñasen. Ademais, 
de momento, ·e despois de Outu
bro, cando se estabeleza a plena 
integración do. E.E. na· OTAN, 
coa entrada na Unión Europea 
Occidental, os nozos moz9s te-

Noutro doq.1mento apresentado 
polo embaixador Jaime Ojeda 
aos aliados, en Novembro do 
ano ·pasado, o Estado español 
comprometiase a realizar seis 
mlsións na OTAN, entre elas o da 
utilización do território como 
zona de tránsito ou de apoio de 

Segundo os plans deseñados 
polos mandos da Alianza Atlánti
ca a entrada de tropas - funda
mentalmente americana- para 
unha frente europea, fariase por 
médios navais e palas Rias Bai
xas. 

A importáncia de Galiza no 
planeamento aliado foi recollida 
no Plan Estratéxico Conxunto 
(PEC), aprobado hai dous anos 
polo Governo español e que, ain
da que se mantén en segredo, xa 
ten saido á luz en alguns dos 
seus pontos. · aerotrasportable con base 

principal en Pontevedra. 
Serian, desa. mane.ira, os 
soldados galegos, poi~ que 
esta brigada está composta 
principalmente por soldados 
donoso país, os que terian 
que intervir nos hipotéticos 
conflitos armados nos que 
participe a OTAN. Galiza 

. convertiríase, ademais, 
nunha super-base da _ 
Alianza, segundo o Plan 
Estratéxico Conxunto (PEC), " 
aprobado hai dous anos . 
polo Governo español,· no 
que se prevé a mellora das 
comunicacións terrestres na 
Galiza para o despregue 
rápido da 
Aerotransportábel, así como 
a millora dos aeroportos, un 
porto na Ria de Arousa e a · 
adecuación das factorias de 
Astano e, sobretodo, Bc;izán, 
para .o arranxo de 
submarinos. ' 

Nunha carta do embáixador es
pañol diante. a OTAN, Jaime Oje
da, á Alianza Atlántica, con data 
do 18 de Xaneiro, o Ministério de 
Defensa comunicaba a disponi
bilidade do 'Estado español para 
enviar tropas de intervención rá
pida ao frente centroeuropeo no 

· suposto de que se dese .unna cri
se. Ademais, o E.E. comprome- . 

. teuse a ·encher e remesar a Bru
xelas o DPQ, un cúestionário que 
cobren todos os aliados integra
dos na estrutura militar, e no que 
comunica ao mando atlántico 
qué unidades ·militares están a 
disposición ·da Alianza. 

Por m·eios oficiosos sábese 
que as unidades postas a dispo
sición da OTAN serán a Brigada 
Paracaidista, acantonada én Al
calá de Hénares, segundo fontes 
militares a millar preparada ·para -
un despregue rápido, e a Brigada 
Aerotransportábel, con base no 
sul da Galiza, principalmente en 
"Figueirido. -. 

Ademais -da intervención de 
forzas do Estado español no hi
potético . frente cent.roeuropeo, 

. ·1·11:1¡:1 .:1:1.1r 

Ademais de lugar de desem
barco dos efectivos estadouni
denses, as Rías Baixas converte
ríanse en cabeza de ponte, ao 
estilo de Normandia na Segunda 
Guerra Mundial, Galiza deviria no 
corredor de entrada dos suminis
tros á frente. 

Desde Arousa, Vigo e Ponte
vedra, os efectivos aliados colle
rian camiño de Benavente e Bur
gos para enlazar con. lrun. Nun 
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bolo da modernidade e da guerra fu
tura non al ívia nen pouco a incomo
didad~. 

Asi e tqdo, os précios que nos es
tán a esixir por pertencer a este clu
be imperial son ben máis alt9s que 
os de ter que atender unha leva ape
nas encoberta. Por unha parte, atri
búese á tropa da Galiza desde o 
cuartel xeneral da OTAN (situado en 
Norfolk, Estados Unidos) o papel de 
brigaaa de primeira intervención ou 
de choque. VivJmos pois nun estado 
de direito que se .suspende cando é 
eje asinarlle a todo o país un papel 
militar comparativamente máis gra
voso que os doutras demarcacións 
estratéxiéas do Estado. Peró amais 
de calificarnos de aero-transportá
beis e de choque . concédesenos 

desde ese cuartel xeral de Norfolk o 
papel de cabeza de ponte e desem
barco. Esta falta de identidade políti
ca, diplomática e militar da Europa a 
respeito dos Estados Unidos, que é 
.a OTAN, está a condicionar tamén 
decisións fundamentais en Obras 
Públicas como son que a autovia eu
ropea se abra por Castela, que os 
aeroportos non se· dispoñan en fun
ción do interese e comenéncia cida
dán e que se vaia aos poucos pro
duci ndo a obviedade da fórmula de 
conversión do Ferrol en base ea 
OTAN. . 

Os ·discursos do poder apresentan 
topicamen-te á Galjza coma un país 
no limbo pero por detrás do· voto e 
-do direito colocan unha hipoteca es
tréltéxica e poi ítica de alto risco so--
' breo 11oso território. · D 

"· 



>. 

tempo máximo de cuarenta ho-· 
ras as tropas ·desembarcadas na 
Galiza, e as de intervención rápi- · 
da acantonadas no noso país, 
estarian na suposta frente de 
Fráncia e Alemánia. 

Adaptar a infraestrutura 
viária aos intereses da 
OTAN . 
Pero para que ese rápido des- -
pregue poda darse é preciso me
llorar a infraestrutura viária gale
ga, sobretodo con Europa. Asi o 
afirmaba a Scientifican American 
no número antes citado. 

As directrices recollidas no 
PEC, nesta matéria, foron tidas 
en canta polo Ministério de 
Obras Públicas e Urbanismo. 

Deseñouse asi unha autovia 
que, partindo de Vigo, nos uniria 
coa Francia, pasando por Bena
vente e Burgos, ca,-ido o májs ló-

. xico é que o fixese pola cornisa 
cantábrica tanto desde o ponto 
de vista galega, como astur e até 
montañés; demandándoo asl ta
mén numerosos colectivos e es
tudosos da planificación viária. 

Os principais acantonamentos 
militares galegas tamén queda
rían unidos por unha auto-estra
da aos aeroportos e á autovia, 
tendo que estar rematada nun 
prazo de tres anos, segundo 
compromiso adquerido polo Go
verno español. 

-.......-~. ·cALROS SILVAR 

Figueirido, a menos de niédia 
. hora do aeroporto de Peinador e 
da autovía de saida, foi o lugar 
escollido como principal empla
zamento. 

· Se alguns técnicos non enten
den como ha Galiza pode haber 
tres aeroporto~ operativos -nos 
que van poder aterrizar foda era
.se de avións despois das obras 
que están a facer neles, poden 
indagar no PEC e non nas con-. 
quistas localistas de Francisco 
Vázquez ou de Manuel Soto, nen. 
sequer do Ministro Abel Caballe
ro . . 

O Aeroporto de Rozas, recen-
. temente arranxado, conta cunha 

pista frazada en senso contrário 
ao que seria horma! para usos 
comerciais, segundo mánifestac
cións dun espert0 en aeronáutica · 
a A NOSA Tl;RRA, está conside
rado como zona militár e aparece 
en branco nas fotos aéreas por 
razóns de seguridade militar, ain..: 
da que, na actualidade, non se 
coñecen a sua" utilización ou pro
xectos, por máis que hai quen 
aventura que seria o aeroporto 
de aprovisonamento das tropas 
polo ar. · 

O Governo españof tamén _ 
confirmou, nunha resposta dada 
a Romay Beccaria, que.segue ·vi
xente o ·proxecto de construir un 
heliporto militar en Valdiviño. · 
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A criación dunha base 
naval en ·Ferrol 
Até agora víñase talando da cria
ción dunh~ base naval no Ferrol 
que serviría para reparar os bu
ques e submariños da OTAN. 
Aquel hipotético proxecto ·apare
ce xa_ plasmado agora nos acor
dos da Alianza Atlántica co Esta
do español, no PEC e nas con
versas para o traslado dos F-16-
a Italia qesde Torrejón, ·ainda que 
a confirmación oficial coa visita . 
dos mandos da OTAN fíxose bai
xo o epígrafe de "base de repa
racións de buques". lntimamerite 
relacionado coa reconversión de · 
Astano e·-coa adecuación da Ba
zán, cuxo control tecnolóxfco de
pe_nde de IDECO, compañia co
nectada coá embaixada USA. No 
ano 1980 un Real Decreto decla
raba de interese militar os edifí
cios e instalacións da empresa. 

Coa adecuacióo da Ria de 
Arousa para poder realizar un 
grande desembarco, Galiza que-
da imersa, de cheo, nun territórici 
de."uso preferentemente militar~ , _ 
no que se sucederán, de aquí -en · 
diante as manobras militares co
nxuntas e será zona de tránsito 

Para facilitar o traslado das 
tropas da Brigada Aerotranspor
tábel , reformuláronse os acuarte
lamentos, trasladando ao sul da 
Galiza a maioria dos efectivos, 
antes aposentados en A Coruña. 

Q P.E.C. IMPUXO A 
AUTOVIA-A EUROPA 
PASANDO POR 

Os aeroportos de Compostela 
e Alvedro serian tarnén lugares 
idóneos para rápidos embar
ques, perta o primeiro do Mar de 
Aroúsa e o segundo do porto de 
A Coruña .. 

Nos anos setenta, a instáncias 
do Ministérió dg Marina, xa ex
propriaran uns terreos no lugar 
de A Carreira, no concello ·de 
_valdoviño, non voltando a se ta
lar do tema. Agora o Governo . 

·confirma telo en marcha e coa 
primeira Jase, a do acondiciona-. 
mento·dos terreas, finalizada, es
tándose 'á espera da próxima 
atención orzamentária. 

e escada de buques e avións mi
litares que portarán armas nu
cleares,. ·porque segundo o go
verno, "no referendo da OTAN o 
que se especificaba.era. a intro
dución" e, se están en tránsito, 
ainda que sexa arranxándose 
nuri asteleiro, non é "ilegal". 

Galiza, legalmente, pertence 
agora á OTAN, e .o~ hbsos solda
dos serán carne de cañón. O CASTELA 

INSTALACIÓNS MIUTARES PARA A OTAN 
Dentro do naso país as instalacións mili
tares de maior importáncia e interese 
para a OTAN pertencen ao complexo Fe
rrol-A Graña, onde xa na actualidade os 
USA dispoñen dunha base subterránea 
e vários peiraos para atraque de n_aves 
de guerra e submariños. Destacamos: 

A criación dunha base en Ferrol , 
confirmada iniciarmente, nestes meses, 
como de reparacións de barcos das Ar
madas da OTAN, íntimamente relaciona
da co proceso de desmantelamento in
dustrial nesta comarca, a efeitos de evi
tar conflituosidade social e converte-la 
nunha comarca tranquila e, en definitiva, 
a reconversión de indústrias para a pro
duc1ón militar. 

Neste sentido, salientar que a Empre
sa Nacional Bazán se dedica á constru
ción militar (naval e terrestre) cun control 
tecnolóxico que depende de IDECO, 

. compañia relacionada coa Embaixada 
USA; que no ano 1980 por Real Decreto 
se declaran de interese militar os edifi
cios e instalacións da Empresa; que 
existe un proxeG:to dunha Escala de 
aprendices para este tipo de construc
cións na Bazán; e que, finalmente, nos 
últ imos anos boa parte dos investimen
tos do Ministério de Defensa centran-se 
para cobrir as actividades de Bazán e da 
Empresa Nacional Santa Bárbara (por 
exemplo, no ano 1972 absorberon o 
15,9% do orzamento total do Ministério 
de Defensa). 

Estación naval da Graña, que consta 
de túneis de carburante, municións, ta
lleres subterráneos e depósitos de mí
seis, e que está moi ben protexida no in
terior do monte, pudendo resistir, segun
do versións oficiais, un ataque nuclear. 

A _destacar o papel fundamental des
tas instalacións en virtude da suá locali
zación xeográfica (na zona máis septen
trional e atlántica da ria de Fer~ol) e a que 
diahte das nosas costas atravesa a 
maior rota marítima de transporte cara o 
Norte da Europa, especialmente petrolei
ros ·e mercantes, e a rota marítima de .. 
transportes, en xeral, ·USA-Europa. 

Este feíto é de destacar para com
prender o papel asignado a estas insta
lacións dentro do contexto estratéxico 
OTAN:a loita anti-submariña, dado, 
pois, o temor dos militares d.a OTAN e 

españois ante un posíbei" "~loqueo das 
comunicacións entre os USA e a Europa, 
a meio dunha superioridade numérica do 
Pacto de Varsóvia, no que se refire .aos 
submariños" . 

Para cobrir esta necesidade, e dado 
que· no Ferrol está instalado o Cuartel 
Xeneral da ... Frota Española, onde ten 
base a XXXI Escadrilla de Fragatas e a 
XI de Destrutores, naves dotadas con 
míseis-torpedos ASROCIC (Antisubmari
ne.s Rockets) pwa· defensa anti-submari
ña e de escolta, nos primeiros anos da 
década dos 80 desenvolve-se a terceira 
fase do PLAGENAR (Plan Xeral da Arma
da) que prevé ? dotación, entre out.ras 
unidades, de catro submariños da série 
"GALERNA" (de tecnoloxia fraricesa), 
sendo entre os convencionais os máis . 
s_ofisticados dos que existen nestes mo
mentos e destacando polo seu carácter 
·netamente ofensivo anti-submariño. 

A base naval de Marin que dispón 
de helicópteros especializados na loita 
anti-submariña (1 ª Escadrilla), completa 
as instalacións militares ·que na Galiza 
pretenden co~rir. as necesidades estraté-

xicas e militares da OTAN neste aspe·cto 
concreto. 

O centro de radar (sistema LORAN) 
·en Valdqviño, e · . -

A base meteorolóxica do .servicio de 
garda-costas da U.S. Navy-en Estaca de 
Bar:es, SOfl instalacións auxiliares de co
muriicación e control Cqpaces de-detec
tar calquer ameaza. 

O porto de....Vigo fica incluido nas ins
talacións de armacenamento e abasteci
mento · previstas para as .Armadas da 

· OTAN. 
A utmzación de zonas acotadas do 

espácio aéreo galego para prácticas de 
tiro aéreo, á marxe doutras de superfície 
para a Armada (manobras, desembar
cos, etc ... ), un ha das cales fai rombo con 
vértices en Perbes-Férrol-Valdoviño, 
precisamente. 

·Entre as sospeitas de criación de no
vas bases e usos militares do naso terri
tório, destaca a que a finais do ano 85 

, se denominou en informes oficiais "CÉL
TIGA", que se situaba na Ria de Arousa: -
e que viria cumprir os obxectivos dq 

OTAN de utilizar as Rias Baixas como 
cabeza de poríte, ante de$emb8:rcos de 
tropas que se podan program~r en ma
nobras ou para o caso de conflagr_ación , 
por seren de grande calado e imposíbel 
peche, lago de ser comprobada cos feí
tos a rentabilidade económica e militar 
do de.sembarco d~ -tropas nas nasas 
costas cori destino a Europa ·Central 
frente .ao transporte. aéreo directo a 
aquelas latitudes desde USA [nas mano
bras denominadas "Operación lanza cie 
Aceiro (Stell Pike I)", realizadas en Agos
to de 1984 por máis de 30.000 homes 
da Atlantic Fleet Anph ibus force no por
to de Huelva, rebaixaron-$e os custes en 
relación a anteriores operacións aéreas 

· nun 60% (300$ por home)]. 

COMBAT GRAND 

Co obxecto de cobrir o N.O. da Pen ínsu
la Ibérica, desénvolveu- se na Gal iza ·o 
denominado "COMBAT GRAND 11" que 
inclue:- · 

Base de radar na Serra da Barbanza 
(Monte lroite) , ubicad.a a uns 100 m. ao 
Sul da estación D.ECCA, que supón a 
ocupación de 450.000 m""2 e unha potén
cia de 2 millóns de wátios e 1.000 Mhz e 
cobre toda á Galiza, norte de Portugal e 
parte de Astúrias, cunha dotación de 500 
persoas. A esta base teñen-se destina
das; sen dúvida, outras funcións, dada a 
magnitude da. obra desenvolvida, o te
rreo ocupado e a alta dotación de per
soal. asignada para o seu mantim_ento. 

Repetidor de micro-ondas en Mon
te Campelo (Silvela- Friol), lugar ond~ to-=
das as conxeturas levan a pensar. á posí
bel instalación dunha base e na existén-

. cia, segl.,mdo rumores e denúncias dos 
·viciños/as da _zona, dunha base para he-
licópteros. . 

Instalación do Primeiro Escuadrón 
de Vixiáncia, encadrado na Ala de Aler- · 
ta e Control, cuxo mando está en Laba
colla no Grupo de Op.eracións de Alerta 
e Control. 

O Aeroporto de Rozas, considerado 
como o de c_ondicións máis óptimas dos 
existentes na Galiza. O 

Rec'ollido do traballo de Xosé Ramón Garcia Melgar, 
Xosé Manuel López · Ciprián e Ramón Vil alta Lóp~z 
(membrns de ADEGA), que se publica no DECENA
RIO - A NOSA TERRA de imediata aparición. 
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narra- . ( ;, ~ tiva, poesia, .. · ·· ensaio, cronoloxia · 
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0 .ESCALIFICACIÓNS. AO NACIONALISMO. . TRIBUNA . 

En Vigo ser\(iulle para confirm.ar flO .p9sto :__ . ~-
aos funcionários que· entraron por _oferta ilegal 

q . PSOE uti-liza· o . 
terrorismo como coartada 

""""o. PSOE acusou ao PSG-EG, nun pleno ·do concello d~ 
Vigo, de estar "d~~rás do terrorismo", provocando o 
abandc;mo da se~1on dos conceHé!iS liderados por Camilo . 
Nogue1ra, e a conseguinte confi~mación nos seus postas de 
plantilla dos funcionários que aederan ao mesmo de forma 
·ilegal. Estas ácusacións contra o nacionalismo que se 
deron tamén noutros concellos como Redondéla ·forman 
p~rte dunha campaña posta en marcha para des~creditalo 
ain~fa q~e, no caso de Vigo, influirían, tamén,· aspectos ' 
personais. 

Manuel Soto fal fortes acusaclóns contra os nacionalistas, querellouse contra a 
d~~!3d':~lpal por pedir vacacións. Na foto durante a toma de posesión das 

Sempre que apareceron en Gali
za brotes de loita armada o po
der utilizpunos para atacar ás 
forzas nacionalistas máis organi
zadas coa acusación de estar 
detrás do "terrorismo" e de ser o 
seu sustento ideolóxico. 

Desp-ois da detención dos pre
suntos -membros do Exército 
Guerrilheiro comezou unha cam
paña dirixida a desacreditar ao 
BNG e á INTG, nomeadamente, 

· acusando a ambos de estar de
trás do EGPGC. Aos artigos xor
nalísticos ·sucedéronse logo as 
acusacións nos plenos munci
pais, provintes, na sua maioria, 
de concelleiros do PSOE, e as 
declaracións públicas -de df;lter
minados dirixentes. 

Todo "normal", é dicer, dentro . 
do marcado polo poder. 

A controversia saltou cando no 
concello . de Vigo, o incontido 
Carlos Príncipe, acusou ao PSG
EG de estar tamén detrás do te
rrorismo, após de que Xesús 
Costas criticacase certas . psi-
cións socialistas. · · 

_Unha estranxeira 

O PSG-EG abandonaba o pleno 
e Manuel Soto aproveitaba para 
confirmar nos seus pastos de 
plantilla, aos que acederon me
diante ilegal oferta de emprego 
suspendida, a diversas persóas. 

Alianza Popular, por mediación 
de Carlos Mantilla, acusaba ao 
PSG-EG de pactar esta "saida"· 

. co PSOE p~ra asi, de facto, cum
pli~ os pactos asignados eando 

o presuposto. 
Tamén o BNG afirmaba que as 

verbas de Carlos Príncipe, eran 
só unha coartada para o aban
dono do pleno por parte do 
PSG-EG, e "salvar o último esco
llo que os separaba do PSOE". 

O alcalde Manuel Soto xustifi
caba, pola sua banda, a atitude 
de Carlos Príncipe, afirmando 
que "non irnos ser os únicos que 
recebamos as bofetadas"; expli
cando esas labazadas na peti
ción da sua dimisión por parte de 
Camilo Nogueira, a quen acuso() 
de estar utilisando o concello de · 
Vigo como plataforma- cara as 
eleicións autonómicas, e na de
nuncia á construción do seu cha
let. 

Manuel Soto afirmou que os 
pacto5> quedaban rotos; ainda 
que deixou unha porta aberta á 
rectificación por parte de Camilo 
Nogueira. 

As acusacións do antigo mili
·tante do LCR, e hoxe vioe-secre
tário do PSOE na Galiza, Carlos 
Príncipe, contra o PSG-EG, de
sataron as críticas de certos sec
tores do PSOE, sobretodo do 
gru'po coruñés, enfrentado con 
~Manuel Soto, que deseguida se · 
apresuraron a puntualizar que 
non era contra o PSG-EG c;ontra 
quen debian dirixirse as campa-
ñas, senón contra o, BNG. · 

O PSOE, quen en Madrid utili
za o calificativo de fascistas· con
tra os seus ·opoñentes, descalifi
ca agora aos nacionalistas alcu- . 
mándoos de terroristas. o 

A.E. 

. O SOFISMA DO 
SENTlfyiE~TO NAe10NALISTA. 

