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A 'terra arbora_da', un· ben p~ra todos. 

D Alean 
abandona · 

l!J Alúmina~Alumínio 
m 
m 
D 
D 
m 

A multinacional canadiana Al 
ean, que participa cun 24 por 
cento en ln~spal, empresa pro
prietária de Alúmina-Aluminio, 
anunciou a sua decisión de 
abandoar a empresa Bspañola 
malia que o ano pasado esta 
obtivese, por primeira vez na 
sua histór.ia, uns benefiíios ne
tos de 1 .600 millóns de pese
tas. (Páx. 9) 

-. AP fracasa no seu Tellado: 
ataque ao 
.Governo 

comeza 
a batalla da Bazan 

O Pleno no que o Presidente Moitas veces as palabras non 
Laxe explicou o relevo de ·Ba- adquiren nas nosas mentes o 
rreiro, mália a espectación des- seu cornpleto significac;:lo, até 
pertada, foi algo inútil, mesmo que atopamos unha persoa ou 
eleitoralmente. Era o ~egundo situación na que comprobamos 
intento de CP para provocar un surprendidos que as definicións 
~esgaste no governo despois prévias encaixan como anel ao 
de recompoñer as suas fileiras dedo. Ao· talar con Alfonso Té
coa dimisión provocada de Ba- llado -dirixente da INTG de 
rreiro e voltou fallar. Todo que- Bazán, árbitro de -baloncesto, e 
dou en luceria. (Páx. 5) humorista empedernido- com-

préndese perfeitamente o que .é 
un . "líder" ·carismático. (Páx. 7) · 

-Escaso eco da 
campaña contra 
o galega 
A campaña iniciada por un gru
po de pais coruñeses en contra 
do idioma galega, fundamental
mente do seu uso no ensino, 
non encontrou, semanas des- . 
pois de iniciada, apoio signifi-
cativo algun. -

Os ·fundadores dun colectivo 
que recebe ·o nome de Asocia
ción Gallega para la Libertad de 
Idioma fo1-on respostados até 
agora uhicamente en sentido 
crítico . {Páx. 6) 

CA A 4 MI T-

A CORUÑA RESERVAS TELF. 21 32. 11· 

Pronósticos 
científicos. sobre 

· as Olimpiadas. 
Os científicos do Instituto Na
cional de Educación . Física da 
URSS pronosticaron os resulta
dos dos Xogos Olímpicos de 
Seul como fan desde a Olim
piada de Roma, · conseguindo 
unha efectividade do 90 por 
cento. O doctor Feli Sustov, 
doctor en pedágoxia e subdi
rector do citado instituto, co
menta estes pronósticos. 

' (Páx 13) 
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A-lnicia~iva Qrivada réemRraza á Xunta na defesa do Ratrlmónio Jorestal 

.-;"'"~;:_(!\ . terra arborada, · un · ben" para todos· 
l~~~§!~~s-l~ tendéncia' en' todo_ 6 __ mur:ido á -a. cuidar .o património fo~estal en previsión de· que o précio da madeira 
q~,~gtJ~w ·s9bir_ máis _rápido que o das. reservas de petróleo, a GaliZa carece de política forestal o que supón de feito · 

deixar:tc~9~E?.~} O:~, intereses das_ fábricas de cetulosá e os dos que.procuran rendabil_idades a curto prazo nola fagan ·a nós. 
'"'·~ -·.. "' . ---! . 

Sen se pronunciar por 
critério nengun de 
conservación 'nen de 
poi ítica industrial 111adereíra, 
a Administración favorece a. 
repovoación con espécies 
de crecimento ·rápido e o 
mantenemento da oferta 

· actual, que interesa 
nomeadamente ás. fábricas 
de-. pasta d~ pap~I polo-seu 
précio, o máis baixo ·de· 
Europa. Ao soster unha 
atítude pasiva e non-criar a 
infraestrutura básica que 
poida asegurar a . 
continuidade funcional de 
iniciativas ailladas, coma a 

. de subvencíonar a replanta 
de espécies nobles, o poder-
público permite uri · · 
progresivo estraganiento 
das espéci.es autóctonas do -
bosque climátíco"galego, 
con tendéncía ao -
monocultivo do eucaliptó, 
así como que avance- a · 
privatización de Jeito das 
máís de novecentas mil 
hectáreas de árbores do-
pa~. / 

GUSTÁVO LUCA DE TENA 

adiándos~ unha proposta razo
oada para o património forestal 
até non contar cun inventário de 
espécies e un plan de repoboa
ción como condición prévia para 
calquera actuación pública neste 
campo. Son contínuas as refe
réncias ás calendás en que che
gue o Plan Marco para a Repo
boación Forestal encargado polo 
govemo Albor á ~mpresa consul
tora de Madrid EILA, dacordo 
cunha tendéncla a· delegar deci
sións políticas en oficinas -técni
cas que está a xeneralizarse con 
gran rapidez na administración 
autonómica (ANT 23 de Xuño 
1988). Este documento pretende 
ser aséptico e integrar o volume 
todo de información e as investi
gacións producidas durante es-

?f tes anos sobre a superficie arbo
i:Ii rada e a sua problemática sen se 
~· pronunciar por liña política nen
(3 gunha. En médios relacionados 
LU · coa silvicultura ten causado non 
.fu poucas salpresas a chegada de 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ técn~os mad~eños que acuden 

e · da explotación t6.resta[( ... ) Os reridementos econom1cos 
Nunha sociedade como a gate- das fragas aparecen tamén con--

simplemente a recadar estadísti
cas e dados parciais de quen se 
preocupan desde hai anos polo 
património forestal para despois 

outros médios, non llos podemos 
adiantar agora", dixo a ANT o di-
rector xeral do Forestal. · 

Montes sen proxecto 
No cerne da conservación mello
ra e desenvolvemento do patri
mónio forestal está a cuestión. 
O~ montes particulares, reparti
dos por todo o país e con maior 
preséncia na beiramar da provín
cia da Coruña, producen o 85 
por . cen do volume da madeira 
que se corta anualmente. A su
perficie forestal de propriedade 
privada (incluindo os montes 
particulares e montes veciñais en 
man comun) son o 99 por cen do 
monte arborado. O pequeno ta
maño das explotacións é unha 
das características deste reparto 
que dá ao proprietário médio 4,5 
hectáreas repartidas en vários 
montes. 

ga, marxinal e atrasada no con- · templados na recente Proposi
texto de Eürop·a, o seitor forestal ción de -Lei de lni9iativa Lexislati
ao ·:que se ·ten prestado unha va Popular para a Conservación 
atenci_ón _ secundária e comple- Mellóra e Desenvolvemento do 
me·ntária da, agricultura, comeza Patrir:nónio Forestal. Pero o capí-

Tanto a opinión de párticulares e . · a.t~r xa un ha impo~<'.lnte in<?id_én- _tu,lo da.· produción ;é neste !exto 
institucións pr~ocupadas · pala . c~~ no Rroceso ~fo mdustnahza- so un ~~duo a ~tender ~e par da 
conservación e 0 uso social e · c1on. ~o~pre sahentaF o caracter , -protec1on e o u~.º, ~acial. e non 
ambiental do bosque como a · t~cnol~x1c?-m~nte de av~ngarda c:un senso t~n ut1htano, empresa
dos madereiros, coincide en pe- 1desta 1ndustna d_a made1ra que nal. e_ exclu1nte c_orr:io o que. l~e 
dir da Administración unha políti- ~o~t~asta e<? arca1s~o dalgl..lnhas ~tnbue o carg~ f?~bhco. qs ente-

traballalos nun ordenador e ven
derllos ao governo autonómico. 
"Cada vez que queren saber 
algo, encargan a un consulting 
de fóra, que á sua vez delega a 
busca de dados en meia ducia 
de negros de aquí. Finalmente 
estes inforr:nes tan ben pagados 
non din máis que o que aquí xa 
sabíamos e xa sen moitos os 
caos en que a intermediación só 
servíu para confundir os dados. 
E pior ainda é que o tal informe 
non se ten en canta. A isto chá- . 
maselle malversar os fondos pú
blicos." A outra pedra filosofal 
polí~ que a Xunta está a agardar 
para actuar de cara á superficie 
arborada é o inventário forestal, 
cuxa publicación se anúnda para 
Outubro. "Teñen que compren
der que se estes dados se van a 
dar nunha convocatória pública 
con asistencia da Televisión e 

Os dous mil cincocentos mon
tes en man comun ocupan unha 
superficie que se aproxima ás 
seiscentas mil hectáreas pero 
destas calcúlase que só a meta
de ten algunha clase de arbora
do. Nesta parte do mapa é onde 
se considera que é crítica a ca
réncia de proxectos, directrices e 
médios. Son moitas as Comuni
dades de Monte organizadas 
que están dispostas a participar 
en calquera proxecto pero non 
existe política nengunha de ex
tensión agrária nen poden ,dispar 
de asesoramiento técnico ou liña 
de crédito que lles permita repo
boar ou mellorar a superficie fo
restal. As opinións coinciden en 
sinalar que é dunha necesidade 
grande un gabinete de asesora
mente institucional capaz de fa
cer un proxecto axeitado á reali 
dade particular de cada monte 
veciñal. O governo autónomo 
basco dispón, para unha superfi
cie tipo de cincocentas hestá
reas, de equipas inter-disciplina
res (un silvicultor, un botánico e 
mais un edafólogo) que traballan 
para dar forma concreta a cada 

ca para ese tércio do país ocu- pol1,t1cas ainda. v1x~~tes( ... )_q~e nos da _Prop?s1c10~ <:!e Le1 son os 
pado pala superficie arborada. - ~stan a prod,ucir efe!tos con!ra- de ap~1~r e incentivar a pequena 
Non se. crian novas viveiros ain- nos aos dese~ad~s e non .t~n~n - e m~?iana empr~sa da transfor-
da que a demanda de plar:itóñs l~gar na CEE, !nsp1rada ~a 1rnrna- ~a~10~ da made1ra e recup~rar a 
é permanente e esta situación fa- t1va empres~.nal e ~a ijbercjade mdu~tna do _mobl~- de cahdade 
cilita decididamente 0 camiño as de mercado ._ O Director Xeral ama1s de ar~1trar linas de ax~<:Ja 
espécies de crecimento rápido ~b~ga polo_ fomento d~ste ~ect?r aos as~r~adeir?s para reno~ac~<?n 

. ou ás· que favorecen. os incén-: - ·a vista d~ importante vo.lume, de tec~ol~x1c~ e 1mp.ulsar a cnac1o_n 
dios forestais, como é 0 caso do exportac1on de . made1ra , s~n de_ industrias derivadas da rec1-
eucallpto que renace sen com.:. ~r~nsfor~~r;e da_ cla!a !.enel~nc1a :claxe de papel usado. 
peténcia nos campos arrasados a ~xpans1on das industrias pa~~- As calendas 
polo lume. le1ras ~e cara ªº rn.ellor e ~m<'.llS d PI M 
, , produt1vo mercado de matfeira · o ap arco 

Aa ar~o~es como valor para pasta de Europa Desde a Xunta anterior ven 
econom1co_ 
A falta dt..mha definición política 
para o sector foreq__tal, as reforén
cias sobre os critérios da admi-

<·.-.-.·. 

¡¡¡i:.:;·1::¡¡¡¡:: 
:::::::::::::::::::::::::::: . nistración autonómica, poden 

perseguirse en opinións coma a 
de Ánxel Romero García, direc:.· 
tor xeral do Forestal e do Meio 
Ambiente Natural (subdirector do · 
mesmo departamento no ante
rior Governo) que se retire ás po
tencialidades da produción d~ 
madeira no ·boletín El Campo 
editado polc;i banca privada. "A 
expansión do sector forestal ga- -
lego está determinada pala pro-

,PRIVATIZACIÓN E PATRIMÓNIO PÚBLICO 

. dución dos mont.es p~rticulares 
que cun setenta por · cen da su
perficie _arboradá .dan o noventa 
por cen da madeira" Para o di
rector xeral, os montes '.'están 
apenas dotados de infraestrutu
ra, a sua masa arbórea é. moi de
ficiente, a estrutura da propieda-_ 
de é inadecuada e non se benefi
cian· das técnicas silvícolas máis 
axeita9as". E , c.on todo, é nes
tas te~ras de propriedade privada 
onde as inversións en capital fo
restal resultan máis rendá
beis. "Pero para -que as inver.
sións resulten eficaces, terán 
que ser realizadas en prédios de 
dimensión abondo e poí empre
sarios ! ~ge· 1 --,: , (silvicultores) que 
oferezan : e~, - : . .-. rnarxe de garantía 
na contii1~ .11.g1C.k tia sua empresa 

Haí ·seis mil anos esta terra toda era un 
manto fragoso de carballo~ e cer:queiros. 
Desta rexa catedral de ponlas quedan só 
preparacións m'icroscópiéas de rastros de 
poléñ 'arqveoló.xico écinio "6 que se recadou 
na ·serra de Bu1o e, se ·acaso, a memoria 

· 1exendária dunha cultura . que .impuña a 
quen ousara atentar cont_r~ a fraga o cast~
go límite d~ e)(poñer o seu carpo esnaqu1-
zado a sol e vento, no tronéo dunha árbore. 

:,::::::::::::( ::::::::· ;~1:n~~~~e~g [~~-~~~ge~~~0t~~o q~~b~~~~ 
1!1!!/1!11111J!I! ·~~~~Áfs~~~~e cg;~ªd! dce~~~~~di~~xb'~~~~ 
········"····· tóxico (a fraga) .sobre o que podían agramar 

as actividades· todas xeneradoras da ener
xía precisa para a supe.rvivéncia do grupo, 

- 1 

-;¡j,·¡·-1:[::.::¡ ~~~~~a~~;~~r~ ~º~J¡~~~~~nº~;~sa t~~~~i~ 
~.:.:·;;~;:::(.;:;:= ·; . ~i~~º~ºs:C~~t~~~ ~e¡~v~r~~- ªE~7i~~~~ª d: 

111 · · ~ir:;;~grf::~:~~f ~~~E~~~~.~~};:~;: · 
--r···. meiros que ainda chegaron a coñecer en 

;;1;1 ~~:~i:.~~Ti~~::~'J~~~1:~~i~;Er:~:~~~ 

e toxos. O Castastro de Ensenada (1752) 
cataloga un 90 por cen de montes defores
tados. 

Desde as primeiras repoblacións oe fí
nais do .século XVII deica o ·remate da Dita
. dura, máis de 300.000 hectáreas quedaron 
de novo cubertas por pinus pinaster euca
lipto ou pi(IUS radiata. Entre os efeitos noci
vos da expropiación de montes comunais 
polo estado fascista resultaría unha aliena
ción da povoación tradicionalmente rela
cionada. co monte a pesares da transición 
dramática da paisaxe arbórea. Nesta adul
teración artificial do binómio home-nature
za habería que buscar as causas últimas 
de que o · précio da nasa madeíra sexa o 
máis baixo de Europa e o máís cobizado 

uso social con reserva dun 20 por cen da 
superficie á conservación biolóxica. 

A Leí, realista e axeitada por forza a mul
títude de condicionamentos de dificil evita
ción, está nas antípodas da tendéncia ob
servábel no governo autónomo a ver cada 
pé de árbore en termos de tonelaxe de ma
deira por vender. A sua filosofía esenci~I é 
a función pública dp. superficie forestal ex
propriada a diário polas concesións de 
montes en man comun ás celulosas e pala 
presión de interereses económicos. Reco
ñecendo que o monte· debe ser económi
camente produtivq e que contamos nesta 
altura cunha importante índústria de ase
rrado, a iniciativa privada releva así ao po
der público da atención que lle compría de
mostrar pm un património histórico de re
cuperación posíbel. Ainda que a introdu
ción de espécies nobles e a expropriación 
para uso social de moítos montes nos fixe-

· po'los produtores ge pasta de celulosas 
que preparan co governo autonómico a 
instalación dunha segunda fábrica polo 
procedimento ao sulfato', proibido en todos 

-os países da CEE Unha iniciativa popular 
para conservw e mellorar o patrímónio fo
restal propón correxir a tendéncia ao mo- . · 
noc;;ultivo de espécies de crecim~nto' rápido 
pota diversificación -e a recuperación do 
bosque autóctono. A política forestal debe
rá compatibilizar a proteción, produción ·-e 

, se descer nos marcadores de produción in
dustrial, é ben certo que axudaría a recu,. 
perarmonos un ha riqueza histórica e un · 
ben algo rnáis que material para os anos a 
vir como é a terra arborada que Otero Pe
drayo escollera para pór nome á P,aisaxe 
que tan longa e fondamente amou. O 
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. proxecto. "Son moitas as Comu
nidades de Montes que están es
perando que· facer e moitos G>s 
profisionais dispostos a tráballar; 
pero a governo ·autonómico pa
rece que lle interesase non facer · 
nada cos montes", comenta un 
especialista do centro de Louri- · 
·zán. · 

Outras op1rnons relacionan 
esta caréncia de axudas e pro
xectos para os montes en man 
comnu cos intereses das celulo
sas. "Son cada vez máis os mon
tes consorciados na Galii.a polas 
fábricas de pasta de papel para 

produción de eucalipto. Un mon
te sen proxecto, sen asesora-:
mento ·e .- sen diñeiro. acabará 
plantando espécies de crecirhen
to rápido por encarga dunha ce
lulosa ou dun madereiro" di un 
enxeñeiro forestal. · Esta tendén
cia ªº monocultivo e a conside
rar as posibilidades fqrestais só 
pola sua rendabilidade inmediata . 
é contrária .ás poi íticas que están 
a. ~eguir governos capitalistas qe 
todo mundo que. abstraen e res
peitan a n.ecesidade de conser
var a longo e médio prazo o o 
seu património forestal. · O 

CONSERVACIÓN, 
MELLORA E DESENVOLVIMENTO 
Na auséncia de iniciativa institucional, únha comisión promotora 
na que figuran persoas, asociacións e partidos preocupados 
polo futuro da superfície arbórea, veñen de apresentar á mesa 
do Parlamento unha Proposición de Lei de Iniciativa Lexislativa 
Popular para a Conservación Millora e Desenvolvemento do Pa
trimónio Forestal. "Apesar da importáncia da superfície do mon
te, os 2/3 do território, non existe política forestal clara de xeito 
que os aspectos produtivos do monte poidan ser compatíbeis 
coa conservación dos bosques autóctonos históricamente de
gradados e cada día máis disminuidos en relación ás arbores de 
crecí mento rápido", indícase na exposición de motivos. 

A Lei aposta pola diversificación industrial do seitor transfor
mador derivado do bosque como via para compatibilizar o futuro 
do monte e o desenvolvemento da indústria privada. No que se 
retire á propriedade, propón criar a figura xurídica do monte en 
man comun de veciños tutelado polo Governo galego a a inter
vención da. administración forestal nos montes de propriedade 
privada. 

Os poderes públicos garantirán que a política forestal estará 
orientada a compatibilizar as tres funcións básicas de proteción, 
produción e uso social; contempla como prioridade o incremento 
do património e dirixe a acción institucional á conservación e 
recuperación das espécies autóctonas. Entre as medidas a to
mar con carácter urxente para estes fins está a dotación de pre
suposto para que no prazo másimo de dez anos contemos cun 
património público forestal non inferior ao 17 por cen da superfi
cie do pais. O património público forestal será de uso social. Os 
plans de repoboación , con diversidade de espécies como factor 
determiñante, dirixiranse a que un mínimo do 20 por cen da su
perficie se destine a conservación biolóxica de espécies autócto
nas, un 5 por cen a reserva biolóxica vexetal. Como aspectos da 
política industrial poden salientarse os apoios á pequena é me
diana empresa de transformación da madeira, as liñas de axuda 
e o impulso de indústrias derivadas da reciclaxe do papel. 

En senllas disposicións adicionais, a Lei non autorizará a insta
lación de indústrias da transformación da madeira se tal instala
ción conculca o disposto na própria Lei e modificará os consór
cios ou convénios mantidos na actualidade entre a administra
ción forestal e as comunidades veciñais en novas convénios que 
recollan o espírito da Lei. O 

.1 '..,, 
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DELMI ÁLVAREZ/ARQUIVO 

AMPLIAR A SUPERFÍCIE DE USO PÚBLICO FORESTAL:· 
_ UNHA NECESIDADE-- URXENTE 

Un dos aspectos destacábeis da propo
sición de lei de iniciativa lexislativa popu
lar, apresentada recentemente no Parla
mento, para a conservación, mellara e 
desenvolvimento do património forestal 
galega, é o que se retire ao aumento da 
superficie de uso público e disfrute so
cial, hoxe insuficiente, e totalmente ne
cesária para garantir no futuro a conser
vaciuón biolóxica das masas forestais 
autóctonas. 

Xa nas Xornadas Técnicas sobre os ln
céndios forestais, organizadas polo Par
lamento galego no ano 1987 (sen carác
ter executivo posterior) incidíase na ne
cesidade de aumentar a superficie de 
dominio público até o 15 por cento da 
extensión forestal, tratando asi de adap-· 
tarse á média dos países europeus. Ac
tualmente na nGsa proposta de iniciativa 
popular preténdese que no prazo de dez 
anos o Governo autónomo destine, 
como mínimo, 320.000 Has. para a con
servación e disfrute social, cifra ·que re
presentaría o 1 7 por cento do total da 
superfície ·forestal. · 

A aprobación desta lei no Parlamento 
implicaría a necesidade de compra ou 
permuta da superficie necesária até che
gar ás 320.000 Has. ao tempo que impli
caría que tal extensión estivese consti
tuida ineludibelmente por especies au
tóctonas, do bosque climático galega, 

RAMÓN VARELA 

coa finalidade da conservación biolóxi
ca, e abertos ao uso e disfrute social. 

Esta .Cifra non resulta nada esaxerada 
se ternos en canta que na Galiza hai 
hoxe perto de 800.000 Has. de superfi
cie forestal desarborada, en boa parte 
semi-abandonada, e portanto de fácil 
paso da propriedade privada á pública. 
Ao mesmo tempo non podemos esque
cer que no Estado español hai perto de 
200.000 Has. tan só en Parques nacio
nais, sen c;:ontar parques naturais, espá
cios protexidos, etc ... mentres que a Ga-
l iza non ten declarado· nengun Parque 
nacional; a Xunta nen puxo interese en . 
estudar a viabilidade de declarar deter
minadas áreai do país. Mesmo Port1,.1gal, 
a·o pé da fronteira galega limitando con 
Ourense, ten un Parque Nacional, o de 
Peneda-Geres, de 70.000 Has. criado xa 
no ano 1971; indubidablemente o .retraso · 
da Galiza neste tema é manifesto e la
mentábel e non serve ·pór como descul
pa a existéncia de propriedade privada 
incrustada na social, ppis incluso -
como acorre en Portugal- poden che
gar a se compatibilizar os intereses pri
vados e públicos· na mesma área de Par-
que de uso social. · 

Áreas de grande interese éColóxico, 
como Os Aneares oú O Courel, en per
manente aban_dono por parte da Admi
nistración, están a sofrer dia a ·dia m~i
randes atentados (talas abusivas de es-

./ 

pec1es protexidas, incéndios, abertura 
inadecuada de pistas, caza, ... ), encon
trarian adecuada respQ_sta ás suas nece
sidades no marco da Leí de Iniciativa po
pular, e aquelas áreas que hai quince- ou_ 
vinte anos eran auténticos laboratórios . 
para o estudo do meio ambiente, pasto 
hoxe de múltiples e variadas agresións 
por mor da· pasividade oficial, terian 
un ha . abrigada rexeneración na medida 
do posíbel ~ntes de ·o proceso continuar 
e se voltar irreversíbel. 

-/l.. XUNTA NON PUXO . 
INTERESE EN DECLARAR. 
DETERMINADAS ÁREAS 

COMO PARQUE 
·NACIONAL 

Ademais contémplase na lei a posibili
dade . de que aproximadamente 16.000 
Has. estéxan destinadas a Re.Serva Bio
lóxica Integral, quer dicer, o_5 por cento 
da superfície forestal destinada a fins de 
conservación coa finalidade de estudar 
científicamente os - ciclos . da matéria e 
enerxía: na natureza e o desenvolvimento 
dos seres vivos no seu meio natural sen 
interferén~ia humaná, seguindo as reco
mendacións do Consello da Europa, da 
FAO e doutras organizacións e organjs-

. mos internacionais. 

. _ Aparte do Governo galego, protago
nista na adquisición e xestión do 17 por 
cento da superficie fore·stal, os concellos 
teñen aqui un papel activo, xa que a 
Consellaria de Agricultura, pola sua con
ta ou a- meio de convénios específicos 
cos concellos, terán que arbitrar fórmu
las crediticias dirixidas a posibilitar a ad
quisición de superficie de montes, sem
pre e cando teña un especial interese 
ecolóxico, cultural ou recriativo para a 
comunidade. 

Se até agora os Coricellos coas suas 
limitacións de meios económicos non 
_podían enfrentarse á · ádq.uisición de de.:. 
terminac;jas áreas para uso público, ago
ra abriríase a porta para que zonas de
terminadas dos seus conceflos de intere
se lqcal ,e xeral, pasen a ser de disfrute 
de todos os cidadáns en xeral. 

En resumo, que co incremento do pa
trimómio forestal galego de titularidade 
pública preténdese en dez anos acadar 
a média doutros países:europeus que te~ 
ñen características foresta.is análogas ás 

· potenci~is galegas, conservar e recupe
rar as espécies arbóreás autóctonas e 
co·mpatibilizar as tres funcións básicas 
do rnonte que son a protección, produ
ción e uso social tanto a curto como a 
longo. prazo. o 
Ramón Varela é biólogo. presidente de ADEGA e un 
dos asinantes da Proposición de Lei de Iniciativa Po-
pular sobre o Património Forestal. · 
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Un ·nava. cu-rsO ! " 

tempos mellares -para 

A NORMALIZACION LINGÜÍSTICA 

A libe1dade lingüística é un dereito constitucional vincu-· 
lodo ó principio do pluralismo político e social e ó do autono
mía dos nacion<?lidodes que integran o noción españolo. 

As notos que caracterizan o cooficialidode son: 
• A utilización dunha ou doutra lingua por ca/quera dos 

poderes público$, e dos cidod6ns. 
A posibilidode de empregar só imha delas queda con
·dicionada nas relaciónS"Cos particulares, polos dereiios 
individuais que a Constitución e·o Estatuto de Autono-
mía /les atribúe. ~ · 

: Golicio é unho nocionolidode histórico, constituído en Co- • A administración e o persoal ó seu servicio non pode 
munidode Autónomo, que formo porte do Estado Español e que alegar descoñecemento de ca/quera das dúos linguas 
o través dosJ.nstitucións democráticos e do seu outogoberno · oliciais no seu territorio. · 
osumiu como torefo principal, entre outros, o defensa do süo · · • Os profesor.es non se poden negar o cumpri-lo orde-
identidode. · · _ . · nodo en ·conto á importición de determinadas asigna-

. . . . . furos en gollffJO, por seren funcionarios ó servicio do 
O galega é o lmgua propio· de Galicio e a súa conservo- odministracióri' edueativa, e polo mesmo non poden 

ción como signo de identidade do noso pobo constitúe unho invoco-los seus deréifo's individuois. 
tarefa social e político do normalización lingüístico. A redis- . . . . ' , 
tribución do poder lingüístico ata ~onsegui-lo · equihbrio coa . A obrigotoriedode do. ens1~0 en cost.elon non s~ pode en-
outra linguo oficial intereso ós ,folantes presentes ·e futuros, !e~der como que es~ abrigo.sexo exclu1.nte ,do ens1~~nza no 
ó conxunto dos cidodáns do Estado e da humonidode en xe- 1d1omo galega. A le1 Orgánico do Dere1to ? Educoe1?n. do 3 
rol como un patrimonio cultural q e d b ( de xullo de 1985, contemplo como un dos fms do ochv1dode 
pr~texer. . · u se e e respe or e . educativo o forn:oción ~o respeto ó plurolidade lingüístico e 

· cultural de Espono. 
O goberno golego é competénte poro-dictar normas en 

materia de normalización lingüístico. segundo o Constitución 
Españolo e o Estatuto de Autonomía de Golicia. 