FRANCISCO CARBALLO 

Qu~ o na?ionalismo eS,tá a frol de pel proba-o.a múltiple agresión 
~e q~e e obxecto. Os adversários empregan discursos deste 
t1~0: e alg9 sobrep-asado porque responde a conceitos decimo
non~cos ou/e porque configura un sentimento asumido por to-
dos. · . . . . . . 
. A esquerda estatal repite a primeira agresión, a direita na Gali

za ta~to _de AP como de liberais e democristiális a segunda. Nis
to coinciden -cos "galeguistas históricos ou galáxicbs". Cando a 
esquerda estatal repite· ese-disco raiado, faino de má fé: sabe 

.que d~.sde ~enin, e a~te.s desde o marxismo centroeuropeo, hai 
un nac1onahsmo nen etr:11co, nen organicista. Hai· un nacionalismo 
non burgu~s . senón de def~nsa das comunidades e de elevación 
. do prolet_~mado; un nacionalismo internacionalista. . · 

~n todo c8:so _o .nacionalismo non é un sentim~nto, pode estar 
ch~o de sent1mento, pero é unha ideoloxia.,.. ao menos. unha men
tahdade q.ue quer configurar-se . como tal ideoloxia busca unha 
pr~xe .~e1t8:d~ pa.ra conseguir o~ fins próprios:. superar a discri
mmac1on patnc:i. igualar comun_1dades, desenvolver p·ersoas e 
grupos, comunicar-se sen desigualdade. Pero·cando este nacio
n~hsm0 ~e define ideoloxicamente, entende que toda nación pre
cisa. de orgaos que ª. estruturen, ql,Je a permitan lograr o desen
volv1mento ~en obstaculos, con poder próprio, con soberanía. 
Uns _de~~s orgaos son o~ parti~os políticos, os sindicatos, as 
asoc1ac1ons ac;iecuadas, o~_me1os de comunicación~ .. Nengun· · 
p~wo pode. tr~cexar a sua lma de desenvolvimento sen estraté
x18:s, sen tact1cas. Quen as pode elaborar, quen as pode levar 
ad1ante se non hai institucións? · . 

O nacionalismo non é, lago, 
nen un sen!imento, nen pode 
operativizar-se sen institu
cións próprias. Os "galeguis-
tas non nacionalistas", que xa 
sé mediron con Castelao nos 
anos 40, que trataron de _flga
char o pensamento do- gran 
político galega, actuaron en
cobertamente durante anos· 
agora_ expresan e def en den a~ -
suas teorias. Nada que ob
xectar. Disentimos deles en 
duas causas: en que non son 
eles fieis a Castelao e nós si· 
e en que a nasa teoria teri ra~ 
zóns graves, firmes e avalia
das. 

/\s BASES 
. DOUJ.HINAIS DO 
NACIONALISMO 
ACTUAL NQN SON 
DECIMONONICAS 
NEN ,ORGANICISTAS 
SENON UNHA 
IDEOLOXIA·DE 
·1GL)ALDADE SOCIAL 

Precisamente, dia~ pasados, surxiu aguda ·untia polémica. -A 
que provocou un artigo de Casares en El País. Como tantas ve.: 
ces C. Casares ~grediu o nacionalismo con humor. negro. Foi 
contestado o artigo con con~úndéncia por" Beiras. Logo houbo 
a~aques a Casares_doutro estilo, ataques que politicamente con
s1der~ _errados. M~ts c~.sares buscou estas respostas coas suas 
agres1ons desp~ct1vas a. esquerda nacionalista. Curiosamente a 
pren~a C?_nvenc1onal_, Vd<?, FdV e incluso o DdG rechazaron con 
xe:r.ahzac1on aos nacionalistas de esquerda a forma con que uns 
m1htantes do BNG. do Carballiño amasaron a sua protesta. Na 
VdG Alo~s.o Montero ceba-se no ataque aos devanditos militan
tes e asocia-os-con outros que, di; se comportaron con el· como 
e~t~s con Casar~s. Total que un aCto de polémica doütrinal -os 
m1htantes d.o B~G, e supoño que tamen Cabido e Barros, defen
den un n~~1onall~o organisado, Casares oponse a el- foi saca
do de q~1c10 e ut1hzad<?,Pºlo·editorialismo oficioso da vdG e por 
A MC?n~~ro como ocas1on para agredir ao BNG. Esta ·é a maneira 
de .m1st1f1car· ~s .problemas nesta Terra, esta é a forma de perso
na~1za: <?uest1ons que en nada. afectán nen a· Montero nen a tal 
ed1tonahsta. · 

Ar,ostamos pola_ clarificación: hai qistáncia entre os "galáxi~ 
C?.s f! os nac1~nal~sta~. _se aqueles atacan a. estes, a contesta
c10~ e ~ecesana, mev1tabel: pensamos que a necesidade duri 
nac1onahsmo cor:i partidos próprios é grave,· absoluta. Que eles 
pensan outra cousa, alá eles, pero que mostren o res.peito que 
peden. , · 

' ~ 

E ainda máis, que as b~ses doutrinais do naciorÍalismó act~al 
de-es_querda_ nen _son decimonón'icas, nen -organicistas, s.enón 
unha 1~eolox1a de 1gualdade social e nacional, unha instáncia in-
tern.ac1onal. p~r~ a supe~ación das transaccións desiguais, un ha 
· reahdade h1stonca rec_eb1oa na conciéncia e que e.sixe respostas. 
En Eu~opa somos mo1tos os. povo~ nec~sitados-de nacionalismo 
organizado de d~fensa, Galiza un dos qus mais. E, éomó todo 
os 8?vos, neces1tar:ios _de mitos e factos, de teoria e praxe, de 
hero1s e masas. Gal1~a ~stá aí ~~mo algo vivo, antigo e· rr1oderno, 
surpren~ente. e ~os~alx1co. Gracia ten· que veñan os de Madrid .a 
ver med1evahsmo .e posmodernidade. -Acaso non existe iso no 
mesmo corazón de Madrid desde a cov~ de Luís· Candelas ás 
tc:>rres da Cast~llana? Non existe en Roma medievalismo, ·roma
n~s~o, ba.rroqu1sm~ e a f1,.1igurante cultura mediterránea de·Anto
rnorn e ~e .Cl~udia Cardinale? $i, ternos. desde· celtismo até pos
moderrn~m?, porqué somos ~ós; e moitos de nós resistímonos · 
a s~r a~1m1lados .tanto polos_ covachullistas. de Luís Candelas 
com'? polos punk1s ·de N. York. _ · . ,· o 

• No Ferrol .están a in
tentar un cambio · na alcal
dia propiciado poi~ PSOE que-
11~ of~receu ao CDS e EU a presi- · 
denc1_a do . concello, ainda que 
quen par-ece ter máis posibilida~ 
des é a coné~llala do CDS, Nona 
lnes Yilariño. A ex-deputada au
tonómica forma parte tamén da 
Deputación, polo que o interés 
socialista por desbancar a Cau
ce Doce ten duas bandas: unha 
o tirarlle a alcaldia a AP, a quen 
lla cederan para non apeitar -coa 
conflictividade social, outra o ne
g~ciar a presidéncia da Deputa-
c1on. Despois de negarse o CDS · 
a ª?~mir a pre~id~ncia da qorpo- · 
rac1on prov1nc1al, agora intentan · 
buscar o seu apoio a cambio de 
pór nas suas mans a·alcaldia de:
partamental. , o 

• q . Palacio de Congre
sos de A Coruña "concentra 

. máis porqueria que o pau dun 
galiñeiro", en palabras ·do conce
llal Cesar Lendoiro, que, como 
toda a oposición municipal de
nú'ncia a ilegalidade da c~nce- · 
sión a Xosé Collazo, relaCionado 
co sector do xogo e moi achega
do ao governo municpal coru
ñés, pois non respeita a igualda
de . de oportunidades entre os 
posíbeis . concorrentes. Asi, ao 
concurso só se apresentou a So
ciedade para o _Fomento e De
senrolo do Turismo. Cun .proxec
to que obteu unha mínima pon
tuación por parte da ponéncia 
tecnica municipal ·encarregada 
de informar sobre as ofertas; ád-· 
xudicándo~~ só catro pontos dos 
dez posíbeis . 

Pqlo~ demais a explotación · 
deste Pazo de Congresos non 

· será rendábel, pedíndolle xa a · 
·empresa concesionária 115 mi-
1,lóns anuais de subvención ao 
concello. · 

A obra está orzamentada en 
1.793 millóns de pesetas, de
sembolsando os adxudicatários 
só 450, formando parte da ope-

. ración da construción do Casino 
do Atlántico que supuxo a ren.úci- . 
cia por parte do concello do 51 
por cerito das accións 'qúe-lle co
rrespondía~. · o 
• A viaxe -de González 
Laxe a terras do Plata se
méll?se moito ao realizádo polo 
seu antecesor, Ferriández Albor 
ainda que desde Ún primeiro mo~ 
mento a propaganda oficial da · 
Xunta insistiu que seria diferente 
aos ·anteriores. Asi intentouselle 
dar un contido económico in
cluindo tamén na expedició~ ao 
Conselleiro de Economia, Fer
nando Salgado, cuxos logros, de 
mor:nento, non se "ollan por nin
gures, como non sexa o retiro de 
Alfonsín cando deixe o seu man
dato. 

: A desorganización e a improvi
sación presidiu toda a viaxe, fa-

- liando os protocolos e os actos 
previstos e, .mesmo non senda 
recibidos na Casa Rosada,-como · 
tiñan anunciado. 

Por outra banda desde Madrid -
xa tiñan avisado a González Laxe 
para que non se extralimitase 

· nas suas funcións de "embaixa
dor". O intento de conquerir 
acordes pesqueiros para que 
faenen os buques galegas na- · 
quelas águas non é xa que non· 
sexa competéncia ·de Galiza, se
nón .que agora depende do Mer
cado Comun, tendose que limitar 

_ a tratar< da constitución · de em
presas mixtas; polo que o creta 
dtorgado polo Governo español 
non pudo ser rentabilizado por 
González Laxe, quen pudo ouvir, 
se q1:.1ixo, o lamento de moitos 
galegos que non se encontran 
entre os empresários a quen van 
máis dirixidas estas viaxes. o 



A llOSA TBBBA · GALIZA E MUNDO ·. 
--.-EG-'--P-GC--~,----__:__ ____ _ 

·6 Nº 349 - 7 XULLO DO 1988 

A UN ANO DAS ELEICIÓNS L_OCAIS ... 

• 

IDEOLQXIA E XESTIÓN ·MUNICIPAL . 
M.VEIGA 

' O 30 de Xuño cumpriu&e un ano desde a celebra-
ción dos últimos coniícios muriicipais. 
· De-Marzo de 1979, data das primeiras.eleicións 

aqs concellos! moito é o que ten evolucionado· b 
·imaxinário ·nacionalista a respeito do valor e a , 
maneira de afrontar a política no ámbito local. Os 

o "cazo" ... Diferéncias que tal e como está a prá
tica polí~ic;;a supoñen, en si, un radicalismo esen
cial. A mera aplicación da .lei suporia ·.nos conce
llos unha verdadeira revolución. 

NA OPOSICIÓN MINORITÁRIA 
bons resultados obtidos naquela ocasi_ón, nal- · -
gunhas localidades, conduci~on a non poucos ·Certamente o que vimos de talar retírese ao caso · 
dos p-articipantes no espectro nacional-popular a de contar cunha .maioria municipal. A dinámica é 

. considerar as vilas de maior éxito comó "zonas moi outra cando se trata de oposición, algunhas 
liberadas", dito en 'parte como metáfo~a. pero en veces moi minoritária. Esta circunstáncia levou, 
parte tamén con convicción. A experiencia aca- ·en non poucas ocasións, durante estes _¡mos, á 
dada posteriormente fai inecesária nesta altura apreciación de que a contínua ..perda de vota
calquer' argumentación. . ..... cións, a própria dinámica dos ·plenos, etc, decla-

Catro anos despois, o nacionalismo acudia ás raban pouco menos que inútil a preséncja institu
urnas _müni9ipais cun lema matizado, non explíci- cional. Non é estaxa él valoración que realizan as 
to, mais si· próximo, desde logo, ao maxin .parti- mi norias ·nacionalistas nos concellos. Un conce
dário. Este seria: débese loitar pola lioeración na- llal é valioso 'se é capaz de imbricar aos viciños 
cional e social desde os concellos, pero traba- na política municipal, se sabe veicúlizar as pro
llando tamén na procur:a de éxitos concretos, postas destes, etc. Esta é a razón de que, de 
mediante . unha boa xestión. o acerto dalguns costas ao público, o alcalde dunha vila .galega · 
dos implicados máis lúcidos e o coñecimento comentase: "o problema non é el que está só, o 
q1da vez maior do artellamento político en xeral, problema son .os viciños que ten detrás". 
levou á inclusión deste fundamental matiz, enga
dido ao esquema xeral de prinq[pios ideolóxicos. O· QUE SE TRATA DE. REALIZAR 

NOS CONCELLOS É 
PRECISAMENTE XESTIÓ~ 

E SO .ISO 

Significaron acaso estes ferceiros comícios, os 
de Xuño de 1987, o recoñecimento de que o que 
?e trataba de realizar nos concellos ·era precisa
mente xestión e só iso? Afirmación provocadora 
para os que buscan a cotio síntomas de "d.ireití
zación", mais sen embargo un ha verdade íntegra. Nada estraño se pensamos. que. o sistema de
Expliquémonos. . · · mocrático vixente, ten a democrácia como un 

Política é a capaéidade de levé;ir á prática, paso acto (que se materializa no ·voto) pero non como 
a paso, os princípios estratéxicos .. Sen isto, a un r:nétodo. A participación do cidadán na vida 
ideql9xia seria puro nubeiro ideal. De igual forma .. ·pública queda restrinxida absolutamente á sua li
que o socialismo real tradúcese en- escalas ou bre eleición · (mediatizacións fácticas ou dos. 
hospitais, a políticg municipal liberadora significa, meios de comunicación aparte) cada catro anos. 
en síntese; oferecer servídos. Comprender- que Non por casualidade unha das frases que os 
a ideoloxia .necesita unha concreción mat.erial, políticos do réxime pronúncian con máis xenreira 
non só para ter sentioo, como tal, senón como é a de: "no m~ venga usted aquí con la opinión 
via educadora da povoación que explique o que de los -vecinos (ainda que esa opihión sobre un 
realmente queren e como actuan os nacionalis- tema concreto se materialice nunha mobilización 
tas, é algo que hoxe debe resaltar óbvio. - masiva) porque el pueblo ya se exp.resó ·en las 

A pergunta é agora: en que se diferéncian os URNAS y lo demás es hacer trampas con la de
nacionalistas. dos deniais, á marxe da prática ga- mocracia": Quer dlcer, que como o povó votou 
leguizad<?ra? Precisamente na forma de xestio- por maioria a fulanito, xa· non pode dicer nada se 
nar. Xest1onar para todos e du~ha .forma transpa- fulanitb decide meter a imobiliaria dun ·amigo .a 
rente, ou. fa~~lo para unha m1~'?na -d~ntr.o ~as - construir en terreo non edificábel. ·Ampliar esa 
P~?babe1s nx1deces presupostanas e d1sc.rn:111na- democrácia que só se mªnifesta un dia cada ca
c1o~s guver~~menta1s que de certo _cond1c1onan ·tro anos e mandar calar os outros.1461 é a gran 
a at1tud~ pollt1ca-, ser hon~stos ou traballar para baza d.as .minorias progresistas.. - . o 

-c;;;;Jt.J ~ l.'"'í V C.UIJb,..SlllUI! lL'J C":t'.1:1! •1,q 

O · . .ojluX eh esr . st 
ot)n9re1 e oiexrne .._.:m ogol .abceb 

· msq szs1q srlnub nci;:,uitenoo s 

. Manuel . Álvéirez, primeiro 
acus~do de pertencer 
ao EGPGC -excarcerado 
.'A-reacción da xente foi moi boa' 
Manuel Alvarez, coñecido 
por Trives foi o primeiro 
detido nas operacións 
policiais contra do Exérc.ito 
Guerrilheir:o posto en 
libertade, baixo fianza de 
250 mil pesetas. Nesta 
·conversa contanos as suas 
inípresións, tanto da 
detención, entrada na . 
cadea, como da reacción á 
sua implicaCion. 

comigo, segundo ·manifestaron 
eles mesmos, pero logo utilizáro
na para intentar coaccionarme a 
min". 

Oenúncia as "ameazas e os in
sultos de que foi obxecto desde 
un primeiro momento", asi como 
"os tres ou catre interrogatórios 
de catro ou cinco horas cando 
menos o peñsas, ainda que pior 
foron outros compaBeiros que ti-

. veron presións físicas, ademáis 
de ameazas de morte, ou, mes
mo como a Antón Arias a quen 
abrigaron a tirarse pela fiestra". 
Os detidos poñerianse lego en 
folga de fame para intentar evitar 
o seu traslado a Madrid. 

Manuel Álvarez insiste en lem
brar "os meus anos de mili
táncia, dende que no 1976 entrei 
na AN-PG, e lago o traballo nas 
CC.LL., como promotor do Co
lectivo de Licenciados en Paro e 
da Coordinadora de Penenes" 
facendo especial fincapé no 
BNG "de cuxo Consello Nacional 
formei parte". 

Os momentos de estáncia na 
cadea "foron menos difíciles pois 

.....,.._.,,---=~~,;;;;,:,..-,....1 ~ na prisión de Ourense recibimos 
a solidaridade dos presos co
muns e, en Madrid, dos enca
deados políticos de outras na
cións nunha prisión que está 
montada para anularte, con pro
blemas até para que che deixen 
pasar libros". 

Ainda non sabe mui ben se está 
libre para facer os exámenes de 
oposición a cátedra de matemá
ticas ou por falta de probas con
tra del pois a acusación de "co
·laboración co EGPGC" ainda 
non foi concretada. 

Recorda cando "fun detido por 
uns descoñecidos que empuña
ban pistolas; uns paisanos sen 
identificar'' e a sensación de "im
poténcia diante dunha situación 
na que non tes a máis mínima 
defensa; proba diso é que á miña 
compañeira detivérona porque ia 

-etqe1 ,83-iJ2Cj r ::rY!lllv e1tn!;) 
. -u!IL-seup1.SM eiuJ ·, q obstnse 

Deter aos que 
máis fácil era" 
Trives alaba a reacción da per
soas que os rodeaba cando as 
detencións calificándoos de per
soas traballadoras e de xente 
nada sospeitosa de estar organi
zada en nada mao, "o que con-
trasta coa reación de algúns per
soeiros de organizacións que se 
consideran nacional-populares, 
que non foron absolutamente so
lidários e mesmo nos condena
ron antes de ser xulgados; nunha 
campaña de apresentarnos 
como terroristas cando se sabe 
que a xente coa que vivíamos 
non nos tiña por iso nen moito 
menos". 

Manuel Álvarez, agora en liber
tade, pensa que recorreron a de
ter "aos que máis fácil era, nuns 
apresamentos apresurados, 
como eles mesmos recoñeceron, 
froito da acción ao chalet de Fra
ga; para xustificarse" O 

A.E, 

somos coñecidos 
na Galiza inteira, 
pola .nosa 
especialización 
en libros 
g~l'legos 
e portugueses 

Repúblic'a 
Praza do Libro El Salvador, 9 · 

Tel. 26 63 77 Tel. 56 58 12 
A CORUÑA- SANTIAGO 

-fr.:.inqerJ a oioógen eb shJJr.:;m º"' 
.C!O~uoq Gt1U Slfiq nóbsl 
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Pertencian á desaparecida Coordenaqora para a Industrialización da Mariña 

Vinte p~rsoas acusadas por Diaz 
Pardo de indución ao delito~ 
Pérto de 20 persoas, que foran 
representantes de organizacións 
políticas, sindicais, ieciñais .e 
mesmo empresariais na fenecida 
Coordenadora para a ·industriali
zación da Mariña Luguesa, ve
ñen de apresentar declaración 
no xulgado de Mondoñedo como 
acusados de "indución ao deli
to". 

Ainda que nun princípio des
coñeciase formalmente a identi
dade do denunciante, non se du
bidou en nengun momento de 
que se trataba de Isaac Díaz Par
do, director e proprietário da fá
brica de cerámica de Sargadelos 
(Cervo) que, nas semanas se
guintes á paralización parcial do 
proceso produtivo na Alúmina-

- Alumínio, acusou reiteradamente 
á Coordenadora, através de am
plos artigas na prensa diária, de 
ser a instigadora do conflito polí-

E COL O X l A 

tico-laboral orixinado na factoria 
do polígono de San Ci.brán a raíz 
da utilización do seu peirao para 
carregar e· descarregar os bidóns 
tóxicos retirados do buque Ca
san embarrancados no outro ex
tremo do país, conflito este que 
rematou provisoriamente, como 
veu informand_p- este semanário, 
co despedimento do Comité de 
Empresa da fábrica. 

Óiaz Pardo ve sinais de alevo
sía no feíto de que a Coordena
dora, constitu ída case dous, me
ses antes dos sucesos co propó
sito, entre outros, de voltar rei
vindicar o tren de laminado pq.r-a 
San Cibrán, se reunise nos locais 
do Comité de Empresa de AA, o 
que provocara ynha moma pro
testa da Direción da fábrica, todo 
iso abando an.tes de que ninguén 
imaxinase sequer que un car
gueiro panameño ia embarrancar 

En moitas praias hai sérias limttacións ao baño 

Isaac Diaz Pardo 

na Costa da Morte. 
A prensa diária non infÓrma 

deste último ep~sódio, e os de
nunciados deciden gardar silén
cio polo momento. Réstaselle 
importáncia á denúncia do Diaz 
Pardo. Ninguén ere que tan sin
gular demanda poda _prosperar e 
hai quen suxire a posibilidade de 
"denuncialo a el por denunciar-

Pouco rigor na concesión das bandeiras azuis 
Cinco novas praias, até comple
tar once coas de anos anteriores, 
receberon da Fundación para a 
Educación Ambiental de Europa 
(FEAE) a denominada Bandeira 
Azul, unha maneira de distingui
las palas suas condicións de lim
peza e servícios. Como tamén 
sucede todos os anos, as opi
nións sobre o estado de salubri-
dade das máis de 700 praias ga
legas é contraditório. Para repre
sentantes de ADEGA a conce
sión destas bandeiras, efectuada 
por un organismo non directa
mente ligado ás instrtucións eu
ropeas da CE, non son o estric
tas que terán que ser a partir 
dunha futura adaptación ás nor
mas que se terán de esixir. 

Os dados que se poden obter 
veñen dos laboratórios munici
pais ou das Delegacións de Sa-

TUI SEN ÁGUA 

nidade. "Non son actualizados e 
permanecen moitas veces en se
gredo. Ademáis tómanse sen se
guir un mostreo riguroso en moi-

. tos casos. Por exemplo, na Praia 
de Samil de Vigo, se se toman 
as mostras un dia con vento do -
Norte a água está limpa, e noutro 
dia ternos dados que superan; 
por exemplo, concentracións 
máxima autorizada dalguns pa
rámetros (2000 bactérias por 100 
mililitros)". 

Os informes oficiais que se ob
teñen redúcense pouco máis que 
á propaganda que rodea a entre
ga das bandeiras azuis. Pésie a 
isa trascenden graves limitacións 
no baño, para evitar problemas 
dermatolóxicos, en diferentes 
prais do noso litoral: Praia de 
Compostela (Vilagarcia), Tirán 

(Moaña), Praia América (Nigrán), 
Rodeira (Cangas), Riveira (Baio
na), Pedrido (Bergondo}, Cabas e 
Magdalena (Cabanas) Castelo 
(Muros), Santa Cruz e Santa 
Cristina (Oleiros), onde se deben 
evitar ·ímersións que superen os 
vinte minutos. 

Sanidade, pola sua parte pres
crebe algunhas praias totalmente 
para- o baño, ainda que ninguén 
impede o acceso a e1as: Agrelo 
(Bueu) e Lourido (Poio) coa Celu
losa ao seu pé, como sucede 
nalguns areais de Marin. Rañán 
(Arteixo), Area de Vila (Camari
ñas) e Covas (Viveiro) nunha das 
suas marxes, con contaminación 
producida polos esgotos da po
voación. 

Precisamente as orixes da su
xedade das águas -non asi _a da 

• Consumado o cisma do 
-- século XX. O día 30 de Xuño 

de 1988 figurará nos dicionários 
relixiosos. M. · Lefévre rompeu a 
disciplina canónica, quedou ex-
'comung~do pola lgrexa Católica. 
O dia 29 concedera ordena9ión 
a 16 persoas; o dia 30 consagrou 
cátro bispos. Econe (Suiza) é ca
pital dunha secta duns· 5.000 
membros· repartidos en vários 
continentes. 

Entre Ós bispos . de Lefévre · 
está Alfonso de Galarreta, cánta- . 
bro que reside en Buenos Aires. 

Este feito relixioso pode pare
cer peregrino e obsoleto, mais 
estaba latente desde a criación 
do Sodalitium Pianum, suprimido 

nos a nós". Aínda que un dos erÍ- _* e~ 1 ~~1, qu~ sig~ificaba a orga
causados, sinalado sindicalista mzac1<;>~ do mtew1smo den~ro da 
da Mariña,, manifestou a este co- _ !· Catohca. O Vaticano 11 fo1 u~ha 
'rrespondente que "chegou a as,ar:nble~ que_ puxo fronte1ras _ 
hora de descobrir a faciana real _ m1mmas __ a .tal intento de perpe
dq ·Isaac, ·quen, baioco a carauta t~ar a Cnst1andade feuda~. O ya-. 
de vello galeguista, está a explo- · t1cano 11 apostou por c:amb1os, 
tar mámente aos operários de .en suma, ur:1~ª perest~o1ka c;;hea 
Sargadelos". 0 de moderac1qn q~e os mtegnstas 

HERNÁN NAVAL/VIVEIRO no~ tragaron. Vara en paz, Mns. 
Lefevre e os seus secuaces, o 
mundo é ancho ·e dá cabida a 
todo. o 

- • Asociación pará a De
fensa da · Ria de Viveiro. area máis ligada á desidia no

meadamente municipal e institu- -
cional- están nos vertidos in
dustriais. Ben á beira do mar ben 
arrastrada polos rios desde polí
gonos · indust_rais -o Lagares en 
Vigo oü o Bolaños en Arteixo son 
móstra- ou pola proximidade . 
de indústrias altamente contami
nantes, ben por un pésimo ou 
inexistente tratamento das águas 
residuais. · Problemas que se 
arrastan ano tras ano sen solu
ción. 

Agora, por se-fose pouco, apa
rece un novo agresor no descen
so ás praias: as agullas hipodéf- · 
micas. Localizadas fundamental
mente nas ciélades xa se teñen 
dado vários casos de lesións e 
infeccións provocadas por istes 
elementos. O 

Baixo tal nome agrúpase un cre
cente número de viveireses a tí
tulo individual, mais moitos deles 
adscritos a rnoi diversas forzas 
políticas e sindicais. Desde que 
o pasado mes de Maio várias dú
cias de viciños respostasen á 
convocatória públiea do BNG 

. para a formación de tal éntidade 
até agora, a Comisión Xestora 
daquela nomeada ten xa inicia
dos os trámites para a constitu- . 
ción legal da Asociación; ade
mais de se estar a documentar 
sobre distintos aspectos a . pro-
pósito do actual proceso de des
feit~ da ria vivefresa, ten xa defi
nido un primeiro obxectivo para 

Unha das prim_eiras cidades con abastecimento 
de água carece dela durante catro r:neses ao . ano 

a-Asociación: o corítrol da ex
tracción indiscriminada de area 
na Ria a mans privadas, para o 
que se dirixirán nos próximos 
dias a Portos, á · Contraria de 
Pescadores e ao Concello para 
que informen e interveñan no 
asunto. 

· Por outra banda ADEGA inicia
rá axiña unha série de charlas en 

. diversas comarcas da Mariña 
para informar á viciñanza sobre 
as consecuéncias da posíbel 
ubicación en Fazouro (Foz) dun
ha Celulosa. O 

Unha das primeiras cidades 
galegas que tivo un sistema 
de abastecimento e 
distribución de água foi 
precisamente Tui. Quen lle 
ia dicer daquela aos 
tudenses que uns anos 
despois, este tema ocuparía 
a.cabeceira dos asuntos 
que preocupan ao povo e 
ao concello. 
O caso é que desde 191 O o 
abastecimento e distribución de 
água en Tui estivo en. mans pri- / 
vadas e asi continuou até hai ben· 
pouco. Mais as fontes e manan
tiais descenden na época do ve
rán e o povo só dispón de água 
durante 8 meses, atopando pro
blemas no setJ consumo o resto 
do ano. 

Tampouco o sistema técnico 
de distribución, tubarias ... , se 
achaba en boas condicións ao 
ser antigo e de ínfima calidade. 
Nen os ~eus proprietários se 
preocuparon · d,e sanear o siste-

'1 ma, nen os diferentes governos 
·que tivo Tui trataron de abaste
cer eles mesm.o aci povo de· 
água, elemento que seguia sen
d~ materia de négócio e especu
lación para uns poücos. 

A necesidade de água facíase 
máis acuciante, mesmo . chega
ron a repartila en camións-cister
na que non cobriron as necesi
dades da povoación cousa que 
fixo estalar definitivamente as 
protestas do~ cidadáns. 

As solucións. 
Asi pois . a actual corporación 
municipal plar:itexou a sua reso
lución en duas fases: municipali
zación do sistema de abasteci
mento e distribución de água, e 
mellara do aspecto técnico. . 

Primeiro houbo catro acordos 
de compra do sistema que non 
chegaron a materializarse. Máis 
tarde mirouse a posibilidade de 
expropriar, ao qué se opuxeron 
os antigos proprietários. Ante 
esta situación acudiuse aos Tri
bunais, que ditaminaron a com
pra da propriedade, que se fixo 
pagando 32 substanciais millóns 
de pesetas, segundo o actual al
calde de Tui, Xoán Miguel Diz 
Guedes. Ademais o concello de
beu contratar unha funcionária e 
un traballador que prestaban os 
seus servícios para os ·anteriores 
proprietários. A isto opuxéronse 
entre outros o PSG..-EG, repre
sentado por Luís · Márquez Nu-

ñez, quen propuña a adquisición 
de dito sistema por unha indem
nización que non chegaba-á "te
mibel" expropriación. Mais como 
o próprio Luís Márquez declara
ba "o importante era que o povo 
tivese auga ... ". ' 

Oeste xeito quedaba zanxado 
. un aspeito do problem~. Mais fi
caba o asunto da captación de 
água par.a o suministro da po-· 
voación, que provocaría unha sé
rie de enfrentamentos no seo do · 
concello. 

·Para estudar o tema criouse 
unha ~Comisión Investigadora. 
Houbo várias propostas a respei
to da adxudicación das obrás, 
entré e las destacou a . do gr,up9 
do alcalde, quen propuñan ·que 
cada grupo apresentase un ante
proxecto, consultado antes un 
enxeñeiro que estudase o tema 
de maneira gratu íta. lsto pasaría 
á Comisión Investigadora e pos
teriormente iria á votación do 
pleno.1 

Tense notícia até agora · dun 
ant_eproxecto apresentado pala 
equipa do alcalde, quen acudiu 
ao señor Llano de la Concha, 
desde logo moi sinxelo e referido 
·á construción dunha pr~sa para 

a que se pedia un orzamento de . 
300 millóns de pesetas; parte 
·dos cales subvencionaria a Xun
ta da Galiza. 

Os proxectqs. • Novecentos traballa-
- dores galegos · foron des-

P?la sua ba~da .o PSG-EG ~cu- -· pedidos do seu pasto nas pia
d~~ a un ha le1 que fala da obnga- - taformas petrolíferas. pola em
c1on que ten o conce!lo _de .sac~r presa Heerema Marine Contrae
º tema a ~oncurso P,u~llco: Mai.s tors-S.A. despois 9e se declarar 
todo __ se resol~eu graci_as a .e~!1- en folga ao querer rescindirlle os 
mac1on que fai outra d1spos1cio_n contrato~. Alguns dos despedi-
l~gal sobre o mesmo tema, que dos levaban traballando· na Hee
d1. que .:;e houber c::au~as _apr:e- rema máis de 15 anos e van ser 
m1ante~ ,que deterr:nmasen a sua sustituidos por obreiros malaios. 
resoluc1on non fana falta o con-
curso. . 

O conflito, porén, non rematou 
· aqui, pois qüe o PSG-EG apre
sentou unha moción que estima
ba un proxecto en tres fases: 1 

captación, distribución e elimina-
. ción de águas. Houbo votacións 
no pleno, rematando nun empate 
a primeira e na segunda decidiu 
o voto de calidade do alcalde. 

Actualmente non hai · un pro
xecto definitivo. No concello fála
se da pouca transparéncia dun 
asunto no que se xoga con altas · 
cifras de diñeiro e en definitiva 
cun ben público, a água. O 

ANTIALÓPEZ 

Os traballadores galegas, na 
sua maioria do Morrazo e zona 
de Muros, estaban enrolados 
nos barcos Odin, en Nova or- . 
leans, Balber na Escócia e Her
mont en Rotterdam, atopándose 

· 400 traballando e 500 en periodo 
de descanso. 

_ A folga comezo'u odia 29, des
pois de ter mantido conversas 
cos responsábeis d~ empresa, -
que te[l sede laboral en Panamá, 
fiscal na Suiza e económica e 
Amberes- e non chegarse a 
acordo algun. Os despidos fó-

. ronllés comunicé!_.dos o dia 2 des-
te mes de Xullo. O 



8 A liOSA DllllA 
. Nº 349 - 7 XULLO DO 1988 

BANCO SAHARIANO 

Prosegue a folga nos caladeiros . saharauis 

Parte dos .armadores 
favorecen a negociación 
A taiga en que se mantén desde . iablecimento proposto do salário 
o pasado dia 22 a trota conxela- garantido, as asam.bleas de 
dora· do. Banco sahariano ·está abordo resolveron levar a protes
produeir divisións dentro da pa- ta até a Administrac[ón por lle 
tronal representada na ANACEF esixir a sua ·intervención media- · 
(Asociación de Armadores de dora. O pasado dia 4 os traballa
Cefalópodos). Os er:npresários, _ dores organizaron piquetes que 
através da representación cons- paralisaron o porto de As Palmas · 
tituida por José Ramón Fontán, nun rádio de 30 kilómetros. A po- · -
Manuel Freire e Carlos Romero, licía cargou contra os trab.allado
insisten en lograr unha desean- rres ~ detivo a 18 deles. O gover
vocatória da folga como condi- . nadar civil deu publicidade a 
ción prévia para negociaren, ain- unha nota· na que se cantiña á 
.da que alguns armadores meno- afirmación de que os traballado
res se manifes.ten xa abertamen- res utilizaran cócteles molotof. O 
te polo acordo e estean a presio- -désmentido dos representantes 
nar por coilseguilo. sindicais descalificou duramente 

Os case tres mil traballadores esta afirmación. 
que faenan no banco sahariano 
están a acompañar de mobiliza
cións e diferentes formas de pre
sión o amarre dos barcos que 
apoian o Sindicato Galega dos 
Traballaodres do Mar-INTG, . o 
Sindicato Obreiro Canario (SOC), 
CC.00., a UGT e a Asociación 

"t:spañola de Titulados Náutico 
Pesqueiros (AETINAPE). Rotas _ 
as negociacións o pasado dia 21 
por· non a ceder a patronal ao es-

Mánifestación en Vigo 

En Vigo, familiares dos mariñei- · 
r,as· en taiga acudiron novamente 
en manifestación á direción do 
Ministério de Traballo para recla
mar a mediación desta instáncia 
ádministrativa no enfrentamento. 
A mesma esixéncia se fixo che
gar en manifestación á direción ... 
do Instituto. Social da mariña. _ 

, 

A COLECCION 
INDISPENSABEL 

Reedición completa, por vez primeira, ·. 

facsimilar, do periódico 

"A Nosa Terra", no período histórico 

dende o seu primeiro .número no 1916 at~ 1936 

/ 

_ .. GALIZA E. MUNDO 

~ 
Autócrítica e pluralismo 
duas· das condicións . mencionadas 

A maior_ parte dos · líderes 
· sindicais -nacionalistas_ 
·responden positivamente 
. a· un' inquérito sobre a fusión 
A urxéncia dunha resposta máis contundente aos problemas 
económicos que afronta o noso país, a necesidade de acadar 
o límite do 15 por cento que otorga a condición de sindicato 
máis represent_ativo nas eleicións sindicais, a recente 
marxinación do sindicalismo nacionatista no Consello Galega 
·qe Relacións Laborais ou a representación en organismos 
internacionaisJ son outras tantas razóns baralladas palas bases 
"e os líderes sindicais entre os que medra o debate sobre unha 
posibel fusión _entre ambas ceritrais. A continuación dez 

"representantes da INTG e a CXTG oferéennos a sua opinión ao 
respeito. 
A pergunta ·que apresentamos 
aos nosos interlocutores foi a 
seguinte: Que opina da pos'ibel 
fusión entre as duas centrais na
cionalistas e, de estar a favor, 
como se concretaria? 

Marije Diaz 
·(CXTG): 
"A fusión .non é posíbel 
heste momento" 
Eu creo que· a fusión do sindica- · 
lismo nacionalista na Galiza, de 
·alcanzar unha central sindical 
galega L¡nica é necesário neste 
país e esperemos que non tar
dando moito se dé ·esa circuns
táncia. Sen embargo eu persoal
mente penso que neste momen
to a fusión entre a INTG ·e a 
CXTG , non é posit;:>el, pero· si 
creo que vai polo camiñó da 
unidade e sobre todo concréta
se na unidade de acción sindical 
Q!Je se está a levar xa desde hai 
algo máis dun ano. lsto vai sig
nificar . que í!On tardando moito 
se consiga esa gran central he
xemón ica. De todas· maneiras 
eu espero que todo ese proceso 
de achegamento sexa positrvo e 
non se rompa por cuestÍóns 
a11·eas ao que é o interés do sinJ 
dicalismo neste país. 

Agustin Malvido 
(CXTG): . 
"T eño que reservarme 

-> 

' 
/ 

Congreso de unificación da ING ~ a CTG en Outubro do 1980 

piase a necesidade de chegar á do ano 1985. Agora que eu, 
ünigpde do sindicalismo nacio- desde lago, aposto por esa uni-
nalista nunha central galega úni- dade. Considero que é impres-
ca. Nesa medida eu son, desde cindíbel, sobretodo partindo da 
logo, un firme partidário de que consideración de que a realida-
esa unidade se dea. Agora, bai- · de sindical vai ser reflexo ou 
xo que perspectivas? Desde o polo menos termómetro de cal 
naso modelo sindical hai dous é a realidade política do país no 
aspectos fundamentais impar- terreo nacionalista e só conse-
tantes: a pluralidade ideolóxica guindo superar esas pequenas 
que é unha realidadé no seo da diferéncias que se veñen dando 
clase traballadora e que polo ,e que en moitas ocasións son 
tanto debe ter o seu reflexo nun de arde prática ou de talante 
funcionamento democrático das persoas ou dos dirixentes. 
desa central sindical. Para min É dicer, é necesário superar esa 
esta non é unha cuestión teóri- división no terreo político e no 
ca, senón unha cuestión prácti- sindical para superar a barreira 
ca e polo tanto deben concre- do 15 por cento ae audiéncia 
tarse mecanismos de funciona- que o elei:torado galega dá ás 
mento democrático que posibili- opcións nacionalistas e progre-
t~n o pleno exercício desa plu- sistas neste país. · 
ralidade. En segunda instáncia, 

/ a miña opinión" 
e co'mbinado con isto, estaria o · . lgnáCiO M. 
aspecto organizativo. Desde a 
nasa perspectiva unha confede-· Orero {INTG)· 

Neste intre teño qu'e reservarme 
a. miña opinión, por canto ~en
tres non· teñamos o congreso· da 
CXTG-IN, o 15-16 _de Outubro, 
non me parece oportuno, a tres 
meses vista do congreso, opinar 
sobre o tema, porque poderia' 
ser unha forma de influir. Polo 
tanto prefiro non respostar. 

Xesus Arrizado · 
·información e pedidos- . (CXTG): 
NOVA GALICIA Edlcións "Unidade si, _con duas 
Av.- Florida, 32 - ·Portal 3 (Balxo) coridicións"' 
Tels. ~o 21 1t -... -20 -2s-.so---vtGO--·-----'l·--F--flrlo-progr-affla-tia-B*ffi-eeA.rern--

radón sindical debe ter meca- . • 
nismos dé pleno respeto á auto-
nomia e á soberania dos sindi- "O método é a unidade 
catos de rama e por outra ban- d · · ' " 
da das unións territoriais, co- e acc1on 
marcais. Para. min eses dous as- Estou de acordo con que hai 
pectas son os dous pilares bási- que chegar á unidade do sindi-
cas nos que se debe asentar · calismo nacionalista, que ísto 
unha posición de unidade. So- debe ter un prazo, pero que ta
bre se esa unidade é factíbel. , mén debe ter un método.· Este 
neste momento? Loxicamente, método é afondar na unidade de 
canto 'menos, é desexábel. Ago- acción, como 'xa ternos feito en 
ra táctíbel é na medida en que Ferrol. Ese debe ser o camiño a 
se garantice de forma feaciente segui'r. A unidade de acción le-
que ·_eses dous pilares var:i ser varanos consecuentemente á 
respeitado~ e ·que polo tanto se un'idade orgánica: Non hai cabi-

- superen · as situacións de receo da neste país· para duas centrai.s 
que poidan existir ·a respeito da que teñen un programa igual, 
experiéneia-Eiesgraoia6-a-e-ffiste-~oo--t~eH-mesm-a-estfl:ffilfa; 
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sobre o rnodelo sindical concre
to. Sobre os pasos concretos é 
dificil opinar, pero agora mesmo 
para a CXTG un paso concreto 
é que en Outubro teremos o 
congreso. A C>a:G até agora· 
non tiña definido nada -sobre a 
JNTG, porque o anterior congre
so deuse case despois da rup
tura. O congreso de Outubro é 
un paso importante, porque nel, 
e ·isa é xa ·público, haberá un 
apartado dedicado ao tema 
INTG-OXTG, entón aí teremos 
que definirnos sobre a unidade 
e sobr~ os pasos inmediatos. 
Por último quera dicer que hai· 
.problemas subxectivos para a 

. unidade polos roces que houbo 
no seu dia, que hai tamén pro
blemas obxectivos ou políticos 
e que ademais tam·én ós acon
tecementos políticos externos 
pod_erán servir de acelerador, 

-como as próximas eleicións, ·na 
evolución da política na Galiza. _ 

Silo Castro 
.(INTG): 
- "A organización qué se 
criase non poderia 

De esquerda a direita Manuel Mera, Francisco G. ~ontes, X.L. Muruzábal e Femando Acuña nun Día da Pátria anterior a ruptura 

· responder ao cen por 
cen dos 
plantexamentos 
políticos de ninguén" pode haber diferéncias a outro 

nível. políticas. A unidade pasa
ria tamén por unha autocrítica 
de todos os que tiveron unha 
responsabilidade no momento 
da ruptura, facer unha análise 
de porque se deu, para que non 
se volten repetir os mesmos 
erras. 

Xan Carballo 
(INTG): 
"Compre abrir un 
debate amplo" 
Creo que é necesário profundiJ 
zar na unidade de acción e isto 
significa un proceso esencial
mente práctico, non de con
fluéncia superestructura!. Com
pre abrir un debate amplo sobre 
a situación sindical na Galiza e 
as contradicións do pasado. O 
compoñente nacionalista e de 
clase, de vinculación da loita de 
erases e de liberación nacional, 
de po$icións contrárias ao pacto 
social, combatividade que é un 
elemento fundamental frente ás 
posicións do sindicalismo espa
ñolista de carácter reformista e 
que en defü~itiva só nunha dire
ción deste tipo se poden resol
ver os graves problemas que ten 
Galiza, a través do enfrentamen
to coas r;;entrais reformistas e 
coa patronal. É necesária tamén 
unha pluralidade contra o secta
rismo, atitudes que ainda ac
tualmente se manteñen, e que 
contribuirían a que se dese un 
debate nos termos que dixen 
antes. 