· A administración educativo. cumprindo o mondoto .porJo
mentorio contido na lei 3/1983, do 15 de xuño, de Norma
lización lingüística, ten o abrigo e a· responsobilidode de 
proporci?nor.ó soci.e<lode galega os medios n~cesarios poro 
que os c1dodans po1don facer efectivo o seu dereito de coñe-
cer. e de uso-lo galega. . · · 

É unho lingue románico, fálose en todo Golicio e nos zo
nas máis occidentciis de Asturias, León e Zamora, así como en 
cerios núcleos urbanos pertencentes·o países sudomerfconos. 

1 .. éOOFIÓALIDADE .1 

. : ~uere dicir que os dúos linguas, golego e castelán, son 
of1001s en todo o Comunidode Autónomo e p,olo mesmo non se 
pod,e_1>0ster~ar o'tiing~nha dos dúos. O principio de igualdode 
xund1co de embolas duos lingues oficjois permite equiporor, en 
canto o dere1tos e d.eberes dos cidodáns os dúos linguas. 

[ O GALEGO NO ENSINO 1 

En Preescolar e.Ciclo Inicial de Educación Xerol Bósico o 
profesórempregaró a linguo materno predOminonte entre os 
alumn9s. Nos Ciclos Medio e Superior importirose en golego, 
olomenos, o área de Ciencias Sociois.. O consello escolar po
deró propoñer outros áre(!S ou materias odemois ~o éitodo. 

Nos niveis de Bochorelato, Curso de Orientación Univer
sitario e Formación Profesional , os alumnos reéibirón o ensino 
en galega, alomenos, de dúos disciplinas das contemplados 
no artigo oitovo do_,orde do 1 de marzo de 1988. 

A regulación do' uso do galega nas actuocións adminis
trativos. non exclúe o emprego do costelán nin vulnero o de
reito dos cidodáns o usolo, tonto activo como pasivamente, 
rios súas relocións administrativas cos centros docentes e cos 
órganos do administración educativo do Comunidode 
Autónomo. 

Os profesores teñen o abrigo de usar activo e pasivamente 
o galega noquelos asignaturas que estó establecido que se 

importan no devandito linguo. · 
I • 

No caso en que un alumno de recente incorporacióri ó terri
torio galega alegue descoñecemento do idioma~ os profesóres 
adoptarán as medidos oportunas co f¡n de que o lingue non cons: 
titúo obstáculo poro focer efectivo o seu dereifo á educación. 

EXENCÍÓN DA ASIGNATURA DE 
LINGUA E LITERATURA GALEGA 

T eñen dereito ó dispenso do estudio obrigotorio desto asig
natura oqueles alumnos que temporalmente residan en Gal i
cia, e que non cursen sen interrupción os seus estudios . 

As dispensas son concedidos polo Dirección Xerol de Pv
lítico Lingüística da Consellerío de Educación e Ordenación Uni
versitaria. A solicitude présentarose peronte o Dirección do 
centro educativo, subscrita polo poi , titor, ou persoo encarga
do, se o alumno é menor de idade, no tempo que medie entre 
o doto inicial do prozo de matriculación do alumno e o décimo 
día seguinte ó comezo do curso escolar. 

Se o alumno procede de fóro do Comunidode Aulón~mo 
e se incorporo iniciado o curso, o prozo será de quince días 
a contar desd\! o do incorporación ó novo centro. 

Débese aporta-lo seguint€ documentación: 

• Certificación do concello, acreditativa da data de incor
poración do alumno como residente en Golicia. 

• Fotocopia se/oda polo centro docente, do expediente 
académico do alumno. ' 

• Informe do Dirección do centra sobre se procede o 
concesión. 

Os alumnos terien dereito o un máximo de dúos dispen
sas c~n~ecutivas , tendo que ser solicitados poro codo curso 
ocodem1co. Como.medio de integración lingüístico teñen abriga 
de asistir ós clases, pois o incumprimento neste punto pode 
revoco-lo dispensa e o obrigatoriedode de examinarse do asig-
natura no curso no que se otope, . 

.Nos probos de aptitude poro o acceso ós Facultades, 
.Escalas T ecoicos Superiores e Colexios Universitarios de Ge li
cio, quedarán exentos de acredito-lo coñecemento do lingue 
Galega: · 

o) Os ~lumnos que. non cursasen integramente' os tres cur
sos de Sachare/ato e o Curso de Orientación Universi
taria en centros docentes de Galicia, tonto públicos co-
mo privado$. · 

, b) Os que, por exención; no~ losen calificados en linguo 
Galega nalgún dos cursos, tanto no Bochare/ato como 
no Curso de Orientación Universitaria . 

CONSELLER{A DE EDUCACIÓN E 
ORDENACION UNIVERSITARIA· 

.. Dir~cción Xeral d.e. Política 
;;Jin9üisticq i· - _¡ . , . ., , . · · 

.. to~ 

'·'' '). f -- •.• 

, .. 

NORMATIVA 

Poro que unho comunidade lingüístico poida hislir e mon
terse como linguo vivo , ten que establecer unhos regros orto· 
gráficas e morfolóxicos que deben ser observados por convir 
ó interés xarol deso comunidode con aspiración de defender 
e perpetúa-lo súa lingue . 

A normativa obrigotorio no ensino en fódolos centros do 
Comunidade Autónomo de Golicio está confemplodo no 
Decreto 17311982, do 17 de novembro. estendéndose o seu em
prego o tódolos áreas e actividades, así como ós libros e mo· 
!erial didáctico. 

A norma básico poro o un1dode orlogróf1co e morfolóx 1ca 
do Llnguo Galega foi aprobado polo Real Academia Galega 
e o Instituto do Linguo Galega, en sesión conxunta celebrado 
o dío 3 de xullo de 1982. 

Nos cuesfións relativos á normativo; actualización do uso 
correcto da Lingua Galega, o criterio de outoridode correspón
delle ó Real Academia Galega. 

INFORMACIÓN 

Poro colquero tipo de informac ión relocicnodo co ensino 
do golego pódense dirixir ós Serv icios de Normalización Lin
gü ística das Delegocións Provinciais do Consellerio de Educo· 
ción e Ordenación Universitar io . en : 

A CORUÑA , . 
Rúo Salvador de Modoriogo. Edil. Serv. Múlti, Telf. 28 10 22 
PONTEVEDRA , . 
Rúa Montero Ríos . Tell . 85 76 54 ' 

OURENSE , 
Rúd'Concejo. 13-7.0 pi. Tell . 24 41 61 
LUGO , 
Ruo Armando Durán. Telf. 22 19 00 
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PARLAMENTO pNG-PGN 

A bomba contra González Laxe é oe luceria -Cando se. materialice a-fusión 

AP fallou no ·. seu acoso á Xunta : O P'NG levará tamén 
o nome ._ de Partido· Galeguista 

O Pleno no que o Presidente 
Laxe explicou o relevo de 
Barreiro, mália a 
espectación despertada, foi 
algo inútil, mesmo 
eleitoralmente. Era o 
segundo intento de CP para 
provocar un desgaste no 
governo despois de 
recompoñer as su-as fileiras 
coa dimisión provocada de 
Barreiro e voltou fallar. Todo 
quedou en luceria. 

Era martes e trece no Parlamen
to de Fonseca. Había morbo e 
inusitada espectación tanto nos 
escanos como nas tertúlias polí
ticas. Pero non pasou nada, to
dos tocaban madeira, e, por non 
pasar, sequer "pasou o que pa
sou", de cando o intento de gol
pe de man contra Fernández Al
bor. Esta vez mudaran as tornas 
e eran os de Coalición Popular 
os que querían demostrar a crise 
que sumiu á Xunta coa dimisión 
de X. L. Barreiro, quen escoitu 
todo con mirada de boi marelo 
desde o seu escano, póndose 
bermello algunhas veces e ou
tras deixando asomar un rictus 
de complacéncia.I O Presiden
te Laxe na sua comparecéncia 
intentou demostrar en só oito mi
nutos que non existirá crise al
gunha máis que "nos papeis de 
AP". Argumento u que non houbo 
variación nos princípios progra
máticos nen nos obxectivos, e 
que todo o acontecido foi debido 
a unha causa esóxena ao próprio 
gabinete e á que non se pode 
calificar de política. Afanouse ta
mén en querer deixar a sensa
ción de que el controla plena
mente o governo ao explicar a 
"solución do reaxuste", algo 
máis difici l de demostrar. 

A millar axuda teriaa en X. M. 
Be iras que, ao final mandou a V. 
Portomeñe e a C. Nogueira aos 
manuais de política para que 
"aprendan ao que se lle chama 
crises", explicou a situación 
como algo irrelevante como feito 
político, desencadeado, dixo, 
por unha "bomba de reloxeria" 
posta por AP, a quen lle criticou 

,o querer sabotear por atrás as 
institucións autonómicas porque, 
"secadra nin sequer están intere
sados en que haxa un mínimo 
governo autonómico". 

Afirmou tamén que non existiu 
nengunha liorta polo espácio de 
centro dereita. senón ·entre unha 
forza estatal e outra galega, ao 
tempo que lamentou . que a cá: 
mara gastase o tempo nestas 
menudencias cando hai proble
mas moito máis graves que afec
tan a Galiza, para concluir logo 
que se se tala de crises hai que 
referirse a crises conxénita das 
institucións, ao tempo que mani- · 
testaba que é o BNG quen leva 
a dirección sociopolíticá de Gali
za. 

Dos grupos que apoian a Xun
ta, G. Laxe tivo poucé;:l axuda. O 
PNG foi tremendamente expresi
vo: non dixo nada. Antonio Oli
ves quedouse no escano. S. 
Castiñeiras de. CG, afirmou que 
1'· · ;.-·,o que ocurreu é que alguén · 
lj~1P provocar a Crise no naciO'.'" 
nallsmo galegd. apartando a X.L. · 
Barreiro : Garro Valmaior, do 

· ,- Na próxima semana pode qué
c;:lar xa concretada a fusión entre 
o Partido Galeguista e o Partido 
Nacionalista Galega. O PNG 
apresentará unha nova proposta 
ao PG na que se acepiá, como 
estes pedían, que o partido leve 
tamén o nome de Partido Gale
guista .. Polo demais o que se dis
cutirá é a preséncia nos órganos 

nengun xeito, segundo António 
Olives, é "un novo congreso pois 
as liñas do PNG están completa- 
mente marcadas é nelas tamén 
coinciden no PG". 
· Ainda asi pode haber algun 
histórico do PG, . que por máis 
que vexa con bos ollos esta fü
sión , rion se integrará no partido 
de G. Mariñas. O que máis preo
cupan a persoas como Ramón 
Martinez López ou Manoel Beiras 
é sobre todo a recuperación dos 
arquivos do vello Partido Gale
guista, asi como todas as suas 
pertenéncias que foro.n parar a 
-Coalición Galega. Co nome non 
hai problema pois· xa pertence 
agora ao PNG. O 

PSOE, como sempre, equivo
couse e arremeteu contra Camilo 
Nogueira e trouxo a colación fei
tos que non debia mentar el, 
como --o Casan, Alúmina etc. , 
dardos empregados pala oposi
ción. 

Facer unha crise 
Vázquez Portomeñe, portavoz de 
CP, subiu ao estrado disposto a 
demostrar que si existiu unha 
verdadeira crise. Foi claro, ainda 
case sen querer: xa advertiran 
aos socialistas que denunciarían 
a X.L. Barreiro no caso de que 
trunfase a ·moción de censura; 
polo que ten bastante senso a 
pergunta feíta por S. Castiñeiras 
de se estaría procesado X.L. Ba
rreiro de seguir en AP. 

O poi ítico de Chantada, tras
pasado a Pontevedra por mor 
das liortas intestinas en AP , em
pregou a socarronería, a insinua
ción, para dicer o que afi rmaba 
non ia dlcer e aproveitar a situa
ción present ida e traballada da 
dimisión de X.L. Barreiro de quen 
remarcou a sua culpabilidade. 

A crise política non pudo de
mostrala, o que si deixou expos
to permenorizadamente foi a ati
tude vacilante do Presidente 
Laxe, os seus cámbios.a respeito 
da postura do seu vicepresidente 
e a falta de coesión no seu gabi-

; 

neta -Eólo detnais, . unha boa 
pe~a ofatória. Foi o único or.ador, 
con ·x :M. Beiras, que non abo
rreu á concurréncia,· e foi p~eci- · 
samen.te entre estes dous depu-· 
tados que se -criaron momentos 
de tirantez ao afirmar Portomeñe 
que a postura do deputado do 
BNG se debia á amistade. dé Bei
ras qp anterior vicepresidente, 
forma comun de simplificar unha 
postura política, a do BNG, can
do o prisma céntrafista . polp ·q!Je 
ollan, non lles permite compren
der unha posición coerente: 

·camilo Nogueira tamén falou 
de "crises'', pero cunha pequena 
diferéncia ao afirmar que "esta
mos nunha crise política" do que 
o epis.ódio da dimisión seria só 
unha mostra máis da situación 
de "rexéncia transitória" , pasan
do a· enumerar, máis unha vez, a 
situación catastrófica que está a 
vivir a nosa nación , denu'nciando 
tamén que o que SS' intenta é de
sacreditar ao governo autonómi
co. 

Era martes e trece, os traballa
dores de Heerema pechaáanse 
nun buque en' Vilagarcia, a poli-· 
. cia cargaba contundentemente 
sen lograr desaloxalos. No Parla
mento contábanse · histót ias e
nos caf~tins permanecía o mor
bo. o 

A.EYRÉ 

VACACIÓNS, GALEGO E MONARQUIA . 
Van como van .e, logo, pasa o que pasa:. Gastan -cartas anuncian- · 
do que se veranee en Galiza e-eles marchan fóra ... ·e, cando 
veñen, veñen como veñen: chapurreando en bilingüismo, é dicer, 
unha verba en galego e outra en español : Non, Laxe non debería 
.ir a Mallorca, nen ~arra a Andalucía, nen dt~i xarlle corr:iprar unha 
roulotte-aufo, merm as non demostren que nu n esquecerán o ga
lega. Hai que deixalos sen :·recreo, na clase, até que aprendan a 
lección de memória porque, en verdade, un non ten aseguraao 
os ouvidos para soportar estes atentad9s lingüísticos. Deberan 
treinar máis, ou ir a clase co Conselleiro de Educación. " · 

E ter sentidiño. á hora de talar. Camilo Nogueira gosta moito 
de usar símiles monárquicos. Se batizou a Fernandez Albor 
como Reina~adre, agora vai e chámalle a G. La~e "Presidente 
Infante en minoria de idade política;', polo que sofrerhos unha 
"rexénci_a transitória". E vai Carro, outravolta Carro, ·queréndolle 
botar en cara a sua queréncia monarquía espetándolie: "esqué-.. 
zase de réximes caducos que. xa pasaron a sua etapa". Sub
conscente?. - o 

. de direción dos militantes proce
dentes do PG, ainda que parece 
que non van existir moitos. pro
blemas neste senso ao estar dis
postos no PNG a integrar a diri-

. xentes no PG como respoñsá
beis de algunhas comisións par
t idárias. 

O que sí non .vai realizarse, de 
1 ( 

REUNION DA CONSEO . 

X.osé ~!lml.el Be.iras poneht~ .. na .CONSEO XURXQ ·s. LOBA TO/ ARQUIVO 

case rematado o borrador 
da D0claraci6-n ·de ·bireitOs 
Col·ectivOs-- dos Povo·s 
A Segredaria Internacional da mén declinase facerse · carre~o · 
Conferencia de Nacións sen Es- dela. 
tado da Éuropa Ocddental_ Nesta última reunión G BNG, 
(CONSEO) reuniuse durante o en vista _da sit1,..1ación Qriada e de 
pasado fin de semana na Catalu- que a asamblea podía pospoñer-
ña tendo como ponto máis im- se moito, ·dixo que estudaria 

· portante da orde do· dia o exá- níáis unha ·vez a posibilidade de 
- men do borrador do proxecto dá . ser a organizadóra, fixando 
Declaración Universal de Direitos como posíbel data a primavera 
Cole.c:tivos dos Povos qüe 'que- do 1989, para' que tivese lugar · 
dar.á totalmente rematado, para -· -antes das eleicións ao Parlamen-
ser debatido e aprobado . na 11 'to·Europeu. . 
Asambrea:· da CONSEO, ria· próxi- Herri Batasuna opúxo~e re-
ma reunión_ do Segredáriado In- dondamente . a esta proposta, 

_ternacional. apoiando que se celebrase en 
Este. documento significa cua- Cerdeña auspiciada pofo partido. 

sardo que ostenta o gvberno -au
litativamente un paso alén do 
marcado por acÓrdos internacio- tonómico e ' que .' perteñece á 
nais como a Carta de Brest ou a Alianza Libre- Eumpea (nas que 

está entre outros o· PNG), polo 
·mesma declaración de Alxer que~ que pediría antes a entrada na 
tora promovida por Enzo Basso. Conseo. Esta posición foi tamén . 
Os ponentes deste importante ·apoiada polos corsos e, ao non 
documento, que marcará un fito ha_ber acordo, posp(l~ose a deci
nos lratadqs sobre a relación en- · sión até 0 pró.ximo,segredariado . 
tre ·os povos, son X. M. · Beiras, . Voltaron taméh esta vez a pe-
Aurelí Arge~ i_ e Jan Chanq. · dir a entrada na CON SEO os as-

Nesta reunión estudouse ta- · . turianos, apoiados agora por HB 
mé·n ao· lugar é a data de cele·- e q_s corsos. O BNG negouse a 
bración da 11 Asamblea. N·un ·pri- lst~ inclusión alegando que non -
meiro momento propuxéraselle se daban as condicións mínimas 
ao BNG que fose esta or:ganiza- · para· homologar ·_a Astúrias coas 
ción· a anfitriona . fixahdo a ~data outras nacións sen eSfado euro-
par;i fins ·do-1-988 .. O BNG decli- peas, · alnda qüe s1. manifestou 

- .nou. a iq~itacion , comprometén- _ .estar disposto a apoiar ao movi
dose a 'Crida catalan·a "a ser; .ou- . mento nacionaliaj~"astur e a que 
travolta, a q<Je .. correse · .. cóa· ·13ua e~~i'!er~n como.'.::bb.servad.ores na 
organización, ainda que logo ta- organización. · O 
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A NORMALIZACIÓN DO_ IDIOMA 

Patrocinada -por un grupo de pais co~~eses. . . 

A cam·paña contra o galega non encontra ·eco 
A campaña iniéiada por un 
grupo de pais ·coruñeses . 
en contra do idioma galego, 
fundamentalmente. do seu , 
uso no ensrno, non 
.entontrou, semanas 
despois de iniciada, apoio 

significativo algun. Os 
fundadores dun -colectivo 
que recebe o nome de 
Asociación Gallega para la · 
Libertad de Idioma foron 
_ respostados até agora 
·.unicamente en sentido 

crítico por persoas e 
en ti.da des que des.de hai 

seguido o texto íntegro e 

anos se veñen 
pronunciando en favor-da 
colocación do ga·lego nun 
lugar normal na nasa 
soc_iedade. Oferecemos, de . 

' traducido ao gqlego do 
maoifesto feito _público por 

.AGLI, asi como a resposta, 
· - tamén integra, elaborada 

pala sección cdruñesa da 
Mesa pala Normali_zación 

.- . ·A ·MESA POLA NORMALIZACIÓN RESPOSTA Á AGLI 
En relación coa· constitución 
nesta nasa cidade · dunha orga- · 
nización cuxos supostos fins 
consisten na defensa da chama
da "liberdade de idioma"' e o re-

, , >«eitamento dunha presunta "im
posición dé;! língua galega" para 
evitar unha "guerra lingüística" e 
que tan ampla cobertura infor
m·ativa t'ivo, a Mesa Pala Norma"'" 
lización Lingüística declara pe
rante a opinión pública coruñe-
sa: -
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Como é. óbvio e sabido a lín
gua própria da Galiza é o galego 
-asi o recoñece o artículo 5°-1 
do presente Estatuto de Auto
nomia aprobado en referendo. 
Pésie a isto, debido á imposi
ción desde o -poder do castellg
no e á marxinación do galega 
durante longos séculas, o gale
ga e o castellano conviven hoxe 
en día numha situación ·de digló
sia. Esta situación · diferéncia-se 
do bilingüísmo en que non hai 
duas comunidades nacionais d.i-_ 
semenllantes nun mesmo país;: 
senón que nunha mesma comu
nidadé éoexisten duas línguas 
cada unha cu.n úso espec_ializa
dó. Un ha · 1íngua oominante re
serva-se á administración, xusti
za, ensino, etc., mentres a lín
gua dominada relega-'se a un 
uso· coloquial. Esta situación ca
racteriza-se pola sua inestabili- . 
dade, pois se a língua dominada 
non é normalizada tende a de
saparecer. Cabe pergun'tarse-se · 

:::::> 
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. en que qúedaria o que esa orga
- ·nización chamada A.G.LI. d¡;i

nomina "Liberdáde dé idioma" 
· se .o . galego desaparece. Onde 

escoller? O único modo de évi- : 
· tar a desaparición do galego, 
línglia que a A.G.L.I. asegura . 
amar, é- normalizar o seu uso. 
No - caso contrário privaria-se 

·aos nenas e nenas ·galegas da 
liberdade de atopareh-se. nunha 
sociedade normal sen imposi
cións de lonxana orixe histórica. 
Mais, como se normal.iza? A Ofi
cina Internacional de Educación, 
tan 'vinculada a organismos de~ 
pendentes da O.N.U. como a 
U.N.E.S.C.O., é ben clara: só é 
posíbel . mediante a "discrimina
·ci0n positiva", - único modo" .de 
.evitar a discriminación real hoxe 
existente . é proibida expresa
mente no artículQ 5º-4 c;fo-Esta
tuto · de Autonomía. 

Este esforzo: normalizadc:>r. re- -
- quer moi primordialmente a ga- -

leguización progresiva d.o ensi- _ 
. no, campo que·a-Mesa conside

ra como eixo da sua actuación, 
e para . o .que ten estabelecido 
un programa grad,ual de norn:ia
lización lingüística, cuxo _primei- . 
ro paso é a intr .. odución do gale
ga nun '. 25%. aas '- é!~ignaturas, 
.ist.o é,- deixa-se. o 75%,en caste-

É precisamente· tras a publica- _ 
ción désta arde cando o grupo 

· de persoas asociadas na 
A.G.L.I. comeza a sua defensa 

·da "liberdade de idioma" : que, 
curiosamente, consiste ·en com
bater as escasas medidas toma
das para garanti-la.-Caberia per
guntar a estas persoas por que 
non protestaban contra o ensino 
100% en castellano oficializado 
con anterioridáde á célebre ordé 
da Consellqria de Educación, 
por que claman contra os pe
quenos. casos de galeguiza.ción 

·de cartaces g-aleguizadores e 
non contra _que, por exemplo, 
máis do 95% dos meios infor
. mativos sexan en ,castellano, 
onde estaban· eles defendendo 
a · "liberdade de idioma hai uns 
anos, etC" . Porén a nosa inten-

ción é non encontrar polémicas. 
Simplesmente faéemos-líe unha 
serea invitación á reflexión mo
ral: podemos coritinuar a obra 
franqaista de destrución do ga
lega disfarzando-a de belas pa-

. labras? podemos privar ás xera- · 
. cións futuras da sua· própria lín

gua, o seú próprio ser? Somos 
donos dp_s nasos fíllos ou país 
de persoas . con cerebro pró
prio? Se de verdade queren im
pedir unha g_uerra lingüí~tica~na 
sua man está evitá-a. Chama
mos a todos ·os coruñeses a tra
ballar pola harmonia e a paz Jin
gü ística; unha paz, que, por au
.téntica, só pode ser a da liber
dade, a dignicfade e a repara
ción das inxustizas. Invitamos 
ao próprio a todas as organiza- ' 
cións c_ulturais-; sociais, viciñai.s 

A AsoCiació~~l~~~p:r~~~e!:Ed~~:~ criouse coa 1 

idea de· unir os esfor:zos· das persogs interesadas ei:i que se 
respeifon os direitos lirigü}sticos na Galiza. Esta Asociación non 

--· ten intéreses poi íticos-hen económicos, e respeita por igual os 
dous· idiomas oficiais da ·G.aliza, peró está en contra de calquer 
imposiéión oÚ.díscri~in~dón en matéria de idioma. Eri. conse
cuéncia, , considera que os país teñen o direito consti.tucional 
éle elexer o idioma en qu~ queren que os-seus tillos sexan esco,.. 
larizados, sexa e~te _o. galego ou o castellano. Entre os seus 

· fins contempla a denúnciá daquelas disposicións legais que 
atenten contra a· diniito individuql das persoas ao libre uso das 
duas línguas oficiais ·da Galiza. . . _ . 

- lla;r:10, algo que .. nen se'qu~r che- . 
ga á discriminación positiva. 
Asumida esta primeira reivindi
cación pola · Xunta, ditou-se .· 
ünha orde .. neste ~- sentido _:_la- ;, 

' meritabelménte modific-da. i:náis . 

. A Asociación Gallega para la libertad de idioma .-está a favor 
'. de que -os docu~eritps oficiais .~exan prov.jsto~ pola A~minjs- · 
tración ,.en sastellarJO"ou· ~alego, ~eg_undo. ·o sol1c1te ? ~1dada~:· 
Asimesmo, esixe qué a" rot\,llación de estra.das, hosp1ta1~, cole-. 

' xios, universidade's ,_ e demais centros públicos se realice nos -
dous idiomas oficiais. A AsoCiación apoiará calquer actividade ' 

.·encamiñada a un 'mellor entendimento entré os galego-falantes 
e os castellano-falantes· da nosa .Comunidade Autónoma. . . 
· · . A no'áa -Asociáción ten un ámbito rexiónal, ;"e -intentará. defen
der os· direit6s lingqísticos de todos ós gal~gos,__ A Comisión 
Xestora está formada . por' p'e~soas de todasa~ ~pr_ovíncias · gale:.. 
gas. A Asociación cons·idera urxente· que .ós partidos polític_os 
aclaren ·cal é 6 módélO- linQ°üístico que propu9nán para a Gqliza, 
co fin de que os cidadáns saiban_ ·ciar.amente q~~ opción van_ 
1ótar nas próximas e!eicjóñs. · - · P 

. tarBe~, _' co 9ue se ini.cip.~. en 
pequena medida o cumprimento 
das obdgas q·uE} os artículos 5°-
2 e 3,27", 20Í"Je 32~ do" presente 
Esta!uttJ (_ <:. ta~G·.,iecen .para · os · 

-_'pode,r~s· ;·J_ ,~itJlico? g·alegos. . ~ . ~ ,, . \ ,. 

e políticas á vez que chamamos 
a definir-se publicamente sobre 
a cuestión aqui plantexada, pois 
como é notório, son chegados 
os tempos de ásumirmos as na
sas .próprias responsabilidades 
e cumprir o naso indeclinábel 
deber. O 

·ouRENSE
EMPALME, . 
ORENSE

EMPALME -M.V . 

Sempre me chambu a aten
ción este rótulo bilíngüe co
locado por Rente na esta
ción de Oure.rise, asi como 
a perg1,mta que lle escoitei a 
un neno, dirixíndose á sua 

.nai ,, na devandita estación: 
-Mamá que significa "em
palme"? E a resposta da 
nai: -Es como se dice 
Orense en gallego. 

Estas xentes de fóra, de 
gran comicidade ou de du
bidosa capacidade mental, 
parecen sjntonizar co espí
rito de AGLI. No seu mani
festo a mencionada asocia
ción reclama a substitución 
dos escasos rótulos até 
agora existentes en galego 
(en locais públicos,, estra-
-das, etc) por outros bilín- • 
gües. Difícil o teñen por aí, · , 
porque que persoa que leve 
·máis de dous dias vivindo 
na Galiza non entende o 
que signific:;a '.'urx$ncias" ou. 

. "Gurense"?: E pos.íbel que- . 
~n . gal,eg9 aq· "ch~gar . :ªº . 
Carballiño e . ver 'o rótulo en . 
.galega poda ser;itjrse-, deso- f t 

· rientado . e · non . saber se 
realmente aéaba de cbegar 
a Allariz, a .Veriri ou ao · seu 

_ guerido. Carq~l~ino. . , <- O, 

- • A recollida das 15 mil 
· firmas necesárias para a 
presentación da lei de 'iniciativa 
popular sobre ·poi ítica foréstal 
·comezará de contado. Para esta 
campaña ven de oferecer o seu 
apoio o BNG, segundo .decisión 
da sua Comisión Permanente. 