Xesus Seixo 
(INTG): 
"A unidáde debera ser 
antes das eleicións 
sindicais" 
Son totalmente favorabel á uni_. 
dade, na medida en que me pa- · 
rece fundamental .para o sindi
calismo nacionalista. É evidente 
que .as duas centrais unificadas 
teriamos máis pósibilidades de . 
dar contestación aos problemqs 
que se apresentan no país, tan- . 
td desde a perspectiva de al~_er-

nativas e de resposta en canto 
a acción sindical, como desde a 
perspectiva no tocante a presta
cións de todo tipo. O estar unifi
cadas permitirianos afrontar 
mesmo un proceso de eleicións 
sindicais, onde as duas centrais 
xuntas podenamos acadar a 
condición de central máis repre
sentativa, o cal nos daria moitas 
májs posibilidades á hora de ac
tuar sindicalmente. lsto permiti
rianos afrontar moito mellar o 
proceso de intento - de aillamen
to que se éstá a dar contra as 
centrais nacionalistas, tanto por 
parte da administración do esta
do como das própr!as centrais 
españolas. Paréceme ademais 
que a unidade é algo que irnos 
ter que afrontar tarde ou cedo, 
necesariamente para o futuro do 
sindicalismo nacionalista. Sobre 
a concreción eu penso que seria 
un proceso que teriamos que 
analisar as duas centrais, ver o 
como e o cando se teria que 
dar. Seria algo que evidente
mente necesitaría de moito con
senso e de moita participación 
das bases e, en función do que 
xa decia antes, creo que seria 
moi importante que se dese an
tes das próximas eleicións sindi
cais. lsto evitaria ir a un proceso 
no que, na medida en que as 
duas centrais teriamos que 
competir ppr un espácio comun, 
se darian certo tipo de enfrenta
mentos, aparte de que por se
parado nengunha das duas· cen
trais teriamos asegurada a con
dición de · máis representativa_, 
Eu creo que xa nas bases se 
está a dar un acercamento e Ún
has posiqións comuns, o que 
posibilita un acordo nun futuro 
inmediato. 

Xosé Diaz 
, {CXTG): 
"Un debate. libre, pero 

1 

con límites 
determinados" 
Eu son un ·fervoroso partidário 

. da unidade, pe~o tamén digo 
qUe ten que ser sobre a base 
duriha formulación programática 
clara, para que logo problemas 
que sucederon non podan v_of
verse repetir. Eu creo que un 
sindicato· non ten na:da que ver 

cun partido político, 'que ter:i que 
estar para a defensa dos traba
lladores, con ideóloxia propia e 
á que aporten os partidos nacio
nalistas-galegas. E creo que ten 
que haber un debate libre e 
transparente, pero un debate 
que debe ter límites determina
-dos que impidan que -~haxa un 
debate ideoloxizado permanen
te sobre cuestións nas que hai . 
qmplas diferéncias. En conse
cúencia o que procedería seria 
un debate amplo, coller os pro
gramas de ambas as duas ceh:.. 
trais e ser estrictos co contido 
de ambas e ponto. Porque hai 
que aprender da experiéncia e 
esta realmente foi negativa. Eu 
creo que hoxe hai unha mellar 
situación ol:;>xectiva· que todos 
apreñdimos do sucedido. Hai 
que deixar .que éad~ un indivi
dualmente ou no seu partido de
fenda o que lle veña en gaña, 
pero non converter o sindicato 
nunha discusión contínua, con
vertendo calquer tema pontoal 
nunha cuestión ideolóxica. 

Manuel Mera 
(INTG): ·. 
"lJnidos seriamos máis 
operativos na loita 
social" · 

· dente ademais que unha !Jnífica
ción entre a INTG e a CXTG 
debe partir, non só de superar 
os problemas persoais que poi
dan. existir, senón mesmo dunha . 
autocrítica a todo o proceso_ an
terior, que nós polo menós tace
mos na medida que nos corres
ponde e eremos que· este tipo 
de situacións non poden voltar 
a darse dentro do sindicalismo 
r,iacionalísta. En referéncia· · a 
cando seria o mellar rnomento, 
creo que seria aquel -anterior ás 
eleicións sindicáis. Por várias ra
zóns, primeiro porque, se- irnos 
separados, irnos disputarnos o 
mesmo terreo sindical e isto, 
ainda que rion nos gaste, vai 
cr:iar crispación e un afonxamen
to. Por outra banda isto non vai 
asegurar, en príncipio,- _que as. 

. centrais nacionalistas podamos 
disputarlle a CCOO e UGT o pri
meiro pasto sindical dentro da 
Gal iza. Ademais :non podemos ir 
ás próximas eleicións sindicais, 
ainda que haxa posibilidades de 
ser rl)áis ·representativa calquera 
das duas centrais, pondo en pe
rigo esta posibilidade. Hai ou
tras razóns como as de que sig
nificaría estar presente en todos 
os convénios col~ctivos, mesmo 
ter un maior reflexo a nível inter
nacional do que é o sindicalismo 
nacionalista e polo tanto o mr-

- cionalis~o galega. 

Xosé·Luis
Muruzábal 
_(CXTG): 
"No Congreso qe 
Outubro · detinirémonos 
sobre. Q. · unidade". · 

Ademais da miña opinión clara
mente favorábel a unha unifica
ción, dado que o país a necesi
ta, unha -central unificada seria 
moito máis operativa e isto favo
recería a loita -dos traballadores, 
ademais .de· poder prestar uns 
servicios a outros níveis moito 
mellores, amén do que signi"fica 
a representación institucional e 
demais. O certo é que se ca<;Jra 
o ponto clave é ·a maior capaci- Eu persoalmente son favorabel 
dade operativa . na loita. social e · á fusión. Hai que recoñecer que 
dalgunha mane.ira cuestionar a existen problemas importantes 
política- sindical que están fa- para que non se leve a cabo de 
cendo CCOO e UGT. lsto, por contado. A fusión ten que ser 
outra pa~e. xa foi deftnido n,o úl- ·quizá o resultado final dun pro
timo congreso da INTG, onde se ceso no que se afonde na uni
decia, adémais . de facer unha ~ dade de =acción. Ademais a uni
proposta que podía ser . unha dade real te_!l que ser asumida· 
mesa sindical que servira como · polo conxunto dos afiliados. Ten 
pri'ncipio, no que realmente. se · que ser polo. tanto non un pro
facia énfase era na ne,cesidade ceso de cúspide, senón asumi
de converxéncia do sindicalismo do e con partidpación do con
nacionalista, na necesidad,e de . xunto do sindicato. Debe haber 
formar unha central única. E evi- tamén un deb¡:ite e un acorde · 

Non só me parece positiva, se
nón unha necesidade, en canto 
que un dos problemas do sindi
calismo nacionalista desde os 
seus inícios era realmente que 
non se logrou consolidar unha 
única oferta. O que se necesita , 
é un só proxecto de sindicalis
mo nacionalista, frente ao sindi
calismo español e consolidár 
esa oférta para qué os traballa
dores vexan ·que organizativa
menfü iso é posibel e definitiva
mente consolidado, causa que 
até agora non se deu. Entendo 
que afrontar isto supón tamén 
que a ·organización teña os cai.F 
ces democráticos suficientes 
para que esas correntes de opi
nión que póidan existir teñan un 
xogo suficientemente amplo 
dentro ·da posíbel nova organi
zación, 0bviamente cunha ad
verténcia que· é a de que ternos 
que entender tanto a n ível indi
vidual como · partidariamente 
que a organización sindical que· 
se crie· non vai responder ao cen 
por cen dos plaotexamentos po
líticos. O que non podE!mos fa
cer é que a nova central sexa 
correa de transmisión ou· froito 
de tensións políticas: Hai que 
entender a organ¡zación daquela 
como un todo. A hora de con
cretarse eu vexo dous planos, 
Primeiro creo que é urxente po
ñelo a andar. Aquí faria .duas ci
tas, e·n primeiro lugar hai un 
acorde da INTG do seu congre-

. so no que se talaba dunha mesa 
sindical e a outra cita é unha 
data que está próxima que $ o 
congreso da CXTG .. Entón se 
ben é urxente poñelo a a_ndar, 
creo que hái que· dar uns pasos 
prévios para madurar o -proxec
to e que non se veña abaixo. Te'
mos un ano por diante, hai que 
s~r respeitosos tamén co proce
so que se vai dar dentro da 
CXTG. Creo lago ·que hai que 
poñelo a andar e nun ano con
solidalo e afrontar as próximas 
eleicións sindicais -do 90 cunha 
única oferta de central sindical 
nacionalista. De non facelo asi, 
o que pode pasar é que se agu
dice a tentación de alguns sindi
·calistas, ou colectivos se os hai, 

· de consolidar as organizacións 
existentes e dificultar o proxecto 
coniun. O 

M.V. 
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UN GALEGO'EN. PARIS 

Ramón Chao, o ·don.da múSica e a liberdade das palavras 

'En ·xeral os_ principais ·.9irixentes e protagonistas· do · Maio do 68 
están moi ben instalados na sóciedade ·actual' 

Cun impecável galega, que 
lle ven popular e elegante d,a · 
Terra Chá natal, Ramón Chao 
(Vilalva, 1935) -prestixioso · 
xomalista, autor de vários 
livros e novelas, "enfant 
prodige et terrible" do piano
ten a cordialidade impresa 

ca. Se aos vinteun anos eu soube- en xeral, porque ali havia rapaces 
ra que ia tocar como toco -agora de todas partes, sobretodo de 
sen estudar practicamente nada, - Castela e extremeños. Eu coñecin 
ao mellar lle teria dado a razón a España atr~vés dos meus compa
meu pai. Pero aos vinteun anos, · ñeiros de ali; Mad;id, en realidade, · 
cando cheguei a Paris corilecei a non o .coñecin moito. 

no xesto e nas palavras. 
Hai algo na. personalidade 
deste chairego, residente en 
Paris desde hai mais .de trinta 
anos, que o .vincula ca fino 
sentido máxico de · 
Don Álvaro de Mondoñedo 
-Cunqueiredo, . di ria ·el-
e lle confere unha amável 
irania apenas disimulada 
por un sentimento de · 
humildade e benevoléncia. 
Ramón Chao é unha 
personaxe de rica e 
surprendente biografia onde 
a honestidade e a expresión 
do sincero e auténtico crian 
un perfil humano debuxado 
de franqueza e liberdade. 

No ano 1955, polo tanto aos 21 . 
anos, · Ramón Chao vai a París, es
pecialmente becado, para culmi
nar unha prodixiosa carreira pia
n ística comezada en Vilalva e pro
seguida lago no Conservatório de 
Madrid. Aos once anos dera xa o 
seu primeiro rec·ital de piano no 
Círculo das Artes de Lugo. Hoxe, 
no seu estúdio da Rue Falguiére, 
tivemos ocasión de asistir en pri-· 
vado a unha excelente interpreta
ción de obras de Bach e Beetho
ven. 

-Eu vin a París para escapar 
do· meu pai e da música. Meu pai 
tiña postas en min moitas espe
ranzas. Cando' vin a París el xa co
menzava a desconfiar de min -e do 
que • i·a facer. · Eu sempre pensei 
que non tocava·ben, pensei-no até 
O$ cuarenta anos; e por iso deixei 
o piano. Nunca crin en min -e sem
pre pensei que eu era producto 
das manobras de meu pai. Agora, 
cando penso que. aos de:z; anos to
cava obras como o "Minuetto" de 
Paderewski ou a "Marcha militar" 
de Schubert -que ainda hoxe para 
tocalas hai que estudar u'n pouco
' entón dou-me danta de que tal
vez si, que eu fun un nena particu
larmente ben dotado para a músi-

deixar a música e aos vintecatro 
abandonei todo definitivamente. 

un ·certo dia vosté deixou Vilal
va camiño de Madrid. Era o co
mezo dunha aventura artística e 
vital que . marcaria a sua vida. 
Qué lembranzas garda aquel xo- · 
ven conc~rtista daquela Vilalva 

. que foi testigo dos seus primei
ros andares musicais?. 
· Eu deixei Vilalva, físicamente, 

aos once anos; de verdade airida 
non a deixei hoxe. Só voltava a ela 
nas vacacións de ver~n e de na
dal. Un recordo forte que gardó é 
o dos labregos viciños, porque a 
pesar de que nós éramos unha fa
m ília ur:i pc;:iuquiño acomodada -tí
ñamos un hotel- participávamos 
dalgunha maheira dos traballos do 
campo; non et,J nen meu pai, .pero · 
a casa si. · 

Despois tamén teño un recordo 
que non me' é mui agradável, - ain~ 
da que creio que · todos levavan 
algo de razón. En Vilalva a xente 
estava dividida respeito a min. Eu 
sabia que havia xente que cria er:i 
min e xente que non cria. Xente 
que me viña a ver tocar e que dicia 
que eu era un "xénio" e outros que 
dician que non, que era como c.al
quer pianista, que só grácias aos 
amaños de 1 meu pai... E eu tiña 
como · un resentimento cara esa 
xente que non cria en mín. Agora, 
evidentemente, isto xa o superei e 
permanece o enraizamento que 
teño con Vilalva, que é mui forte. 

'fi. MIÑA RELACION 
COAS LETRAS É DUN 
G.RAN SENTIMENTO 
DE INFERIORIDADE' . 

A chegada a Madrid, adoles
cente ainda, t~n que supor un en
co~tro, unhá apertura persoa!, un · 
descoQrimento... · 

Eu agora penso que os anos de 
·Madrid, apesar de ·que foron mui 
importantes, non· os sentrn espe
cialmente, non os· sentin dentro de 
min. Eu era·un estudante de Con
servatório e estava interno nun co
léxio. Mais que Madrid, eu diría 

. qúe me infh..iiu a península, Es.paña 

- NOSA 'fEl\BA MAISCULAS) 

. 'CANDO FRANCO 
NORMALIZOU 
RE LAG 1 Ó_,....N:-=s--=c=--o:o=-=-N...,....· --
FRÁNC IA ESIXIU A. 
SUPRESIÓN DAS 

, EMISIÓNS DE RÁ-Dl_O_ 
PARIS·EN CATALÁ~ 
GALEG_O E EUSKERA,-

O que si me ocorreu en Madrid 
foi descobrir e ac;jquirir o senti
mento da galeguidade. A min os 
compañeiros tratavan-me sempre 
de "gallego". Hai unha anécdota 
curiosa referente a isto. Cando se 
inaugurou o novo estádio do .Real 
Madrid, houvo un encontro futbo
lístico entre a equipa da casa e o 
portugués Os Belenenses. -Eu es
tava a favor do Belenenses, claro;· 
era o único dos oitenta mil espec
tadores que ali havia que estava a 
favor dos portugueses. Enfin, des
pois os meus compañeiros, para 

- dar-me unha lección, levaron-me 
e meteron-me a .cabeza pala taza 
do water _e lago tiraron da cadeia. 
O certo é que eu adquirin ali, en 
Madrid, a noción de galeguidade, 
din-me canta de que eu era gale-
ga. . . 

O destino de ·Ramón Chao ia 
.ser Paris, ~idade xa definitiva na 
sua vida. Na cidade do Sena en
tra en contacto co mundo da cul
tura e da política. 
~u estudei en París cos mella

res profesores do momento, con 
La.lare Levy e Magda Tagliaferro. 
Tiña unha habitación no "Colegio 
de España" e, oficialmente, era 
·estudante de piano e pianista. Os 

· meus mellares amigos eran violi
nistas; un rapaz de Vilagarcia, Gó
mez Casais, e outro violinista ma
drileño, Gorostiaga. Os dous eran 
do partido comunista e eu, mais 
ben por mimetismo, fun-me ache
gando a eles. Recordo que unha 
vez un tal Ballesteros, que era o 
delegado do. PC na cidade univer
sitária, pediu-me unha máquina .de 
escrever que eu tiña, e emprestei.,. 
lla. Seguramente aquela máquina 
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foi utilizada lago.para facer octavi
llas d9 partido comunista. Eu fi
quei impresionado polo meu xesto 
e, a partir desta anécdota, dunha 
maneira un pouco artificial quizais, 
fun evolucionando cara unha 
ideias que se poden denominar 
como progresistas . 
· Posterionnente, vosté vai diri

xir as emisións en galega de Rá
dio Paris. En que condicións se 
realizava e desenvolvia este tra
ballo que nos atreveríamos case 
a calificar de "resisténcia cultu
ral"? 

-Eu entrei inicialmente na rádio 
francesa mais ben como ilustrador 
musical dos programas en caste
lán, eu era o que· se chamava 
"asistente de realización". Despois 
en Rádio· Paris encargaron-me as 
emisións en língua galega, emi
sións estas que criara un galeguis
ta mui notório que se chamava 
Nieto Pena. Este home era mui co
ñecido porque el comezara estas 
emisiqns ao fin da guerra e conti
nuou-nas até que morreu. Cando 
eu realizo estas emisións culturais 
xa teño unha conciéncia galeguis
ta formada. Faciamos informa
cións, comentários e colaboráva
mos con diversas persoas que nos 
escrevian desde a Galiza. Eu re
cordo que asi foi como comecei a 

· amizade co Manuel Maria, co 
Méndez Ferrin ou· co noso grande 
poeta Celso Emiíio Ferreiro. Eu lia 
os seus traballos e poemas no 
programa radiofónico, pero des
graciadamente isto non durou 
moito, pois o governo de Franco 
cando se normalizaron_ as rela
cións con Franza esixiu a supre
sión das tres emisións en línguas 
vernáculas do estado español. 

No ano 1968 vosté é nomeado 
director do "Servício de Línguas 
Ibéricas" de Rádio France. Esta
mos no Maio do 68. Paris, hai 
vinte anos. Como vive estes fei
tos revolucionários e como con
templa hoxe a efeméride?. 

-Primeiro, teño que dicer qlle 
a min nomearon-me director- xefe 
de servizos das .emisións en lin
guas ibéricas cando eu estava en 
folga. Eu estava en folga e, por su
posto, non contestei ao nomea
mento; e cando un mes despois 
voltamos a traballar, a dirección 
dixo-me ºque se eu estava inteira
do de que era xefe de servizo e 
dixen que non, que non estava in
teirado. Eu non respondin até que 

se voltou ao traballo e entón vol
veron a me oferecer a dirección. 

A respeito ao Maio do 68, eu 
vivi-no con moitísima paixón, moi
tísima esperanza e moitas lágri· 
mas. Recordo perfeitamente o dia 
das grandes barricadas, que foi o 
·a, era un domingo, e eu chorei 
moito porque vin como mallavan 
nos estudantes e sobretodo vin 
que os estudantes no Bairro Lati
no estavan tratando de aguantar 
até a alvorada para conectar cos 
traballadores. Pero non pasou 
nada. Lembro que cando cheguei 
á casa, ás oito ou nove da mañá, 
chorando, un militante do PC viña 
a vender-nos "L'Humanité diman· 
che" e eu dixen-lle que a partir de 
aquel dia non quería ver máis 
aquel xornal. Eu estava mui eno
xado, mui resentido contra o pa · 
do comunista por non apoiar aqu1-
lo e porque deixou esmagar aos 
estudantes. 

Desde o ponto de vista profisio
nal, a experiéncia do Maio serviu
me de moito. Eu estava en con
tacto, palas miñas simpatías pol i· 

· ticas, con dirixentes estudantis 
como Cohn-Bendit ou Sauva
geaut, e sabia cando e onde ia ha· 
ver manifestacións, cando ian to· 
mar o Odeon, etc. Entón eu, que 
daquela era correspondente de " 
Alcázar" (na sua antigua versión 
cando dependía do Opus apert.u 
rista), estava sempre en primeirc 
páxina. Ali publiquei, por exemplo 
unha gran entrevista con Jacques 
Sauvageaut, e a partir destes fei· 
tos comecei a ser coñecido com 
xornalista. 

Hoxe o que queda daquele 
anos é mui pouco. Resulta curios 
ver agora como un dos maiores 
protagonistas do Maio do 68 
monsieur Rocard, acava de s 
nomeado primeiro ministro socia 
lista, social-demócrata. En xeral 
os principais protagonistas e diri 
xentes do Maio hoxe están m 
ben instalados na sociedade ac· 
tu al. 

'fi.. ACTIVIDADE 
GALEGUISTA FOI O 
ÜNICO XEITO QUE ME neii 
GOSTOU DE ~ =-==-=:-='.:-:-0:~=--=-~,.-----~-~111 mé 
DESENROLAR UNHA viei 
ACTIVIOADE ANTI~ axL 
FRANQUISTA' duc -------------111 par 
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Vosté vive en Paris, mas non é 
só un mero espectador pasivo 
dos acontecimentos políticos na 
Galiza daqueles anos. Cal foi a 
sua relación nesta época coa 
vida do naso país? 

-Eu tiven a serte de estar en 
Rádio Paris e xa se me comezava 
a coñecer como "supostamente 
galeguista". En Rádio Paris asu
min, xomalisticamente, o traballo 
de facer emisións en galega e ti
ven a sorte de que os colaborado
res se fixeron amigos meus e fo
ron-me levando un pouco a esas 
posicións que se poden conside
rar galeguistas. Para min ese foi o 
único xeito que me gostou para 
desenrolar unha actividade anti
franquista. Eu mantiven amizade, 
entre outros, con Luis Soto (que 
me pediu artigas para Vieiras), con 
Méndez Ferrin e con Carlos Velo. 
Un dia en Paris ofereceu-se-me 
entrar a militar na Unión do Pavo 
Galega, e eu cheguei a colaborar, 

--~ -~ - miña maneira, con este partido. 
Mesmo cheguei a escrever no 
"Terra e Tempo' con Margarita 
Ledo; isto para min era unha ma
neira de achegar-me á terra. 

Neutro orde de causas, eu ta
mén colaborei cos movimentos 
vietnamitas e árabes, aos que 
axudava intelectualmente con tra-
ducións, etc. E traballei bastante 
para os cubanos e para os bolivia-

'NoN E XUSTA A 
SOCIEDADE GALEGA 
CON PILLADO 
RIVADULLA, O QUE 
FORA DIRECTOR DA 
VOZ. ESQUECEUSE O 
QUE ESTE HOME FIXO 
POR GALl?A, POLA 
DEMOCRACIA E POLA 
INFORMACIÓN' 
nos. 

As colaboracións periodísticas 
ocupan unha gran parte da sua 
vida e van facer de vosté un xor
nalista recoñecido na Galiza e en 
España. Fale-nos un pouco desta 
experiéncia. -

-Teño que dicer que o que me 
introduciu na prensa en España, e 
ao cal lle estou eternamente agra
decido, foi José Maria Castroviejo. 
Através de Castroviejo comecei a 
colaborar en "El Alcázar", o cal su
puxo o meu lanzamento en Espa
ñS;t como xornalista. Pouco tempo 
máis tarde pasei a colaborar en 
"Triunfo", cando esta revista era 
ou estava próxima ao PC español. 
Colaborei tamén --despois dun ini
cial rexeitamento de Borobó- en. 
"La Voz de Galicia", cando era o 
seu director Francisco Pillado. 

GALIZA E MUNDO AllOSATDll .11 
-
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Nesta miña experiéncia- xorna- dica, nesa admiración persoal e 
lística, curiosamente, vin-me obri- pala sua obra, a xénese deste li-

_gado a dimitir duas veces. A pri- vro. Eu quixen facer-lle unha en
meira cando Fraga ·deu o golpe en ' trevista seri talar con el. Para iso 
"El Alcázar" e se destituiu ao seu · recollin declaracións suas, todas 
director, que era de tendéncia li- as que atopei, e fun a La Habana, 
beral, e a segunda cando foi cesa- á Biblióteca Nacional, e recopilei 
do o director de "ta Voz de Gali- todo canto tiña producido, en to
cia", Francisco Pillado .. O proprio dos os xénero~. -desde colabora
Pillado, pouco tempo despois, cións_ periodísticas a artigas e en
dixo-me que eu non devera difni- saios de toda índole. O livro estru
tir, que o director actual, Juan Ra- turei-no en base a un conto do 
món Díaz, era home da sua con- próprio ·Carpentier,_ "Viaje a la se
fianza. Pero eu non quixen volver. milla", onde un vello, o Marqués 
Eu penso que Galiza, a sociedade de Capellanias, ·está morrendo e 
galega, non foi xusta con Pillado, chega o médico e entón todo 
que se esqueceu o que este home trans~orre como un film que se 
fixo por Galiza, pola democrácia e pasa ao revés, vai rexuvenecendo, 
pola información. F>enso_ que Pilla- chega a nena e chega ao semen 
do merece un recoñecimento pú- do pai. Eu no meu livro sigo ·ese 
blico por este labor ao frente dun mesmo esquema. O que quixen 
xornal que tirava naque! entón, demostrar con esta obra é a gran
creio lembrar, setenta mil exem- de coeréncia intelectual e política 
piares .. con difusión tamén fóra da que Carpentier posuia · desde 
Galiza. 'A• 

Hai un libro seu que nace dun- l"\LEJO CARPENTIER 
ha amizade. No ano 1984 voste- ADERIU AO PART 
de escreve un longo relato dialo- · - 1 DO 
gado sobre o autor de "La Con- · COMUNISTA AOS 
'sagración de la Primavera". Calé SETENTA ANOS; EU 
a ·xénese deste livro e que perfil PENSO QUE NUNCA 
humano garda de Alejo Carpen-
tier? . · FOI COMUNrSTA OU 
A miña relación con""Alejo Carpen- QUE FOI -SEMPRE, 
tier foi mui forte, mantivemos un ha ENTEN DA-SE BEN-. -
grande amizade e eu sinto por el 
unha admiración profunda. Aí- r~- ISTO' 

;;....=.....:........:=-~~~~:....__~~~~~ 

mozo. Alejo Carpentier aderiu' ao 
partido: comunista aos setenta 
anos; eu_ penso que nunca foi co
munista ou que o foi sempre, en
tenda-se ben isto. 

Nos últimos anos, xa dunha 
maneir~ máis decidida, Ramón 
Chao comparte o traballo xorna
lístico coa literatura de criación. 
Cómo se produce esta relación 
coa escrita, cal foi a sua evolu
eión?. 
_ -Eu sempre tiven un complexo 
de intruso. Quixen estudar Filoso
fía e Letras e meu pai non me dei
xou, nbrigou-me a _seguir piano . 

. Cando comecei a ser xornalista 
non me atrevia a dicér que era 
xornalista. Meu pai meteu-me .no 
carpo a ambición de ser grande, 

. por iso ódio tanto á. ·meu pai, qué, 
_por outra band~. era un ser ex
traordinário; como dicia Milton no 
"Paraiso perdido", que odiava a 
Deus porque lle déra ao home 
unha misión que non pode cum
prir. Realmente, eu nuRca quixen 
ser músico, eu gueria ser, obscu
ramente, escritor. E cando pensei 
que xa se ine considerava como 
xornalista, instintivamente,Joi can
do din o paso, cunha grande in
consciéncia, de escrever a primei
ra novela. A miña reláción coas le
tras, - de todas maneiras, é dun 
grande sentimento de · inferiorida
de. 

Actualmente ten únha nova no-
. vela que se vai publicar en fran
cés e xa está traballando nunha 
próxim~ obra que, ademais, é un 
proxecto mui ambicioso. Signífi
ca isto que ese "complexó" do 
que tala está en trance de ser su
perado? Que hai xa un Ramón 
Chao, escritor pleno dedicado á 
literatura?. 

-Si, eu pehso que si. A segun-
, da novela, que vai sair agora en 

francés, e cuxo títold é "Son Adel
fas", é moito máis -p·ersoal,. é ex
presión da miña personalidade. 
lso non significa que eu estexa sa
-tisfeito, nunca estarei satisfeito. 
Par:a estar satjsfeito, se un dia 
chego a ser escritor de novelas, 
quererei s~r poeta. 

Ramón Chao -adiviñando o que 
nós despois tamén íamos sentir 
por el- dixo-nos que Julio Cortá
zar, escritor .coque mantivo unha 
fonda relación, era un home ·que 
inspirava un cariño especial;· con
tou-nos singulares anécdotas por 
el vividas. con Miguel Angel Astu
rias; falou-nos do encanto huma-

-' no de García Márquez e da amiza
de musical que tivo con Roland 
Barthes. · 

A nós só nos queda agradecer
lle a sua música, a sua xenerosi

-dade e a sua fala viva como os na-
sos ventos chairegos. O 

MIGUEL ANXO "FERNÁN-VELLO 

BARCOS DE VELA 
POLOS MARES DO SUL 

196.000 Pts. Saidas: todos os meses desde 
Xullo a Novembro. Índia do SuJ, Bombay, 
Cuevas de Ajanta e-E.llora, Madurai, Madras, 
Cochín e Goa. Précio: 196.000 Ptas. Saidas: . 
Setembro e Outubro. 

PAKISTÁN -
l. r:nes recorrendo a zona ~norte do país, 
v1s1tando pequenas- aldeas, con posibili
dades de trekking curtos e admirando 
·sempre a espectacularídade dos Himala
yas cos seus vales, _glaciares e míticas 
rnontanas. Précio 192.000 Pta. Saidas: 

ESTADOS UNIDOS 
2 rotas de 1 mes cada unha. Costa-Costa 
desde Nova Iorque a San Francisco, visitan~ 
do Boston, Chicago e os máis fermosos par
ques· naturais. Précio: 229.000 Pts. ·saidas: 
Xullo, Agosto e Setembro Costa Leste-Sur, 
de Nova Iorque a Nova Orleans. Précio: 
178.000 Ptas. Saidas: Agosto e Setembro. E, 
ademais, Trekking polos Párques Nacionais 
do Leste, Alaska e Baixa California. 

ÍNDIA - . 
2 rotas de 1 cada unha. Índta Central ·e Ne-

EXIPTO-XORDÁNIA 
1 mes en autocaravana acdndiGionada, visi-: 
tando Cairo, Aswan, Luxor, 2 días en falúa 
polo Nilo, Mar Roxo, Sinaí, Petra e Ai:nman. 
Précio: 175.000 Ptas.' Saidas: Todos os .me
ses desde Xullo a Decembro. 

Agosto e Seteinbro. 

E, ademais, Grécia. Turquía. Xugoslávia. _ 
Marroco~, Alxé1ia, Senegal-Malí. Kenia, 
Tailándia, lndonésia. Austrália: Cuba. Ni
carágua, Brasil, Peru-Bolívia . Trekkings 
polos .A:lpes. Annapumas. Patagónia e 
Aconcágua. E billetes aéreos económicos affoS'UZq do mundo 

CLUB DE VIAJEROS 

Solicita o noso Folleto de Yiaies Vran-88~ , 
. pal, visitando · Delhi, Rajasthan, Agra, Bena
rés,_ Bombay, Kathmandú e· Pokhara. Précio: 

Ronda de Sant Pere,.11. 6º 3a. · 08010· Barcelona· Tlf.: 302 50 81 
. Ledesma,7. 1~ izqda·480Ól-Bilbao·Tlfs.: .42.4 .42-65-424 22 15 
RodriguezSon Pedro, 2.0f. 1202·28015-Modrid,Tlfs.: 4451145 
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Americanas de verán 
en liño e algodón 
con cadros e 
debuxos vários. 1O.9 9 5 
Pantalón de vestir 
e sport, lisos 
e de f antasia. , 3.595 

T raxes de verán, 
en alpaca, liños 
e- muselinas 

duas 
Polos de manga curta, 
lisos e de fantasía, 
máis de 100 variantes 
Bañadores e shorts, lisos 
e de fantasia en algodón 
e poliester-algodón. 
Malas de skai: 

16.995 

. 3.800 

.1.995 

... 1.495 

T-60- . 4.375, T-70- . 4.550 
Relóxio Viceroy con 
fase lunar 

Mocasins en pel, 
tafilete e piso de sola 

. 7.995 

E a garantia de que se non 
queda satisf eito 
_devolvémoslle o diñeiro. 



Que o féretro dun líder indíxena asasiñado sexa exu~ado 
para ametrallalo nun cemitériq rural, ou que unha nena-sexa 
acribillada despois de presenciar un atentado, non son 
cenas d.a máis dantesca pel.ícula senón da tris~eira realidade .. 
<?Olomb1ana, onde cada me1a hora morre unha persoa por 
causas violentas. E é que neste país sudamericano de 27 
mi_lló~s de habitantes, o crime é a primeira causa de 
falec1mento, tomando por separado enfermidades tan letais 
na América Latina como a tuberculose ou as . 

José Amedo Fouce 

Escándalo inevitábel para o Ministério 

Semana clave 
no xuíci.o dos GAL 
Non foron, os últimos de 
Xuño, dias clásicos no 
Ministério do Interior. 
Sobre a atribulada carreira 
de Barrionuevo voltou cair 
o espectro do escándalo, 
e, desta volta, aparece 
difícil de evitar. Só un 
exercício de soberano 
cinismo político poderá 
reconducir o que, pouco 
a pouco, vai emanando 
do sumário que se instrue 
no Xulgado Central 5 da 
Audiéncia Nacional baixo 
a dirección do xuiz 
Baltasar Garzón. 

ser porque se cruzan ou interfi- terior alegan que se lle-s fixeron 
ren duas. ponlas de máfias po- perguntas xerais e non se po-
liciais e conveña saber ben a den dar os dados. O xuiz Gar-
uns o que pasa cos outros. zón non solicitoü dados sobre 

O defensor dos policias a utilización de todos os fon-
José Amedo e Michel Domín- dos reservados da Policia, se-
guez, Jorge Argote, non é da nón unicamente daqueles que 
mesma onda que Rodríguez podan ter relación con este 
Menéndez. Traballa estreita- caso._ El mesmo sinalou que 
mente coa rama "oficial// do "ninguén, absolutamen.te nin-
Ministério, porén tamén ten ca- guén, cuestiona a legalidade 
pacidade para numeritos e d~ses fondos, pero existen in-
parece que está perdendo algo dícios de-que nalgun grilón· xe-. 
o control, como cando .apre- rárquico do Ministério do lnte-
sentou cartas dos presos dos rior foron desviados cara fins 
GAL, supostamente exculpató- ilícitos". _ 
rias do policia Amedo, e apro- Hai que sair do apreto como 
veitou para dicer que os retra- sexa, ao parecer. Asi, o Minis-
tos.:robot polos que se chegou tério do Interior arriscouse a. un 
a identificar ao sub-comisário choque ca Poder xudicial, ape-
parécense máis ao xornalista sar das dificuldades que lle su-

A semana na que 0 poder exe- Melchor Miralles... puxo tal atitude neutras oca-
. cutivo voltaria enfrentarse ao Dentro do tono de farsa da sións, como a incomparecén-
poder xudicial iniciouse cunha semana entran tamén as con- cia de 90 Gardas civis a unha 
curiosa declaración de Daniel clusións que se desprenden investigación sobre torturas en 
Femández Aceña, un "arrepen- das declarabións de Ramón Bilbao ou o- procesamento do 
tido" dos GAL, que de súpeto Mariño Álvarez-Neira, director comisário Manuel Ballesteros 
se viu desexoso de colaborar do BANESTO de Lugo; com- por "denegación de auxílio á 
coa xustícia. Este desexo pro- parecía como testigo, e con ri- Xustícia" no 1983. Ballesteros 
duciuselle a Femández Aceña gor prestou declaración, expli- foi finalmente absolto polo Tri-
moi poucos dias despois de 0 cando o funcionamento da bunal Supremo, pero na opi-
Tribunal Supremo confirmar a conta que, comprando paga-. nión pública, nomeadamente 
condena que no 1985 ditou a rés do Tesauro, abriu o sub- na de Euskadi, a impresión xe-
Audiéncia Nacional contra el e comisário Amedo levando a ralizada foi moi distinta. 
Mariano Moraleda Muñoz por seu pai como home de palla. O poder xudicial, conf~onta-
perténcia aos GAL e pala mor- Coap suas explicacións, Mari- - do coa atitude do Ministro, foi 
te do cidadán francés Jean ño Alvarez-Neira, deixou com- bastante cauto na sua primeira 
Pierre Leiva. pletamente no ar as declara- reacción. Chamaba a atención 

Fernández Aceña fixo unha cións de Amedo pai. a sua prudéncia -esperar e 
d 1 · · · d d ver a segunda resposta de Ba-

ec arac1on inza a e nomes Nova cr1·se entre lnter1·or -outros dixo que os calaba rrionuevo-- frente ao seu deci-
porque "as causas non serán e o Poder xudicial didq respaldo a·xuíces en apu-
de balde" e queria promesas Mentres se sucedian estas de- ros neutras ocasións. Din que 
de liberdade ou reinserción-, claracións e espectáculos, co- hai negociacións en curso en-
datas e dados nun confuso re- ciase a altos níveis unha nova tre as Asociacións de Xuices e 
voltixo que tiña trazas de corti- cr[se entre lnt~rior e 0 Poder 0 Governo, e; que dúbida · 
na de fume. lndubidabelmente Xudicial. O Ministro Barrionue- cabe, isa pesa. Ainda asi, de . 

gastrointestinais. · 

Irse deste mundo cun boleto ca
libre · 38 ou nove .milímetros con
verteuse nunha maneira de mar
te natural da que . son vítimas 72. 
colombianos cada dia e nun ano, 
contabilizando os crimes políti
cos, paixonais, delincuenciais e 
por outras cousas, perto de 
27.000 en toda a nación. 

Un estudo recente realizado 
por unha equipá especializada 
do diário "El Tiempo" de Bogotá, 
determinou que cada 309 minu
tos perece violentamente unha 
persoa en calque( lugar de Co-· 
lómbia. 

A mesma análi.se conciuiu .:_ 
con base nas últimas estadísti
cas consolidadas- que durante 
1 ~86 cometéronse 204.678 deli
tos contra dá vida e integridade 
persoal, dos que o 96 por c'ento 
ficou impune e máis da metade 
deles non foi denunciado. -

O principal factor para gardar 
siléncio é, segundo a investiga
ción do rotativo, qye os afecta-

. dos co_nsideran á xustícia inope
rante e os trámites moi compli
cados. Pero- o temor ás represá
lias tamén abriga ·a manter pé
chada a boca. · . 

As razóns son ben fundamen
tadas: o 19 de Abril do 1987 tres 
balazos disparados a queima
róupa por descoñecidos nunha 
rua do po_rto pettoleiro de Ba- · 
rrancabermeja, ·departamento de 
Santander; impedíronlle a San
dra Rondón -Pinto cumprir os 
seus quince anos. 

Oito dias antes a nena xogaba 
perta dunha cafataria nesa locali
dade cando ollou a tres homes, 
que ao parecer ·coñecia, lanzar 
unha granada de fragmentación. 
contra vários activistas da coali
ción de esquerda Unión Patrióti
ca (UP), movimento que perdeu 
perta de 700 dos seus militantes · 
pala acción de sicários nos últi 
mas tres anos. 
· O brazo dos criminais paree~ 
estar en todas as partes. Na con
vulsionada zona bananeira de 
Uraba os campesiños calaron as 
suas testemuñas sobre a matan
za de 209 laqregos, ao advertir 
que descoñecidos seguian por -
toda a rexi.<;)n aos investigaderes 
do Departamento Administrativo 
de Seguranza (~AS). , 

. As duas mort~s de",, 
Osvaldo Terán · 

sabe causas, pero máis ben va ordenaba aos seus subordi- persistir a atitude ministerial, o--
das primeiras etapas dos GAL n·ados citados polo xuíz Gar- máis seguro ·é que. ° Consello Os homicidios ~~m-étense cada 
e de finais do Batallón Vasco- zón (o Director Xeneral da Pli- apoie ªº xuíz xa_.que, senón,_ vez con meirande grado -de ·seví-
Español. Asi, a sua extensa cia, Rodríguez Colorado, e ca- entre outras cousas, quedaria . cia, como o s·ucedrdo con oito 
declaración -sete horas- tro comisár~os que foron xefes bastante cuestionada a. · sua membros dunha familia cuxos 
ante Garzón tiña todo o ar.dun de Amedo en Bilbao), que. non prc¿.r~::~~~~do cobrou dia a cadavres, cori máis de 30 bala-
esforzado trabal lo de heeme- declararan nen palabra sobre zos cada un, , foron achados en 
roteca: salvo un nome e algun os fondos re.servad.os, de onde dia. unha dimensión poderosa. distintos -sítios da cidade de Me-
detalle máis, todo o qu~ narrou sóspeita o xuiz que proveñen o seudesenrolo· pode influir dellin, horas despois de ter sido 
apareceu publicado nalgun as fortes· cantidades de cartas nas relacións franco-españo- ' secuestrados dunha festa. 
dos meios de comunicación que manexou Amedo. las. Aventurar unha soludón é difícil, pois que calquera delas,· Ou o caso de Luis Fernando 
que teñen investigado a trama .O Ministro e boa parte _de B 1·1e e b d E · ·t d 

Procesamento de Amedo e al- u s, m m ro o xerc1 o e 
dos GAL. - quen o apoiaron, incluindo al- · L"b · · N · 1 (ELN) d t"d tos cargos, procesamento de 1 erac1on aciana e 1 o 

O avogado de Aceña é José -guns xuristas e asp·. irantes poli_- por axentes d · d Amedo e Domínguez sós, non UQ organismo e 
Emilio Rodríguez Menéndez, o ticos como Xosé Maria Mohe- - 'd d d t d 

Procesamento' de ninguén, su- segun a e o es a o e cuxo ca-
máis escandaloso -en todos dano, argumentan ,que non se d t 1 d f · 1 d ' pón un certo nivel de escánda- avre es rangua o 01 vo a o 
os sentidos da palabra- avo- poden fornecer dados nen in- ·d· ·t · d lo. polít. ico. Xa hai' demasiados con inam1 a nun- parque esa 
gado do Estado español. Rela- · - formacións sobre os· fondos · b ·.t 1 d rt · · ._- rastos que apontan nunha ú_nr-= mesma ur_ e, cap1 a · epa a-
cionado coa ·~máfia policial" reservados, sen pór en perigo ment 1 d A t' · · ca direcciór:i. o a e n 1oqu1a. 

· pode estar como sexa no caso toda a. trama da "loita aritHe- A 
dos GAL. Por que? Ben puder rrorista". Os defensores de in:. TERESA TODA/MADRlD :s estadísitcas indican· que 
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como a Alemánia Federal ou 
Portugal. 

É alguns poden morrer duas 
veces. Asi lle ocorreu a Osvaldo 
Terán, un dirixenfo indíxena . 
zenu, ultimado a tiros o pasado -
16 de Abril e cuxo cadavre foi 
desenterrado do cemitério de 
San Andrés . de Sotavento dous 
dias despois para ser ametralla-

. do. 

Nas chairas orientais e ·as zo
nas de· U raba, Magdalena Medio, 
Alto Sjzu e San Jorge; a marte 
pasease nos -luxosos jeeps, dis
farzada d~ bornes encarapücha
dos que por algo máis de 150 
dólares ao mes disparan contra 
campesiños afiliados ou simpati
zantes de organizacións sindi
cais ou movimentos políticos de 
esque.rda. 

lstes grupos ultradireitistas 
'.=1ºs que pertencen -segundo 
informes de Amnistia Internacio
nal- membros das Forzas Ar
madas, asasiñaron a máis de 
500 _ pe_rsoa~ no que vai de ano. 

A cultura da violéncia, como a 
teñen chamado os estudosos do 
tem'a, está determinada, ademáis 
da difícil condición socio- econó
. mica da maioria ·de colombianos, 
por unha heréncia acumulada 

·durante case un século de inter
mitentes guerras qivis. 