A proposición de lei será a pri
meira na Galiza que siga o cami
ño da iniciativa popular. O BNG 
prestará tamén a sua axuda na 
difusión pública da alternativa, 
asi como na sua defensa no par
lamento. 

O BNG estudou, na mesma 
reunión, as perspectivas políti
cas asi como as actuacións e 
tácticas -a seguir nos próximos 
meses. o 

· • A FPG ven de criticar a 
represión sobre os seus mili
tantes, seis ·dos cales foran cha
mados a declarar con motivo da 
elaboración dun mural realizado 
en Vigo no XIII cabodano da 
marte de Moncho Reboiras. 

A organización nacionalista, 
que espera sexa arquivado o 
caso, móstrase surprendida 
"porque nas pintadas alusivas ao 
cabo de ano da marte de Reboi
ras sempre tacemos referéncia á 
policia española, pero deixando 
ven clara a data do 12 de Agosto 
de 1975 na que se produciu a 
morte, supóndose que aquela 
policia era a policía fascista do 
franquismo, e non esta democrá
tica" . o 

Unha das fotograflas retlradás do pub 

• A retirada de fo~ogra
fias dun pub vigués onde ?e 

· recollian cenas ciunha carga poli
cial contra traballadores no con
flito de Telanosa foi unha das ac
tuacións que "provocou o cese no 
cargo do ex-comisário de policía 
na cidade de Vigo, António Resi
no, segundo informou o pasado 
12 de Setempr9 o diário Atlánti-
_co. 1 r ' •• • • • 

.O periódico meric.ionado publi-
ca ·ademais ·as declaracións de 
Angelina Gomez., ex-ámante de · 
Rosino, a quen acusa de ter par
ticipado na xestación dos GAL · · .;. 
-- Ci>''COmisário·; agora destinado 

a ·ceuta, tif.ía sido xa ohamado a 
-dec:larar po'r esta causa; ao ser 
acusado por presuntos membros 
dos GAL de estar ao corrente da 

· atividade do sub-comisário Ame
do de quen era xefe inmediato 
·na sua etapa de comisário,,en Bil-· 
bao, destino antei:ior ªº seu .des-' 
pla~amento -a Vigo~ · ' ,, . ' O 

. , I 
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GALIZA E MUNDO ·-'A unidade da INTG coa CXJG haperja que_ faQ~l~tGQfLCa[ácte(Jetroactivo' ··A1f Oiíso· Tallado · -· ·.· · ~-- - - · ··- · · · 
'A Baz.an teria que mobilizarse desde xa para defender o ·emprego'· 
Maltas ·veces as palabras 
non adquiren nas nasas 
mentes o seu cornpleto 
significado, até que 
atopar:nos unha persoa ou 
situación na que 
comprobamos surprendidos 
que as definicións prévias 
encaixan -como anel ao -

dedo. Ao falar con Alfonso 
Tellado - dirixente da INTG 
de Bazán, árbitro de 
baloncesto, e humorista 
empedernido-
compréndese perfeitamente 
0 que é un "líder" 
carismático. Tellado foi o 
principal promotor da 
constitución dunha sección 
sindical da central 
nacionalista, que se mantivo 
á marxe da ruptura coa 
CXTG, e na que traballan 
diariamente militantes e 
simpatizantes do BNG, 
PSG-EG ou MCG en 
exemplar harmonia co 
principal obxectivo de 
defender o emprego no 
estaleiro ferrolán. 

• ENRIQUE SANFIZ 

O nome de Astano foi até o mo
mento permanentemente noticia 
por mor das mobilizac¡ións que 
os seus traballadores protagoni
zaron desde finais de 1984. Ago
ra a Bazán ameaza con tomar un 
triste relevo na história das loitas 
polo emprego na Galiza, xa que 
a sua carteira de pedidos atópa
se perigosamente valeira e no 
horizonte próximo arneaza un 
primeiro expediente de regula
ción de emprego. Para Alfonso 
Tellado, o dirixente da INTG no 
estaleiro ferrolán , os problemas 
de Bazán orixínanse no momen
to en que o Governo decide que 
se dedique unicamente á cons
truc1ón naval militar, desbotando 
as contratacións civís. "Un mili
tar da OTAN afirmaba que os sa
télites van facer difícil a vida dos 
buques de guerra de superficie, 
e de acordo con esa máxima os 
plans gubernamentais dedícanse 
desde hai uns anos a promoción 
da indústria aeronáutica, por 
exemplo. A construción naval mi
litar non vai desaparecer, pero 
non vai haber traballo para os 
5.200 traballadores que actual
mente ten Bazán-Ferrol, se non 
se modifica esa proibición de 
construir para armadores civís". 

Ante a escasa perspectiva de 
traballo con que conta actual
mente o estaleiro ferrolán, o seu 
comité de empresa iniciou xa 
unha série de contactos institu
cionais para recabar o máximo 
apoio, en principio, á sua oposi
ción a un expediente de regula
ción de· emprego que a dirección 
pretende apresentar a rpeados 
de Outubro. Por iso as mobiliza
cións na Bazán poderian come
zar nas próximas semanas. 

Pagamos· a tac:tura 
Os traballadores de Bazán es
cr:eberon xa en Marzo de 1972 
un dos ·capítulos máis importan
.tes e tristes da história do movi
mento obreiro gal-ego. Nos anos 
seguintes unha - longa lista de 
despedidos, detidos e exiliados 
fixeron· imposíbel praticamerite 
facer .sindicalismo na factoría. 

~ "Pagouse naqe1eles anos unha 
factura moi alta, pero despois do 
75 a dirección soubo -xogar as 

suas cartas e firmáronse uns 
convénios colectivos moi bons, 
que tr:ouxeron como consecuén
cia a conseguinte paz social" ex
plica Tellado, quen tamén desta
ca que desde o ano 73 entraron 
na plantilla de Bazán arredor de 
dous mil traballadores novas. 

As mobilizacións volverán de 
novo á comarca de Ferro!, pero 
á hora de debater o enfoque das 
mesmas xurden xa as discrepán
cias sindicais. "As medidas de 
presión debian comezar agora xa 
para afrontar con garantias ese 
expediente de regulación de em
prego que nos van aperesentar 
en Outubro. Esperar a que poñan 
o expediente enriba da mesa é 
colaborar, pois nese momento a 
desocupación vai ser máis gran
de no estaleiro, e vai ser pratica
mente imposíbel oporse á regu
lación" indica Alfonso Tellado, 
quen non deixa de manifestarse 
discretamente optimista, agar
dando que os sindicatos estatais 
·aposten definitivamente pota de
fensa da Bazán. "Eu confío nas 
persoas, · e·. ao mellot se deixan 
dÚn lado os esqu.emas pplíticos, 
xa que ,se trata de defender o 
pasto de traballo de cada un. As
piro a que se loite polo ernprego 
de_ forma séria". 

Nos dous últimos anos -a · re
conversión sofrida pola factoría 
ferrolana, · foi levada de forma 
"non ,traumática" para evitar a 
coincidénciá coas loitas en Asta
nó, pero de todos os xeitos nese 
período perdéronse 1.300 pas
tos de traballo m·ediante Xl-:lbila
cións antecipadas aos 58 anos. 
"Esa foi unha das cónsecuéncias 
do Plan · Estratéxico Conxunto, 
que lgnácio Ferná.ndez Toxq, 
contando moitas mentiras logrou 
que os traballadores da Bazán 
aprobasen en asamblea. Non 
obstante di o. refrán que nos po- , 
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den ·en ganar a . tódos un dia, ou 
a un todos os dias, pero non a 
todos, todos os dias, e agora a 
xente xa se empeza a dar confa 
daquel erro" afírma o dirixente 
nacionalista, quen tarnén dirixe 
os seus dardos contra o antigo 
presidente da Bazán, agora pre
sidente do ' INI, Jorge Mercader. 
"Premiarón a Mercader con ese 
a~censo por realizar unha. ma
chetada escandalosa á plantilla, 
sen contestación social. Ade
mais, claro, é amigo de Narcís 

, Serra". · 
O dirixente da INTG estende 

as suas críticas ao conxunto dos 
directivos da empresa, citando 
como exemplo da sua má xes
tión e planific;:ición que o porta
avi.óns "Príncipe de Asturias" , re
centemente entregado á Armada 
vai ter que ser -reparado xa a fi
nais do presente ano. "Afina! te
rnos que·darlle as grácias a·eses 
expertos que tan que un barco 
teña que ser reparado, pratica
mente antes de que empeze a 
navegar. Agora ao "Prínqipe de 
Asturias" C:iescóbrenlle que con
sume un combustíbel demasiado 
caro, e querert . modifícalo para 
solyentar es~ problema . . Eu -es
coito · os procesos ao parente de 
Breznev, e iso ao lado do que· 
vexo na-Bazán é peccata minu
·ta ". 

. O peso de .éC.00. 
ComisiÓns Obreiras ten na facto.., 
ria ferrolana da Bazán un :.peso 
histórico _ indubidáqel, qu_e · pro
véri do seu. protagoni?mo nos 
sucesos de marzo de 1972 e que 
permite· que teña agora arredor 
de 3.000 afiliados dos 5.200 tra
balladores ' que compoñen a 
plantilla da. factoría. Apesar das 
dificuldades inerentes a ·este 

-contexto, Alfonso Tellado . e a· 
INTG da Bazán arrebatáron·11e 

/ 

'NA RECONVERSIÓN 
DA FACTORIA 
EVITOUSE A 
COINCIDÉ:........;_N_C_IA--C-- 0-N-
ASTANO' 

'Q PORTA-AVIÓNS . 
PRÍNCIPE DE . 
ASTURIAS TIVQ QUE 
SER REPARA80 
ANTES DE EMPEZAR 
A NAVEGAR-' 

'Eu- ESCOITO o DOS 
PROCESOS AO 
PARENTE DE 
BREZNEV E ISO AO 
LADO DO QUE VEXO 
NA BAZAN É 
PECCATA MINUTA' _ 

n9s últimas elei.cións sindicais a 
maioria . absoluta que historlc?
h1e.nte posuia CC.00. no comité 
de empresa e gañáronlle distin-

.. tás votacións en diferentes -
asambleas xerais nos últimos 
anos. ~'Eu sempre digo .que per
de a niaioria Comisións, e a g·a-

. ñou Q sindicalismo de clase, xa 
que ao'.ter que contar cos nasos · 
voto.s; ,Sempre podaremos incli
nar a balanza do lado dos traba- -
·11adores". 
- , Un ha das asambleas máis re
cordadas no estaleiro ferrolán . f oi 
na campaña eleltoral de Xuño do 
86, cando os traballadores da 

. Bazán atopáronse · en plena ne
gociación do convénio c~lectivo , 
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e apesar do parlamento contrário · 
'de lgnácio Fernández Toxo -an
tes presidente do comité de em
presa da B,azán e hoxe secretário 
xeral de CCOO . do Metal- a 
asamblea decidiu ir coas suas 
reivindicacións . a un mitin que · 
FeTipe González ia dar na cidade 
da Coruña. Outra votación signi
ficativa deuse uns diás antes do 
pasado 24 de Marzo cando os-

. sindicatos estatais tiñan convo
cada unha folga xeral na comar
ca de Ferro!, que segundo os na-' 
cionalistas ia unicamente dirixida~ 
a apontalar a entrada de Comi- · 
sións na comisión de seguimento 
da reconversión. Nesta ocasión a 
votación repitiuse catro veces no 
r:nédio da de_sesperación dos di
rixentes de CCOO que palpaban 
o fracaso dunha folga convocada 
sen os nacionalistas. Ao remate 
Comisións gañou a votación, non 
sen a INTG denunciar distintas 
irregularidades. 

"A INTG, intratábel" 
Alfonso T ellado tiña catorce anos 
cando comezou a · traballar na 
Bazán no ano 1963. Como todos 
os sindicalistas con história, os 

. seus primeíros "pinitos" sindicais 
desenvolveurios naquelas comi
sións obreiras, que non eran ain-. 
da o que hoxe se considera unha 
éentral sindical, senón que se 
auto-denominaba como un mo
vimento sócio-político, e carecia 
dunha estrutura definida. Acór
pase de que cando se criara a ln
tersindiGal Nacional Galega, ·e1 
tiña a in:iaxe de xente intratábel, 
pero máís tarde foise achegando 
ao nacionalismo. "Entrei en con
tacto co . PSG e participei con 
eles nunha operación que con.:. 
sistia en afiliarnos á Unión Sindi
cal Obreira para tentar de_ con-

. vertela nun sindicato galego e 
iogo contactar coa -ING, pero a 
manobra fracasou e expulsáro
nos a todos, xurdindo daí a CSG, 
que logo. se fu$ionou coa INTG". 

Tella<;lo vólvese pór sério cán- ~ 
do se lle pede que nos explique 
a sua valoración da ruptura da 
INTG coa CXTG, e do achega
mento que nos últimos tempos 
viven as centrais nacionalistas. 
"A ruptura foi lamentábel, e na
que! mesmo momento a sección 
sindical da INTG da Bazán lle en
viou ao secretário nacional unha 
carta que fixo pública, na que se 
criticaba á ruptura e nos declará
bamos á marxe desa cafrada". 
Quizás esa posidón -foi a que 
permitiu que o _ sindicalismo na
cionalista non sofrese na Bazán 
os efeitos -n_@gativos de-sa ruptu-
ra. · Surpreneentemel')te ccitico 
coas cúpulas. dirixentes da sua 
própria central, o sindicalista fé-

- .. rrolán indica que o proceso · de 
achegamento · coa CXTG pode 
quedar coxo, ao verse protagoni-

. zado "polos mesmos que anda
ban con barras de ferro detrás 
das portas da's asambleas co
marcais". 

"Non se pope ser hipócrita e 
· dicer que agora todo marcha moi 
ben, e irnos faGer a fusión, ca.ndo 
resulta que hai dqus ·dias anda
bamos á gresca. E necesário fa
cer unha autocrítica prévia" ma
nifesta Alfonso Tellado, recoñe
cendo non obstante a urxéncia 
que, para os traballadores gale
gas ·ten a unificación das duas 
ce.ntrais. "A pena é que non se. 
poda facer con carácter retrocic:
tivo ,' e nos situásemos o dia an
terior á ruptura, correndo un es
túpido velo a todos os · vergóño
sos sucesos que ocorreron des
de aquela". O 
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O REI NOM É XASTRE 
CLAUDIO LÓPl;Z GARRIDO 

As dificultades que encontra a ~ctual forma de Estado para ·a 
sua consolida9om devem-se, na minha opiniom, a que as ·medi
das adoptadas a tal efecto nunca estiverom _ben orientadas. 

· . A reinsergom social· dos republicanos arrepeñtidos, apesar da 
magnanimidade do indulto real, constituiu um fracaso. Outro tan
to· pode-se dizer do pacto asinado polas torgas parlamentárias 
para expulsar, como incitadores á violéncia_política, aos militan
tes que solicitarom o pronunciamento dos ·partidos a favor da 
Repú~li~a'. aduzindo a. intElrpreta9om literal da sua Declaragom · 
de Prmc1p1os. _ ·. · . · . · 

O fiasco mais estrepitoso resultou ·o compromiso: adquirido 
·polos intelectuais em defensa da Coroa, a causa da sua incapa
cidade para a comunica9om. Em vez de utilizar umha linguage 
directa a aproveitar os maravilhosos exemplos que a Natureza 
brinda da perfei9om -da Monarquia, como o caso das abelhas no 
que calquer .zángano pode aspirar a deitar-se com a rainha, a 
nasa ininteligíve1 "intelligentsia" perdeu-sé numha retórica abs
trusa para o mais avezoado dos auditórios. Nom hai muito, pui
dem comprovar com cundía o desconcerto entre· os asistentes· á 
conferéncia de um i_lustre profesor,. quando- éste· . se declarou 
"afervoradó republicano de Juan Carlos T'. Uns entenderom que -
e~ta~a - promoc1on~n~o a candi_datura do reí de ~spanha á presi
dencia da 111 Republlca. Outros tomaron-no como a luvaminha 
de um chupa-caldo de famulage que: anda atrás do chocalho. O 
resto creu descobrir umha in-