A páxina máis tráxiéa da histó
ria colombiana Viviuse a fins da 
década · dos 40 e primeiros dos 
50, ·durante a "época da violén
cia", agudizada tras do as.esiñato · 
do líder liberal Jorge Eliece'( Gai
t~n1 e cuxo saldo superou as 300 
mil vítimas en campos e cidades, 
con níveis espeluznantes de sa-
dismo. · 

Por iso, nun país que esgotou . 
a sua capacidade de sorpresa 
ante· a marte, non é_extrano que 
o Goyernador do Departamento 
de Córdoba, Gabriel Amín, expli
que ·a masacre de 36 . labregos 
acribillados o pasado 3 de Abril• 
por un grupo de encarapucha
dos no. correximento "La mejor 
esquina", como "unha desafortu-
nada equivocación". o -

J.R.NAVIAIPRENSA1EA'fWBOGOTA 
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CARTAS _ 
A JOSÉ MANUEL BEIRAS . - . 
Estimado companheiro: 

Agora que estou fechado .. nes- -. 
ta cadeia · espanhola · ten~o que 

',. agradecer aos meus -carceleiros, . 
qüe poidq. disponher de tempo 
para poder ler e e~crever, causa . 
que na minha vida de militante 
sindicál e político aí, na Pátria, 
tinha-o máis bem escaso e care
cía de tranquili,dade e sosego 
que dá o nom ter presas nem ter 
que acometer 'tarefas imediatas 
perante as presóns da realigade_ 
social que demanda umha activi-

. dadé constante. 
Assim, como t_enho como 

companheiros a moitos basca~ .. 
puido cair na~ minhas maos -um 
numero do "DEIA" que adicava 
umha página. a ti com motivó da . 

ras. A sociedáde galega já tém 
claro -e o. poder, os méios de 
comunicagom e ·a polícia tam
bém- que nom tedes nada que 
ver _com as ac9ons de violencia' 
revolucionária. Entom, · cada 

· quem ao seu, a trabalhar polo 
País. para liberta-lo da depen
dencia, do subdesenvolvimento 
e da alhea9om cultural e lingüís
tica. A. ver se cpnseguimos dei
xar de ser ponto de mira uns 
doutros; olha que ternos objeti
vos e luitas em comum que con
querir e fazer em todos os eidos, 
militamos .nas mesmas organiza-
9ons de massas, compartimos 
luitas e represom sindical, lin
güística, ecológica, municipal, 
estudiantil..: 

Atendamos as urgentes e gra
ves demandas populares e se o 
fazemos correctamente o pavo 
confiará · no nacionalismo e nas 

~-J tua vissita a Euskadi. Sorpren
deu-me o encabegamento que 
dizia: "Na Galiza podem-se dar 
as condi9ons para · o desenvolvi
mento da loita armada", ademais · 
em letras· beml. grandes. Lim-no 
eom tino para catar "como" o di-

9 suas organiza9ons. Ai está a cla
:5 ve do éxito. Namentres os nacio
z nalistas recelamos entre nós o 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-g PSOE,o~ad~doespanh~~mo 

. z·ias . e- d~catei- me' de que si o 
reflejavas, mas nom com a enfa-· 
se que o jornalista destacava. Di
zias que hoje nom h~ condigo~s 
para o desenvolvimento da luita 
armada, mas que no futuro estas· 
condi9ons poder\am:..se dar. 

Lago veu á minha memórja. o 
día da Pátria Galega 'do ano 85 
n·o que ti desde a tribuna da Pra-
9a da Quintana perante a grande · 
concentra9om ·de patriotas -ca
sualmente aquele ano vinhera 
umha represemtac;om numerosa 
de Euskadi- -dixeches com fon;a · 
e raiba sinalando os retratos que 
presidiam o retablo "desde Mon-

. cho .Reboiras a Castelao todos 

. tado l3Spanhol e a sua ideología. onde ti e o Bautista Alvarez vos 
De tódos os jeitos há algum- adicachedes a -desculpa que o 

has causas na-tua trajectória re- diga- atacar de maneira pouco 
cente que nom alcan90 a com- nóvel tanto ao Exército Guerril-
prender. Se ti, com o teu caris- - heiro como ao P.c;;.L.N. ou á 
ma, podías servir de ponte .e . F.P.G. que recém saia á luz pú-
aglutinante de todo o nacionalis- blica. • . . . 
mo polífico superando sectaris- Penso que o nacionalismo ga.:. 
mos passados, enfrentamentos e· lego tém de superar definitiva-
. estreiteces, se conseguiches já mente as etapas de enfrenta-
um pa¡;>el dirigente dentro do mento e descalificac;ons internas 
B,N.G. e com isto ~m certo troco -já avondos inimigos ternos e o 
de imagem máis aberta e menos espánholismo na Galiza é ainda 
doutrinária, se conseguiches ·o por desgrácia hegemónico como 
respeito doutras forma<;ons ·na- para andarmos perdenao esfor-
cionalistas e também de certas 908 . ésterilmente quando todos, 
esferas do pod~r _e dos meios de absolutamsnte todos, de direita 

- , os métodos de loita som legíti
mos". Fonios máis de 15.000 · 
testigos das tuas declara9ons . 

comunica9om, por que tes partí- a esquerda ternos muito campo 
cipado e consentido em mano- para trabalhar, muito pavo que 
bras c·omo a expulsom da' organizar, muita luita que Jazer e 
P.C.L.N. e doutros militantes .do muito voto que recolher. 

•.l--

_. que, por' ~erto; gostárom-me 
porqu~ abranguiam to.do o espa- · 
c;o poi ítico do nacionalismo gal e
go coerente que -nom . traiciona 
os principios. e loita, co,ntra o Es-

B.N_.G. alegando que apoiárom_a Nem ti nem o B.N.G. precis-
H.B. nas eleic;ons europeas ou · sam fazer-máis declara9ons para 
tés feítos declara9ons como as desmarcarem-se - das nossas 
-que apareciam no "Diario de Ga- possi9ons, chama .. lhes radicais, 
licia" de fins de Marc;o passado, independentistas ou comó quei-

. . 

AMPLI ION DE CAPITAL 

Na X unta Xeral 0rdináiia ,de Accionistas da 
Compañia Mercll!ltil Promocións C.ulturais Galegas 
S.A., celebrada en Vigo o pasado. dia 20, acordouse-
unha ampliación do. capital Social na ci_fra de . 
10.635.000 Pta:(dez míllóns seiscentas trinta e cinco 
mil); corfespondentes a 2.127 accións cun valor . 
nominal de 5.000 ·Pta. cada imha. e nas seguintes 
cóndicións: 

As novas accións emitidas serán oferecidas aos 
actuais ·sócios no exercício do seu direito de 
su5crición preferente polo seu valor nominal. 

Na medida ·na que o direito de suscrición 
preferente non cubra a totalidade das accións 
emitidas, queda facultado o Consello de 
Admini~tración para oferecelas a persoas alleas á 
sbciedade cunha prima equivalente á metade do 
valor Qominal, sendo pois o précio de 7.500 Pta. 
por acción. 

· O desembÓlso da totalidade do valor no~inal 
d~. accións susc.ritas rematará o 31 de ·de Decembro 
do 1988~ 

Se vostede .desexa ser ACCIONISTA debe 
ingresar o diñeiro na conta que para tal fin terá aberta 
no Banco Atlántico; Oficina Principal de Vigo, co 
nº 126906600053,.especificando "Ampliación . · 
Capital Social Prom<!Cións Cultmais -Galegas S.A. 
2/1988". Contra o ingreso emitirase resguardo 
provisório até a entrega dos títulos. · 

¡ Pode recabar máis infoílllación no.teléfono 
. (986) 43 36. 24 ou ben nas oficinas de A liOSA 

TEBllA, sitas na Rua Pontevedra 4-53, de Vigo. 

Vigo, a 2~ de Febreiro do 1,988 

reaccionário, avanga, possigons e 
ganha organiza9om no seio ·do 
povo com prebendas, promesas 
e enganos. 

Estas possigons nom benefí
ciam a ninguém e a ti e ao 8.N.G. 
tampouco. A lama salpica em to
das as direq;ons e acho que 
coincidiremos todos em que 
nom necessitamos torquemadas 
nem inquisidores. Q_ue o pavo 
nos julgue polos nossos feítos ~
que o pavo apoie ou refugue a 
quem queira, partindo da premi
sa de que o B.N.G. e a F.P.G. na 
presente etapa histórica nom 
tém por que ter contradi9ons in
compatíveis, e som máis 9s mar
cos de actua9om conjunta que 
as diferenciadas. O 

MIGUEL CAMPUZANO 
' (Alcalá-Meco) 

A MIRO VILLAR 
Sinto non ser tan culto coma 
Xosé Manuel Beiras ou Miro Vi
llar para escreber coa mesma 
"altura" literária. Pero florituras 
aparte vou discutir aqueles que 
poden ser argumentos dentro do 
que di Miro Villar. Segundo el, 
Txema Montero foi o úneco en 
levar os problemas como Side
gasa ou Alúmina a Estrasburgo. 
Primeiramente lembrareille, por
que · houbo quen · o esq1,.1eceu, 
que o BNG, contra o esperado 

' por moitos e o ser un voto "inu
til", consegueu un dos seus me
llares resultados nas eleicións ao 
parlamento europeo, ao mellar 
foi porque era a única forza gale
ga cen por cen que se apresen
taba (claro que recoñezo que isto 
non é máis que uríha suposición, 
evidentemente indemostrabel). 
En segundo lugar os votos a HB 
na Galiza non toron os máximos 
de · todo o estado, despois de 
Euskadi, como alguns nos que
ren agora vender grácias a unha 
confusión periodística posterior
mente rectificada. 

Non teño nengunha dúbida. de 
que .a FPG é solidária con HB. 
Como tamén teño claro que isa 
non lles quita que traballen polo 
naso país. Son xente en xeral 
creo que. traballador:a e ninguén . 

· o pon en dübida. O que xa non 
teño .tan claro é a actit.ude-de HB · 
cara a FPG. Na sua visita· a Gali
.za Txema Montero, coido . que 
nen nas declaracións, nen nos 
actos, mencionou sequer a FPG. 

· Os · naciónalistas galegas pare
. cian ·os taxistas. El dixq ·que viña 

de Canárias ou de non sei onde 
e logo de Múrcia e que agora es
taba na Galiza, logo falou con 
toda a sosería dos parlamentá
rios .de que el en Estrasburgo ia 
apresentar non sei que papel e 
non sei que moción. Da Galiza 
como nación, nen da FPG, nen 
flores. A min doeume e isa ·que 
non son .do rollo e os compañei
ros da FPG déronme pena. Dá
banme gañas de dicerlle: por fa
vor un respeitiño aquí cos ami
gos que non son tan parvos e loi
tan como o primeiro, ainda que 
aqui non esteñamos ás portas 
dunha negociación. 

Ademais, postas nese plan, 
non sei porque non se lle dá aos 
de Izquierda Unida .para que le
ven o de Sidegasa a Estrasburgo 
ou xa pastos a Madrid (por certo 
a min que rrie expliquen porque 
Fonseca non vale, Madrid tam
pouco e Estrasburgo si. Que me 
traigan unha guia de parlamen
tos reformistas e revolucionários, 
para que me oriente). Ao que ia, 
pode ser que os de Izquierda 
Unida non sirvan por que son 

·uns socialdemócratas, pero, 
como aí tamén teñen de todo, 
está o PCPE que seica son a 
hóstia de radicais. Para min o 
defecto que teñen e que lles 
pasa coma a Txema que non fa
lan galego. 

Di o Miro tamén que ir ao ente
rro de Txomin non chega que hai 
que ir ao Aberri Eguna e a Villalar 
de los Comuneros. Hai que ir a 
tantos sítios! Isa que a min o día 
de Castilla e non sei que máis, a 
verdade paso. E de ter que esco
ller, eu con Txorñin "Aurrera Bo
lie" 

E despois isa de que Beiras se 
cree en posesión da verdade ... 
Vale, eu tamén e que? E supoño 
que ti tamén. Por certo que pos 
como exemplo a Txema Montero 
de ir por Sidegasa e Alúmina e 
recoméndaslle a Beiras que se 
achegue por ali. Coma calquer 
galega que lea o xornal sabe, 
Beiras visitou máis veces das 
que se poden contar cos dedos 
dunha man aos traballadores de
sas duas empresas e coido que 
algunha vez mesmo foi moi 
aplaudido por eles, tanto en 
Lugo coma en Santiago á saida 
do parlamento. Claro que ti ao 
mellar pasas tanto tempo fóra 
solidariezándote que non esta
bas enterado. Para máis, se talas 
de, lle respostar á oficialidade, 
Beiras xa lle respostou a Casa
res, como todo o mundo sabe. 
Por último, utilizas o calificativo 
otorgado a Beiras de parlamén
tario máis divertido para vacilalo. 
Esquecécheste de dicer que no 
mesmo inquérito tora calificado 

_, de parlamentário niáis duro e se
gundo como mellar orador. 
Como vai de vacile gostariame 
lembrar o verbo florido de Maria
no Abalo ou Xan ·carballo, ho
nestos compañeiros, pero que 
cada Vf3Z que -talan durmen aos 
traballadores. 

Xa sei que vós facedes todo 
isto por ben, para que non per
damos o nort.e, como leva anos 
facendo Ferrín. Entre ó inimig·o, 
a família preocµpada e todos 
bos 'ié moita a responsabilidade 
que ternos para facer política 
neste. país. Agardamas non de
fraudar o vaso activísimo espirito " 
crítico. 

VICTOR R. PEÑA 
(Compostela) 
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CULTURAL . , 

Reivindican unha homenaxe a Tacholas 
Escala pramática e Feder~cion de Asociacións Culturais polo re·coñecirnento 
do naso actor residente ria Arxentina 
A Escala Dramática 
Galega vai promover 
iniciativas diante das 
institucións ·culturais 
galegas -públicas e 
privadas- para chamar a 
atención sobre o labor 
artístico dun dos grandes 
actores que deu Galiza, 
Femando Iglésias 
Tacholas que vive en 

-Buenos Aires desde o ano 
1929 sen perder a ligazón 
ao seu país . 

Del dixo Lee Strasberg, o direc
tor do Actor's Studio americano 
que nacera actor. En Xuño do 
1970 e nuns seminários que im
partia en Arxentina Tacholas in
terpretou un monólogo que dei
xou , segundo os testemuños 
dos compañe1ros da época, ao 
norte-americano boquiaberto, 
tanto que os actores arxentinos 
presentes recordan a xornada 
como un rmto, "eu estaba cando 
o de Strasberg" dinlle cando o 
atopan en Buenos Aires. 

Femando Iglésias. con máis 
de cinco décadas adicadas á m
terpretac1ón vive nun departa" ' 
mento de Buenos Aires, coas 
restriccións a que abriga a pre
cária situación económica do 
seu país de adopción. Agora as 
xentes da Escala Dramática Ga
lega, en colaboración coa Fede
ración de Asociacións Culturais, 
queren chamar a atención sobre 
dous aspectos fundamentais, en 
palabras de Francisco Pillado 
"por unha banda invertir algo 
que é dolorosamente certo. e é 
o descoñec1mento de quen é 
Tacholas . senda unha figura ca
pital para o teatro galega case 
ninguén sabe del no seu país. 
Despois que os recoñecimentos 
e as axudas se f agan sen ese re
gosto necrofilico que admtan" . 

Con ese obxectivo van iniciar 
contactos con diferentes institu
cións "tanto públicas como pri
vadas, desde a Xunta. ás Depu
tacións pasando por detemuna
das mstitucións privadas que. 
en moitos casos. están a facer 
un meirande labor cultural" . A 
orixe da idea hai que' fixala, se
gundo Pillado "xa de atrás, pero 

Femando lglésias durante a filmación dun dos seus filmes na Arxenijna. 

catalizouse vendo a entrega das 
últimas Medallas Castelao e 
todo o boato propagandístico 
que a rodeu ; pensamos que é 
irurusto que un home da talla e 
a importáncia de Tacholas non 
teña nen -un mínimo recoñeci
mento no seu país. Xa non só 
pala sua imensa obra como ac
tor, están tamén a sua fidelida
de política a Galiza, a sua cama-
raderia con Castelao. Tacholas, 
con Maruxa Villanueva e Luis 
Seoane, fundaron a compañia 
de teatro que representou por 
primeira vez "Os vellos non de
ben namorarse" de Castelao, a 
Tacholas donoulle Castelao as 
carautas da obra, que Femando 
Iglésias donou a Galiza e se 
conservan no Museu Carlos Ma
side de Sada. El é respohsábel 
da existéncia e conservación da 
única merisaxe sonora de Caste·
lao. En definitiva está toda unha 
vida de entrega e de fidelidade 
ao país. que mesmo lle restou 
posibilidades económicas ao 
desenrolar un activo papel, e _ 
unha gran parte do seu tempo, 
ao labor do teatro galega, senda 
como é un actor moi reclamado 
en momentos importantes do 
teatro e cine arxentinos" . · 

Unha extensa obra _ 
cinematográfica e teatral 

No pasado Seternbro publicába
se en A NOSA TERRA unha ex-: 
tensa éonversa · c~n Femando 
Iglésias recollida na _sua casa de 
Bós Aires. Un apartamento cheo 

-de lembranzas que recorrían 
moitas horas de conversa e 
máis de catro de grabación. Ta
cholas reconstruiu parte dq.quel 
periodo histórico cando a che- . 
gada do ~xilio do 36 e a sua 
amistade e colaboración con 
Castelao, e tamén se extendeu 
abando nas suas opinións , mati
zadas pala distáncia, sobre · o 
teatro. "Fun á Galiza, pór última ' 
vez . no 1975. Vin algun teatro, 
pouco. Eu son partidário do tea
tro directo. que o público non 
teña que estar perguntándose 
que é o que se quer dicer , un 
teatro no que non haxa que es
tar adiviñando" . 

Colaborador estreito de V are
la Buxán. Tacholas representóu 
as suas obras durante tempadas 
intelras en Buenos Aires "en
chendo tres funcións diárias. O 
Teatro de Varela entendiase moi 
ben e id~ntificaba moito aos ga- _ 

Proceso de censura aos. Dead Keniledys 
Pouco ou nada se sabe da re
cente disolución dos Dead Ken
nedys, do proceso de censura 
ao seu cantante Jello Biafra e do 
seu último discc totalmente ta
lado denundando a tolémia do 
soño americano. A campaña.ini
ciada nos U.S.A. ºpola asocia
ción pública (PMRC) - Parents 
Music Resource Center- forma
da por vellos senadores do Sul e 
fanáticos relixiosos contra o 
rock está dando os . primeiros 
froitos : 

Primeiro foi o grupo de Heavy 
"W ASP" o ·que sófreu a púdica 
cen9ura e ?gora os Dead Ke~ne
dys (xa disoltos) na persoa de 
Jello Biafra. O obxecto das iras 
dos decentes cidadáns era o 
póster que· acompañaba ao seu 
derraóeiro disco "Frankenchirst" 
titulado "Penis Landscape" (pai
saxe de peries). feito por H.R. ' 

Giger, e que vma simbolizar a 
mecanización e desumaniza
ción da sociedade americana. 
Ainda que o disco levaba impre
so por fóra unha adverténcia do 
seu contido. as protestas chega-
ron cedo. _ 

En Abril do ano·pasado a poli
cía asalta o. piso de Jellq Biafra 
confiscando discos e outros tra
ballos. O mesmo ocorreria na 
oficina de Altemative Tentacles 
(selo discográfico do grupo), 
onde se confiscarían todas as 
cópias existentes deste discG. 

O proceso comezou tres me
ses despois. No banquiño dos 
acusados Jello Biafra e catro 
responsábeis da compañia Al
ternative Tentacles. A acusa
ción estaba dirixida por Mike 
Guarino, que en todo momento 
résaltou a ideol6xia esquerdosa 
dos acusados como suficiente 

razón para condenalos . O tal 
•Guarino prnsentou coino testi
gos a seis rapaces, todos eles 
menores de idade, que merca
ran o disco, e tamén os seus 
"apenados" pais . De seguido fo ..: 
ron requeridos críticos musicais 
e de arte, Joan Weinstein, da 
i.µliversidade de. Pennsylvania. 
en calidade de experta artística, 
declarou que Giger, o autor do · 

. poster. era coñ-ecido palas suas 
obras de· crítica sociál-sexual, 
pero "Penis Landscape" non éra 
a mais rádiéal. 

Os xuíces retiráronse a deli
berar' pediron es coitar de novo 
o disco e ver o poster. Os mem-· 
bros da PMRC abandonaron a 
sá, até que non rematara a audi
ción do "blasfemo" Lp. · Con 7 
votos a favor e 5 en contra-a di
reita norteamericana debe.ria 

legÓs na emigrac1on, uníaos e -
facialles lembrar a Terra. Frente · 
a un teatro que tamén se v:ia 
mofro eri Buenos Aires onde o 
gaiego era pasto como tacBño, 
suxo, burdo, anéil:fabeto ... . o tea
tro de V arela exaltaba Galiza e · 
ás suas xentes e ·cumpria unha 
importante mlS1on. Préciome 
moito de. ter sido protagonista 
del. A min sempre me preocu:
pou a dignidade, ne> teatro, das -
personaxes @a!egas". 

O currículo teatral de Tacho
las é moi extenso, ademais da 
obra en gálego: ·"La Camisa" de 
Lauro Olmo ; "Ef Crack" de ,Solli; 
"Atendendo al Sr. Sloan" de 
José Orton; "He visto_ a Dios" de 

. Santangelo; "El Li.rgar" de C .. 
Gorostiza; ·~Historia de Bascó" 
de Schade; "Doña-Rita , la salte~ 
ra" de Larca, "El discípulo del 
diablo" de Bernard Shaw son al
guns dos títulos que se podian 
sinalar. No cine, ademáis de 
participar na ro.daie de "Mari- · 
ñeiros" ·protaganizou ináis de 50 
filmes na Arxentina. · Recente
mente púdoselle ver en "La Pa
tagonia rebelde" - reposta - na 
_TVb: D 

x.c. 

aceitar a LIBERDADE DE EX
PRESION (ao menos no Estado 
de Califoinia) . N~ve ~íces pe
díro_nlle a Biafra ~ lles enviase 
o disco, J~llo aceitou gostosa
mente e · tamén lle ofereceu 
unha cópia a Guarino .. . e·ste h-

. rouna ímediatarnente ao chan. 
"A loita contra o ROCK só acaba 
de empezar"' afirmaban os 
membros da PMRC. E a loita 
pala lil-Jerdade de expresión ta
mén; Jeilo Biafra apréstase a de-

. tender os Sf1US traballos median
te unha· asociación recentemen
te criada por el mesmo, "NO 
MORE CENSORSHIP" (Non 
máis censúra). Nestes momen
tos a PMRC apresentou novas 
denúncias de corrupció:!l de me
nores, etc .. . rioutros .sete esta
dos dos U.S.A. E "só acabamos-
de empezar" . O 
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• Nos ambientes musi
cais galegos causaron 
surpresas as notícias. segun-

. do as cales ao cantautor Xose 
Eiris .compraríalle máis de 40 
mil LPs-a Fundación "Reina So
fía" . 

Esta compra realizariase coa · 
condición de que as suas can
cións fosen traducidas ao espa
ñol. 

O disco, en galega, será de 
iIÍlinente aparición no mercado 
do noso país, contando coa co
laboración dé destacados músi
cos dos máis diversos estilos. O 

• Facer tJ.n proxecto 
comun Galicia-Portugaí 
na- área cultural é a conclusión 
sintética a que se chegou du
rante o encentro de · estudantes 
e intelectuais da Galiza e Portu
gal, "Encentro de Lusofonia" ce
lebrado a primeiros de mes en 
Ourense . A tese aprobada, e 
concretada nos debates dos 
asistentes, que representaban 

·Universidades galegas, portu
guesas e con preséncia de per
soas do Brasil e das áreas africa
nas de expresión galega-portu
guesa, abondaron nas· teses da 
reintegración lingüística, "nun
ha lingua que nos é comun,-nas 
suas difererttes realizacións his-

. tóricas, galega, -portuguesa e 
brasileira. a perta de 2JO millóns. 
_9.e persoas, e que é oficial ta
mén en nui:nerosos organismos 
irÍternacioÚais". As conclusións 
tamén fixeron fincapé na nece
sidade de atender o novo marco 
económico social, coa integra
ción ibérica fi? CEE: "os novos · 
espácios que o proxecto cultural 
luso-galega ten que considerar". . D 

• As Xornadas de Cine e 
Video ~n Galicia terán exten
sión a diferentes cidade do país 
e desenrolaranse entre o 30 de 
Xullo e o 6 de Agosto próximos. 
Ourense, Pontevedra, Marin, Car
ballo. O Barco e Vilagarcia serán 
.as cidades que recollan estes ac
tos que estarán fundamental
mente enfocados á iniciación no 
cine da povoación infantil, para 
o cal se contará coa edición dun 
cademo especial: 

Ademáis do próprio certarne 
dotado con 800.000 pesetas, un 
dos de maior valor crematístico 
no panorama videográfico do Es
tado, exibiranse simultarleamen
te en tres salas cinematográficas 
do Carballiño, · meio cento de fil
mes. que _incluen várias -~streas 
no apartado de "Novas imaxes, 
novas narrativas" ·e no dedicado 
ao cine portugués . . 

Para a edidón deste q.no vaise 
potenciar o carácter de ponto de 
encentro da · XOCMGA. -estarldo 
prevista unha reunión da Comi
sión Luso-Galaica Cinematográfi
Qa e Cine-Clubista. Unha mostra . 
do libro de cine en Portugal com
pletará o núcleo -desta edición 
que ten un orz~ento calculado 
de 13 millóns de pesetaS. O 
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Se pensa cre&1"0~ amplia-Ja súa 
empresa, a XUNTA DE GALICIA 
ofrécelle un Plan de Subvencións 
que·, . en sectores prm~ocionables~ 
poden _chegar ata o 75% do investi-

. mento en zonas de interese especial 
(Z.1.D.) e o 50% na§ zonas de yro
moci~n. econóinica de Galicia, e_ a 
partir de "15 millóns de investimen-
to mínimo. ·. · 

Desta fo~a abrí~oslle as por
tas cpn tóda-las avantales para que 
abra as da súa empresa. · 

Investir aquí é rendable. Segu-
ro_. . Porq:ue · _ · 
GALICIA ESTA EN ALZA. · 

CONSELLERIA DE ECONOMIA E FACEN.DA. 
DireCción Xeral de Promoción 

e Incentivos Económicos. '. 

nr · 
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Femando P8ssoa 
ao trasluz 

· dun·· doclimen.to 
MIRO VILLAR 
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Chega ás nasas mans unha có
pia integral da certificación do 
acta de nascirnento de Fernan
do Pessoa en transcrición e co
mento publicado ambos e dous 
nunha revista española11i , onde 
a autora do artigo tira as inter
pretacións que lle suxire o docu
mento. Ocorre que, sen desbo
tar os seus argumentos. nós mi
ramos aqueles outros aspeitos 
de interese que se nos antollan . 
dabondo manifestos. A meio 
dunha leitura pausada da escri
tura pública que dá creta ao trá
mite de inscrición no livro do re
xisto civil, constatamos, de pri
meiras, a irnobilidade que revis
te -a l~guaxe administrativa, de 
xeito que unha redacción de 
hoxe ce.rtificando o protocolo 

· notarial onde constan os dados 
personais dos cidadáns difire 
ben pouco da empregada hai un 
cento de anos no documento, 
senda boa prava do conservadu
rismo que manteñen as institu
cións da xudicatura nas duas 
marxes do Miño. 

Mais de contado consigna
mos unhas outras leituras que 
atinxen de maneira direita ao 
cidadán Fernando Pessoa, nado 
en Lisboa nas prirneiras horas 
da tarde do dia 13 de Xuño do 
1888. E axiña sabemos que o 
devandito acontecimento· suce
deu nun dos bairros do centro 
da cidade lusitana con mais 
sana nos círculos burgueses (" ... 
moradores nesta de Nossa Sen
hora dos Martyres no Largo de 
Sao Carlos .. . "). Pala ocupación 
do seu pai, na sua profisión bu
rocrática de. funcionário do esta
do, situamos á sua familia nos 
acomodos da clase méia, por 
máis que a tarefa doméstica da 
sua nai non nos poda levar á en
gane> pois non estamos dediante 
dunha simples dona da casa. A 
sua ·a:scendéncia reflexada nas 
liñas escritas do documento, ti
lla dun conselleiro de estado; 
fai-nos matinar ·nunha muller "in- · 
telix~ñte, O\l . alomenos · instruí
da, que tivo a oportunidade de 
se dotar de certa capacidade in
telectual no seo dun ambiente 
de tan ilustre posicionamento 
social. Sen dúvida estamos a 
mirar a_ unha muller de campar~ 

tamento educado e ade.cuado 
áo poder polític0 que río modelo 
de sociedade capitalista repre
sentan os membros do "staff" dé , 
govem,o dos estados . 

Non é póis nengunha casualí- . 
dade que o avó~'patemo de Pes
soa e o seu próprio padriño te
ñan o rango de xeneral no exér
cito portugliés, en ~empos -es-

tamos a falar do remate do sé
culo pasado-- nos que as rela
cións do "status" político mistu
ran-se moi moito coa xerarquia 
castrense , non esquezamos que 
a nación de Portugal atravesa 
naquel intre tempos de monar
quia e inda fican un pouco lo
ruce os prirneiros estoupidos re
publicanos. Tarnpouco pode ser 
subliñado de casual que o seu 
padriño Cláudio Bernardo Perei
ra de Chaby, demais da sua pro
fisionalidade militar , con distin
ci~:m de xeneral, sexa membro 
numerário da Real Académia 
das ciéncias de Llsboa e mesmo 
da de História de Madrid, fitos 
que falan dun entorno que in
fluira grandemente no desenvol
vimento mental e cultural de 
·Pessoa. A sua própria avoenga 
-xeneral e conselleiro do esta
do-- ratifica a nasa análise da 
maridaxe entre govemo monár
quico e os estamentos do exér
cito, ao tempo que xustilica a 
disciplina de regras estnctas 
que marcou de xeito sobexo a 
infáncia do poeta como ben re
coñece despois através dos seus 
versos .. 

Cnan~a. era outro . . 
dunha nenez na que posum so
bradas cousas materiais, 

Da mmha uúánc1a. 
cavalo azul com um 1ockey amarelo . . 

Velaiqui pois de seguido a 
reprodución integra do ·texto le
gal que dou unha personalidade 
xurídica a todos os ef eitos ao 
escritor ; 

CERTIDÁO 
CÓPIA INTEGRAL 

Aos vinte e um días do mes de 
julho do anno de mil oitocentos 
oitenta e oito nesta Egreja paro
chial de Nossa Senhora dos 
Martyres, ern Lisbóa, baptisei 
solemnemente urn individuo do 
sexo masculino, a quem deí o 
nome de Fernando .... que ncts
ceu nesta freguesia pelas tres 
horas e vinte minutos da tarde 
do dia treze do próximo passado 
mes de junho, filho iegítirno de 
Joaquim de Seabra Pessóa , em
pregado publico, natural de Lis
boa, freguesia da· Sé Patriarchal, 
e de Dona Magdalena Nogueira 
Pessóa , d'ocupac;ao ·doméstica, 
natural de Angra do Hernismo, 
recebidos na freguesia de San- ·· 
tos-Ó-Velho, em 'usbóa, ·e mora
dores nésta de Nossa Senhora 
dos Martyres no Largo dé. Sao 
Carlos, numero quatro, quarto 
andar. Neto paterno do General 
do exercito Joaquim António de 
Arauja Pessóa e de Dona Diony-



sía de Seabra Pessóa, e materno 
do Conselheiro Luiz António 
Ncrgueira e de Dona Magdalena 
Xavier Pinheiro Nogueira . Fo
ram padrinhos o General . do 
exercito Claudia Bernardo Perei
ra de Chaby, casado, membro. · 
da Real Academia das sciencias 
de Lisboa, e da Real Academia 
de historia de Madrid, morador 
na Cal9ada da Ajuda, freguesia 
de Nossa Senhora da Ajuda, em 
Belem, d'este Patriarchado, e 
Dona Anna Luiza Pinheiro No
gueira, solteira, thia materna do 
baptisado, moradora na rua Ser
pa Pinto, numero trinta e oito, 
terceiro andar, d'esta freguesia . 
Para constar lavrei em duplica
do este assento, que, licio e con
ferido perante os padrinhos, 
com elles assigno. Era ut supra. 
Anna Luiza Pinheiro Nogueira 
Claud.iBemardo Pereira Chaby 

O Prior Mons.º1 Antonio Ribei-
ro dos Santos Veiga 

Escritura que se completa cun
ha série de apontarnentos que 
se expresan ao marxe do fólio .e 
nos que se textualiza con trazos 
de estilográfica a morte natural 
do poeta. Eis ao detalle o relato 
desta pasaxe : 

Nº 20 . 
Femando -fl leg° de Joaquim 

de Seabra Pessóa, 
e D. Maria Magdalena Nogueira 
Pessóa. 

1888. 
1- Faleceu ·em trinta de No

vembro de 1935 na freguesia de 
Santa Isabel, concelho de Lis
boa. Assento de óbito nº 1374 
de 1935 da 5ª Conservatória de 
Lisboa. Bol : nº 441- ma90 nº 
6 Em 29 de Dezembro de 
1983 . Rasurado: "em trinta" 
Manuela Sidóruo Marques Cos
ta Flores 
Nota . O óbito averbado foi 
transcrito na 7ª conservatória de 
Lisboa. sob o nº de 1985. Bol. : 
200 ·mai;o 8, em 31 de julho de 
1985 

Non hai nela algunha referén
c1a ás causas que lle produciron 
a morte - cólico hepático, na pa
lavraria dos galenos- nen aos 
tres clias de agonia e estadia em 
coma que presaxiaron o seu fi
namente num cuarto do hospital 
de Sao Luís dos Franceses, en 
preséncia dun capelán, dun 
doutor e dunha enfermeira, sen 
a notoriedade emotiva da fami
lia. Morreu no Bairro Alto, só, 
nun trinta de Novembro do 1935 
segundo o asento do seu óbito. 
E inda que o falecirnento do 
rnáis grande criador en língua 
portuguesa pasou minorizado 
no seu país , a sua obra chegaria 
á un'iversalidade anos despois, e 
nós , como leitores e amantes da 
literatura estamos na abriga de 
aproveitar a conxuntura do co
memoramento centenário do 
seu natalicio para ler ou reler 
con vagar as suas páxinas!2l, ºos · 
versos dun home que testemu
ñou r¡.a sua própria autopsico
grafia : 

O poeta é un fingidor. 
Finge tao completamente 
Que chega a fingir que é dor 
A. dor que deveras sente. 

(1) "Acta cle nascimento de femando 
Pessoa", Maria do Carmo Vieira , revista 
Con Dados de Niebla, Huelva. 1987. 
(2) Colección ORFEU. Autores de Lingua 

_ .Porti,¡g:i¿es!'I ·. · 

Q enXOVal da noiva 
Se a primeira novela de Víctor 
F. Freixanes, O triángulo. ins
crito na circunferencia, trata
ba dunha (im)posível rev'olución 
na Galiza do Xlx, a segunda O 
enxoval da noiva(1>, acontece . 
durante o renáscirnento italiano, 
no papado de Alexandre VI, o 
papa Bórgia. A novela desenvol~ 
ve-se nunha noite, a do nasci
mento de Cristo , qlie ese ano é, 
por decreto do papa, Carnaval. 
E é t~mpo de Carnaval· para ce~ 
lebrar as vedas (as terceirasf da 
sua filia Lucrécia co vinculeiro 
de Ferrara. Nesa· noite aconte
cen muitas cousas : martes , ase· 
sinatos, pelexas, fuxidas, etc. 
Os ódios e as paixóns ceiban- · 
se, mais xa andaban saltos pola 
cidade eterna : Césa,r Bórgia 
quer dominar o mundo como xa 
domina, por cima-do seu pai, os 
estados pontltícios. 

De . prirneiras compre const-a
tar o total domínio das técnicas 
verbais por parte de Freixanes. 
A frase está medida .de tal ma
neira que entrega unha linguaxe 
chea de ritmo. musical, poética, 
que nori lírica-adrede. Mais non 
por íso é unha linguaxe rebus
cada, metafórica, chea de lina
xes, máis ben é unha linguaxe
situcela na que se buscou sem
pre o adxectivo e o slistantivo 
necesários : unha linguaxe ba
rroca (non confundir con manie
rista). E é que a linguaxe, o esti
lo barroco, como mui ben dixo 
Alejo Carpentier, é o estilo dos 
pavos que descoñecendo a ver
dade percuran-a con degaro. E 
para que esa linguaxe chegue 
roáis ao leitor. Freixanes usa da 
exclamación e do apercebirnen
to. Mais se o domínio por parte 
de Freixanes das técnicas ver- · 
bais é total. non por iso esquece 
as técnicas narrativas, pois se 
asi fose máis que Unha novela a 
presente poderia-se converter 
nun texto lirico,""'e nada roáis lo
mee. 

O autor estrutura a novela en 
tres partes en que se van apre-: 
sentado os diferentes momentos 
da acción con retrocesos a tem
pos pasados, non usa do "flash
back" senón que vai colocando 
diferentes cenas unidas por 
unha lóxica: ou o personaxe ou 
a acción. Dai que a máis dun 
leitor lle poda parecer supérfluo 
algunha destas cenas: o cliálogo· 
entre Satanás e César Bórgia, 
ou o de Tristán Britano co Arca
nxo San Miguel. Estes diálogos. 
-teatralizados- deitan da léxica 
interna da novela e da sua com
posición por cenas , como se 
dun cadro renacentista se trata
se; e é que para escrever -ou 
compor- esta novela o autor de
beu ir ás fontes do renacemento 
italiancr e delas deitou a compo
srción. Freixanes non só situou 
a acción nun tempo histórico 
determinado, senón que foi bus
car ás formas artísticas daquel 
tempo a estrutura da sua .obra ; 
evidentemente coñecendo ou
tras técrÍicas de composición 
para que a sua novela non que
dase obsoleta . E esas técnicas 
son o distanciamenfo do autor, 
todo-poderoso, que entra e sai . 
da acción, que avisa do que vai 
vir , que tempo teremos de che
gar a outros momentos éÍa histó
ria, ou de que o que leva conta
do até agora é ben· pouco. Este 
distanciamento está levac;lo·
dunha maneira irónica, en se-
gundos graus. · 
_ Nun último apartado 

pode-se falar do deseño dos 
personaxes . xa que a presente 
é unha novela de . personaxes 
centráis : J.,ucrécia, · Cés¡n, Tris-

, tán Brití;lno e : menos, o papa 
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Borgia. Como ben di o lapelista 
(para rriin . o lapelista de Galaxia 
é o máis intelixente' dos. lapelis
tas ·do país) a fúria, a ambici9n. 
a vaidade dos homes teñen ca
rácter universal e están pn~sen- . 
tes nesta novela: cada persona-. 
xe ten' a sua parte destas "flebe
zas" · huma.Ílas. Mais há outras 
caracteríSticas ou rasgos do ser · 
humano que , se patentizan na 
presente e que son simbolizadas 

. (ainda que está-se ·peranté unha 
novela sirnbólic;:aJ en personaxes · 
determinados : a vontade de po
der (César) . a inocéncia perdida 
(Lucrécia), a búsqueda · da ver
dade (Tristán). E é que, corrio 
en ·O triángur'o.... Víctor F. 
Freixanes deita nesta novela · 
unha conclusión mo~al: o p9der 
sempre corrompe á inocéncia, 

·mesmo en soños. 
Freixanes deu outra boa no

vela, talvez noI,l tan atracttva 
para muitos como a anterior , 
pero en composición e estilo 
soubo gañar a aposta e ·superar
se, o que era de por si dificil. O · 
enxoval da noiva é unha no
vela que debe ler-se. É un esfor
zo que paga a penaé2l e que o 
leitor agradecerá(3l_ O 

XGG 
1) Galaxia-Narrativa nº 68. Editbrial Gala
~a. Vigo, 1987, 264 pax. 
2) O esforzo que se pede ao leitor paga a 
pega porque cqmpensa a história que se 
está a narrar e a escrita que se está a ler. 
Este esforzo por parte d o leitor non é o 
esforzo de comprensión dun mundo parti
cular (muitos-escritores podeñ ser donos 
dun mundo, pero poden non saber entre
ga-lo literariamente, facendo penoso os 
es_forzos do leitor), senón que o .esforzo se 
dirixe cara a POElSía que deita a escrita. 

..3) Como curtosidade digamos que o autor 
comete un erro aritmético na p áx. 33, 
cando escreve : "Cinco mil" cabaJefros 
armados, magníficamente vestidos e ben 
fardados. saírori dias atrás para as frontei
ras do estado a recibir os cincocentos 
infantes setvidores do de Ferrara nas lin
des do reino pontificeo. Escolta de gran ' 
gala: ¡cen para cada un deles!". (subliño 
eu, XGG). · -

Portela Valladares por Bagaria 

Debates sobre a . ,,.,. ' 

política española e 
a paixón galega de 
Manuel Portela 
Valladares 
Duas obras de M. Portela Valla
dares acaban de ver a luz grá
cias aos coia ados de J . A Du
rán. As Memorias editada~ por 
Alianza EdJ.torial e o Dietario 
de Ed. do Castro. 

Unha . cousa ,queda cla~a . 
quen era e como era.M. Portela 
Valladares. Tal cantidade de in
fúndios e de deturpacións foran 
proxectadas sobre a sUa persoa 
e vida que cómpre µn esforzo de 
rectificacións. Portéla e B'. Álva
rez acadaron toda a indignación 
dos sublevados no 36. A Portela 
desde a Sevilla dS' Oueipo de 

. Llano foille comprado o traxe de 
rufifill ; a Basilio desde Córdoba · 
escreberon as máis cruas igno~ 
mínias para embulleirat ·roáis a 
quen en Ourense arrastarqn 
pola Tila. E ambo~rns ·dous re?li-" ~ 

zaron un labor perdurábel. Sobre 
B. Álvarez tranallan dous perio
dístas ourerísáns; non . son os 
prirneiros, que sexan os definitf-. _ . 
vos e apareza . a obra completa 
editada e a biografta merecida. 
Sobre Portela temas na man 
duas obras ,Suficientes· para a 
sua defensa.· A edición dos seus 
.escritos · completos seria outro 
cantar . 

"Je declare qu~ mon esprit se 
. maintient fidele a la ideologie , 
liberale, humaine, tolerante que 

, je doit a la Galice, mon pays 
bien airnee" . 

Asi se expresa no seu testa
mento polo que lega · ao . Museu 
de Ponteyedra, a sua cidade na
tal, todos os b~ps. títulos, direi
tos. · 

Esta paixórr por Gali:za de
mostrouna nb apoio aos agraris
tp.s de B. Álvai'ez xa d~sde os 
anos ·10. Na criación do gran 
xomal El Pueblo Gallego onde 
cabían todos os intelectliais ga
leguistas da época, na sua per-

. mq.nente fidelidade ~ Fonsagra
da, á que representaba como 
deputado . Mais ,Portela foi un 
político español liberal . com9 el 

· ~e autodefine e · tampouco re
nuneiou nunca a ese empeño. 

No Dietário aparecen abun
dantes ·textos da sua correspon
dénci9- con Castelao. Textosnbn 
coñecidos pero consultábeis na 
Biblioteca -Penzol. '.f extos que 
aclaran escuridades dos anos 
1936-1952. E neses textos apa-· 
rece a admiración, a louvanza 
até o máximo a Castelao. En 
1945 escrebe-lle : 

"Meu CB!Q e nunca esquecido 
Castelao: a sua carta 23 Xan. 
doume a ledicia que sei levará 
ao se.u corazón galego esta 
miña. Contéstolle con retraso ... 
Souben de como erguera-os co
razóns dos nosos irmáns dos 
U.S.A. Agora leo a sua grande, 
a sua fonda .labra pra que froiti
fiquen na América a· loucura 
pola redenzón, pola liberdade, 
pola -:Xusticía ·da n@sa .terra ... Es
coito a9-entro de min, percorro 
as febras do meu esprito, e n_on 
atopo mais que unha voz, rexa, 
limpa, fera ¡Galiza! que enche o 
peito e , mandando nel, dalle 
acougo e C'onfi~za e amor'\ . 

· O Dietário é. como as Memó
rias, a sua defensa. Unha arclida 
auto-defensa . Pero nelas apare
ce unha personalidade podero
sa, fantasía e conceitos brillan
te.s; aparece un político subtil, 
incansábel. E tamén a dureza 
da vida do exilio onde incluso a 

· sua dona, .da que ten que sepa
rar-se. o levará a bandazos polí
ticos . Superada a etapa de de
sánimo pola marcha desgarra
dora da Repúblic;;i de· Azaña, 
inúteis as pontes tenclidas para 
dialogar con Franco e deter os 
insultos · constantes de Oueipo, · 
Poriela volta á praxe política re
publicana, sortea milleiros de 
perigos e sobreleva a desolada 
soidade pos seus fongps anos no 
exilio. Nado no 1867 e morto en 
"1952 , é unha testemuña decisi
va da vida política do Estado e 
de Galiza de máis de méclio sé
culo. Desde 1910 é protagonista 
até 1936'. Logo , re-eII1prende 
ach~gamentos , CO$ amores da 
,Galiza e ·dos' amigós, Un "home 
teso como un buxo" era para 
Castelao cando se despiden por 
derradeira vez· no 44. E asi até 
-os 52 cando o 23 de Abril falece. 