~'CuNDIA .O 
· DESCONCEHTO 

GALiZA S MUNDO· 

~~~~~.;__~~--~ 
M.entras~ dureri as Olimpiaqa$ ·· 

A TVE-G ·: .- .. 
~ só· emitirá. ·mé.dia hora 

Durante o tempo que van ter-- lu- . 
gar · as Olimpiadas de Seul,_ o 
centro "rexional" de TVE en Gali
za verá reducida á sua progra-

_. mación a ta'n só média hora diá
ria, ' emitíndose un(camente o 
"T elexornal". 

· Esta medida vai ·inserta na po-
1 ítica emanada desde a dirección 
do "ente" que . cada vez . rnáis 
convirte aos centros en meras 
corresponsalias dos informativos 
estatais, · para chamalos, sobre 

·todo no vran e que talen de in
céndios, sucesos ou purgas do 
mar. Atrás quedaron aqueles 
tempos, non moi lonxanos, ·nos 

. que se talaba de convertir ao 
centro de Compostela en "centro 
de producción", a imaxe do ca
talán, pasándose a relegar a pro-
gramación galeg·a á segunda ca
dea, que se ve en contaoas co
marcas, &priorizando un concur
so imposto, en parte polo centro 
de Miramar. · · 

Os distintos directores q~e ·pa
saron por Raxoi· non deron mu
dado esta tónica de abandono 
que se acentuou ªº conseguir ~ 
PSOE. tamén o control da TVG, 
coa ·sua chegada á Xunta, pois 
agora intentan que exista unha 
concordancia ideolóxica plena 
nos informativos -de ambas tele
visións. 

Os traballadores da _TVE-G 
mostran o seu.-disgusto pola si- . 
tuacióh, e a deixación mesmo 
dos políticos galegos que teñen 
este centro abandonado á "sorte 
de Madrid", mentres outros pro
fisio'nais deixanse ir e utilizan a 
sua estáncia en Compostela 
corno un mesote para "subir a 
Madrid" e os -antigos correspon
sais esperan ser readmitidos 
despois da declaración do despi
do nulo por parte de TVE e que 
se doten as delegacións nas dis
tintas cidades. 

O desinterés polo centro gale-" En COf!traposición a TVE en 

• c ·elulosas e Progreso·é. 
o título do libro editado pala aso
ciación ecoloxista ADEGA, en 
colaboración co concello de · 
Fene, e apresentado recente
me~te en Santiago. . 

Na obra sinálase, en referéncia 
aos proxectos de empresas ce
lulosas actualmente en estudo, 
_que "á Feldmüle pretende insta
larse ná Galiza porque lle intere
sa o eucalipto. O que compre sa
ber é se isa lle interesa a Gal iza". 

"Celulosas e progreso" preten
de ser, segundo os seus autores, 
a manifestación de ADEGA sobre 
poi ítica forestal e a defensa do 
medio ambiente". Na apresenta
ción lembrouse que "ADEGA non 
está en absoluto en contra da in
dustrialización da nosa terra 
pero hoxe máis que nunca te~ 
que estar claro que esa indus
trialización debe basearse no 
aproveitamento racional dos no
sos recursos naturais e debe im
plicar unha política ambiental ex
quisita" o 

cipiente deméncia seriil no 
orador . que, previamente, se 
tinha definido como "abortis
ta corivenCido da Madre Te
resa de Calcuta". 

Erva ruim nom a -come a 
geáda, ·e ainda qufr 'as medí- ·:.:. 
das anferiores · tive~am sido 

_QUANDO-SE -. 
DECLAROU- . 

AFERVOADO 

go maniféstase lamén nun orza~ Catalunya poténcia a Segunda 
mento que non cobre nen as iní- · Cadena, so en catalán, e interfire 

' . himas necesidades, gastándose ªº segundo canlE;} au_tónomo p'or
case exclusivamente en .salários que ali non a controla o PSOE, 
do persoal fixo. · senón que manda CIU. o 
X 1 ROMAXE DE CRENTES GALEGOS "tlm éxito, éste seria efíméro,'· 

pro · nom se ter abórdado o 
problema na sua raiz. · Refíro- . 

REPUBLICANO DE 
JUAN CARLOS l.' 

me, á corrupgom .ltterária de _ , .. 
menores que se 'exerce através de ese~ _cqntos, que relatam his
tórias ridículas . de reís bobos e princesas ·que pasam a:· vida dt:Jr
m\ndo á espera do bico ·de um príhcipe, ao que·com avesa intén~ 
cionali'dade se denomina "azul". · · . · : 
. · Um exemplo típico témo-lo nesa narr·a9om na que üm alfaiate 
exibe em coiro ao seu soberano, tras persuadí-lo de que o traje . 
que_ lhe confei9oara era visíbel, tam só, para _as persoas inteli
gentes. Políticos, expertos, académicos e demais cortesanos 
desfam-se em elógios da inexistente· vestimenta até que um za
ga!, alheio ás misérias ·da "modus vivendi" palatino, exclama: O 

, rei está despiqo! O monarca reage expulsando aos adulacjores e 
nomeado-conselheiro ao pastor. . · 

Tr'áta-se realmente de um inocente conto infantil? 
· Non se insinua, acaso, que a desnudez do reí se cobre com a 

. estultícia dos súbditos, quando um monarca jamais está "nu' se 
os vasalos andarn em pel9te e, no país dos cegos, .mesmo no 
caso contrário? · · 

Por qu~ se siléneia _ que o malvado xastre é um nipnotizador: 
senom para me.noscabar a autoridade e credibilidade das institu-
9ons, mostrando ·aos seus repres_entantes com umha clara pre
disp0sic;~om aluciónatória? ·: · -

Como é que· escapa o alfaiate sem ·castigo? Eis umha pergunfa 
constante nos bei9os dos nenas que nom se responde, satisfac- · 

. toriamente, im,10cando ~ cleméncia do mi. Evasivas, como a de 
. que o monarca optou polo. pronto · a vestir, só ser\Íem para ·ali

mentar especula9ons como a que ve no alfaiate umha alegoría 
dos Poderes Facticos. · . · - · 

Non constitue o feliz desenlace da história umha apÓlogia_ do 
optimismo revolucionári"o? · - · · 

Pode-se argüir a favor de esta narra9om que é o primeiro ale
gato em defensa da Monarquia Constitucional do que se . tem 
notí'cia, :ao denunciar os perigos do 'Absolutismo·. De facto, deu 
origem a máxima: "O- rei réiná mais no'n é xastre". · · 

Uhha lgreXa criativa 
· Cunha prepara-ción 
desusada e unha 

_ "participación local .tanien 
inusual, tivo lugar no Íncio a 
XI . romaxe de crentes 
galegos. Toda colaborou a 
que esta décimoprimeira 
romaxe se acercara á 
fih-alidade deste acto 

. inaugurado -en 1977 no 
Pedregal de lrima: . 

alto, mais a forza das comunida
des cristiás de base aumenta até 
preocupar á- hierarquía sempre 
desexosa de manter aos grupos 
non tradicionais baixo tutela. 
Esta sección eclesial galega, 
inda que numericamente minori
tária, controla os meios de co
municación, atrai a persoas diná
micas nos campos da teoloxia 
litúrxia, compromiso social. É 
unha igrexa criativa, imaxinativa. 
As romaxes anuais a centros ca-

A paisa_xe de beleza insuperábel, racterísticos, pola beleza ou a 
o habitat non esfarelado inda por antiguedade, do país son o re-

. formas · de povoamento desaxei- mate de cada curso e un pulso 
tadas, o grupo de peregr.inos demostrativo da sua saúde. 
cada ano máis exixentes coa Cando a relixiosidade popular 
identidade ·da expresión kerig- está- a degradar-se fortemente, 
mática e cúltica. Paga a pena in- cando a lgrexa convencional 
tentar algunt'la análise deste fe- transixe coas formas máis ferin
nómeno. · tes coa autenticidade cristiá, e 

. Desde o Vaticano 11, 1963- faino por seguir sumando mem-
1965, a Gran lgrexa está a sentir bros á sua institución, este sec
cámbios de base. A sua imutabi- tor eclesial proclama aq ar aber
l'idade institucional, lograda na ~o a sua protesta e demostra que 
ldade Média, por máis que fara esa rel!_xiosidade pode ser debi
atacada pola .reforma protestante damente canalizada e asumida. 
e por outras contestacións heré- Nas romaxes destes crentes 
tica9 e cismáticas, permanecia cabe o sentido de preséncia na 
inalterábel. O Concílio dqtou ao natureza dun ,Deus criador, cabe 
pensamento católico de elemen- a preséncia na história do Deus 

• Forzas combinadas da 
- Policia e Garda Civil car

garon contra os traballa
dores de Heerema encerra
dos no buque holandés "Teodo
r~" atracado no porto de Vilagar
c1a. Os traballadores enviaron un 
tele urxente á Embaixada de Ho
landa en Madrid en solicitude da 
reapertura das negociacións coa 
compañia da que foron despedi
dos. 

lso nom -=-é óbice para que se áctualice, i11troduzindo algumhas 
sábias reformas, s~, em verd;:ide, queremos inculcar na infáncia 
o ·amor á institución monárquicq.. Em caso contráíio ,- seremos 
responsáveis da pérsisténCia de mitós como· o que sostem .que, 

· debaixo de todo reí vestido, hai sempre um home.em coir_o. o _, · 

. tos . analíticos suficientes para que se revela defensor dos po
superar ·un paradigma monolí- bres, fiador dos oprimidos, sal
tico de igrexa. Asi, paso a paso; vador de todos. -Nestes romaxes 
volta ao pluriform,ismo caracte - pretende-se recoller o clamor do 
rístico dos tempos primeiros do pavo, dar-lle a reatidade da pala
cristianismo: igrexas carismáti- bra bíblica, compartir pan e viña, 

Os manifestantes respostaron 
con cortes de tráfico na zona 
portuária ás cargas policiais. O 
deputado do BNG, Xosé M. Bei
ras personouse no lugar dos inci
dentes para actuar de mediador. 
Os traballadores anunciaron a 
continuación das movilizacións 
como a que xa tivera lugar e~ 
dias pasados no consulado de 
Holanda en Vigo, en apoio das 
suas reivindicacións. As autori
dades tanto autonómicas como 
españolas non tomaron nengun
ha actitude ate agora ante o des
pid? ~os traballadores galegas, 
mcl1nandose agora por intervir 
violentamente contra as movili
zacións. o ~-----------------..,------____; __ __;_ _ __¡ 

A Revolución 
lrmandi.ña 

~ 
A REVOLUCIÓN 
lRM,~NDtNA 

Anselmo López Carreira 

Ansefmo López Carreira vai á 
·ldade-Média porque sabe· qu~ é 
esta unha clave importante !.1ara. 
-explicar a-evolución poster:or _da 
nasa sociedáde 

~ . ,, ~ ~ ,": . - ~ \ 

1 

.1 

'. ~ .. ASQCIACIÓN '.' ,, ) l'!&T T,,& .- ~ 
' (, ~ SÓ_CIO - PEDAGÓX.ICA. . \:lllll&IAfll. -

l ~)lfl.l9 G~\L~GA .. ' .: , . ' .. , . ' - . . e itor 
: - -_ _ : .. - _'y·" • '-i~---~..:_ 0:1,)..J~' ~•V{J.~ .o,,r~I . 1•...,t.J;. ,vv . .1~_~'-'~ .i>~'-'~\l.t(., '. 

. cas (Corinto), 'igrexas xudeocris- ·. verificar de entrada o proxecto 
tiás de estrita pobreza e expec- dun Reino de fraternidade na 
tativas escatolóxicas, .igrexas de igualdade. • O 
síntese (Antioquia),_ etc. . ·aue ano tras ano sigan estes rdenanza municipal 

No mapa actual do catolicismo actos na Galiza,. e que esta igre-. de normalizaci'ón lingüísti-
º . av~nce do pluriformisrno ecle- xa galegt:Jizada persevere na sua ca. A Asociación de· Funcioná-
sial e _constante: a igrexa tradi- esforzada·sementeira de incultu- rios para ª Normalización Liri-
c!ona_I mantén o predorriínio hie- ración, ten que alegrar a cantos guística e dacordo coa lei de 21 

· 
1 

de Xuño do presente ano refe-
rarq~1co e esp~q1~, igrexas ca- miren a realidade deste país en 
nsmat1c_ ~1s rnult1pllcanse no seó mutación. Wnha igrexa defensora renteªº uso do galega polas en-
dos pa1bes desenvolvidos, igre- .dos .débeis e servidora da igual- . tidades locais, veñ de remitir a 
xas de base social oomprometi- dade sempre sérá un agasallo do todas as organizacións políticas, 
das coa defensa dos oprimidos, - mundo. A especialísima releván- representadas nos 813 concellos 

. ben sexan países inteiros, ben cia que nesta romaxe tiveron as .·de Galiza, a téxto da Ordenanza 
clases e grupos sociais ,' aumen- rnüllere~, á sUa. opción por unha· municip~- I de · normalización lin
tan nos , p~b_os desenvolvi9os sociedade igualitáriá e por .unha · guística, cdn vista a iniciar un 
de!?d~ a Amenca Latina até_ Asia , igrexa sen patriarcalismos, sin- proceso de normalización "que . 
e Afnca: Algo deste tipo de ca- gulariza-a dentrp das 1 o anterio- na maioria dos· concellos e dipu-
m~nidades logra enraizar-se nos . res e garante _a praxe diferénte tacións estase a retrasar sen 
batrros e nas zonas asoball~das deste sector . eclesial. Un grar:i ·· l']eng_un.ha · causa· ,qwa o xustifi · . 
dentro do mund_o da riqueza. . paso adiante ·na lo ita pala libera-' .:, que, · que non 1 se~a ª ¡·desidia e , 

. Galiza non é excepcióñ. a: e'ste ción da Galiza, dos pobres, dos mesmo a indiferéncia a un tema· 
·fenómeno de ,pluralismo eclesial. marxinádos . . -: · 0 que trascende ás prexuiciosas 
O · peso da igrexa t d ' · 

1 
é 01on.~ •J(;v, valor.a6iófils~.que •f90darPface~~-0s" . 

. ra ICtona FRANCISCO CARBALLO gpyerrian_t~s de twriq" . . D 

,',• ,, .. ·, 
~ .• .. 
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Surprendenteínente a empresa pactou facerse car9o d!3 . metade daS perdas, que-ocasionou a 8aralizacióíl 

A .. multinacional Alean aba~dtinara lneSpal · mália Que · 
o ano pasado foi o PrirTieirO que obtivo benefícios 
• 1 • • • ' I ' _,,. • " 

A multinacional canadiana 
Alean, que participa cun ~4 
por cento en lnespal, 
empresa proprietária de 
Alúmina-Alumínio, anunciou 
a sua decisión de abandoar 
a empresa española malia 
que o ano pasado esta 
obtivese, por primeira ve_z 
na sua história, uns 
benefi íios netos de 1 . 600 
millóns de pesetas. Nestes 
días tamén chegaron a un 
acordo as asegüra<;foras e 
lnespal para repartirse os 
danos ocasionados polos 
incidentes, evitando así un 
xu ício internacional no que 
quedarian aclarados feítos 
e responsabilidades. 

Cando tivo lugar a paralización 
das cubas electro! iticas da facto
ría de Alumínio de San Cibrán xa 
a multinacional canadiana Alcán 
tiña decidido vender a sua parti
cipación do 24 por cento na em
presa proprietária de Alúmina
Alum inio, lnespal. Accións valo
radas en cinco mil millóns de pe
setas. Tendo anunciado xa o INI 
con antelación que a división 
transformadora de lnespal coti
zaría en bolsa, postura que se 
mantén, ainda que terá que es
perar a 1.990 a causa da norma
tiva bursátil que esixe tres anos 
seguidos de beneficios. 

A decisión irrevocábel de Al
ean trouxo consigo o encargo a 
Solomon Brothers da búsqueda 
dun comprador para a sua parti
cipación na empresa española, 
ao tempo que chegaba a un 
acordo amistoso co INI para pro
rrogar o contracto de asisténcia 
técnica até que sexa necesario. 
Simultaneamente lnespal com
prometiase a seguir comprándo
lle a Alean a bauxita, matéria pri
ma do alumínio, co que esta se 
asegura na práctica que seguirá 
con parte do control sobre a em
presa española. 

Este acordo dificultará encon
trar outro sócio, segundo preten
de o INI que ten as miras postas 
na multinacional ianqui Alcea, 
número un do sector, ainda que 
baralla tamén o nome de Alumi
nium Verlag de Alemánia e até da 
francesa Pechiney, que xa estivo 
presente nas empresas de Alu
mínio español (Endasa) antes de 

crearse lnespal e que sostivo 
unha forte pugna con Alean para 
controlar o mercado español que 
case leva ao peche da factoria 
de San Cibrán. 

A decisión de Alcán prodúcese 
precisamente cando lnespal, por 
primeira vez na sua história, ob
tén beneficos no seu balance 
(1.600 millóns netos en 1987), 
tendo previsto que para 1988 ga
ñará máis de 13 mil millóns de 
pesetas. 

Sorprendente pacto coas 
empresas aseguradoras 

Se surprendente pode parecer 
a decisión da multinacional de 
abandoar unha empresa precisa
mente C(!ndo comezaba a gañar 
diñeiro, non resulta tampouco 
moi léxico o acordo acadado po
los aseguradores e lnespal se
gundo o cal a empresa do INI 
deberá de asumir máis de 
4.000 mil miMns de perdas. 

Segundo a entente a que che
garon aseguradores e empresa, 
e que, mália o hermetismo rei
nante sempre nas aseguradoras 
-sábese que vai ser firmado 
proximamente, cando den o vis
to bo todos os integrantes do 
consorcio asegurador- o "pool" 
que cabria os riscos pagará os 
1.800 millóns no que se tasaron 
os desperfectos , mentras que 
os 9.200 millóns no que se esti
mou o "lucro cesante" ou perxuí
cios ocasionados pala falta ·de 
produción e gastos extraordina
rios serán repartidos a partes 
iguais por lnespal e as asegura
doras. Neses 1.800 millóns in
clúense a reparación de máqui
nas e veículos como os camións 
da colada (20 millóns de pesetas) 

ÍNDIA , 

________ ..;::::::..~::::..~::::· · · · · -··· · 

UNHA MULTINACIONAL QUE NÓN 
QUER GAÑAR DIÑEIRO? · .... 

A.E. 

. . 

As rnultinacionais disque se moven pol'o lucro eccmó~ico é que 
as suas ·decisións, máis ou menos incomprensíbe-is, \{.an todas 
encamiñadas a conseguir meirandes beneficios, ainda que plani-
fiquen a lo!lgo prazo. · - . 

Non ten por que surprender asi a decisión de Alean de aban
donar lnespal, sobretodo cando se asegurou o seu control ao 
pactar o fornecimento de matéria prima, ainda que sexa pr.ecisa
mente agora .cando ia empezar a xerar beneficios esta empresa. 

Beneficios producidos precisamente pola suba do alumínio no 
mercado internacional, que coincidiu, e non casualmente coa pa
ralización de San Cibrán, por máis que xa antes houbera tamén 
a paralización patronal doutr:8 factoría da. mesma !11Ultinacional 
e, tamén, pondo como excusa a ati~ude reivindicativa dos traba-
lladores. · _ . 

Alean encontrábase a fináis de 1987 cuns stocks de 350 mil 
·toneladas de alumínio e un précio que babeara a 950 lib~as. Estas 
existéncias ao día de hoxe están totalmente eliminadas e o pré
cio está a 1.200 libras tonelada, co que calquera pode ollar o · 
beneficio. .. 

Pero é máis, foi precisamente a multinacional canádiana .a que 
contratou o abastecemento do aluminio ao Xapón e ltália ao non 
poder facelo lnespal, vendendo así 35 mil toneladas pero ao 
novo précio reinante no mercado (perta das 1.500 libras), co que 
gañou case tanto como valen as suas accións en lnespal. 

Polo demais a factoría de San Cibrán está a producir agora 22 
mil toneladas de aluminioªº mes, cando antes viña producindo 
16 mil, co que ao final de ar:io só haberá unha diferéncia de 10 
toneladas de produción que se venderán a 300 libras máis oaras 
(52 millóns de libras máis, 11 mil millóns de pesetas). Quer dicer, 
moito menos do que perderon, sen contar· o pago ·do seguro e a 
modernización das cubas que tiña'l que fac~r: 

Asi é posíbel a ganáncia dos 13 mil millóns previst.os, que da 
outra forma non se produciría, e a sua cotización en b~lsa para 
dentro de dous anos. _ _ 

Mentres tanto os homes de Alean en lnespal, ligados ao Opus, 
con Monteiro -e Lavandeira a cabeza, non terán rernordimentos 
de coller como chivo e~piatório ao Co'!lité de Empresa. D . 

MARROCOS 

e. outros. arranxos que terian que 
ser feitos necesariamente ainda 
que non -existise a paralización 
das cubas. Contado é unha cifra 
sensibelr;nente. inferio'r aos 18 mil 
rt,illóns dos que talaron. nun pri:.. 

_meiro momento'. · 

Quer lsto dicer que a empresa 
do INI asume 4.6ú0 millóns ·de 

. ' pesetás de perdas. Segundo _ os 
seus · resp.onsábeis esta posición 
tómou$e. en vistas de que un xuí
cio inte~nacional .seria moi longo. 

A riegativa do consórcio ase
gurador de proceder ao. pago 
das [ndemnizacións polo "lucro _ 
cesante,, establecido no contrato 

1oi tomado en "vistas da negli- , 
xéncia dos directivos e falta de 
lealtade dos Hmpregados", se
gundo se lle comunicou a lnes
pal. 

Uh xuíclo, posibilidade ÍÓxjca e 
natural en caso de diferéncias 
con calquera aseguradora ("asi 
se fai até. nos accidentes dos co
ches e só pactas se tes algo que 
agachar"· afirma Antón Casal, 
membro do cor:nité de empresa), 
paria ao déscoberto todas as cir
cunstáncias -que- rodearon ao 
éhamado· "Caso Cason", desde 
o seu embarrancamento, nature
z.a da carga, decisión de trasla
do, até as mesmas responsabili
dades na paralización das cubas. 
De todo: o mundo é sabido a -
cuantiosa información que apre
sentan estas grandes asegura
doras internacionais ·nos seus 
xuícios, polo que ·quedarían es
clarecidos todos os extremos 
que rodearon a esta auténtica 
traxédia para Galiza, da que ain
da ningl:Jén ·se quixo responsabi
lizar, perr11.anecendo· todos nos 
seu~ cargos, menos os membros. 
do Comité de Empresa que es
tán despedidos. As probas ali 
aportadas .serian de gran utilida
·de para o recurso interposto po
los traballadores. Non hai que 
esquecer que _ o consórcio ase
gurador pon - como , motivo de · 
non pagar a indenización a "ne
glixéncia dos directivos". 

Con este acordo · Goberno e 
responsábeis de lnespa! e do IM 
sal~an a sua cara, ainda que 
-sexa, outra vez, a carita dos no- . 
sos cartas, dado que nun dos 

. pontos pactados tamén s~ reco
lle que o dossier eleborado palas 
aseguradoras non sairá á luz. P 

A. EYRÉ 

VIA.XES DO . 
OUTONO 

2 rótas de 1 cada unha. India Central e Ne
pal, visitando . Delhi, Rajasthan, Agra, Bena
rés, Bombay, Kathmandú e Pokhara. Précio: 

196.000 Pta_. Saidas: (Índia Central e Nepal) 
4 ao 31 ,Outubro; l ao 28 .de Novembro e 
Saidas: (India do Su!) 4 ao 31 .Outubro. 

Rota de 20 días visitando -a zona do Rif; as 
cidades imperiais de Fez, Mek~és . Marrakech 
e Rabat; o -Parque Nacional do T oubakl; as 
Kasbash, á beira do Deserto do Sahara. Pré
cio: 68-.000 Pía. Saidas: 1 ao 20 de Outubro; . 
1 ao 20 de- Novembro. 

xerino, as grandes dunas e as cidades oasis · 
como El Golea, Ghardaia, etc. Précio: 
79.000 Pta. Saidas: 30 de Setembro ao 16 
de Outubio; 4 ao 20 qe Novembro. 

SQ}lci~ J>...,nQ$!>J:QJie.to _d't ViMes.., _.., , 
~ · . "gr11 ~1t l]q 8t?tíl i:J!T ' St~ 98 

. EXIPTO-XORDÁNIA . . 
1 mes en autocaravana acondicionada, visi
tando .Cairo; Aswan, ·Luxar, 2 días en· falúa 
polo Nilo, Mar Roxo, Sinaí, Petra ~ ~mman. 
Précio: 175.000 Pta. Saida~: 2 ao 20 de Ou
tubro;. 2 ao 29 de Novembro. 

- KÉNIA 
24 días recom~r os grandes parques naturais, 
aldeas como Nairobi e Mombasa e as mara
yillosas · praias do · Índico. Pr~cio: 2()8.000 
pta. Saidas: 6 ao 29 de Outubro; 2 ao 26 de 

ALXÉRIA: 

.E ademáis, Tre~ngs polos Annapumas 
en Outubro; pota Patagónia en Novembro; 
e .polo Aéoncágua en Decembro. 

O GRANDE ERG OCCIDENf AL 
· Viaxando dura-nte 17 días para coñecer as . T amén tarifas aéreas económicas a . calquer 

máis impresionanies paisaxes do Sahara Al- lugar do mundo. 

dfüsuz 
CLUB DE VIAJEROS 

· Rondo de Sont Pere, Ú. 6º Jo.· 08010-Borcelono · Tlf.:,302 59 81 
Lede~Ó;7 l°izqdo·.48001-Bilboo·Tlf~: 424 42 65-424 2215 

. Novembro. 
. (fJ~:f\SRAO QOal:>l<'!AfFt 0 ~sno~oius-d .sx91gi .Gb o¿eq O 

• - 1 

,odriguez ·So~!~ro,:2~._-~2_?~·!_!015-~~!id • T!f~:~5 11_4_5 • 1 __ ..J 
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P.OR UNHA ARQUITECTURA NAClONAL 
·' 

Arquitectura . 
e perda de identidade 
• PLÁCID(> LIZANCOS 

Cada día é máts notório ·o .deterio
ro ambiental producido na arqui
teétwa que se fai hoxe na Galiza 
ben sexa da implantada .no· rural, 
ben nas cidades e vilas. 

lsto é consecuéncia da sua· ínfi
ma · calidade formal ademais ·das 
suas deplorábe_is características 
estéticas, radicalmente afastadas 
das eséncias ou invariantes· das 
arquitecturas 'popular e culta que · 
se teñen producido neste país ao 

· longo da sua história. · . 
· A importáncia deste fenómeno, 
tanto pala sua extensión como . 
polos seus impactos fai, x~, que 
non .só perigue o noso património 
arquitectónico senón tamén a 
nosa própria iaentidqde que ten 
nesta incapacidade .de produción 

·arquitectónica de calidade un sé
rio ,inimigo, 

E preciso pois, por non dicer im
pre!'?cind íbel, interromper este 
proceso de crecente aculturación. 
arquitectónica. Compre comezar a 
producir, sen cair en urxentes e 
irreflexivos pastichismos folclóri-

. cos, alternativas espaciais válidas 
para a nosa sociedade dacordo 
coas correntes arquitectónicas ac
tuais. 

O rexionalismo crítico 
· Mais esta situación non é exclusi
va da Galiza. · 

. A reacción frente a -unha orde 
mundial, anonímizante e opresiva · 
chamada arquitectura de Estilo In
ternacional é un movimento arqui
tectónico de ámbito universal. A 
sua denominación, · Rcxionalismo 

DIADA DE CATALUNYA -

crítico expresa, en palabras do 
· crítico de arquitectura Ale .Tzonis 
- " .... o "Rex_ionalismo~· como xeito 

de facer, vencellado á memórfa· e 
experiéncia. tradicionais~un 'terri
tório concreto e "Crítico"- no senti
do Kantiano, de forma de pensa
mento volto sobre as suas pró
prias regras a xeito de auto-con~ 
ciéncia que desarma. e reconstrue 
o esquema do saber arquitectóni
co .... " 

O Rexionalismo Crítico non é 
pois un estilo concreto, é unha ati
tude que busca, -afondando na 
memória colectiva e nas referén
cias ao lugar a resisténcia aos ne
gativos efeitos da anómia própria 
da arquitectura act_ual. -

A recuperación da identidade 
galega pasa non SÓ pola recupera
ción da língúa, dos costumes, das 
tradicións ou das crenzas._ A arqui
tectura como peza _básica que 
construe o puzzle das nasas cida-

~des e vilas, que invade as paisa
xes, que acolle as nasas institu
cións e os nasos carpos (e inóluso 
atrai o ~urismo), ~ ar_quitectura en 
suma, como elemento fundamen
tal da nosa imaxe, debe hoxe máis 
ca nunca oporse á sua desapari
ción disolta no marasmo. dunha , 
cultura tan universal como allea. 

Ndn . se trata de retroceder a 
tempos· pretéritos nen a técnicas 
ancestrais-. Simplesmente tíai que 
interpretar cun mínimo de sensibi
lidade os recursos formais prece
dentes sempre dacordo coa tec
noloxia e 1as bagaxes ideolóxicas 
contemporáneas. · 

As manifestacións convocadas 
pola esquerda · independentista, 
que se realizaron no mesmo lugar 
pero en catro blocas diferenciados, 

_reuniu a unhas dez mil persoas. A 
prevista pancarta unitária que co 
lema "Llibertat independentistes 
detinguts" debia abrir a marcha 
unificando os diferentes bloques, 
non chegou a confeQ_cionarse debi
do á pelexa acorrida a primeira!:¡ 
horas da mañá cando militantes do 
MDT-PSAN, provistos de barras .de 
ferro e. cascos; arremeteron contra 
membros do MDT sector IPC que 
custodiaban a tarima e -a megafo-

' 

Un sécu-lo de ensaios 
Os primeiros ensaios de cara á 
busca dun'ha arquitectura nacional 
entre os arquitectos galegas pro-

. dúcense a principios do século XX 
como efeito das correntes nacio
nalistas que por aqueles anos per
corrian o Esta~h Un Estado que 
acab~ba de perder o seu lmpério. 
Perda que o ia convulsionar social 

· e economicamente, situación da 
que sairia buscando no pasado 
"glorioso" a sua idéntidade recén 
perdida. · · 

Arquitectonicamente falando o 
desenvolvimento do Modernismo 

nia instaladas para a realización do 
acto político. A consigna "indepen
déncia" si logrou unir a todos os 
asistentes á diferente convocató-" 
ria. 

A manifestación, que saiu ás cin
co da tarde -da ronda de San Pe
dro, estaba encabezada polo blóco 
de Esquerra Republicana de Qata
lunya, que o pasado ano decidiu 
non organizar manifestacións pro
pondo unha Diada festiva, debido 
ao acordo alcanzado palas diferen
tes formacións políticas. Seguíalle 
o MDT-IPC, a Corilissió Onze de 
Sétembre (Crida a la / Solidaritat, 

' J 

asum1na estas inquedañzas. Na 
Galiza Jenaro de la Fuente, Ucha 
e Galán serán os pioneiros dun fa
cer que ten o seu exemplo so
branceiro na Casa Galán da coru
ñesa avenida de A Mariña. Sobér
bio exemplo de interpretación mo
dernista dun elemento tan tradi
cional como a galeria . 

Esta atitude, de adaptación dos 
estilos máis avanzados do mo
.mentq á realidade xa non só esté
tica de cada nacionalidade do Es
tado senón tamén tecnolóxica (re
cuperáronse materiais, técnicas e 

oficios de construción vencellados 
a saberes tradicionais) seria pos
teriormente seguida por outros 
profisionais -xa con novos esti
los- entre os que destacan Gon
zález Villar e Gómez Román. O 
compromiso destes homes coa 
sua terra quedaria ben patente 
nos seus numerosos escritos e in-

· Cluso na militáncia nacionalista 
deste último. 

A Guerra Civil truncaría violenta
mente na Galiza estos ensaios ar
quitectónicos. 

O Fin da Guerra, coa instalación 

LCR, MCC e MEN) e o MDT-?SAN grande senyera estrelada {cunha 
que pechaba a marcha. ,,. estrela vermella de cinco pontas) 

A pancarta do ERC, coas con- duns cincuenta metros de longa e 
signas "Per una via democrática: retratos de presos e exilados inde-
independéncia" estaba sostida por pendentistas. O MDT-IPC desfilaba 

·diferentes líderes do partido entre sob a consgina "Guanyem la lliber-
os que se encontraban os parla- tat. Independencia". 
mentários Angel Colom, Carod Ro- Comissió "Onze de 
vira e o secretário xeral de ERC, Setembre": amáis 
Joan Hortalá. O cortexo de ERC, 
posibelmente o máis pequeno, numerosa 
contou coa asisténcia de 500 per- Seguialle o bloca- máis numeroso 
soas. da manifestación, o da Comissi · ... 

A continuación o bloca do MDT- Onze de Setembre, que reunía a 
IPC que reunia a un milleiro de ma- unhas oito mil persoas. Tras a pan-
nifestantes, ia precedido por unha carta inicial coa con~igna "lnde-
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- · Desde muitos pontos de vista a situa9orn política 
. catalá está entrando estes últimos meses nunha 
etapa de crispac;om creséente por mor das pres
sons do poder e·spanhol por impulsar o·s seus pro-

__jedos orientados face a data de 1992. · · 

J.á há muito tempo dos feítos e nengum jornal 
catalán tivo a coragem de analisar de frente o 
dado máis signifiéativo que se produziu. Este 
dado que para os independentistas foi evidente 
desde o come90 é a perda de votos que expe
rimentou 9 sistema político globalmente. 

CATALUNHA or 
DOME TI( 

en . 
iadicalismo 

Unha Diada Nacional de 
Cataluña particularmente 
dividida, que comezou con 
enfrentamentos físicos entre 
militantes das duas ponlas. do 
Moviment de Defensa de la 
Terra, rematou despois .das 
diferentes manífestacións 
organizadas pala tarde, con 
duros choques entre xóvenes 
independentistas e a policía, 
cun saldo de trinta e un 
detidos. 

É bem sabido que, tendo comó hori.zonte esta 
data arredor dos jogos olímpicos, perisam pulsar 
diferentes projectos que van representar, de un;iha 
banda, o estrago ecológico e urbanístico de áreas 
importantes de C.atalunha em prol de um grupo 
de especuladores, e do'utré;i banda, um novo in
tento de espqnholizac;om forc;osa, especialn:iente 
arredor da celebra9om do "V Centenário" dó ini
cio da conquista Qe América. 
· Estas diversas · pressons estárn atopando, po

rém, um refugamento crescente do povo catalán. · 
Recha90 que se pode captar claramente por pou
co qu_e se analisem os feítos relevantes /nos últi-
r:nos meses. 

O QUE NOS EXPLICAN AS ELElvONS 

Se nom ·nos limitamos a umha anáÍise superficial 
das últimas eleic;ons autonómicas de fins do mes 
de Maio nas quatro províncias do Principado(1l po- -

_demos extrair ensinamentos avondo significativos 
além da simples repar:ti9om de escanos. 

O tema da abstenc;:om elevada_ "(4 pontos por · 
acim·a das eleic;ons autonó_micas anteriores) f~i 
mal interpretado e muí a miúdo excessivamente 
banalizada. · 
(1) Os Paisos Catalans ou ~ Catalunya histórica abranguem 
o Principat ("provincias" de Barcelona, Tarragona, Lleida e 
Girona), País Valenciá, llles Baleares, Andorra e a Catalunya 
N'ord (dentro do_ Estado Francés), · 

Quer dizer, que estas elei9ons puxérom em evi- ' 
ciencia a perda de credibjlidade do "Estado das 
Autonomías". E esta perda de credibilidade nom 
cabe li111itá-la ao 4% de incremento da abstern;om 
(máis do 40% do censo) senom á perda de vo
tos que sofreron os que podemos nomear "parti
dos de ordem" ou bloco político reJ:lresentativo 
do Estado actual e dos seus projectos poi íticos e 
económicos. 

A perda de votos destes partidos de ordem 
(P.S.O.E., CIU, A.P.) contabiliza-se globalmente 
em máis de 300.000 (perta de um 7% do censo). 

Estes dados represent.am um descénso relativo 
a respeito das anteriores elei9ons de um \ 12 % . 
para -este conjunto de partidos. (CIU perdeu nem 
máis nem menos que 137.000 votos, ·o P . .S.O.E. 
84.000 e A.P. 81.000). , . 

Este duro golpe para o consenso da política ofi
cial quixo ser agachado fragmentando a _análise; . 
de umha banda, atopando inverosímeis e pinto
rescas explica9ons á abstenc;om ("já se sabiam 
os resultados'', "era um dia de festa, a praia, já se 
sabe"); e doutra banda reduzindo a análise eleito
ral a um estu_do de reparti9om relativa dos esca-
nos... . 

'Nom há pior ignoráncia que o que non quere 
saber e estes políticos-"de ordem"?, como os an- , 

CARLES C 

tigos tiranos, non queren ouvir talar nem por ass '.l· 
mo de rechac;o popular. 

UN SENTIMENTO CRESCENTE DE RECHAQO 

E, porém, se achegassem as suas aristocráticas 
orelhas ao clamor popular, houvessem sentido o 
burburinho que manava da rua desde mediados 
do mes de Abril. E nom os surpreenderia tanto as 
mostras de desafei9om eleitoral dos seus "súbdi
tos". 

Amplos sectores do povo catalán já havia tem
po que comec;avam a amossar um receio e umha 
oposic;om crescente ao sistema político vigente, 
especialmente "quando este se manifestava atrr 
vés de intentos de manipula9om económica e pq

·lítica. No horizonte estavam os Jogos Olímpicos 
do ano 1992, sempre presentes na cena políti
ca .... Mas, a curto prazo, o governo da Generalitat 
das quatro províncias havia acender a faísca da 
indignac;om popular convocando ao rei dé espan-
ha a presidir os actos da celebr~;i.yom do milenário 

. de Catalunha. , 
. A decisom e as explicac;ons com as que se pre

tendía justificar e am grotescas. · 
Numha data comemorativa da ·independencia 
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• no poder dun Governo profunda
mente reaccionário sumiría ao Es
tado -destruido e illado- nunha 
r!t1Jación en certa forma similar á 
que padecera a finais do século 
XIX 

Xurde entón un novo movemen
to nacionalista (entendido como 
nacionalismo dun Estado á procu
ra dun Novo lmpério). 

Tradúcese este "nacionalismo" 
nun harmónico conxunto de "re
xionalismos", cada un deles inspi
rados no estilo mais fachendoso 
da sua história "parcial ". Na Gal iza 
os estilos históricos escoll idos 
para tan elevado fin , como era o 
de representar á arquitectura do 
Novo lmpério1 sería o Románico e 
o Barroco. Así nascen "rexionalis-

pendéncia es llibertat" portada po
los dirixentes das diferentes forma
cións políticas que compuñan a 
Comissió, os convidados das dele
gacións estranxeiras, entre os que 
se encontraban Txema Montero, 
eurodeputado de Herri Batasuna, 
Xosé Manuel Beiras, do BNG e un 
militante da Frente Patriótica Ma
nuel Rodríguez de Chile , que reali
zou o traxecto coa rosto tapado, 
portaban unha segunda tea coa 
onsigna "Supressió deis governs 

civils". Foi precisamente Txema 
Montero, acompañado polo resto 
das delegacións convidadas, o en-

Casa do Concello - Ca5a de Mar 
tas" -como chauvinista instru- das que quizá a máis significativa 
mento de represión de ideas- sexa a de Ferrol. 
moreas e moreas de edificios en O fin do illamento internacional 
toda a nosa xeografia. Entre todos implicaría a desaparición da autar-
eles sobresaen pola singularidade quia arquitectónica. ;\utarquia que 
o Templo da Veracruz de O Car- houbo de ser substituida por uns . 
balliño -de Antonio Palacios- e modos de facer máis internacio-
a Praza de Abastos de Santiago . nais: polo Estilo Internacional. Ese 
de Vaquero Palacios. Tipoloxia Estilo Internacional, prostituído -a 
esta, a do Mercado que se incrus- mans cheas, sumiu a nosq, arqui-
ta con todo o seu fascismo neoba- tectura no máis profundo e ir:iícuC' 
rroco en grande número de cida- anonimato. 
des e vilas: Muros, Noia, Ponte.- A finais da década dos setenta, 
deume, Betanzos, Montarte, Lugo, cando a reacción frente ao Estilo 
etc. Internacional xa tiña producido un 

É esta unha arquitectura que se importante volume de obra -fun-
fai oficial nas edificacións destina- damentalmente en USA, Centro 
das a Sedes do Banco de España Europa e ltália- comeza na Galiza 
en Santiago e en Ourense ou en da man de Manolo Gallego e Cé-
numerosas Casas Consistoriais sar Portela, a revisíón deste movi-

carregado de realizar a oferenda 
floral da Comissió ante a estátua 
de Rafael Casanovas, consel/er en 
cap das tropas que no 1714 defen
deron Barcelona dos exércitos bor
bónicos. 

Pechaba a manifestación, enten
dida sempre como catro marchas 
diferenciadas, o MDT-PSAN, cun 
milleiro de seguidores detras da 
consigna "lndependéncia o Mort". 
Unha vez finalizados os actos pre
vistos, grupos de xóvenes inde
pendentistas marcharon polas 
Ramblas e remataron enfrentándo
se duramente coa policia despois 

de quejmar várias 'bandeiras espa
ñolas e acantazar e prender lume 
a un estabelecimento das cadea de 
hamburgueserias MacDonalds. 

Os dous actos políticos que rea
lizaron forzas da esquerda inde
pendentista, o do MDT-IPC realiza
do pala mañá- e o da Comissió 
Onze de Setembre, ao rematar as 
manifestacións, reuniron a uns cin
co mil asistentes. No acto da tarde, 
as críticas ao sectarismo e aos en
frentamentos entre organizacións 
irmás foi a tónica dos discursos. 

O MDT-IPC realizou o seu mitin, 
despois dos enfrentamentos oco-

mento. Esta atitude, ainda que mi
·noritária seria posteriormente se
guida por _ outros profisionais 
como Pedro de Llano (Edificio de 
Edicións Sotelo Blq,nco en Santia
go) e Aparicio Aloriso (Edificios de 
Servicios en Moriforte), entre ou
tros. 

Por outra parte, a creación en · 
1975 en A Coruña, dunha Escola 
de Arquitecti.Jra, ao permitir a for
mación dos futuros profisionais no _ 
próprio país onde van desenvolver 
o seu traballo está a ·contribuir a 
que as novas xeracións de arqui
tectos galeguicen -por compro
miso ideólóxico ou simplesmente 
como adaptación racional e estéti
ca ao entorno- o seu labor arqui
téctonico. D 

O lamentábel 
exemplo 
institucional 
Se o comp9rtamento institucio
nal ten que ser exemplar en to
dos os níveis, no arquitectónico 
esta exemplaridade tórnase im
prescind íbel. A autor:iomia da 
Galiza supuxo un princípio de 
esperanza para os que pensa
mos que o au1ogoberno ia nor-

. ma~iiar o . país. Tras dez anos 
de.espera a situación, arquitec
tonicamente talando, semella · 
agravarse. Os recentes encar
gos ou subvencións multimillo
nárias a proxectos por parte do 
presidente González Laxe ao 
seu amigo, o "deseñador" Vaz- -
quez Liñeiro dunha Praza de 
Tauros e un, Pazo de Congre
sos en A Coruña (2'.200 millóns 
de· pta.); un Estádio, un Centro 
Comercial e a remodelación da 
Praza de España en Ferrol 
(1.500) millóns) e o Centro Co
mercial- Expositivo de Lugo 
(1.800 millóns) parece subliñar 
co seu oscurantismo e a sua 
mediterránea e helenizante es
tética -probabelmente dubi
dosa- a tristura dynha situa- · 
ción nun país onde os Concur
sos de Arquitectura son tan es
traños como as re-alizacións ofi-

, ciais cun mínimo de calidade. 
A situación noutros n íveis da 

administración reflexa seme
llantes fiascos. ,Vaian com 

,exemplo -escollido aleatoria
mente- estas imaxes de edifí
Cios públicos vilagarcianos de 

. distintas épocas. O exemplo, 
que non é exaustivo, pretende 
evidenciar a perda xeralizada 
de calidade_ das novas edifica
cións. O 

rridos a primeiras horas qa mañá Leche, compañeira do dirixente do 
entre milit~mtes seus e membros MDT-IPC Caries Castellanos, deti
do MDT-P3AN, no paseo do Bor- do desde hai tres meses na carcel 
ne, á beirn do Fossar deis Moreres, tje Alcalá-MecoJ culminou co dis
cemitério onde están enterrados os curso de Jaume Oliveres, concellar 
patriotas que cairon tras da defen- de El Masnou e membro da· dire.c
sa de Barcelona no 1714. lnterviron ción do MDT-IPC. Oliveres insistiu 
como convidados Txema Montero no camiño ·represivo polo que pa
de Herri Batasuna, que definiu o in- recia ter optado o governo civil de 
tento "dos partidos da frente da Barcelona para facer frente - ao 
orde de isolar a loita-de Herri Bata- auxe do independentismo· e exor
suna" como un esforzo vano, e An- · tou aos presentes a facerlle frente 
tón Bertolo da Frente ·popular Ga- de calquer ~orma posíbel. A lem
lega, que lembrou a existéncia -de branza dos presos de Terra Lliure 
presos políticos galegos. O acto, foi o elemento recorrente da sua 
no qu_e participou tamén Teresa intervención. · 

Críticas ao sectarismo . 

~ OM SE DEIXA . 
IE TICAR 

Mas a resposta do povo catalán contra esta in
duvidável provoca9om foi ampla e contundente: 
todos os partidos e organiza9ons independentis
tas, mesmo os da esquerda radical, lan9arom 
umha dura campanha de opqsi9om durante todo 
o mes de Abril. Actos, mobiliza9ons, ac9ons es
pectaculares e umha grande profusom de propa
ganda (as pegadas de cartazes faziam pensar que 
a carnpanha eleitoral come9ara já). 

tico que, ademais das causas políticas e econó
micas acumuladas, tolerava novas detengons e 
torturas poucos dias antes da convocatória. 

Que a falha de entusiasmo reflectisse eleitoral
mente noni tinha que surpreender a ninguem. 

O derradeiro acto dos organizados 
p9las forzas da esquerda indepen
dentista foi-o da Comissió Onze de 
Setembre. Unhas quas mil persoas 
escoitarón frente a un entarimado 
situada na rua Méndez Núñez, os 
parlamentos de Jordi Sánchez da 
Crida a la solidarifat, Josep Barras 
da LCR, Maria Jesus Pinto do 
MCC e Joan-Oms do MEN. As ca- · 
tro intervencións centráronse na 
crítica da via represiva deseñada 
polo Governo Civil de Barcelona e 
np condena do sectarismo e do en
frentamento físico entre organiza
cións irmás, "que semellan teren 
confundido -en verbas de Jordi 
Sánchez- a verdadeiro nemigo .do 
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dos condados catalans a respeito dos francos, o 
governo da Generalitat pretendía fazer-nos aceitar 
aos cataláns a presencia de um rei representativo 
da dinastía dos Borbons, inimigos mortais de Ca
talunha e responsáveis entre outros desastres da 
guerra que nos mebatou a independencia o ano 
1714!! 

Havia que ser muito estúpido para nom se sen
tir insultado por umha decisom como esta. 

Mas· os partidos cataláns de ordem (com CIU á 
cabe9a), com todos os seus compromisos políti
cos adq4iridos com a classe política e o capitalis
mo de tuda o Estado (hipotecas de 1992) tinham 
a necessidadé de. encetar vmha operagom de im-

osi9om do rei da Espanha que lhes havia prepa
rar o terreno para posteriorés opera9ons de do
mestica9om. 

'fl.. CRISE DE CREDIBILIDADE 
DO SISTEMA POLÍTICO 

ESPANHOL EM CATALUNHA · 
NOM S~MELHA 
CONJUNTURAL' 

Um acto político revestiu umha grande releván
cioa: foi o acto "pola República" celebrado no· pa
raninfo da Universidade de Barcelona· e convoca
do polos alcaldes e concelhais independentistas. 
Foi umha manifesta9om de recha90 á monarquia 
que alcan9ou grande ressonáncia e_ q1.:1e contri
buiu a preparar.as mobiliza9ons posteriores. _ 

FACE O 92 

O que é máis 'significativo desta sitU3Qom é 
que esta crise de credibilidade e de consenso 
do sistema . político- esparihol em Cata!unha 
nom semelha conjuntural. · 

Tudo aquilo que representa o poder do Esta
do é olhado desde a Catalunha como burocrá
tico, repressivo, arbitrário e expoliador ... Como 
se umha vez dissipado o espelhismo democrá
tico, o processo poi ítico espanhol houvesse fe
chado o círculo e a. demagógia de.mocratista 

O 22 de Abril veu o reí, e os partidos cata~áns desse passo a u_m poder de Madrid que torna-
de ordem acabárom por lhe fazer umha recep9om va-a ser, de modo cru e quro, o poder do Ma-
"privada" envoltos num grande d~spregamento drid de sempre'... · 
oficial. E nem assi puidérorñ impédir ·diferentes Os cataláns da rua nom acabam de entender 
ac9ons espectaculares· que re~atáron de frustrar como _se pode ialar dedemocracia mentres a 
o acto. -

Por se isto fosse pouco, ao dia seguinte, 0 23 garda civil continua aplicando a tortura e os juí-
de Abril (diado Patrom Sant Jordi, tradicion~I de zes seguem utilizando critérios políticos re
mobiliza<;:om pala cultura de Catalunha) fo1 um pressivos, á. margen das considera9ons e~trita
clamor de repulsom do rei, especialmente nas mente legais, contra o independentísmo etc. 
manifesta9ons que arrastárom milbeiros de pes- Um poder que consente, ademais, casos 
soas em Barcelona, Girona e Manresa (a deten- como o do "Nani" ou os GAL, sem n~m tam _ 
_9om de uns independentistas em Manresa acusa-
dos .de pertencer a Terra Lliure incrementáron (pasa á páaxina 19) 

c01;isideravelmente ~s mo~ilizagons). · Caries Castellanos Llorens é membro po Secretariado Nacio-
E · -com este clima que descrevemos breve- nal do Moviment de Defensa de la Terra (M.D.T.) Actualmente 

· mente- que os .cataláns som chamados a mani- ecóntrase en prisón n~ cadeia de Alcal~-~eco. . . 
testar eleitoralmente 0 suporte a um sistema poli- (Traduc;:om do catalan ao galega: Antonio Garc1a Matos) . . 

naso povo", - . .... 
Á marxe das manifestacións e 

actos independentistas, as cele- · 
bracións institucionais da Diada or
ganizadas po!a Generalitat centrá
ronse na polémica· surxida a raíz 
das emisións de proQ_a da segunda 
canle da televisión catalana (deno
minada Can1e· 33) e das interferén
das producidasd por TVE. Porén, 
todos os diri~entes das forzas par
lamentárias, agás ~niciativa per Ca
talunya e do . ERG, estiveron de 
acord,o en sinalar que a época da 

· Diada reivindicativa tiña rematado . . 
- JOAN RETANAIBAR_CELONA 
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p RENSA EN PORTUGAL 

.Cori incert.eza nas cuotas ·de publicidade 

·· Seis novos títulos , nos . quio$ques ".Q<?lilJQUeSes 
' • • ,, • 1 .. , .. ,~ • • " ' ... :-- • ..-.' • .. ~ • f~l - . .;. . ' 

Dentro da recomposición 
no control dos xornais 
europeus_, coa entrada das 
granoes tran~nacionais_, ~n 
Portugal tamén se están a 
mover importantes fios e 
iniciativas: ·nestes meses, 
anúnciase a saída de tr.es 

•> revistas rosa e antes de fin 
de ano é posíbel que haxa 
tres diários novas nas · 
bancadas dos quiosqu$s 
lusitanos. Ao tempo os . 
xornais en mans ·do Estado 
son postas :á venda. · -

• •j ~ 

Se xa en Maio e Xuño ·sairon 
dous novas ~eman~rios "Sába
do" e "O · lndependente" nestes 
meses están prontas a sair 
"Elle", "Marie Claire" e ... Máxi
ma". Os diários anunciados son 
*Europeu", "24 .horas" e un ter-

. ceiro sen título definido. 

.. ' - "O. lndependente", defínese 

nalista "Daily Mirror". O director 
é un apoiante de Soares nas últi
mas eleicións, Manuel José Ho

.. mem de Mela. O título escollido 
· é "24 horas". ' . 

Pala sua banda tamén Eanes 
_ apoia . un groxecto; "Europeu": 
, de di.ário. A frente · o xornalista 
. Augusto de Carvalho, antigo di-

-:rector do "Expresso", e que esti
'i 'v-o nos exitosos lanzameritos de 
- "El País" e "La Repubblica'' ita-. 

liana. Investirá 150 millóns de es
cudos para adoptar unha estru
tura de 50 xornalistas, con cen
tro en Lisboa; formato tabloide e 
cun mínimo de 32 páxinas, "Eu
ropeu" aspirar a obter lucro após 
os tres primeiros anos e destro
nar o institucional "Diário de No
tícias". 

·mas cadrar un investimento me
nor de 1.000 millóns de escudos. 
Sempre · pensando nun produto 
de calidade". 

Ainda que os investimentos en 
publicidade das ·empresas me
draron nun 70 por cento neste 
ano e prev~se un aumento dou
tro 35 para o próximo, en "O ln
dependente" e "Sábado" empé
zanse a preocupar polos baixos 
índices de insercións publicitá
rias dos primeiros números, ain
da que se mostran contentos do 
nível de vendas. 

Temor a unha posterior 
crise 

como· conservador e nacionalis
ta, escollendo paradoxicamente 
o modelo gráfico, case nunha 
cópia, do "Libération" ·francés, 
·procurando desdebuxar un alifla
·mento partidário claro. O investi
mentó de partida foi de 120 mi
llóns de escudos e á frente situa
se como director Miguel Estévez. 

Noutro sentido era esperada a 
saída de· "Sábado" dentro do 
que podia ser a prevísíbilídade 
política, co social-demócrata 
Santana Lopes ·e a conceición 
xornálística de Joaquim Aguiar, 
conselleiro de Sbares, e con Joa-

quim Letria, antigo asesor de 
prensa de Eanes, como director. 
Define Santana l,.opes tres pon
fos claves de "Sábado": "O fun
damental é respeitar os tres valo
res da liberdade, da seriedade e 
da modernidade". O proxecto 
desta publicación persegue ta
mén unha emisora privada -Ra
diogeste- e o objectivo final de 
aceder ao reparto da tarta da fu
tura televisión privada. 

Maxwell e. Soares 

O grupo Emaudío portugues. ven 
senda filial da transnacional da 
comunicación do inglés Robert 
Maxwell, a- Emaudio (ntematío
nal. A este grupo están 'ligadas 
persoas do entorno qe Soares, e 
procura o im'ediato lanzamento· 
dun outró xornal diário dos coñe-

. cidos -tomo populares· -en ln
~laterta Maxwell ten o sensacio-

O optimismo economrco de 
Augusto de Carvalho non é com
partido polos promotores dou
tros meios na liña de saída. Car
los Barbosa declara, "Hoxe en 
dia un xornal precisa, para 
aguantar, grandes orzamentos 
de publicidade e xulgo que o 
grande mercado da publicidade 
empeza a ficar saturado, haben
do campo quizais para as publi
cacións especializadas". Pinto 
Balsemao, tamén embarcado 
nun proxecto de diário, non 
aventura un grande futuro ao 
"Europeu" e ao seu investimento 
inicial. O ex primeiro ministro de
clara, "por várias veces sentei a 
facer cantas co meu amigo Juan 
Luis Cebrián e por máis que 
axustásemos nunca conseguía-

Térnese que a esta eufória siga 
un colapso. Na imprensa estatal 
algo asi está a suceder. Foi pos
ta á venda "A Capital" cun précio 
de saida de 350 millóns, e só 
unha cooperativa de traballado
res estaba disposta a afrontar a 
compra, ainda que ao parecer foi 
o "Expresso" quen se fixo coa 
cabeceira. "Diário de Noticias" e 
"Diário Popular" poderian ser os 
seguintes títulos aterecidos ao 
mercado. O que é plato de gas
to, polo seu prestíxio, gran patri
mónio, reputación e fidelidade 
dos leitores é o "Jornal de Noti
cias", pero é caro: non menos de 
mil millóns, e con fortes necesi
dades de renovación tecnolóxica 

·que poderian esixir outros tantos 
cartos. Todo iso sen contar coas 
reestruturacións de plantilla, até 
completar un custo aproximado 
de 2.500 millóns de escudos. O 

x.c. 

T.RIBUNA 

Pedro Cabo, ·de Caritel, apaixo~do gale
ga e ilus~re lisboeta, salieñtaba-me como 
Portugal, ao longo da sua história, cui
dou sempre de manter o "status quo" da 
península ibérica, fuxindo ou rexeitando _ 
qualquer inxeréncia no outro estado pe
ninsular. Nom só aceptou o status xeo-

, gráfico e de fmnteiras senom que tamem 
niostrou-se interesado em perpetuar ·tal 
situazom. E ainda cer:tas capas sociais 
nom ocultam um complexo de inferiori
dade para com o -seu J;stado · vizinho; 
pouco há, .num inquérito, comprovou-se 
como um alto porcentáxem de portugue-: 
ses renµnciariam á sua nacionalidade, e· 
suspeito que. tambem á sua cultura, para _ 
converter-se em "espanhois"., metade 
patufos desleigadbs, mediocres, renega
dos e traidores á sua identidade cultural 
e social, ·Orfos de conciéncia nacional. 

Exemplo ·paradigmático da mentada 
actit'ude é a ignóráncia oficial. portuguesa 
do problema lingüístico e cultural da Ga-

-liza, de um país' coa mesma língua. e a 
mesma cultura galega-portuguesa, .q~e . 

, comparte o mesmo mundo cultura com 
Brazil, Angola, Mo9ambiqu~, _ etc. Para . 
ista atitude do aparelho poi ítico cultüral 
portugués, só atopei urna éxplicazom: 
temor; temor ante a realidade ser a Gali
za poHticamente urna nazón dividida en- -
tre dous Estados: Espanha e Portl!gal; 
na banda espanhola a Galiza norde e na 

. banda portuguesa o Minho; porem i~te 
mais integrado no estado portugués por 
qüestións idiomáticas e de cultura; o 

- minhoto (rexiom portuguesa da Galiza) 
non se diferéncia do galega, mentras 
que nada tem que ver co algarvio. Xa ·ta
laba Vicetto das duas Galizas: a Lucense 
e a Bracarense. E Risco sullnhaba que a 
Galiza Lucense entregou-se inerme e es
quecida, -mentras os Bracarenses soube
ran alargar Galiza deica o Algarbe. 

Pois bem, a atitude oficial portuguesa -
foi assumjda t-ambem polo ·pavo portu
gués, .incluido o minhoto (o galega de _ 
Portugal), xerando urna situazom de ig-

_l -. ----- - - - - - - - .. -- - · - ----------· 

ALGO MUDA EM. PORTUGAL? 
NEMÉSIO BARXA 

noráncia e desconhecimento go pavo ir
mao do norde, da sua cultura e o sub
metimento que issa cultura e tala sofriam 
por parte-de outra cultura e outrafala ofi-· 
ciais da nazom dominante. Ainda hoxe o 
portugués desconhece a situación de. 
colonialismo cultural de Galiza e ainda 
desconhece que o--galego e o portugués 
som a mesma língua, o galega-portu
gués', e até rnoitos pensam e defendem 
(con aúténtico analfa~etismo cultural) 
que o galégo é um di~lecto do ... espan
hol! (que é onde nos queren levar os go
vernos chamados autonómicos, em clara 
corn:1ivéncia e.o poder .central, coa nor-· 
mativa oficial). 

Claro. que ista atitude portuguesa coa: 
língua e cultura comuns na Galiza ése
melhante (ainda que menos culpavel, por 
razom da distáncia) coa que tivo . e tem 
Espanha co asoballamento lingüístico e 
cultural que sofreu Filipinas e o que es
tam a sofrer Puerto Rico e os Estados 
de tala espanhola dos USA, :eri relazom 
com ista ·língua. Eu penso que tambem, 
passados non moitos anos, apareceram 
em Pto. Rico auto-titulados lingüistas ou 