- en Bando!. · 

O Dietário ven amplamente 
comentado por J . A Durán e 
enriquecido cunha anotación 
biográfica e numerosos onomás
ticos . . D 

FRANCISCO CARBALLO 

Portela Válladares, Manuel., Dietario de 
dos gúerras, 1936-1950. Ea. de Xosé 
António Durán. Ed. do Castro , 1988. 
pp.272 . ... 1~-
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Olga Manzano e __ 
Manuel Picón ~ 
1Marea negra' 
Veteranos embaixadores da mú
sica sudamericana. no Estado 
español, Olga Manzano e Ma
nuel Picón souberon super.ar a 
épÓca do "boom" que converteu· 
a artistas como eles en algo de 
"moda". Como queira que. estás 
pasan e os artist&? qué o son ·de 
verdade permanecen, o duo ar-

. _xentino non precisa viver da 
memória e si do traballo arreo. 
Atrás quedan U.n total de 8 LPs; 
un deles coa célebre cantata 
"Fulgor y muerte · de Joaquín 
Murrieta" . con texto de Pablo 
Neruda, e este novo traballo pa
rece. responder a un intento de 
reciclaxe artística ao que os 
seus protagonistas, coido-· eu, 

. saen ben parados . 
· "Marea negra" é unha espécie 

de galería onde personaxes e si
tuacións dan vida a letras e mú
sicas nunha sirnbiose_ lograda 
na sua ensamblaxe. Ao longo de 
tedo. o disco déixase notar unha 
certa "aspereza", e esta ·mani
f éstase ben na voz desgarrada 
de Olga,- ben na de · Manue1 Pi
cón, tan 'seca como idónéa para 
os seus- próprios textos: "Los 
que saltan al 'vad o sin titubear/ 
porque así es como han sobr~Vi-· 
vi,do .. . " •("Marea negra"). " ... ve
terano de la de una raza subur
bial de perdedores/Libertario 
atrapado entre mares de Uralita 
y callejones" ("El Gallo"). "Te vi 
aplaudiendo a . rabiar/cuando 
hablaba el presidente/y luego te 
oi gritarfla consigna disiden
te ... " ("El Camaleón"). Son ver
sos de-- alguén ql).e recebiu vá
rios prémios poéticos ; 'que-· ás 
veqes confunde ao seu canto 
coa arte da declamación, e íso 
nótase neste disco presiclido por 

. unha certa sobriedade, unha 
ecoñüniia de meies que refuga 

· calquer concesión á galería. -
Completan esta coeréncia en

tre envoltório e contido a cola
boración de tres-músicos (guita
rra eléctrica, baixo eléctrico, tre
colados) na mellor onda "Dire 
Straits" , que coas suas·resonán
cias controladas e comeclidos 
ef ectísmos fan que este disco 
se~a . a máis de circular no seu 
formato , redondo nos seus.resul
tados. O 

XAN M. ESTÉVEZ 





CONVOCATORIAS 

• Festa da Alegria · 

En Braga os días 8, 9 e 10 de 
Xullo o Partido Comunista Por
tugués ·organiza a "Festa da 
Alegria'\ no Parque e no Pazo 
Municipal . O programa desen
vove as seguintes interven
cións e actuacións: 
Vernes 8 de Xullo: 
Sergio Godinho. Radio Macau . 
Sabado 9 Xullo: 
Conjunto António Mafia. Na 
Lua (Galiza) Fausto. 
Domingo 10 de Xullo: 
Paulo de Carvalho . Bngada Vi
tar Jara e G.N R. 

Ás 16 30 h intervén o se4 

cretário xeral do PCP, Álvaro 
Cunhal 
A festa abre paralelamente 
mostras de arte, fotografía , fe1 -
ras do bbro e d15co Mostra so
bre 1 O anos de Moviménto 
Obrerro Hai concertos de 
bandas, folelore , xogos. baile 
popular, 

• Movimentos 
Sociais 
Alternativos 

· En Salamanca do 30 ao 2 de 
Agosto, convócase un Curso 
Supenor de Filosoba Políaca 
sobre "MoVlinentos Soc1ais Al
temanvos Ecolmosrno Paci
fismo, Ferrurusmo, Nacionalis
mos" O curso está dlrixido a 
profesores uruversitános e de 
bacharelato e alumnos univer
s1tános Até o 10 de Agosto 
poden enviarse comuruca
c1óns que en todo caso, non 
deben superar os 10 fóllos me
canografados e deben md1car 
a sección onde se integran 

As ponéncias que se apre
sentan son 
FEMINISMO 
"Ferrumsmo e Política" por 
Mana Xosé Agra Romero 
"Fe m1msmo e ideolox:ias do 
poder e do non-poder". por 
Cé lla Amorós 

--

PACIFISMO 
"Etica e Relacións Internacio
nais: da disuasión nuclear ao 

· desarme unilateral", por Rafael 
Grasa Hernández. 
"O sentido da desobediéncia 
civil", por J~sé Antonió Esté
vez Arauja. 
NACIONALISMOS 
"Nacionalismo e nacipnalis
mos" por Javier Sádaba Garay. 
"Nacionalismo e Violéncia", 
por Pedro !barra Güell 
ECOLOXISMO 
"Cara unha economía ecolóxi
ca", por Joan Martínez Alier. 

. "Ecoloxismo e Ec9loxia", por 
Nicolás Martín Sosa. . 

Os interesados poden diri
xirse á Subdirección de Cur-

. sos Extraordinários da Univer
sidade de Salamanca. Praza 
de San Julíán 2. 37001 SALA
MANCA 

• Concurso de 
Fotografía 

Convocado pala Sociedade 
Cultural "As Croas" de Ponte
deume, convócase un concur
so de Fotografta baixo as se
guintes bases : 
1. - Cada concur¡:;ante , poderá 
apresentar ao sumo tres foto
grafías montadas sobre super
ficie rixida. . 
2.-0 tema será libre . Non se 
adrrutirán fotografías premia
das noutros concursos . · 
3.-Modalidades : branca e pre~ 
to e cór. 

'4.- Formato mínimo 18 por 24 . 
5. - O prazo de apresentación 
remata o 25 de Agosto des te 
ano. As fotografías deberán 
ser apresentadas persoalmen
'te ou enviadas por Correo á 
, Conserxana do Concello de 
Pontedeume As mesmas en
tregaranse en sobre pechado 
bfilXo lema, Nun sobre adxun
to. tarnén pechado, en cuxo 
extenor figurará o mesmo 
lema, irá íncluida a identidade 
de cada concursante: nome e 
apehdos. enderezo postal e te
léfono. 
6 - Estabelécense tres pré
rruos: o 1° de 25.000 ptas., o 
2°de 15 000 ptas. e o 3° de 
10.000 pta. 
7. - As fotografías para este 
concurso exporanse na Casa 
de Cultura de Pontedeume do 
dla 5 ao 17 de Seternbro. 
8. - As fotografías premiadas 
quedarán en poder da ' Socie
dade orgaruzadora do Concur
so 
9 - O fallo do xun sera inapelá
bel. 
10 - A participación no Con
curso unphca a aceitación das 
presentes bases ·o 

AxendA 
~CULTURAL;a, 

NO VOS 
TELÉFONOS 

·REDACIÓN 

433886 
222405 

ADMINISTRACIÓN 
E PUBLICIDADE 

433830· 
433624 

FAX (Provisional) 

-433524 

LIBROS 

Dl'Yk'Jrcbc~ 
......,, ....... l..... -

Seis Wk3e5 evi a~áYYk:i' 
~ <k f0m f'hYk2 -- .......... 

~ 

• O mar do .ce;rne 
Xunto con "Seis meses en al
¡amar" e "Malenconia-de terra 

. fume", conforman o volume de 
versos que Rafael Fernández 
Lorenzo e Xesus Pena Fernán
dez veñen de editar 'en edi
ción de autor e con ilustra
cións de Ramón Trigo. ·versos · 
con centro e eixo no mar. 

• Crónica dunha 
·cidade 

Con -F0tografias do Arquivo 
Pacheco, Raniero Femández. · 
ManuelSendón e Suárez Ca
nal , ven de editarse un libro 
que recolle a história sintética 
de Vigo na travesía do século 
que , ainda ·andamos . Fotos que 
recuperan a memória, moitas 
veces xa desaparecida no de
semolismo do franquismo . 
Textos de Anxel Ilarri, Mª 
Xosé Oueizán e Antón Reixa 
acompañan o material, esplen
didamente reproducido en · bi
tonos . Edita o Concello de 
Vigo . . 

ANUNCIOS DE BALDE 

Precísase 1 ou 2 persoas para 
viaxe económico polos Pai
s~s do Leste no verán. Dispo
mos de coche e tenda. Interesa
dos chamar, arreciar das 11 h . da 
noite, ao (981) 585182. PergUntar 
por Xesus ou Valentin. 

A sociedade ecoloxista ERV A e 
a Asociación para a Defensa 
Ecolóx:ica da Galiza (ADEGA) 
están levando adiante unha ini
ciativa cultural , ecolóx:ica e ·pe
dagóxica consistente na ~ons
trución dun Arboreto Munici
pal que veña a mellorar a situa
ción actual de deg'radacion do 
Parque de Castrelos en V~go . · 

Actualmente estase divulgan
do esta iniciativa entre todo tipo 
de sociedades do concello. Ain
da que se canta xa con adesións 
para este proxecto, topdas aque
tas persoas ou asociac1óns que 

desexen apoiar ou aportar ideas 
para a construción do Arboreto 
Municipal , pregámoslle ·que nos 
escreban a : 
ADEGA-Vigo Apartado 920 
36208 V1GO 

Para incluir info~a
cións na AXENDA cha
me ao teléfono 
(986) 43 38 86 

NOVELA/NARRATIVA 
Catro novelas sentimentais, 
de Ramiro Fon e 

Colección XABARÍN 
·o gran Meaulnes, 
de Ala in-Foumier 
(Traducción de Camino Noia) O misterio do barco perdido, 

de Carlos G. Reigosa 
O tempo dun salaio, 
de Anne Philipe 
(Traducción de Xosé Manuel Beiras) 

CLÁSICOS GALEGOS 
Pe das Burgas, 
de Francisco A. de Nóvoa 
(Edi_c_ión de Valentín Arias 
prólogo de X.L. Méndez Ferrín) 

POESÍA 
Pasa un segredo, 
de Ramiro Fonte 

TEATRO 
Os libros do Centro 
Dramático 
Galega , . 
Xogos de damas, 

· de Anxo R. Ballesteros. 

Serie MITOLOXÍAS 
Reís, deuses e espíritos da 
mitoloxía africana, 
de Jan Knappert 
(Traducción.de M. Monteagudo 
e Gudrun Pestke) 

XERAIS UNIVERSITARIA 
A mentalidade xusticieira 
dos irmandiños, · 
de Carlos Barros 
Gálieia na IJ8 República 
e baixo o franquismo, 
de Bernardo Máiz 

- GUÍAS 
Galicia Enteira 11 
O Ribeiro- Terra de Tríves, Valdeórras 
e O Bolo, · 
de Xosé Luis Laredo Verdejo 

EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA 

EXPOSICIONS 

• José Rodríguez. 

Exposición de óleos deste pin
tor granadino residente en 
Vigo . Na Nova Sala de ExPosi
cións da Caixa Vigo. Até o 19 
de Xullo. · 

. • Elisa Abalo 
Oleos de Elisa Abalo na Nova 
Sála da Caixa Vigo até o 20 de 
Xullo. 

Alúgase piso e chalé amobla
do en Sárria (Lugo) . Vistas pa
norámicas.3 habitacións, salón, 
cociña e . servício. Tempada de 
verán. Interesado_s chamar ao te
léfono (986) 25 39 48. 

Vendo cámara reflex Yashic, 
FX-1. Tfno -(981) 26 24- 87. ·Per
guntar por Luis. 

En Aarau, na Suiza, un colectivo 
de emigrantes estamos á procura 
de dotar á colectividade galega ' 
dunha ampla hemeroteca que in
clua xomais, revistas, semanários, 
boletíns e folletos . Demandarnos 
apoios consistentes en enVios de 
balde de canto material se publi
que na Galiza ou .sobre o país . 

O enderezo é 
Hemeroteca Ghl.ega. -

Scgiebebwerderstr'asse, 53. 
CH-5000 -
Aarau. Suiza:-

AB081. !IBll 
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• Xoan A. Castaño 
Na Sá de Exposicións Terra 
(Praza do Conservatório, 2 Ci
dade Escolar) A Coruña, ten 
aberta unha ezj)osición até o 
15 de Xullo o pintor X.A Cas-

. taño. , \ 

• Pedro Muiño 
Na Gruporzán de A Coruña 
expón o pintor coruñes P. 
Muifio. até o 13 de X-ullo. Rua 
Orzán, 139. 

PUBLICACIONS 

• Boletin Ap1cola 
Xa polo número 26, correspon
dente a este verán; chéganos 
un r:iovo número da publica
ción que edita a Asociación 
Galega de Apicultura (AGA) 
desde xa hai catro anos. Me
llorando na sua fasquia exteI
na. con cuatricom.ias e un coi
dado acabado, o Boletin Apí
cola é coordenado polo xorna
lista Pablo Viz e contén temas 
. específicos da actividade e 
profesión: técnicas, flora meli
fera, productos. usos do mel, 
comercialización, e outros de 
carácter interno da asocia'" 
ción. O. Boletín combina, case 
a partes iguais, tanto gaiego 
como castellano. Os interesa
dos pódense dirixir á AGA. RJ 
Cotaredo 6. Compostela O 

o 

mcinifates, música 
e animación infantil 

Dr. Cadaval, 32-SºD 3<>'202 
' - VIGO 

Telfs. (986) 43 34 24 - 41 35 S4 

SUBSCRÉBASE 
.l. BOBA !IBU. 
PERIOQICO GALEGO SEMANAL 

. CHAME AO TfNO. 
43 36 24 . 

E RECÉBAA NA SUA CA5A 
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. TRES EN RAIA IDEAS. 
O·TEMPO.INESTÁBEl . . . \ . 

EMÍLIO GARRIDO .. o home é. un -animal odiosamente . 
. adaptativó: Non direi nen que está 

ben nen que .está mal. Direi que é 
odioso. Coma esas plantas que saturan as 
entradas das casas burguesas, e· que tan
to ferian, e con razón, as coríviccións de 
Harry Haller,. o Lobo Estepá"rio: Plantas,· co 
seu doce cañdor, co seu aturullo materno, 
mais · tamén, co seu decorado" .hipócrita, 
co seu recuncho de mesquindade banal. 
O. home é un animal adaptativo. Qdioso 
coma as plantas que obsesionaban a Ha
rry Haller; entre outros. 

Porque, se, entre as cualidades deste 
· povoador -do planeta Terra, non figurase, 
por exemplo este pregar-se camaleónico 
ás condicións ambientais, sexan estas as · 
que sexan, agora mesmo 2.000 millóns de 
personas, polo menos, estarian na rua esi
xir:ido o cese -das agresións contra o meio 
natural. E non pas.á. . . ' 

Moi ao contrário, aprendemos a familia- · 
rizarnos coas dificu_ldades. Que _digo: con- . 
vertemo-las· en património da· human.ida
de, en inventário -próprio, en equipaxe e 
bagaxe. Facemos das contrarieda9es co
lectivas un novo marco onde perrn~ríecer 
e manter esta espécie de cola de -cachi- · 
rulo que chamamos vida. E ademais, 
trasmitimos asi· este estado das causas 
·aos nasos tillos, co cal, dentro dalgunhas · 
xeracións, a perda da memória fiábel será 
total. A História desaparecerá e triunfará 
a simultaneidade dos dezaseis ou trintae
seis canles de televisión. 

Quer dicer: antes o verán era ve¡án, o 
inverno, inverno, e entre medio, segundo 
onde se habitase, en ·que rexión ou en que 
hemisfério, pois, as transicións dos equi-

NoM(,D16P (v. -- IAMft?V(Q 
. nóccios. Todo_ cadraba: as botas para 

atravesar os charcos pedían-se en No
vembro, que · era cando os buracos das 
canicas estaban xa a_sulagados pola água,. 
e· xa non se podia xogar. coa terra a non 
ser que mamá chamase ao director xeral 
de Camp para que sacase as manchas de, · 
barro. Antes, tras a infertilidade lúdica do 
inverno, os calendários gardaban . ó miJa
gr.e da primavera co seu refulxir de novas .. 
xogos: flechas, trompos, chavos negros, 
pico e pala, mariquitiñas, e daí até o ve
rán, xa todo era felicidade en ~scenso que 
desembocaba nos baños ·na praia ou r.io 
rio e nas noites atrás das rapazas nos 
busca-busca. En· Novembrb esixíamos-

~... aos nasos pais novas botas, ou chirucas, 
ou zapatos Gorila, o pechábase o ciclo vi
tal. lso ~ra antes: agora aqueles nenas es
tán pensando que o próximó ano non pe
dirán no chollo -á.s vacacións ate Outubro 
en vista de que non hai que se fie do tem-
po. , 

Facemos noso este desaxuste climato
. léxico. Pasa a · converter-se nunha cues

tión.: acid~ntal máis, como se a nosa equi- · 
pa de fútbol desceridese de categoría ou 
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gañase .a Liga; como_ se acadásemos un 
ascenso p·rofisional ou cambiásemos de 
trabal1o; como se atopásemos á muller da 
nosa vida ou hos divorciásemos. E-sei que 

- esaxero, pois, polo momento, a causa non 
pasa dun erro . á hora de pedir as vaca
cións -isto non· me pasa o ano ·que ven
ou nunha máis que infeliz ledícia polo des
censo de turistas o próximo verán- que se 
fodan! · 

Está cambiando o tempo e todos so
mos Gómplices. Quizá por iso 2.000 mi
llóns de almas -o mundo civilizado- non 
saen á rua, non deixan as "fábricas, non 
paran a máquina produtiva, non abando
nan as cidades e entran no ·que o cantor 

. definía como "o estado de felicidade per
manente", que incluiria, .. por suposto, fol
gar a -tutiplén, comer produtos naturais e. 
defecar nas carreteras. O-marco de refe
réncia que deixamos aos que veñan de-

--o-·.-. . 

CALROS SILVAR 

.trás é de que isto non hai quen o cámbie, 
sen consumo e prodüción non se pode vi
ver, e capitalismo e socialismo necesitan 
por igual das centrais ·nucleares. Somos, 
pois, hipocritamente adaptativos. Quere
mos ver que non pasa nada, que o empio
ramento do clima nas últimas décadas é 
unha cuestión ínftmá que se solventa pe
dindo o mes de Outubro para veranear, 
que as inundacións, os furacáns e as chú
vias torrenciais son cousas que pasan 

. porque a construción está moi mal, que a 
desertización é algo que só afecta a xen
tes moi exóticas como as do Sahara ou 
de Castela, que a chúvia ácida non nos 
mallará. 

Sinceramente, gustaría, por mor dalgun 
anaco de dignidac:ie, que dentro ae seis 
ou sete mil anos, se talase daqueles habi
tantes do planeta que pedian vacacións 
en Outubro a pouco de ·entrar na quinta 

· glaciación. Pero non será. O 
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CIÉNCIAS 
OCULTAS 
GUSTAVO LUCA DE TENA 

T alvez o actual director xeral 
do ente público de Rádio Te
levisión Galega fose visitador 

. de carteiras, carpos abertos ou le
vantadoras de paletilla cando . foi da 
sua encarnación denanterior de fun
cionário principal dunha fábrica de 
automóbeis. Talvez confirmase polo 
telégrafo da transmisión de pensa
mento pedidos de bielas e de forros 
de asento estampados en leopardo. 
E digo isto porque non lle sei ben a 
biografía a tan ilustre intelectual or
gánico da direita. 

Se cando estaba de xefe na fábri 
ca de coches o director do ente pú
blico da RlVG se comportaba coma 
un materialista crítico, tamén pode 
ser o caso de que a preséncia que 
lle coñecemos neste novo oficio 
sexa unha segunda vida astral que 
lle permite, con algo de axuda do 
PSOE, facer da pantalla un aquelarre 
e dos transistores unha macumba. 
Polo pronto, arrasou da programa
ción os espácios cuiturais que fo
mentan a venda de libros, explotan 
a inocéncia do público, favorecen 
negócios editoriais millonários e po
ñen en perigo o benestar físico e 
psíquico de cidadáns que lago eren 
en fórmulas espectaculares e mira
gosas. Aos poucos, a RlVG xa ten 
un programa servido por especia
listas na verdade oculta: carteiras, 
bruxos, vedoreiras, sanadores, ufó
logos, sábias, remedieiras, corpos 
abertos e enxeñeiros de espíritos 
descarnados. E agora chégalle o tur
no á lVG, que por fin facilita o aceso 
directo da audiéncia galega a fenó
menós e fontes de poder que lle es
capan ao comun dos mortais. 

Por un espácio disposto en horas 
de máxima audiéncia chéganos a 
notícia de que unha rapaza aponta
da nas listas do paro xuvenil de Ex
tremadura cpñseguiu o ben remune
rado traballó de soldar barras de fe
rro cos dedos perante as cámaras 
da televisión. Ou el seria ao revés, e 
por soldar barras de ferro saiu das 
listas do paro? Estas navidades non 
poden deixar de comovernos pois 
somos un país que, no entanto re-

- média a espiñela ou levanta como 
pode a paletilla, está a ingresar a 
presión nas listas do paro por soldar . 
barras de ferro. O 

VOLVER AO REGO 

S ó Irán, ademáis dos Estados Uni
dos, conta con avións F-14, mer-
cados en tempo!? do Sha. Desde 

aquela todas as publicacións militares vi
ñan decindo que . estaban fóra de uso e 
nunca desde lago se tivera notícia da sua 
actividade. Agora os USA dixeron con
fundir un F-14 cun Airbus A 300, avión · 
comercial dez veces máis grande e ·impo-

. síbel de confundir, máxime desde lago 
para as altas teenoloxias militares coas 
que din contar os norte-:americanos. 

A comparación co dénibo do avión 
surcoreano pola Unión Soviética, sen en
trar. en máis matizacións,· esquece que 
este avión, tamén de vó comercial, en
contrábase a moitas millas da sua rota e 

. sobre o espácio aéreo soviético. Como 
vários meses despois recoñeceron ós 

· . próprios servícios norteamericanos, o 
· avión estaba a s · E obertura dun vó 
de espioñaxe. '\.\'ú \ 4 t/, O 
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