·interesados políticos ·proclives á potén=
cia colonizadora, afirmando que o . 
"spanglish" (ise espanhol deturpado que 
agora talan os casteltianos-falantes .en 
aquil "estado a~sociado") nom é espan
hol infll:Jenciado polo inglés seriom u.m _ 
idioma diferente e independente (versus 
galego-portugués deturpado talado no 
común da Gal iza -galega normativizado 
oficiál), com9 primeiro paso para conver
telo \num -dialecto do inglés americano, 
con certificado de faléncia empregando 
sistema semelhante ao ·que aqui esta-
mos a padecer. · -

Mas, voltemos ao rego .. A insensibili
dade. portuguesa oo problema cultural 
galega tomóu relevo há pouco em Asso
ciazom Cultura portuguesa que, manten
do relazons con outras galegas, outor
gou a medálha -Castelao a um Alcalde · 
anti-galega e anti-tala galega, incluso na , 

toponímia da sua vila. Penso que há 
pouca vontade nos nossos irmaos portu
gueses, e mais doorosamente nos min
hotos, para perceber o problema galega; 
no sub-conscente penso que há um 
ponto de cómplice e interesada ignorán
cia. 

Há poucos días atendia eu pola minha 
qualidade de advogado aos detidos 
como implicados no Exército Guerrilhei
ro do Povo Galega Ceive. E sentim um 
lóstrego de alegria quando escoitei dizer 
á portuguesa Suzana, única mulher deti
da, que "ela integrára-se no EGPGC por 
amor ao povo galega e por entender que 
Galiza tinha direito a ser livre, o mesmo 
que o era Portugal"_ E surpreendido per
guntei-me "algo muda em Portugal?" 

~EXEMPLO 
PARÁDIGMÁTICO ÉP:
IGNORÁNCIA OFICIAL 

PORTUGUESA DO 
PROBLEMA LINGÜÍS-=--T=-1c=-o-=--
E CULTURAL DA GALIZA' 
A -moza f.icaba quase imóvil, sentada 

num bancp do Xulgado, com xe~to entre 
assústado e resignado. Ao acercarme ol
hou para mim com ar indiferente, mas 
sem acritude; ao dizer-lhe que eu a as
sistiria na ·süa declarazóm e que era na
cionalista, o seu xesto trocouse num so
rriso tímido. Passamos ante o Xuiz, coa 
presenza dos Fiscais, ·S.egredário, meca
nógrafa e polizias; aparentemente deu 
tranquila os .seus dados de identidade, 
ratificou o· dita na polizia e, devagarinho, 
comenzou a talar, · cum sorriso cómp.lice 
en ocasións, suavemente, con olhar de 
rapariga inocente, com nervoso e conti
nuo tremar de maos... até deixarno$ a 
tudas en suspenso coa sua afirmazom 
segura e sem estridéncias: a sua impli
cazom tora por amor ao poyo galega e 

por acreditar no seu direito a ser livre. 
Paradoxicamente foi a única que decla
rou em espanhol (tal vez porque para ela 
nom é conflitivo o problema da língua); 
mentras todos os galegas, ademitiram 
ou rexeitaram qualquer relazom ca 
EGPGC, reivindicarom o seu direito a ex
presar-se no seu idioma, no nosso idio
ma, e algum esixiu tambem ser interro
gado em galega e que a sua declarazón 
fara plasmada na escrita igualmente em 
galega; coerentes e dignos na sua atitu
de. 

Despois de escoitar a declarazom de 
amor de Suzana polo pavo galega eu 
imaxinei a aquila minhota, vizinha da vila 
do senhorio do nosso controvertido Pe
dro Madruga, na sua casa de Caminha, 
mecanografando os fólios do "Manual 
do Guerrilheiro" ou diversos comunica
dos, cosendo roupa para os seus com
panheiros; tal vez os olhos pastos, des
de a sua xanela, na outra beira do Min
ho, fantasiando dias ledos para urna Ga
liza redimida na que ela seria participe; 
sonhando tempos de glória; sentíndo,--se, 
como minh_otra, pavo galega; compreen
dendo a loita dos nacionalistas, disposta 
a compartir e compartindo perigós e in
comodidades cos membros do EGPGC 
que deixarom a tranquilidade do seu en
torno familiar para viver no.monte preca
ria e primitivamente, numa cova fria e 
húmida, templando o seu espírito como 
·fixera D. Quixote, polo que som merece
dores de respeto ainda que nom c9ncor
demos nos métodos. 

E fai'me reflexionar que se o exemplo 
de Suzana nom é bastante para agardar 
urna mudanza na atitude do pavo portu
gués ·tace Galiza, sím é um facto certo e 
nom ilhado; há ou pode have·r urna pre
disposizom á mudanza. Devem os parti
dos polít.icos galegas, as Associazons 
Culturais, QS persoeiros da Galiza aut.éh
tica ... dirixir parte d~s suas forzas para 
descubri-lhe a verdadeira identidade de 
Gal iza ao pÓvo portugtJés? O · 

. S'<::c:..01qrn ilo 



XOGOS 01 ÍMPICOS 

Segundo pro~ostic~n os cientí~cos . . 

A URSS gañará nas Olimpiadas 10 medallas de ouro máis que 
a·RDAe os USA 
Os científicos do instituto 
Nacional de Educación 
Física da URSS 
pronosticaron os resultados 
dos Xogos Olírnpicos de 
Seul como tan desde a 
Olimpiada de Roma, 
conseguin(i/o unha 
et ectividade do 90 por 
cento. O doctor Feli Sustov, 
doctor en pedagoxia e 
subdirector do citado 
instituto, comenta estes 
pronósticos. 

Considérase popularmente que 
é un asunto prácticamente irreal 
predicer os vencedores nas 
competicións do ases do de
porte, e, ainda máis, nas Olim
piadas ... 
Non estou de acordo con tal cri
térib. Vímonos ocupando de se
mellante labor desde os tempos 
das Olimpiadas de Roma de 
1960 e, até o momento, fixéron
se realidade un 90 por cento dos 
nosos pronósticos. Ainda as re
coñezo que a tarefa é difícil e de 
suma responsabilidade. No noso 
instituto ocúpase de tal labor un 
grupo especial de estadística de
portiva do laboratório de funda
mentación metodolóxica-cientifi
ca, ainda que tamén se incopo
ran especialistas doutras modali
dades deportivas. 
Pódenos dicer en que basean 
as suas predicións? 
Non tacemos desto nengun se
gredo. Simplesmente hai que co
ñecer os resultados dos atletas 
nos campeonatos mundiais reali
zados no biénio anterior aos xo
gos, anali~ar as tendéncias do 
desenrolo de tal ou cal modaliaa
de en distintos paises, tomar en 
consideración a idade dos pre
tendentes ás medallas e a posi
bilidade de ascenso dos rivais 
máis xóvenes. 
Poderia nomearnos a aJguns 
dos que conqueririan estas pos
beis medallas?. 
En atletismo son moi probábeis 
as vitórias de Yuri Sedij (lanza
mento de martillo). Tatiana Smo
lenko (carreira de medio fondo) e 
Sergéi Bubka (salto con pértiga). 
En natación hai que mencionar a 
lgor Polianski. Pensamos que, o 
mesmo que na Olimpiada ante
rior, gañará nas carreiras de ve
locidade e en salto de lonxitude 
o norteamericano Carl Lewis, 
mentres que o seu rival máis di
recto no periodo precedente aos 
xogos, o canadiense Ben John
son, quedará na sombra. Dificil
mente a búlgara Stefka Kostadi
neva encontrará unha oposición 
séria no salto de altura. Ao mes
mo tempo estrelas soviéticas 
como_ Robert Emmián e Tamara 
Bikova non teñen nengunha po.
sibilidade de gañar. 
Pero nestas competicións oco-

. rren sorpresas ... 
Seguro que tamén esta vez as 
vai haber sobre todo en certas 
modalidades de atletismo e nata
ción femenina. Por exemplo, en 
distáncias cortas -se as depor
tistas dos EE.UU. vencen as re
coñocidas líderes de Alemánia 
Oriental-, ou nas probas de te
nis. Pero non se trata do caso de · 
que un descoñocido se impoña 
ás estre!as. Eses tempos .xa pa
saron. 

pico-88 cubrirá os 1 OOm. espal
da en 55,2 s., mentres que a ga
ñadora dos 200 m. braza fará pa
rar o cronómetro en 2,28 m. ' 

É máis difícil predecir os resul
tados dos eqüipos. .· 

da RDÁ e EEUU. obterán de 40 
a 42 medallas cada Ún. Será isto 
suficiente para a victória ausolu
ta da URSS?. Segundo demostra 
a experiéncia para lograr esa v~
tória haberá que conquerir un 
20-25% das medallas de ouro a 
-disputar, mentras o total son 
case 150 medallas dos trers me-

Signific~ esto que é imposíbel 
saber os resultados do reconto 
non oficial das medallas por 
equipos? tais. Tendo en éonta os resulta

dos . dos últimos campeonatos 
mundiais, a URSS ten todo ao 
seu favor para logralo. D 

Cunha flutuación do un por cen
·to. Se o tempo é normal (non 
.chove, non fai vento ou trio), -o 
vencedor do salto de altura su-

perará os 2,40 m.(+/-'1-2 cm.), 
'en salto de lonxitude, 8,70 m. (+/ 
-10 cm.), en salto con pértiga, 
6m. (+/-5 cm.). O cameón olím-

_En Seul disputaranse 237 meda
llas de· ouro. Segundo o noso 
pronóstico .a URSS conquerirá 
46-48, mentras que os equipos APN 
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1 
\'-1 :,;~~·.{ ,{-;:..;" ,·t fNEM "Eduardo Pondal" de Santiago de Compos- . 

tela, Angeles-tardona Castro, da Universidade de 
Barcelona. 9,00 Se ión inaugural. . 

9JO Conferencia: Otero Pedrayo: o escritor e ·o 
home: Ricardo Carballo Calero. da Univer idade 
de Santiago de Compostela. 

!OJO De can o. 
11.00 Comunicación: Otero Pedrayo e a EPOCA 

NOS: Carlos Ca ares, escritor. 
11 JO Comunicación: Otero Pedrayo traductor de Joy-

ce: Richard Cardwell, da Universidade de Not- 10,30 Descanso. 
tingham (R.U.). 11.00 Comunicación: A visión da paisaxe eh Otero Pe- -

12,00 Comunicación: A poesía de Otero Pedrayo: Xe- drayo: W do Carme Ríos Panise, da Universida-
sú: Alonso Montero, da Universidade de. Santiago · de de Santiago de Compostela. 
de Compostela. · 11 JO Comunicación: Aspectos narratolóxicos da obra 

l 2JO Mesa redonda: A poesía de Otero Pedrayo: Basi- de .otero Pedrayo. Anxo Tarrío Vare la. da Uni-
lio Losada, da Universidade de Barcelona, Xosé versidade de Santiago de Compostela'. 
~amón, Ramiro Fonte, Claudia Rodríguez Fer, 12.00 . Mesa redonda: Aspect9s ide~lóxicos da narrati-
poetas e ~ríticos. va de Otero Pedrayo: Xusto G. Beramendi, Ra-

l 6.30 C<mf erencia: O teatro do século XX: Ricardo · món Vi liare~ e X osé Ramón Barreiro. historiado-
Domenech, da Escola·Superior de Arte Dramática ·res, Andrés Torres Queiruga. teólogo, Carlós Ba-
e Danza de Madrid. liñas. filósofo, todos eles da Universjdade de San-

17.30 Comunicación: O Teatro de Otero Pedrayo:-Ma- tiago de Compostela. -
nuel Lorenzo, dramaturgo. 16.30 ümferencia xeral: A renovación do realismo no-

18,00 Descanso. veHstico.· Darío Villanueva. da Univers1dade de 
: ' 18.15 Comunicación: Otero Pedrayo e_ o teatro de Santiago de Compostela. 

máscaras: Xosé Filgueira Valverde, da Real Aca_- 17,30 Descanso. 1 

demia Galega. 18.00 · Comunic.ación: As fontes frances.as da dbra de 
18.45 Mesa redonda: O teatro de Otero Ped_rayo: Ro- Otero Pedrayo: Nicole Dulin Bondue. do Depar-

berto Vida! Bolaño. Eduardo Alonso, Dorotea tamento de linguas Extranxeiras da U.N.E:D. · 
Bárcena. Manuel Guede, dramaturgos . l 8.3D Mesa redonda: As ·fontes literarias de Otero Pe-

Día 23 
drayo: Francisco Fernández del Riego, da Real 
Acaqemia Galega ~ Xosé Manuel Sa!gado. do 

1 ' 

9.30 Conferencia: A personalidade e a obra de Cha-
teaubriand desde a perspectiva de Otero Pedra
ya: Claude Henri Poullain. da Universidade ''Paul 
Valery" de Montp~llier. · 

Día 24 

_ 9,00 Conferencia: A novela lírica: Ricardo Gnllón, da 
Urüversidade de California (Davis) 

10.00 ,Descanso. 
10,30 Conferencia-coloquio: .Música e novela: Carlos 

Ruiz Silva, da Universidade Autónoma de Ma
drid. 

11, 15 Comunicación: A muller ·na narrativa do s. 
XX.: Marina Mayoral. da Universidade Complu
t~nse, escritora. 
Mesa Redonda: A muller na ~rrativa de O.P.: 
Carme Blanco. crítica literaria, Camiño Noia, da 
Universidade de Compostela. W Xosé Queizán. 
escritora. 

13 ,00 Saída para Irasalba. 
14JO · Xantar no souto de Trasalba. 
17 .Off Conferencia: Novela e. Hi~toria : : Luis Romero. 

escritor. 
18.00 Comunicación: As peregrinacións · marítimas 

británicas a Santiago de Compostela na Baixa 
Idade Media: Brian Tate: da Universidade de 
Nottingham. 

18.30 Descanso. 
Comunicación: Historia e novela en Otero Pe
drayo: a Romaría de Xelmírez: Henrique Mon
teagudo-. da Universidde de_ Santiago de Compos-
tela. : · · 

19.45 Mesa redonda: Aspectos lingüísticos da obra de 
· Otero Pedrayo: Ramón Lorenzo. Antón Sanrnma

rina, Rosario Alvarez, Manuel González e Fran
cisco Femández Rei. todos· eles da Universidade 

. de Samiago de Compostela. -
21.00 ~sesión de dausura. 

c "oNSELLO DA CULTURA- GALEGA Poden pronosticar alguris dos · 
C~SU_l!~c:!<;?~ _ qq_~ _f1,;1tur9~ _ tjtlJ.l?@_S_ ~ __ 
o"l1mpicos?. L _____ __:_ ______ ...:__~----:--:-----_;_---~--~--------'-----~_;_----------' 
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CARTAS 

NAC!ONALISMOS 
XOSÉ LOIS 

O progreso da Humrmidade 
Esixe amostrar,·pra conquerifo; 
A lediciosa sinceridade. 

Lenin, do que niriguén pode pór 
en dúbida o seu afán por con
querir un mundo · máis doado 
para a humanidade; o seu virtuo
so saber facer para acadar ese 
mundo, se, polo que deixou dito 

. e feíto, os nacionalistas analisa
mos o.que estamos a facer, abo
fé que a nosa faciana tornarase . · 
do coor da mapoula, se é que- ~ · 
nos queda un chisco de sensibili
dade revolucionária. 

Para irmandÍñar os poderosos 
.do Castelo, do imoral Pazo, do 
ladroízo dos Bancos, que todos 

· teñen a sua raigaña na, para 
eles, adourada Etapa Feudal, 
non é doado, para porlle axeita
damente o The _End, utilizar 
iguais métodos que empregaron_. 
os donas de . vidas e facendas 
.para imporse acabalo dos humil- · 
des-. · 

Desde que as·bestas da guerra 
descobriron o "Divide e vence
rás", comezan a xurdir as efica
ces normas nacionalistas para 
dividir o mundo. E unha das máis 
saintes palas que t_en pasado a 
humanidade, a que alcanzou 
maiores teitos de crueldade foi o 

· Nacional-Socialismo, que veu a 
ser a segunda xeira do cristianis
mo comercializado: "o que non 
está com1go está contra min e 
hai que queimalo"; verbas e con
tidos arrepiantes que teiman re
torcer os conceitos para guiar
nos polo vieira xermolador do 
Nacionalismo, escada primeira 
do patriQteirismo, amigo do MEU 
e da MINA, vieiro directo do Im
perialismo. Todos os imperialis
mos enguedellaron as forzas 
para sua conquista co Naciona
lismo, co Patrioteirismo. 'Velaí 
que o Nacionalismo, a miña, o 
meu, non pode ter parentela, -nen 
sequer lonxana, co Socialismo . . 
O Socialismo é a antítese do Na
cionalismo. O Socialismo, por 

suposto, o Socialismo de Marx e 
de Enge!.$ (e socialismo non hai 
outro) ou \acaba coa explotación 
do home polo home.coa ur)iver
sal bandeira, hoxe ampliada, de 
"Proletarios de todos os paises, 
unídevos'', ou non cumpre a sua 
misión histórica. Por isa compre 
esvigoar porque hoxe os nacio
nalistas galegas gastamos máis 
enerxias condenando irracional
mente a Castela, como se en 
Castela non houbese máis que 
ladróns e nenguIJ roubado, q\,Je 
sumando vontades, solidaria-

. mente, en todos os eidos para 
findar cos ladróns de Castela e 
do mundo inteiro. Que a cuestión 
non está en conquerir só o meu. 
Por outra banda, a ·Etapa Capita
lista estará ben segura na sua 
pervivéncia, mentres que non 
saibamos qüe os . minúsculos 
partidiños que conlevan os Na
Cionalismos -cada grupo nacio
nalista ten o seu- non tan outra 
cousa positiva que integrarse no 
"divide e _vencerás" que tanto ~ lle . 

convén ao Capitalismo. E os que 
dividen, coidando de boa fé que 
avanzan cara . o Socialismo, é 
que non teñen de abando co re
sultado da división promociona
da polo mentor Chu En Lai con
tra a U.R.'6.S., contra do avance 
cara o Socialismo, despois da fa
mosa visita de Nixon a China? 

Nestes ·días, o televexo podre 
que rios suministran, ante a per
gunta, por que Franco persegu_iu 

AVISO AOS LEllORES 

Prégase aos leitores que as 
cartas enviadas non superen 
as 30 ·liñas mecanografadas. 
A redación resérvase o direi
to a resumir aquelas que su
peren este espácio. As car
tas deberán incluir o nome, 
enderezo e o nº .de D.I. do 
asinante. · O 

VosJEDE. TAMÉN.PODE SER ACCIONISTA 
.. ¡ 
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· .· A áinpliácioh de .. c.apitál de 
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a morte á Masonaria?, o contes
tante deu todas as razóns, . me
nos a que importabq que dese 
porque clarexaba o asunto. Cla
ro, no mundo capitalista non se 
fan favores, só se pagan serví
cios, e o que paga im.pón o que 
lle vai ben ao ideal sagro deste 
podre mundo~ o que bule detrás 
do embigo. 

O Capitalism~ que filosofou 
Adam· Smith, o Capitalismo Libe
ral ten como mentor a Masona
ria: E este Capitalismo é lóxico 
que estivese sempre a matar co 
Capitalismo Autárquico dos ser
vo~ de Xesús e demáis xentes de 
mal viver, aos que Franco tiña 
que servir, pois por algo fixéron
no Caudillo de España por la 
Gracia de Dios.- "Bon Deus, meu 
amigo.- Eu berro contigo:- ¡Que 
asco!.- Un milleiro de veces,
¡Que asco!" E tamén aqui debía
mos aprender os extemporáneos 
nacionalistas, vendo como a 
desmedida ambición persoal ca
pitalista, animadora da sua áni
ma, vai esnaquizando o seu por
vir. i; os que queremos un mun
qo mellar para todos non pode
mos cair nesa trampa, e cando 
caimos, asi nos luce o pelo. 

Os Nacionalismos empúrran
nos cara o Ego até deixarnos 
matar pola miña Pátria, até che
gar a matar con lecer outras Pá
trias, sen percatarnos que estas 
mortes cruas teñen un só fin ver
dadeiro: roubar aos vencidos, en 
benefício dos lobos máis fortes, 
mellar dotados para pelexar, 
para vencer, para matar. Está 
ben claro que todo aquilo que 
nos guie por vieiras ateigados de 
porcos anceios estomacais, opó
ñense aos degoiros socialistas 
que levaron a Lenin a que lle dei
xase á sua família, por toda her
danza, o Testamento Político 
para que seguisen loitando, cal 
el o fixera durante a sua vida. 
Está claro que, para os que de
sexamos entrar, canto antes, na 
Histórica Etapa Socialista, o do 
Nacionalismo é o camiño máis 
torta. Outra causa é que cada
quén governe a sua casiña, o seu 
fogar ao xeito que máis lle aco
mode facelo, da maneira que 
máis felicidade sexa capaz de 
conquerir, mentres non teñamos 
conciéncia socialista; pero pen
sando sempre que a nosa felici
dade plena,, semente se encentra 
no rñédio da ·felicidade dos na
sos semellantes do mundo intei
ro, solidariamente unidos con 
eles. E esta solidariedade con
ciéncianos para findar co Capita
lismo e prepáranos para viver na 
nova Etapa sen. angúrias dentro 
de cada Comunidade, dentro de 
cada Nacionalidade peculiar 
para formarnos, non como fin, 
pois que o fin é os proletários de 

• todos os países ·unidos no mun
do inteiro. Por en, os Pobos que 
teñan características de seu, que 
lle dones telicidade o vivilas, os 
socialistas, digo os socialistas,· 
non os que fan partidiños_ para 
dividirnos, ternos que axudar a 
que se realicen plenamente, pero 
sen esquecer un intre que tamén 
a felicidade do , Povo Galega 
·-áchase no médio e médio da feli
cidade do Pavo Castelán, do 
Povo Andaluz e do Senegalés. 

Eu axudo con moito lecer A 
NOSA TERRA polo que ·este axu- · 
da á cultura da Galiza, pero xa-. 
·mais quixera velo con enfrenta
mentos que nos dividan, con Na
cionalismos-Socialistas que non 
poden coexistir. Velaí o Naciona-

lismo Basco para o que, os de 
fóra, somos maketos e van cara 
a "raza superior" mimados polos 
anceios nacionalistas burgueses, 
porque, conse.cuentemente, o 
Nacionalismo é burgués até o 
sabugo dos· osos. 

E non é válido ·gastar enerxías 
có argumento de que o P.S.O.E. 
non' fai migallas de socialismo, 
nen na Comunidade de Povos 
Ibéricos nen en ningures. O cris
tianismo, que nasceu para de
fensa dos humildes, deseguida, 
cando viran que enraizaba no 
Povo, comercializárono os Seño
res Feudais e os seus herdeiros 
do xeito que nos é conocido. 
Pero isto non é novedoso: velaí 
que hoxe ninguén defende mellar 
ao Capitalismo que os "socialis
tas" levando o timón do Poder 
Capitalista, polo menos até que 
se "queimen". Pero mentres, coi
do que A NOSA TERRA ha mer
gullarse coas persoas ben nadas 
que teñen organización dabondo 
para conseguir, se os axudamos, 
a Etapa Socialista na que o home 
deixe de ser o pior lobo dos seus 
semellantes, na que se finden os 
obreiros parados,· tantos, que 
cheguen a ir coa pucha na man 
pregando a esmoliña de traballar 
polo que sexa. 

A cuestión está pois, en saber 
usar axeitadamente a búsola e 
non blablear con miras arribistas 
persoais, ainda que vaian aco
chadas co manteo "revolucioná
rio". Polo menos, que A NOSA 
TERRA nunca se deixe manipular 
polo que bule detrás do embigo 
e que xamáis lle chame burro ao 
cabalo. O 

X.F.I. 
(Campolameiro) 

SINDICATOS E DECENÁRIO 

Sr. Director de A Nosa Terra: 
Lim com aten9om o Oecenário 

que venhem de publicar recente
mente e observei um "pequeno" 
defecto. Tendo em conta que se 
trata dumha obra que trata de re
copilar o máis importante do 
acontecido no nosso país nos úl
timos dez anos assim como de 
dar umha vissom da situa9om e 
perspectivas de futuro dos dife
rentes seitores vexo-me na abri
ga de apontar a auséncia total de 
referéncias ás luitas do movi
mento obreíro na Galiza assim 
como a inexisténcia de firma al
gumha do sindicalismo ou da 
política que analise, desde umha 

· perspectíva própria, o que acon
. tece coa clase obreira galega e 
coas suas brganizac;óns. Tendo 

· 'em conta que hai umha grande 
generosidade de páginas (causa 
que me parece bem) com a ar
quitectura, a literatura ou a si
quiatría penso que é de- salientar 
que nom suceda o mesmo cum
ha clase social que · tem feito 
nestes dez últimos anos causas 
bem importantes como as folgas 
xerais nacionais, fitos históricos 
na Galiza, e que ten sofrido 
agressons nesta etapa que vam 
condicionar o futuro de todos. 
Penso que coincidirá voce coa 

"minha opiniom tendo em conta a 
sua militáncia comunista e espe
ro que acepte o minha crítica 

- que, sem 'entrar em mais profun
di·dades, parece óbvia. Penso 
que obreiros e obreirc;is sornas 
máis importantes do que caberia 
deducir polo seu Decenárjo. O 

MANUEL CARNEIRO 
(Ferrol) 
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'A miña idea é facer .· novelaS átractivas 
que sexan aceitadas pár ·sectores 
que apenas len' · 
Miguel Suárez Abel con "Turbo" gañou o Bléjll]co Amor 
• XAN CARBALLA dos leitores. Nese senso paréce-

me positivo rebaixar o volume 
"Turbo" é o título da obra de fólios esixidos a.inda que 
que ven de recebeí· o "Turbo" supéraos en case 30. 
Prémio Blanco Amor. É da Non se viu mediatizado por 
autoría de Miguel Suárez esa esixéncia? 
Abel, un escritor até agora Non. Tiñaa pensada e estrutura-
só coñecido por ter da e encadreina nesa extensión 
recebido en anos anteriores porque era a que me .parecía 
o "Modesto Figueindo" de adecuada para a novela. 
narracións curtas e outros Calé o tema da novela? 
galardóns literários As claves están· nunha persona-
menores . A sua primeira xe central que é un ex-crego, 
novela de envergadura, casado cuna muller máis nova 
escrita con intención de ca el e que traballa nunha barra 
apresentarse aos dous americana, na que _conflue un 
certames maiores das letras capo do contrabando. Arredor 
galegas, "pero non destas tres personaxes -ainda 
mediatizado por ir que hai unha gama máis am~ 
concursar neles", anúnciaa pla- constrúese a história. Hai 

tamén un elemento que aparece 
Suárez Abel como unha no monólogo interior do prota-
obra "con intención de gonista principal, un ex-compa-
normalización do idioma ñeiro seu no Seminário que ago-
desde o ponto de vista de ra é conselleiro. Na mistura do 
facer unha literatura pasado e do presente únense as 
asequíbel, de que ler en duas liñas do argumento. 
galego tamén sexa posíbel É unha· novela psicolóxica, 
para calquer tipo de trata problemas da actuali-
público" . dade ... ? 
O Blanco Amor ten a especi- Ten moito de psicolóxico pero 
ficidade de ser convocado non a incluiri.a como dese xéne-
como certame de novela -Ion- ro . Trata máis ben da xe~ación 
ga é\inda c¡Ue agora reducí- do crego. sobretodo o contr.aste 
ronse o número de fól.ios re- do rapaz que · medrou con el e 
queridos a 150. agora está dirixindo a X~nta , e 

_a sensa~ión de fracaso p~óprio 
Paréceme que deben facelo por- que a el 11~ produce o éxito do 
que na Galiza ci.rculaba a idea outro. Por outra parte son p~rso-
de que os escritores non se atre- nax~s rnoi:inseridos no .contexto 
vian cunbq novela longa, e só se · - 1 escrebi~n rela_tos curtoq e por · . s~91a: e xe9gr~fico onde_ s_e_ de

senrola a ~rama . da nov,elé! que . 
parte· dos que asesoraron a .cría- · ~ a zona de Cambados. ,Daquela · 

'·ci6n ·do 1prémio tra~ábase . detro- tamé.n está. moi p~~sente o ·can-
ear esa situación e ·estimulur a trabando, a vida _ rnariñe~ra. o _. 
escrita de novelas d~ rriáis fus- paro: · 
te ,' carrdG menos,.no núrnero ·de · 
paxrnas . Paréceme q·u_e -iroxe · ~. A novela t~m ·uµ título que 
muqarolíl as tendéf)cias dQ-.pon - :.· .;parece-querer denotar clara~ 
to ,de vista Íiterário e hoxe ·non mei;ite que se fuxe do qu·e ·se 
se aprécia tanto a novela ct-e · deu -en chamar ruralislrio. 

, moita páxina . . e _que os grandes, Pola mifia procedéncia, a:s mi-
volumes precisan clun atr:a_ctivo ñas raíces e formac:::ió.n famtüar 

. moi especial, case ci1_1n pr~stíxio son do rural. Son dunha aldea 
-prévio; -para man ter . o ·•interese , ·. -~de montaña de perta: c;le Ar'zua; 

as miñas histórias son rurais, a 
miña maneira de contar, O' meu 
humor. .. todo ~so é _ _aprendido · 
ali. A rniña maneira de observar 
e ollar a vida está condicionada 
poL esa extracción rural, por ese 
entorno que me em_papoli -os . 
sentidas· desde peql).eno. Pero 
as miñas histórias non -son rura
listas. e o título non é para ésta
blecer unha diferéncia. 

Cales - son as suas motiva
cións como escritor? 
As miñas pretensións non están 
enfocadas. polo menos de mo
mento, para a posleridade. Oue
reria aportar á literatura galega 
a posibilidade de aumentar a 
normalización lingüística. o pra
cer da leitura en galega . Hai 
moitas vías para facelo, pero a 
miña Ídea é facer novelas atrac
tivas. con forza . que permitan · 
aceitalas e achegalas a ámbitos 
que habítualmente non len. 

Como -xulga o momento da 
literatura - galega? Non ere -· 
que se e~t.abelecen moitas 
comparacións con outras li
teraturas? 

Aqui ternos unha maneira moi 
própria de entend~r as ·. ~ousas. 
mesmo de escreber. Paréceme 
que agora é o momento de dar 
o salto e aproveitar a existéncia 
de meios de comunicación pró
prfos para facer unha literatura · 
gafoga con rnaior penetración. 
porque estanse gañando. per
soas para a língua . -

O campo do simbólico penso 
·que está -gañado. Eh literatura. 
ternos un Ferrin, un Blant:G · 
Amm, un Cunqueir.o, un Celso 
E¡nilio, d_eixando >.<a aparte a Ro
salia ou a Pondal e outros. e isa 
non Q ünos perder ; ternos gaña
da a batalla . da língua , ainda 
que poda haber ainda dificulda
des e obstáculos. pero está ga
ñada; no politice haberá discu
sións e diferénciéls pero ·hai- po
sibili.dades de auto-determina-

. · ción , de . f edera·lismo.... terrros 

tamért case gañado nese-terreo. 
Portante desde o ponto de vista 
simbólico ternos gañado. Agora 
ternos que ir á praticidade: · ga
ñar no comércio, nas relacións 
cos outros pavos, _empresarial
mente ,- ... facer leitores e consu
midores amplos do feito eri_ gal~
go. 

Sendo un traballador da lín- ·_ 
gUa, como escritor, que posi-

··ción ·mantén sobre o seu uso 
_ortográfico no~atfoo? . 
Penso que en calquer ámbito o 
piar que pode · suceder é que 
non haxa flex~ilidade , pois afi.
nal o único que ~e xera son ten
sións inúteis e problemas des
mesurados que non veñen a 

- canto. 

Non teño unha postura dog~ 
mática sobre o· asunto. Escrebo 
na normativa vixente p,arque _me 
parece unha maneii:-a de ir unifi
cando. Precísase facer. un cami-

-no pero non debé habér lnfl-eii
, Dilidades. nen represións ou de 
- pechar canles 'a persoas que te- · 
ñen. outra visión. 

Un obstáculo final para o 
comprador, ademais do que 
antes falaba do atractivo·dos 
.temas e as maneiras de es-

.. ~cr.eber: está no précio dos li
br_os. Coida . gue º se. poderia 
Clboraar alg'unhá medida ·que 
non _ convertese o cttste en 
censura? ~ 

. - - ·, . 'I . 

HoX-e mercar un- libro' é case un 
artículo de luxo. Non son catas~ 
trofist9 a respeito do libro. e es
tou conven~ido de que o. pracer 

. ~. ·ªª leitura U<:ni, vai sa sBbstitu'i~ 
<;J_o . Agora a polí_tiCa @ defender 
·a libro debi.á ser máis forte. Non 
son partidário de pate'rnali$mOs, 
e ciue a 0un_ta sexa o apoio de 
todosi. 1;.giha ~s~_c.il:? de mamá 
bene.fact~)[a, non me- parece ·o 
rrtellof m~todo .~p'~ro c{ue haberi.a 
que arbitrar unha maneira de 
abaratar · os custes dos Ji5ros é 
fundamental·. para todo a·Est0do 

-pece ,Jí)ara;·á-,Gaiizá:máis" o 
~ .,,_ .. _.,.¡~.. ..... • ,,.··t·• ..... ·~:.;,. ..... ~ 
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• Cinco esc:r;itores gale
gos asistiron ao IV Con
greso de Verines (Astu
ries), organizado ·palo Centro 

. de las Letras Españolas, depen
dente do Ministér~o de Cultura 
~ que dirixe o s.aimantino Víctor 
-García de ·la Concha. O encanto 
celebrado entre' os dias 6 e 9 d~ 
SeteII)bro , centrou parte dos de
bate.s formais no tema "Que hay _ 
·de µu evo el). las -letras españo-

. las?". · · 
-Sir;alouse que frent~ a un cer

tQ . sentido oficial que tende . á 
unicidade no a_nálise d·a literatu
ra_ que se prnduce no estado, 
aind,a recoñeéendo -parece 
unha evidéncia definitiva . xa 
nestes congresos- a pluralida
de lingüística, a realidade sinala, 

-·que non ~e poden establecer 
términos _iguais de -comparación 
entre esas catre literaturas. dife-
renciadas entré si. · 

Outros -debates abordados fo-
ron re~eridos á modernidade, ,á 
nova poesía, ao fin das· frontei-
ras estrictas entre os xéneros li- · 
terários.. destacando moitos ..,.. 
dos presentes. nomeadamente o 
catalán Joan _Margarit, a impar- . 
táncia da poesía galega nun 
contexto de revalorización das 
literaturas periféricas. 
· Os escritores galegas asisten
.tes foron Xavier R Baixeras 
Xosé Mª Á1varez -Cáccarn.o , Ba~ 
miro Fonte , M.A Femán-Vello e 
Fetmin. Bouza .. 

• A obra ~'Espectros" do 
CDG, unha das suas últimas 
producións baseada en textos 
de ·otero Pedrayp , leva un verán 
salfeúdo de dificuldaaes. Á frus
trada e polémica actuación , afi
né;J.l_ non ~eálizada. en Cariño. 
con cruces de críticas moi duras 
na prensa entre os organizado
res do Festival de teatrio .. e os 
rexedores. do ,CDG sucedéronse 
as representac;ións abortadas. 
En Chanta9,a, cobrado o cachét 

· de 280.000 pta .. houbo proble
mas ,de sonido ,. de característi
cas das instalacións e n'on hou
bo "Espectros"_. No Carballiño, 
na Semana de Teatro, tampouc_o 
se produciu a actuación anun
ciada no programa. Finalmente, 
en A Coruña. unha ameaza de 
bomba impediu que · os actores 
realizaran o seu cometido .. 

O que parece ·certo, ademáis 
da maior ou menor fortuna que 
incida riesta cadea de"' ausén
cias, é que alguns dos espectá
culos do CDG non se adaptan a 
unha deficiente estrutura para o 

. teatro 'ao lGngo do país , e isa hai 
··que tela · en :-canta. 

• Congresos no Aniver- · 
s~rio de Otero Pedrayo. 
Nestes dias teñen' lugar na Fa
culdade de História as sesións 
do Congreso adicado á literatura 
de Ramón Otero -Pedrayo, se-. 
gundo dun prograrná de cinco 
reuriións de alto nivel que·, o 
Consello da Cultura Galega, a 
Un:i-versida-de e a Fundación 
Otero Pedré)yo, distribuiron ao 
longo do ano. Despois do referi
do á xeografia e á literatura, 
Otero servirá de motivo a fin de 
mes a un encentro de historia- . 
dores que dilucidaran e debati-

. rán a realidade do nacionalismo 
antes e despois do 1936, perio-
do no que a preséncia de Otero 
pode serv ir de referente. Ouizais 
se podan obter agora respostas . 
a alguos ·dos interrogantes que 
quedaron plantexados )1ai dcus 
anos n~ Congreso Castelao . .:.¡t:.2 
daqúela tívo un apoio infinita
mente menor ao dado este ano 
a0s actos.sobre Otero. O 
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Pode resultar paradóxico nesta 
· segunda "idade dourada" das 
nosas letras, pero carecemos 
ainda dunha história da literatu
ra .en galega se tacemos excep
ción do metitório . e desfasado 
Manuel que Francisco Fernán.
dez del Riego editou por vez.pri
meira en 1951 . Os ·únicos traba
llaos _equiparábeis a ésta Histó
ria ausente áchanse escritos en 
español, ainda ·que por man de 
galegas e rtuncé;l. .en obras dedi-

. cadas específicamente ao estu-
do das nasas letras . Portanto, o 
leitor. que procure unha visión 
xeral cía nasa literatura de.sde os 
Canc'ioneiros até a actualidade 
debe acuáir por forza a textos 
en español -alguns non faciJ
mente acesíbeis- ou ben con
formarse-cunha escolla de obras 
parciais onde moitas veces re
saltarán riláis os baleiros que as · 
continuidades. 

Con este panorama, canta- · 
mas desde Maio cunha nova 
aportación na Literatura ga
llega que o profesor Anxo Ta
rrío Varela ven, de publicar., 
unha vez máis en e-spañol(1J. 

Amais da história pro19riamente 
· dita , inclue o volume un aparta-' 
do dedicado _a "Análisis' '. que 1 

en cobre dou~ · trabal los~ .;:. sobre 
· "La lengua gallega" un : e o ·ou- · 
tro -=-';El realismo de Cunql.)eiro 

·en Merlín -e famllia e_ oútras h1s
; torias··~ onde se p"ropón ó esfo: 
' do dás" "estratéxias realistas" da, 
, obra ih8ic.ada, ·limitándose ao· 
cabo a unha· glosa da autopoéti- ~, 

· ca de Cunqú.eiro, moi lonxe da." 
intención orixinaJ . Non vou ocu
parme destes dous brev~s tex
tos , agás para indicar a sua dis- · 

', funcionalidade no libro e as im
perdonábe1s simplificaoións ma
niqueas que se realizan no pri
meiro ao tratar, pór exemplo, o 
problema ortográfico (pp .?471-

. 245), . que posibelmente p·ouco 
interesen ao pretendido público 
español. Vou · centiq.rrne unica
mente no que cónstitue o nú-. 
cleq do 'volurrte a "História" 

Concedendo ao autor a quei
xa reiterada tocante !3. faltª de 
traballos parciais· sobre numero
sos aspectos da · nasa literntura , 
non é menos certo que cos exis
tep.tes era posíb~l sair .con ·máis 
éxito do empeño. As pobres 25 
páxinas dedicadas a época me
dieval ndn se corresponden coa 

· extensa bib)iografia existente . . 
nen coa importáncia que esta 
época ten . na nasa literatura, 
nen coa necesidade de reafir
mar unha óptica galega no seu . 
tratamente -como fixeron · río 
seu momento Filgueirn .Valverde 
ou_ Pilar Vázquez Cue::>ta--, má-

. xime ante un público español 
afeito .a observaJa como pa rte do 
se.u património literário. E non 
estou ·chamando ao chauvinis
mo ; unicamente a clarificár os 
lindes. Nestas páxinas volvemos 
a · encontramos con consa'bidos 
tópicos, cada vez menos aceüa
dos - "la cantiga de amor se re
duce a un puro y monótono j'ue
go de 9bstraccioD_es dedicado .a 
una dama fuertemente idealiza- · 
da, objeto de sentimientos tópi
cos fijados . en . esquemas con
vencionales" (p. 16). xuntarrien
te con ofnisións sen desculpa -
entre os códices non se cita ·· 
para nada o chamado Canci.o-

. ·neiro de Berkeley-, e, unha pro
xim1dade alarmante á fonte de 
dados, a obra xa clásica de G. 
Tavani recente-mente traducida 
Xa pesde un ponto de visté.l 
máis formal. desatan o sorriso 

Tarrio afirma no seu libro qué "Rosalia no es.una poetisa brilÍante, y quizá tiene una nefasta·tendencia.a intentaF explicar Jo que quiere decir( •.. )" 
. . 

do leitor· erros tlagrantes como o 
que se observa "na descr,ición do 
partimén entre Joao Baveca" e 
Pedt'AmigQ de _Sevilha ~(p . 22)l2l; 

. ou, referíndose aos códices das 
Cantig~s de Santa Maria: 
"La primera edición (sic;!) del 
códice To d.ata de 1257". etc .. 
por só citar dous casos, por des
grácia -simplesrnent_e indicát}
vos . 

No que -toca á etapa de deca
déncia, e tendo en canta o esca- . 
so degrau de coñecimento que 
ternos sobre ela, calquer aproxi
mación poderia ter validez. C-on
togo, o profesor-Tarrío preflriu li
mitarse a unha triste glosa das 
notas ·introdutórias que X. Mª 
ÁJv.arez Blázquez puxo á sua 
Escolma de Poesia Galega, 
II, obra antiquísima (1959) e 
contado ainda non superada. A 
caréncia de novos dados pode
ria . terse suprielo coa reinterpre
tación dos coñecidos e a ...con
textualización histórica d_e caú
sas e efeitos de tantos 'séculas 
de escuridade, pero o autoccon · 
horror inexplicábel· a auxiliarse 

. de materiai E) de tipo . histórico, 
cemfórrriase cunha simplifica
ción de apenas unha páxina. 

A mesma imprevisión con 
que a lüeratúra galega entra no 
longo letargo rep_ítese cando de 
sair del se trata ." O capítulo III, 
dedÍ~ado ao século XIX. desta-... 
ca, ademais de pala _sua brevi- .. 
dade (pp. 52-86). por unha au
séncia de contidos tal que deixa· 
ás tres figuras t.iatadas con algo 
de- profundidade -Rosalía , Cu
rros e Pondal-, no médio dun 
ermo case absoluto . Toda a "le
gión de poetas menore9" que s'e 
óbvian, antes e despois dos tres 
maiores. son os que dan pé para 

· falmmos duri Rexurdimento, .e 

se tacemos tabula rasa da sua 
aportación fican defirlitivamen-

. te rotos os elos que c9nverten 
ás grandes figuras .do XIX en 
parte dunha tradición. pobre ou 
rica, pero tradición. O prurito 
esteticista fai esta parte da his
tória escasamente explicativa 
como vohrerá suceder cando xa 
no século XX:, nos apresente . 
xurdido ·da nada, un teatro con 
figuras como Dieste . Cabanillas. 
CotareJo· ou Castelao sen ter en 
canta 1 o longo estarzo -con 
erras e acertos- que' leva desde 
Lugrís Freire e a Escala Rexio-

"' na! de Declamación até o teatro 
do grupo Nós . 

Cando o auto~ aponta que "la 
aparición de determinados te -

. mas, toh os, actitudes, etc ., es 
posible que solo tengan uno ex
plicación cercana a lo objetivo si 
consideramos a la. literatura ga
llega como formando parte de 
un programa de descoloniza
ción" (p. 59). afirmación matiza
da axiña por prexuízos euro
céntricos, caberia esperar im
portantes repercusións metodo-

- lóxicas. Non é asi , pois, como 
xa sinalei. os argumentos de 

· tipo histórico fóx~nlle . ao autor , 
e igual sucede coas · aproxima
cíóns sociolóxicas . Sen ir máis 
'1onxe, á volta de páxina ternos 
o tratamento arribíguo e falsa:. 
mente e.cléctico de Rosalía, pois 

. tras criticar as interpretacións 

. biografo-psicoloxistas . e de tra- . 
tar as tres marninaciÓns da nosa 
autora - como muller . como 

· · galega e como'escritoré? ·en gale
ga, todas de raíz social- ac9ba 
descobrindo unha c:;uarta auto- ' 
marxinat:ión máis próxima á co
ñecida "vivéncia absoluta da 
·nada"r3i . . Todo isto sen deixar de 

inserir a. Resalía nó Romantismo 
oú oferecer apreciacións ·!:<in 
surprendentes -ainda que non 
oiixinais- como que "Rosalia 
no es una poetisa brillante, y 

.- quizá tiene una nefasta t endén
cfa a intentar explicar lo que 
quiere decir . en lugar de apro-

· vechár y potenciar la riqueza 
evocadora de la arnb iguedad" 
(p.72). Ou , talando de Cantares 
Gallegos , "Tampoco el tema de 
la protesta social o del dolor por 
la emigración están por demás 
representados ( ... ) Todo ello 
hace que el.conjunto dé más la 
impresión de folklore que otra 
cosa" . (p . 71). 

Tal vez a parte máis consis
ten te -e con certeza máis ex
tensa- do treballa sexa a dedi
cada ao presente século, apare
cendo mesmo aportacións per
soais, sen ser capaz o autor, 

· contado. de disimula r o xa cita 
do apego ús fontes . . Discutir 
polo miúdo l ' que aquí se recolle 

. duplicaría a amplitude desta re
seña. Urlicamente quera referir
me a dous aspectos qu e afectan 
polo demais á _totalidade do li-
bro. · 

Dunha · parte, o carácter de 
listado a que o autor . apesar do 
propósito reiterado, non sÓubo 
escapar. O valor dunha história 
frente aos traballos parciais resi .: 
de en sintetizar e relacionar de 
modo qué a can.tidade de ínfor
maci~m perdida se vexa com
pensada por un destaque da·s . 
conexióñs . Tsto é, . débese lograr 
un desE?ñO do sistema literário 
·no seu desenvolvimento. Nada 
disto consegue A _Tarrío a_o 
centrar a sua ·exposición nos no
mes ' e nas obras individuaís mi ~ 

nimizando as pos1c1ons estéti
cas e ideolóxicas de grupo . as 
circunstáncias que rodean o 
acto c'riador ou a ligazón entre 
os movirnentos sucesivos Asi, a 
evolución da poesía queda ape
nas debuxada . o teatro é un 
ponto no espazo, sen antes nen 
despois ; o ensaio nen a ponto 
chega, e só se con~egue unha 
certa descrición evolut1va no 
traLamento do xénero narrativo. 
onde así e todo debe cuestionar 
a presenza dos pequenos en
saios incrustados que semellan 
as páxinas dedicadas a Alfredo 
Conde - que supera en exten
sión ás figuras da xerac1ón Nós . 
ainda que sexa para mal-, ou 
Carlos Casares . só por citar 
dous exemplos : 

Un segundo aspecLo que me 
parece interesante observar é a 
mirada prexuizosa que a miúdo 
agram a . Asi, apréciase un feti
chismo vocabular exacerbado 
ante expresións como "novela 
ruralis ta" ou "poesía social" que 
non me parece xustificábel des-

. de unha óptica pre tendidamen
te científica . No que di respeito 
á prirhei(a delas , para un leitor 
médio é mais que .dubidoso que 
exista tal novela , ·e menos nas 
alarµrnntes proporcións que o 
profesor .Tarrío parece indicar , 
como non queira consid~rar ru
ralistas algunhas das .obras de 
Otero Pedrayo, ou desposuir de 
valor literário ·os textos de Neira 
Vilas. Polo demais. e nun país· 
qu'e s·egue a ter 'perta dun 40% 
de . povo9ción rural. o estraño é 
precisamente a inexi.sténcia 
dunha "épica labrega", que s i se 
deu noutros ámbitos literários. e 
non precisamente do . te.rceiro 

I 

(pasa á páxina seguinte) 

...-:" 



(ven da páxina anterior) 

mundo. Tocante á poesia social, 
independentemente. da valora
ción estética que hoxe dela se 
faga, é de xustiza · recoñecer 'o 

, seu carácter rupturista contra 
poéticas esclerotizadas como o 
amadocarballismo ou o neotro
vadorismo que dominaban na 
angustiada e existencial pos
guerra, xa sen entrar na sua 
pertinéncia histórica. Nada dis
to observa o autor, que alanca 
sobre este período como descal
zo sobre brasas, apesar do seu 
propósito de considerar a nosa· 
como unha "literatura de desco
lonización". 

Caberia ·ainda falar dalguns 
•. bradantes silenciamentos ou 

opinións que se verten .como 
"vox populi" por noq citar os 
seus autores, frente á tamén 
bradante atención a outros no
mes e opinións, mai'.s isto é tan 
só cuestión de filias e fóbias, e 
como tal corresponde á patolo
xia e non á crítica. Unicamente, 
e por can to· afecta ao pretendido 
c1entifismo da obra, apontar as, 
faíscas de irania desdeñosa que 
salfiren aqui e acolá todo o libro. 
Algunhas -"Ciertamente, la 
Academia Gallega nunca llegó a 
e1ercer un papel muy lucido. 
pero la instltución permaneció y 
hoy día po.see ya una sólida mo
perancia" (p 87)-, poden pro
vocar o sornso de quen non co
ñeza a tamén acrisolada inope
ráncia doutras inst1tucións; ou
tras "Erais Pinto chegou a publi
car algunos títulos, y fue el pri
mero, significativamente, uno 
del ya patriarca don Ramón Ote
ro Pedrayo, titulado, con muy 
buen criterio, Bocarribeira. 
Poemas para ler e queimar" 
(p 189), amais de mal gasto de
mostran unha pretendida supe
rioridade do estudoso sobre a 
matéria de estudo neste caso 
difícil de xustificar. 

O último apartado do volume, 
"Crítica", (pp. 261-265). pala sua 
insubstancialidade nen men
ción merece. como tampouco a 
bibliografia. onde se aprécian 
auséncias inxustificábeis, -en
tre as máis rechamantes. que 
non as úmcas. os especiais de 
A NOSA TERRA ou os volumes 
da Colección Alexandre Bóveda, 
onde flguran m01tas das aporta
c1óns má1s importantes duns 
anos a esta parte-, amais de 
erras de bulto que na sua exph
citación esixman un alonga
mento mecesáno desta reseña 

En definitiva, unha pobre 
aportación á historiografia da li· 
teratura galega, onde o leitor es
pañol tirará má1s a idea dunha 
cultura marxinar que dunha cul
tura marxinada, e onde o leitor 
galego acabará por perguntarse 
en que consume o seu tempo a 
crítica académica do pais E 
mentres non sexa posíbel 11nhri 
Historia da Literatura Gale
ga en galega e desde unha ópti
ca act.ué.ll. teremos que confor
marm\)s co0 esperar tempos 
mello•r::->. o 
(1) ~ . .-.. l .i :!O V ARELA. A. Literatura 
gallega, 1 m¡rus. Historia crítica de la li
teratura h i :-.p~mca -28 Madrid. 1988. 

(2)Refírome ao poema que comeza "Pe
dr ' Amigo quer"ora ua ren". Anxo Trrío re
séñao do seguínte xeito : "El otro partí · 
mén glosa el problema amoro!:io de s1 ac
túa peor el villano que se enamora de una 
villana sin posibilidad al~¡una de recom 
pensa o el noble que se enamora de una 
villana con la fundada esperama de obte
nerla" . Contado tráatase du erro compar
tido, pois a razon está nél má t radución 
que se fixo do onxmal \taliano "donna" 
(C . Tavani, La poesía lírica galego-po
toghese , p 132), aj.e na versión galega 
editada por Galaxia FJparece como vi/á (p. 
204) . en lugar de alta- dama. que sena o 
es1xido e claria ~;ent1do cabal ao texto 

I~) J:·¡ual vértigo ante as explicacións so· 
' -:'·o,;icas observamos no t.ratam1"nto de 

· : . A Esi:norga . (Je E [3Janco Amor. pp. 155· 

l .~ ¡,'.~~;}::'l .Jfll is1.1 La l vez·que nP.n se deteñ¡i 

~jf,x~,?.!~ ~~ i~~~.~:·, _ . 
t"t.-.- '='--º'.,.,._;- •... . ;::;;;,-::;_-; r--. --·- .. · ~ 
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Foto-Xoc: os directores peden sangue n~s portadas 

A fotografia de 
prensa como 
espectáculo. 

Xornalista. escritora recoñecida 
nos teneos da narrativa, poesia 
e tarrrén o ensaio (lembremos 
"Prensa e galeguisrno" . O Castro 
1982), Margarita Ledo An
dión ven de oferecemos neste 
ano e igoalmente en Edicións 
do Castro unha nova obra, a 
partir do seu traballo de tese, e 
que leva por titulo "Foto-Xoc e 
xornalismo de crise" . Obra ri
gorosa, encadrábel dentro da 
perspectiva crítica do estudo 
dos meios de comunicación e á 
altura doutros traballos surx1dos 
en paises non xa normalizados, 
senón mesmo de vangarda na 
matéria . 

Margarita Ledo analisa polo 
miudo o fenómeno masivo ac
tualmente nos meios. coñecido 
como foLo-xoc. a espectaculari
zación da fotografia (plano cor
to-pomo, "algunha cabeza car
bonizada para primeira", pide o 
redactor xefe), os feitos tomados 
de xeito unívoco .. polo seu lado 
traumático, desprendidos .-10 
contexto. do proceso no que se 
xeraron (a violéncia "sen expli
cación". o desastre natural ex
presado como melodrama) . É a 
foto-xoc que "suspende. a lin
guaxe e bloquff· a siqnifica
ción", dentro du • 11~ ·~delo cultu
ral que reclama 1 m 1 eceptor pa
sivo, nutriC:o periodicamente co 
impacto de morte, no binómio 

.de bos e maos. · 
M. Ledo reLrata pwfectarnen

te, na liña dun Mmtelart por 
exemplo. u mecáni C'd do xorna
lismo de crise, Lt->irnudo en nos 
amasar o espec.Láculo da delin
cuéncia.' do caos . do desastre. 
coa intención de provocar "a 
unanimidade do medo" . Un xor-

) nallsqio,. qw~. paradoxicame.nte. , 

non ten en si máis que-a ratina 
e a repetición, non ten xa nada 
que dicer. 

Capítulos específicos mere
cen nesta obra a evolución his
tórica dÓ fotografía, até a época 
da grari reportaxe · que naceu 
con Vietnam, (e que tanto axu
dou no desenrolo da guerra. 
como mesmo recoñeceron no 
seu día os próprios vietnamitas). 
estilo que en liñas xerais vius~ 
sustituido pala foto-xoc: , cun sis
tema político que aprendeu de 
Vietnam. qu~ clama pala seguri
dade e que fai a Guerra de Gra
nada ou das Malvinas sen perio
distas (no Oriente Medio cen 
xomalistas morreron en 10 anos, 
rnáis que en toda a guerra do 
VietnQ.m) . Xornalismo adestrado 
para contar· mentiras: "demós
trase" unha masacre de índios 
miskitos polos sandini~tas. cun 
clixé de catro anos antes perte
necente a unha incineración de 
cadáveres pala Cruz Verrnella .' 
En Afganistán un recebem~nto 
con noces á piñata nunha aldea. 
convértese nun bombardeo so
bre a povoación civil. Serán os 
próprios autores das fotografías 
os que teñan que sair en favor 
da restitución dél realidade . 

O xornalismo alistase por ou -
tra parte , na liña- do "acontece
mento técnico ao redor dun mí
nimo de ·información". no senso 
xa expresado do sistema que xa 
non ten nada que propoñer : os 
xor nais vanaglórianse das suas 
equipas informáticas. do seu 
número de páxinas e fotogra
fías. da utilización da cor. do 
núme·ro de edicións ou dos re
gos de tinta consumidos. " 

A inf, ,, 11 ·ación . a escasa infor
macjó11 f·: •! nécena directamente 
as ins1. .t1:c1óns, "consolídase a 
sección dt: fotos de persoeiros" . 
e o medio debe estar atento á 
"temática local-tribal · de per
soeiros institucionais ortodo
xos", · asi como da "ladeira mor-

. bo-marxinal" que serve de ino
. cente e polícromo contraste. · 

O xornalista xa non contem
pla , xa nor;i coñece por si mes
mo, quen define a notíciá ·é o · 
seu . próprio actor insti_tucional. 

.' fonte de gran _parte dás infor~a- .. 

; J 
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cións, através d~ "r:odas de 
prensa, viaxes, xantares-balan
ce" etc. Pídese permiso pára fo
tografar determinados obxecti
vos, .compre -acreditación para 
acceder a parlamento. conce
llos, etc. recéber:ise recomenda
cióñs -no tratarnento dos temas 
quentes. Non hai inforrnaciórís 
diiectas, nen contraste. nen crí
ticas, só oficinas de prensa ou 
en todo cas·o dase "a criación de · 
falsos acontecementos, a través 
das fontes habitualmente ben 
informadas". 

Margarita Ledo recolle ade
mais, quizá cun esceso de citas 
sen traducir . . a evolución da fo
tografia en diferentes médios 
escritos, asi como o papel xoga
do palas axéncias, Sigma, Gari
ma ou Magnúm, . cun maior 
prestíxico neste campo que as 
clásicas multinacionais informa
tivas . Analízase a evolución a 
partir ·da etapa de Vietnam, a 
foto-xoc e o posíbel estabeleci
mento. a determinados níveis . 
do ,gran reportaxe, desprendido 
das esclavitudes do foto-xorna
lismo de actualidade e espectá
culo, na liña dun Sebastiao Sal
gado (fotografos con ponto de 
vista) e dalgunhas revistas de 
cada vez maior recoñeceménto. 
Isa nova dinámica conLribuiria 
ademais a desadormecer a rne.
cánica, tamén descrita por M. 
Ledo, do "Xornal que publica as 
fotos que lle che9an (en moitos 
casos todos os xornais a mes
ma) . primañdo na · maioria- dos 
casos o critério de diseño -
para que non haxa tanta letra-. 
foto que acompaña ou serve de 
redamo --o m-áis espectacular 
posíbel-- cara unha nodcia. 
pero que non aporta máis dados 
sobre a mesma . nbn informa. O 

Bordón do 
peregrino 

M.V. 

Manolo Regal é un monxe cre
go .. Vive e dedica-se ao labor de 
evanxelización nas tenas de 
.Abadin (Lugo). onde realiza a 
sua vocación de monxe moder-· 
no empezada en Samas. El e 

. - rná,is "':f..Á. Tyliguélez· cc;>nst.~tuen 

unha bina apostólica pouco co
rrente: no meio dos carnpesi
ños,_ entregé3:dos á _ §µa. pr9mo
ción liberadora, reservan minu·
tos diários pára a reflexión teoló
xica. Miguélez é o -tratadista da 
teoloxia da liberación máis co
ñecido na Galiza; Regal .é o ero-' 
nista bimensual da Igrexa gale
ga nas p~as de Encmcillada , 
activista do mundo rural e poé
ta. Letras suas ·seniiron para un 
dos :primeiros discos de . música 
litúrxica galega. Introducía-se 
con "Xurdirá, xurdirá, sabemos 
que está aquí, detrás do naso 
esforzo, o téu reino de paz". 

É · Regal quen nos dá ~gora 
todo un longo poemário dos dias 
e das horas do !ábrego. Son os 
salmos dos crentes galega~ que_ 
suan ·e que esperan: 

Contigo no amencer 
e ó mediodia. 
contigo pola tarde 
e á noitiñ~ . 
·contigo na atención 
á xente enferma; 
contigo contra o mal, 
sexa cal sexa. 

Contigo no silencio. 
na soidade ; 
contigo na plegaria 
da liberdade ... 
Contigo neste pobo 
canso e dormido; 
contigo nesta Tena. 
sempre contig~ .. 

o volume consta de oito capí
tulos de poemas de diferentes 
ritmos , sempre fáceis, intelixí
beis . quentes -de amor e de fe . 
Parte levan por referéncia a Xe·
sucristo. a Maria, a Deus pai. O 
resto expresan as arelas da co
munidade, o tece-tece do Rei
no. os momentos de cruz . . c:ie 
marte e de esperanza. 

o poernário, na sua expresión 
poética, !Írica; non esquece o la
bor proclamador, da f é; unha fé 
que _ s~ acredita como segÚi
mento de Xesus , corno constru
ción P.o Reinado da xustícia e 
corno superación dos obstáculos 

·e liberación das alineas:ións: 

"Nada para o carniño. 
senón a ambición do cambio 
na propia vida e na dos demais, 
e un caxato· para se apoiar cando un canse. 
Nada pqra o camiño, 
senón a paz ofrecida sempre 
e sempre desexada, 
a convivencia grq.tuita dos veciños 

-e un caxato 
para se apoiar cando un canse. 
Nada para o camiño, 
senón a rabia 
contra quen frea os cambios 
e fai de nosoutros 
pezas inrnóbeis do. seu museu privado; 
e un caxato 
para se apoiar cando un canse. 
¿Señor, 
quen nos dará un caxato? (p.228) 

Calquer leitor con sensibilid_a
de atopará neste poemário a 
água limpa da auténtica triiditio 
cristiá. Atopará a sombra do 
castiñeiro que alimentou esta 
Terra e que agora ·queren deíxar 
rnorrer da "tinta" e substituir 
pór árbores sen frutos. 

Con este libro , Regal suma 
con Chao Régo un esforzo im

· portante de. dotación de tradu
cións do pensamento cristián ao 

· galega_. Ghao leva xa vários vo
lumes dando Conta dos contidos 
da Biblia nun galega para cata
queses dos crentes. Regal , poe
ta, viciño e labrego de Abadin, 

. dá-nos agora os salmos a c"aritar 
nesta Terca. Que dous pr.oferns 
para un ha nova igrexa 1 · ·"] 

Reg<:il Ledo. Manolo . Un c;µ:ato para o 
camiño. Ed . Monte Casino./1988 . pp. 
295. 

FRANCISCO CARBALLO 

· ..... 



Os .cementerios 
galegas·. 
Os poetas , dende vello amista
ron cos cementerios. Entre as 
nasas leituras -preferidas sinala- ,,. 
mos O cementerio mariño de 
Paul Valery e o Cimenteri 
de Sinera . do inesquencibel 
Salvador Espriu. E na ·nasa lern-· · 
branza andan arqµivados rnGi
tos versos do poema de Unamu
no, En un cementerio de lu
gar castellano: 

Corral de muertos, entre pobres tapias 
hechas también de barro, 

pobre corral donde la hoz no siega, · 
solo-una cruz en el desierto campo 

señala tu destino. " 

Ternos visitado, co_n unción e 
·temor, o cementerio ' de ;Sette, 
que é o de Paul Valery ; o de 
Arenys del Már, que é o cemen
terio de Sinera de Espriu e in
cluso o famoso internacional
mente de Génova . Algo nos · 
atrai, non sabemos o qué ~da
nos medo o pescudalo- da de
rradeira morada dos humanos. 

Na literatura galega. ---:-e con
cretamente na poesía- non. fa!- · 
tan alusiós aos cementerios . 
Lembrernos o poema A pantas- ' 
ma, do vello Añón onde o tema 
está tratado con un fino humor; 
os impresionantes ve'rsos de Ro
salía adicados ao fe.rmosísimo 
·cementerio padronés de Adína 
e o gozoso· poema de Ferrnin 
Bauza- Biei, "No cementerio 
de Cortegada de Miño. 

Dende . o Meditenáneo ao 
Cantábrico -O Mar da Celtia
e ao poderoso Atlántico tódolos 
cementerios, nos povo¡;; mari
ñeiros, están perta das ondas 
marítimas .. E como se os vivos 
quixeran que os seus defuntiños 

durmiran o sano definitivo arra
lados pala música das ondas ou 
acompañados polo oficio sÜiem
me e maxestuosó dos grandes 
trebós. Os camposantos do Me
diterráneo,. cercados e sucados 
de alcipreses, teñen moiio de 
xardín e de ágoEa ao mesmo 
tempo. 

En Galicia hai tres tipos de 
camposanto: os do ruri:tl, os vil e
gos e _ps das grandes cidades . 

' Dende hai anos os camposantos 
vilegos e os das cidades son 
municipais. Neles campea a 
anarquía e. con · frec{iéncia, un 

·gesto pésimo. Un dos ce_mente
rios urbanos máis fermoso de 
Galici.a foi. sen dufüda, o de San 
Amaro de A Coruña . E hai ce
menterios de vila que nos dan 
verdadeiro aáepío pola sua feal-
dade. · 

Na Galicia rural consérvase 
-e entendemos ·que se debia 
conservar sempre- o cemente
rio parroquial , que está no mes-. 
mo adro da eirexa. Estes cam
posantos non tiñan mauseleos. 
As tampas de pizarra e cantería 
lucían soboÍ do seu lom,bo o 
nóme dos defuntiños e mesmo 
da. casa a que p~rt;eñecían, Jei
to, ás veces. cunhas letras tos-

. cas é imperfeitas. Neste século 
comezaron a aparecer os már
mores e máis recentemerite o 
aluminio. O mesmo. camposanto 
chegou a uniformarse _dun xeito 
que a hós nos semellá. intolera-
bel. · 

Nbs camposantos do rural , 
aínda ·non hai moitos anos, só 
se aliaban frores o Día de Defun
tqs. Pese a que o culto á marte 
estaba mui vivo na comÚnida
de, nembargantes non se mani
festaba no coidado_das sepultu
ras. Este feito a nós seméllanos 
natural. Débese á que non había 
realmente separaCión entre a 
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_ parróquia. dos vivos e dos mar
tas. Os enterramentos feitos no 
adro, acarón ·da eirexa, supo
ñían que non había di'.?isión en
tre a parroquia dos vivos e dos 
defuntos. E así os vivos, ao asis,
tir ·aas oficios, á preceptual mi~a 
dominical, mentras · agardaban 
polo derradeiro tanglier da cam
pana que sinalaba o comezo do · 
ritb, agardaban ao pé dos seus 
defuntiños . que .par.ticipaban, 
aínda qu~ calados, das conver-

-sas dos veciños, Q.as novedades 
da parroquia, da vida da comu
nidade pra decilo . cunha pala
bra. Por eso os cementerios mu
nicipales, que- alonxan aos mar
tas da eirexa ~dificib que per
teñece a toda a parr.oquia.:_ ta
mén os alonxa dos vecmos . E os 
defuntos quédan arreciados da 
vida parroquial. É como se · a 
xente quixera esquecelos, alon
xalos da súa presencia. De ahí 
cecáis as. visitas ao camposan
to, a moda de poñerlies todo o 
·ano flores aos rnortos, a unifor
mizacións dos cementerios . 

Tense talado ·e. escrito abon
dosamente do cementerio . ·de 
Noia, da sua antiguedade, do 
seu inquedante misterio. do se
gredo de muitas das suas tam
pas.· Este cementerio, na mes
ma cidade , coa sua · eirexa no 
medio, é, pra este que escrebe, 
o exemplo 'perfeito, do que foi o 
cementerio entre os galegas. Na 
aitualidade ·o cementerio de 
Noia, roáis ·que un cementerio 
vivo, é un museu . 

Un cementerio que nos im
presionou de · verdade é o vello 
de Mondoñedo. Na parte oÚta, 
na mello~ e roáis soleada, era a 
reservada prá fidalguía e a bur
guesía e está chea de mármo
res . Na parte baixa, a máis fria , 

· enterrábase ao pavo chan: só 
ten cruces, humildisimas, de fe
rro g d~ madeira e carece total
mente de moimentos funerarios . 
Un exemplo perfeito do que é a 
división de clases sociais. 

Dos modernos cementerios 
de Galicia o máis fermoso de to
do$, con diferencia, é o do con
cello de Fene, cunhas ímpresio
nantes vistas sabor da ría ferro
lana . Non semella un cemente
rio senón un parque. Nél ún 
séntese agusto . Tan a gusto 
como . se sentía Espriu pasean
do , tódalas tardes que estaba en 
Arenys del Mar. polo cemente
rio de Sinera. Tanto é así que , 
·se non fara polo que é e porque 
un ·servidor se debe a quen se 
debe, ún pedfríalle . ªº seu vello 
amigo o alcalde de Fene Xose 
María Rivera Arnos9 plaza no 
cementerio que el impulsou . O 

Por un erro de confeccióñ este artigo 
foi publicado incompleto no número 345. 

M. HORTAS VILANOVA 
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Juan Gutiérrez de 
Padilla 

(Málaga ca. 1590 
Puebla, México 
22/IV/1664) 

Mestre de capela . Recebeu a 
sua formación como neno de 
coro en Málaga con Francisco 
Vázquez e tentará a sua primei
ra oposición no 1608 na colexia
ta de Antequera, gañándaa 
Juan de Riscos, da sua mesma 
idade. Pouco despois gañará a 
praza na Colexia de Jerez de la 
Frontera e cando marre o s eu 
mestre, oposita á da catedral de 
Málaga quedando no segundo 
lugar tras do portugués Estebao 
do Brito . No 1616 é consagrado 
sacerdote e gaña a praza da ca
tedral de Cádiz. 

Descoñecemos a inda cando 
se embarca Padilla para Améri
ca pero en Outubro de 1622 ato
pámolo como axudante do mes
tre . de capela da catedral de 
Puebla de los Angeles, Gaspar 
Fernandes, ao que sucederá no 
1629 seguindo na praza até a 

. súa marte. Aquela igrexa coñe
cerá extraordinário desenrolo a 
partir de 1649 grácias ao bispo 
Palafox y Mendoza, e Padilla 
contará xa no 1645 con 14 ne
nas de coro, 28 cantantes e 
unha orquestra de baxóns, saca
buches e flautas , contando con 
músicos de grande sona como 
o harpista Nicolás Grinón e o or
ganista Francisco López Capi
llas , este entre 1641 e 1648. 

A Padilla consideráselle o in
troductor da estética "barroca" 
en América pola sua mestria no 
uso da policoralidade, a riqueza 
dos baixos e a extraordinária vi
talidade rítmica . Xunto da gran
de música litú,rxica, consérvan
se grande cantidade de obras 
en castellano e tamén en gale -

go, asi corno paródias dos dia
.lectos dos escravos negros . Os 
Os vilancicos de galego te
fien recabado especial atención 
pala banda da maxima expecia
lista no tema de Puebla, Alice 
Ray Catalyne, que sínala o uso 
literal dos elementos populares . 
Non puden consultar a edición 
dos vilancicos de Padilla de Ste
venson (1974) se ben coido que 
non engade nengun dos de ga
lega mais si dos de negro. O 

Fontes: Arqu1vos catedralicios de Cá· 
diz (?). Málaga (?), Zaragoaza-Seo. Puebla 
de los Angeles. Guatemala e 81bhoteca 
de Jesús Sánchez Garza en México D F 
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Ja Ccleg¡al de Jeréz. Jeréz de la Frontera 
1980. E. Thomas Stanford GaUego 
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1966 Id . Puebla (de los Angeles) "N w 
Grove" Vol 15 Id Pad11Js. Jusn Out1érre~ 
de "New Grove" Vol 14 

XOAN M. CARREIRA 



ANUNCIOS DE BALDE Catalunha ilom se 
deixa domesticar 

'Na delegación en Vigo da (ven da páx. Ú) 
Asociación de Amizade Espa- sequer ter a possibilidade de 
ña-URSS .está aberto o prazo que se apliquem medidas co-
para o novo curso de clas~s rrectoras. é olhadc\ como de-
de idjoma ruso. Os interesa- crépito , putrefacto e cada vez 
dos poden comunica:r: coa se-· _ máis longe ... como relaciona
cretaria da Asociación no telé- , do coro nom sei que estranhos 
fono 22 44 57 de 5 a 9 do se- problemas de umha burocrá-
rán . cía bananeira de lá da "Mese

ta". 

Alúgase piso e chalé amobJa· 
do en Sárria (Lugo). Vistas pa
norárnicas.3 habitacións. salón, 
cociña e servício, Tempada de 
verán: Interesados chamar ao te
léfono (986) 25 39 48. 

Vendo extractor eléctrico 
de mel, novo, para 4 cadros
perfección ou 12 de médias al
tas. Précio 50.000 Pta. Teléfo
no (986) 54.00.68. Preguntar 
por Manolo en horas de ofici-
na . 

Vendo bicicleta BH en bon 
estado. Teléfono (986) 
25.39.48. de Vigo 

Mas esta mesma perda de 
irnagem global do sistei::a po
lítico alpcmza amda ma1s aos 
políticos catalaos de ordem 
que se aferram máís afanosa
mente se cabe ao salva-vidas 
olímpico; soluc;om anhorada 
de tantos negócios fáceis para 
alguns e de tantas esperanc;:as 
miraculosas de recuperac;:om 
de ímagem para outros . 

E se ternos de fazer caso a 
experienéia vivida parece que 
tuda fai prever um futuro pró
ximo bastante agitado e o de
senvolvimento de umhas con
dic;:ons políticas que, distan
ciando cada vez máís o poder 
espanhol do pavo catalán. ha-
verám de favorecer sem lugar 
a dúvidas um formidábel pulo 
do independentismo. 

Oualquer outra perspectiva 
que a domesticac;:om. O 

BAIUCA 

AxendA 
.n=cuLTURA~ 

EXPOSICIONS 

• TaraCido 
Até. o 6 de Outubro óa Nova
Sala de Exposicións da CAV 

• Irmáns Sobreira 
Óleos na Sala de Arte da CA V. 
Aberta até o .28 de Setembro. 

• História da 
·Língua <)alega 

Organizada pola Consellaria 
de Educación, está aberta 
desde o 15 de Setembro unha . 
exposición sebre a história do 
naso idioma no Mu$eu do 
Pobo Galega. 

NO VOS 
TELÉFONOS 

REDACIÓN 

433886. 
222405 

ADMINISTRACIÓN 
E PUBLICIDADE 

433830 
433624 

FAX (ProvisionaQ 

433624 

CONVOCATORIAS 

• Xornadas , , 
Pedagóxicas dE?. · 
Normalizació.n ,,. 

.. Lingüístiéa · 
Desde o 26 ao 29 de Setemb~o. 
na· Faculdade de Xeografia · e · 
História. e organ.izadas po~o 
ICE, c;lesenvolveranse estas 
Xornadas con arreglo ao se
gtiinte pr,ograrna: tLuñs 26. 
17 h . "Coordenadas Sócib-Lin
güisticas db ensino na Gali
za"Equipa da DEB 
19 h . "volución da linguaxe no 
alumnado de Preescolar e Ci
'ci.o Inicial" . M. P. Pereira. 
Martes 27 
¡6 .30 h . "Programas lingüísti
cos e normalización" . J. Ar
nau. Uriiversidade de Barcelo
na. 
18.15 h .. "Programas qe in
mersión: bases . socio'"psico
pedagóxicas" . J Arnau . 
Mércores 28 · 
16.30 h . "Desenvolvirnento de 
programas· de irn·ersión total 
na preescolar" . Mª Soliba . . 
18.15 h. "Dsenvolvimento de 
programas de imersió_n total , 
no ciclo inicial . 
Xoves 291 16 .30 h. Experién
cias de ensino en galega 

• I Prérnio de Poesía 
"Eusébio Lorenzo 
Baleirón" 

Rexerase baixo as seguintes 
Bases: 
1. O Concello de Dodro, para 
honrar a memória do poeta 
Eusébio Lorenzo Baleirón, na
tural deste muriicípio e pre
maturamente aesaparecido, e 
para contribuir á reafirmación 
da lírica galega tan importante 
na história cultural da Galiza, 
decide criar con carácter 
anual o Prérnio de Poesía "Eu -
sébio Lorenzo Baleirón'.'. 
2 ... Poderán concorrer todos 

·os poetas que o desexan, sem
pre que as-obras coas que par~ 
ticipen estexan escritas en: lin- -
gua galega, segundo a norma
tiva oficial vixente . Os poetas 
deberán presentfil un libro de · 
versos de tema e forma li
bres. Os poetas quedan abri
gados, por conseguinte, a que 
tales libros de versos posúrin a irnprescindíbel unidade para 
que poidan acadar esa consi
deración. ind§Pendenternente 
de que os poemas que os inte- . 
gren teñan ou non algunha re: 
!ación entre sí. Os libros . de 
versos que se presenten ao 
Prérnio "Eusébio Lorenzo Ba
leirón" deberán ser inéditos 
e non teren participa.do nou
tros concursos ou certames . _O 
autor garantirá esta circuns-
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''Eusébio Lorenzo 

táncia no caso de. resultar ga
ñador. No menos de 200 ver
sos . 
3. Nengún . autor poderá 
apresentar máis dun libro . O 
Xurado deberá apreciar obri
gatoriamente as innovacións 
temáticas e formais, así como 
ás técnicas poéticas qUe se 
-correspondan coas tendéncias 
máis actualizadas da poesía. 
sen rexeitqr o herdo da lírica 
galega desde os cancioneiros 
até os nasos días. 
4. Os autores dos libros de 
versos participantes deberán 
enviar tres ex'emplares das 
obras escritos a máquina, sen 
remite identificador, ao se-

. guinte enderezo: 
· Concello ·de Dodro - A Co
ruña 
1 Prémio de Poesía "Eusé
bio Lorenzo Baleirón 1988" 

As obras concursantes de
berán ostentar un lema. que 
tamén figurará no exterior da 
plica onde se incluirán os da
·aos 'persoais e un currículum 
breve do autor. O prazo de 
apresentación das obras rema
ta o 30 de Novernbro de 1988. 
5. A dotación do Prérnio 
"Eusébio Lorenzo Baleirón" 
será de 125.000 pesetas, único 
e indivisibel. Se a falta de cali
dade dos libros apresentados 
asi o requerira, o Xurado po
derá declarar deserto o pré
mio. 

ración Municipal actuará · 
como Secretário sen voz nen 
,voto. A composición do Xura
do faráse pública antf3s de 
concluir o mes de Novembro 
de 1988 . . O ·fallo será dado a 
coñecer nun acfu solemne que 
se celebrará no Salón de Se
sións do C0nsistório de Dodro 
o .30 de Decembro de 1988. 

"' 7. O Concello de Dodro re
sérvase á publicación da obra 
galardonada. A partir da se
gunda edición, a obra prerrua
da pasa a ser propiedade_ do 
seu autor, quen, nas sucesivas 
edicións , deberá faéer constar 
a condición de "Prérruo de 
Poesía "Eusébio Lorenzo Ba-

. leirón" do Concello de Dodro". 
As obras non premiadas de
voJveránse aos seus autores, 
sempre que así o soliciten no 
prazo dun mes a ·contar. da. 
data do· fallo do Xurado. Fóra 
dese prazo, procederáse q.o ar
quivo dos orixinais non retira
dos. 
8. A interpretación das pre.
sentés Bases corresponde úni
camente ao Xmado. Polo feito 
de participar no Prémio de 
Poesía "Eusébio Lorenzo Ba
Jeirón" , cada autor compromé
tese a acatalas , sen menosca
bo do que prescriban as leis 
vixentes. 

• Prémios 
Natureza e 
Patrirnónio -

Convocados pala "The Conser
v,ation Foundatíon", e petroci
nados pala Ford S.A. . convó
canse estes pr.émios dirixido a 
fomentar a nível internacional, 
a criación e realización de 
plans para a salvagarda · do 
naso entorno natural e do pa
trirnónio histórico- artístico. 
Categorías 
-Conservación do entorno. 
-Conservación do património 
-Xente moza (até 21 anos) , 
Dirixidos: 
Individuos, grupos . institutos 
e empresas. 
Traballos: 
Concluidos, en proxecto ou en 
fase de deseniolo _ 
Data Límite:-15 de Outubro 
Prémios: 
-Por categoría: trofeo, máís 
400.000 Pta. 
-Estatal: trofeo , máis 7t'.l0.000 
Pta. 
-Europeu: troto, roáis 10.000 
dólares. · 

6. O Xurado será designado 
libreme11te polo_ Concello· . de 1 

Dodro, entre as personalida
des de Galiza vencelladas á 
poesía e á crítica literária. O 
Concello de Dodro elexirá di
rectamente ao Presidente do 
Xurado. Un membro da Carpo-

Particparan todos os paises da 
CEE máis Austria e Suiza. 
Información; · 

· Secretaria dos . Prémios*l · 
Avda. Diagonal. 347 , 2° 
Tel. (93) 209.50.88 
08036 BARCELONA 

•---CANLES, a nova serie de "Etins Xera1S de Gá:ia ¡ma EXB. é 111 conmrto de llos Cp? si}ifa1 111 sus1in:8 na na ticti:a ---.. somos coñecidos 
na Galiza- int~i!~.1 
pola . nos~ _ 
especialización 
en li-bros 

Q9 , . 
[ edicións xerais de 

da'9Ja. 
A serie CANLES, estruct\nl¡1 como 111 todo llitñ, lt 1. º a 8. º, hi elabcnda e trilalada ¡u 111 ven111eio •· ó a., 

de tres anos, e tendo en carta os resdtados dlllha eniPsa efectuada entre IR mmtra de pofeSOl!s de EXB, a '8' peinos 
maOOestase os aéertos e as &vas que atopaban na serie -.U -O Noso Gaie,l-. 

Esta serie iretende a111i novas CANLES p¡n a e1JRSión e a. COllllri:aciin. 
A destacar, como flos básicos da serie CANLES: 

. t Pmiacía m metodololia inductiva. Graii rúnero de .activKlades. 
·• lm¡M>rtante atención ó trabalo co ~1ico. 
• Especial atención á imaxe. 
• T ratamento non sexista. 
• Atractiva e rigorosa seleccilíl de lectlns. 
• Equibrio entre tódolos aseectos 'que configlran a área 

de fingua .. 

·Abrimos novas CANLES 
para a nosa l~ngua 

ga·licia 

galegas· 
e portugueses 

Praza do Libro 
Tel. 26 63 77 
A CORUÑA 

República 
de El Salvador, 9 

Tel.565812 
SANJ'IAGO-

~SCREBASE 
1 u:~OU. BBBA 

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

CHAME AO .'IFNO. 
43 36 24 

-E RECÉBAA NA SUA CASA 
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. .TRES EN RAIA 

·sANTIAGO (¿DE CHILE OU ·DE COMPOSTELA?) · 
MANUELFO~CADELA 

e ando dentro duns dias os cbilenos · 
acudan ás urnas para depositar o seu 
voto no referendum que decide o fu-

turo inmediato do seu . país pode acontecer 
-e de feito acontecerá- que uriha.boa par
te deses votos sexan un refrendo da actua
ción sang.uinolenta do xeneral Augusto Pino
chet. Se os votos de repudio e de conde·na 

. á dictadura son ma[oritarios é posíbel que en 
Chile se abra unha nova via para a recons
trucción do seu pasado democrático e plura
lista· se os votos en favor de Pinochet son 
maioría ficarán lexitimados máis de quince ' 
anos de represión e marte sobre o pobo chi-

' lena e os esforzos de solidariedade do mun
do enteiro parecerán ser nada perante o que 
pode converterse, sen dúbida, na maior de
rrota do movemento de liberación latinoame- . 
ricano na súa xa longa história. 

Creo que por primeira vez en Chile unha 
actuación gubernamental ilexítima e asasina , 
comprende e asimila a~ ·novas técnicas de 
exercer o poder. Desde hai un tempo o xe
neral Pinochet manexa con soltura o marke
ting pol ít ico e comprende o uso da publici
dade -chamémoslle mellor propaganda
para ·modificpr ao seu gasto as concienci~s 
da iíimensa maioría do seu pobo. 

Espero, como tantos mil lóns de persoas 
no mundo, que o Chile de Pinochet sexa fi
nalmente abatido e que o futuro lle depare 
ao ditapor o mesmo ·fin que tiveron moit<?S 
dos séus represaliados. Preocúpame, sen 
embargo, que nestes tempos de imaxe, de
seño e mar:ket ing, a capacidade de resposta 
dos estados policiais sexa a suficiente como 

. para permitirse o luxó de aldraxar as vindica- do seu goberno senón que, nunha perfecta 
cións populares e manterse no poder cun táctica de simulación, se ·arroupa agora coa 
claro apoio dunha parte da poboación, com- oratoria dos demócratas e mesmo se convir-
posta non precisamente· polos poter.itados. te no campeón da soberanía popular. Como 
Trataríase do que algúns crítico.s denominan en tantos outro.s lugares do mundo, incluida 
a estratéxia da ilusión . A publicidade e a pro- · GaJici <.;l, a.táctica do verdugo é disfarzarse de 
pagan da conteñen a intención deliberada d~ víctima. Creo que .. mesmo chegar:á o mo-
crear unha ilusión e o que verdadeiramente mentó en que Pinochet, ou máis ben os seus 
constitúen é unha especie de anti-linguaxe, asesores de imaxe, se planteen Q espalla-
en especial nos discursos dos denominados mento dunha mensaxe en que o ditador apa-
líderes carismáticos , que estabelecen unha reza como un áuténtico paladín da democrá-
forma de hipnose de masas, Cando este tipo cia frente aos partidarios do non que naquela 
de oratoria finxe ser ou ere que é racional · altura xa non saberán como combater seme-
adopta certa terxiversación moi característi- liante vileza. De feíto xa está acontecendo 
ca que provén do desexo de arribar por anti- desde hai unhas semanas . . 
cipado a certas conclusións , a pesar do que . 1 En Galiza, desde que o chalet de Fraga· 
suxira a evidencia. Non cabe a menor dúbida · voou en p~dazos, todo parece indicar que a 
de que esa anti-linguaxe é a talada por Pino- única víctima que existe no país é o pol ítico 
chet e os seus asesores, pmbabelmente for- de Perbes mentres que aqueloutros que xa 
mados en Hollywood ou nalgun outro lugar nos vamos áfacendo ao que pode ser isto 
de ianquila,ndia onde se traballa a manipuia se a dereita volta a gañar as elecc;;ións repre-
o feitizo da imaxe, e que a "única l 'ingu~xe é sentada por A.P. non conseguin:ios tacemos 

' a daqueles todos que van Votar non: Mais ver como as verdadeiras víctimas que so-
cómo" explicárlle á inmensa masa de xente mas. . 
que f:>Oboa Chile a difereriza entre a realida- Trátase da estratexia do "Máis vale apa-
de e a ilusión? Como facerlles entender aos rentar que ser". / 
millóns ue persoas ql:le van apoiar a Pino- ou é que ninguén reparou na extrema si-
chet a magnitude .do seu drama? , militude que existe entre o referendum chile-

De següirmos unha estratexia de xadrez no e as próximas eleccións autonómicas na 
poderíamqs dicir que é el quen leva avanta- Galiza. Onde pon Pinochet poñamos Fraga 
xe na xogada. O referendum non é o produto e encontrarémonos perante a mesma estra-
recoñecido da, inm~nsa -presión interior e ex- _texia. O golpe .vestido de año. Os agresor~s 
terior-que se ten feito sobre o seu goberno. .e responsábeis do estado do país emerxen-

. Pinochet canea cómo un bo dianteiro e plan- do dos seus bosques carregados de razón e 
tea o problema afa?tándoo qa realidade do proclamando aos catro ventos que todo o 
seu país. Non pon en c~~stión a lexitimidade que acontece nesta terra é debido ao::> pou-

BANDA DESEÑADA . 

cos meses que, desde hai cincuenta e dous 
anos, non detentaron o poder. E é que men
tr.es Pinochet proclame que os males do _seu 
país son debidosa aqueles que non eren na 
democracia e que só el é capaz de levamos 
cara o futuro de progreso, Fraga xa prepara 

. o seu discurso sobre "reg ionalismo" e dese
ña meticu losamente a estratexia para levar a 
este pobre país cara a súa ruina, para con
verter a "nazón de Breogan" nunha "hermo
sa región del Noroeste de gentes típ icas y 
trabajadoras". 

Sen embargo, para ben e para-mal, a ima
xe de Fraga non pode ser facilmente mani
pulada. Difícilmente conseguirán facerlle bai
xar kilos; que o seu carácter estrondoso non 
se altere perante calquera manifestación 
contraria; que saiba dar respostas educadas 
aos xornalístas. E digo para ben porque en
tre unha grande porcentaxe de galegas esas 
maneiras hai xa moitó que son reprobadas. 
E digo para mal porque unha parte da nosa 
poboación admira ese neopopulismo de raiz 
fascistoide que é hoxe o fenómeno Fraga. 
· Sen dúbi.da, hoxe por hoxe, Fraga e Pino
chet coinciden nunha causa: venderían a súa 
alma ao demo por ter un pasado distinto. Fe
lizmente nós sabemos que ese cie rno non 
existe. O único que existe é o perigo de fi
carmos senda unha vez máis a triste colonia 
do noroeste; o pobo dos indios derrotados 
que préferiron esquecerse da súa hístória. 
Esqueceremos a morte de Allende? Esque
ceremos ·os mortos de Ferro!? Como xa reza 
a propaganda dos demócratas chilenos: 
Non. Desde logo qu~ non. O 

HERMIDA 

O TURISTA 
MANUEL RIVAS 

M entras camiño feliz polo gran
de salón comedor do Habana 
Libre co meu almorzo caribe

ño de mongo, guaiaba e papaia, en
cóntrome a unha compañeira xorna
lista de Santiago que me conta o de
sacougo dalgúns membros da súa 
expedición , precisamente os máis 
progres. Están pensando en adian
ta-la volta, fondamente deprimidos 
polo que ven en Cuba. Hai casos 
parecidos na miña propia exped i
ción , anque non pensan en volver 
antes de tempo senón que se enre
dan en apaixonadas discusións á 
beira da piscina sobre o precio do 
ron e crit ican a calidade da hospe
daxe e do servicio. Eu sorrio co meu 
almorzo caribeño. Góstame Cuba. 
Estame gastando moito Cuba. A Ha
bana é fermosa cos seus palacetes 
desconchados, anque non lle viría 
mal unha man de pintura. Sarrio por
que no Habana Libre, co meu plato 
de mango, eu non son un progre nin 
un comunista desencantado. Son un 
turista. Un tipo europeu que fai turis
mo e non se me acorre invocar a Fi
del porque dous dos ascensores es
tán averiados. Os progres deprimi
dos sofren porque ó sair do hotel 
lles agobian os mozos do mercado 
negro e porque ese mundo que c ir
cunda os hoteis bota pestes contra 
o réxime neutro tempo idealizado. 
Acabo o meu almorzo de turista e é 
entón cando decido trasmutarme. 
Non agardo que ninguén me de ex
plicacións. Pillo unha gua-gua e dei
xo que me leve ata final de traxecto. 
Un longo paseo ata o arrabaldo nun 
autobús que bambea con ritmo mu
sical. Naquela praia de f~milias ope
rarias, ninguén quere cambiar divi
sas, ninguén repara en ti. Os nenas 
non che piden chicles. Andan á caza 
dun cangrexo. Os maiores beben 
cervexa e talan de beisbol. Eu eu 
quedo durmido mentras tomo o sol. 

VbLVER AO REGO 

1 so de tanto festival polos d irei
tos humanos (con mencións 
por exemplo, no caso do esta-

do español , ao Nani, á Lei Antiterroris
ta eto.) e coa aqtuación das principais 
figuras do rock, está causando máis 
dun dar nas· cabezas posmodernas do 
poder., · , 

Que facer? Pois nada, que queren 
direitos humanos, pois direitos huma
nos en Cuba. Que o capitalismo é beli
coso e insolidário ca terceiro mundo, 
pois tres polacos fuxidos por aqui , un 
alemán oriental por alá ... 

O ·problema é que nen o mesmo 
Reagan postó de correspondente de 
prensa nun país do Leste é capaz de 
encontrar algo máis que l.Jn abofetea
do ·polos estados comunistas. En 
Cuba encontraran un disidente, preso 
e minusvalido pola tortura e candó o 
liberaron mostraba un estado físico 
que nen Carl Lewis. o 




