
D m m-EJ EJ B m ' Edifícios e fincas militares, donadas polos concellos, motivo de especul.ación 
~rbanística. Cincuenta mil' m.illóns_· en xogo ~n sete cidad~s galega_s: 

O galega 
poderá contar 
na pontoación 
do profesorado 
O Director Xeral de Política 
Linguistica da Conselleria de . 
Educación da Xunta de Galí
cia. Adolfo de Abel Vilela. si
nalou a A Nasa Terra que os 
servicios xurídicos da Conse
llana tenen actualmente en 
estudo várias medidas para 
garantir o cumprimento do·si
nalado pola Le1 de Normali
zación Linguistica. no tocan
te ao ensino. unha delas seria 
a través da pontoación do 
profe orado. Páx. 8 

Patronal de 
Ourense: Galiza 
'discriminada' 
polo Estado 
Non abonda coas axudas 
para a instalac1on de empre
sas se non se mellaran os 
serv1c1os bas1cos e as comu
nicac1ons. Para o presidente 
da patronal ourensan. Miguel 
Anxo Perez. antes de atraer 
invest1mentos de fora. o Es
tado tera que gastarse aqu1 
en infraes ruturas cantidades 
alomenos comparabe1s as 
que se estan a gastar noutras 
nac1onal1dades Páx. 10 e 11 

Txepetx: as 
línguas 
minorizadas 
teñen futuro 
Restaurarllé a un pa1s a sua 
propria lingua mutilada na 
agresión. converter ese pro
ceso colectivo nun cam1ño de 
recuperac1on da própria d1g
n1dade. conseguir un futuro 
owa o noso pasado é unha 
tarefa na que traballa este só
c10-l1nguísta basco. José M ' 
Sanchez C rnon Txepetx . 

Páx. 6 e 7 

Os précios dos 
libros, unha 
forma de 
censura 
Unha política de préc1os do 
libro suxei ta á t irania do binó
mio ot13rta-demanda, que 
grava intensamente os cus
tes, nunha sociedade minori -

. znda lingüísticamente ,converi 
ao libro en xeral . e ao galego 
en particular . nun artigo de 
luxo. Páx. 15 

. . , . 

TODO PARA O EXERCITO 

CADA 4 MINUTOS ... 

O Exército 
. Español tenta 
fácer un 
grande 
negócio nas 

-·capitais 

XURXO S. LOBATO/ARQUIVO 

galegas 
venciendo para 
solares os 
edificios 
é::uartelári.os 
que está a 
abandonar por 
máis que, na 
sua maioria, 
fosen donados 
polos próprios 
axuntamentos 
e existan 
cl_áusulas de 
reversibilidade; 
·ou esteñan 
considerados 
como "zon? 
verde". O 
montante pode 
ascender a 
máis de 50 mil 
millóns de 
pesetas. 

AE~OL/NEAS ARlíENT/NAS 
A CORUÑA -RESERVAS TELF. 21 32 .11 
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·A venta do Cuartel_ do Horreo por 2.2oo·millóns está considerado como un dos grandes negóclos do Ministério cte Defen5a AROUIVOANT 

Cincuenta mi-1 millóns en xo~o nas . sete cidades galegas 

Edificios e fincas militares 
rriOtivo de especulación urbanística 

O Exército Español 1enta facer un grande negócio nas capitais galegas vendendo para solares 
os edificios cuartelários que está ·a abandonar por má.is que, na sua maioria, fosen donados polos 

próprios axuntamentos e existan cláusulas de reversibilidade; ou esteñan considerados como "zona verde". 
' o montante pode ascender a máis de 50 mil millóns de pesetas. 

Alfonso Cauce, alcalde de 
Ferrol, pro'púxolle hai uns 
meses a Francisco Vázquez, 
alcalde de A Coruña,facer
unha alianza contra o 
Exercito Español pala 
negativa a· que os terreas 
dos acuartelamentos da 
Brigada Isabel a Católica, 
na cidade herculina, e -
Mérida 44, na ferrolana, 
~evertisen aos seus antigos 
d9nos_, os respectivos _ 
c.óriceHos. O pacto f~ 
desbotado polo mandatário 

' coruñés que, ainda asi, 
apresentou unha moción 

· reprobatória contra o. 
Capitán Xeral de Galiza. 
Pero non son estes os 
únicos casos senón que 
todas as capitais galegas 
están enfrentadas co 
Exército por mor dos 
acuarte1amentos: Garabol-as 
en Lugo, San Fra.néisco en 
Ourense, San Fernando en 

' Pontevedra e Barreiro- en 
Vigo·, son outras dás 
in$talacións que intentan 
recuperar os concellos. , 

O -Ministério da Defensa enfrou 
de cheo.no mercado inmobiliário 
gaÍe§O -enfrentándose aos cor:i
cellos _das · capitais. O Plan 
META, e a idea de . sacar os 
acuartelamentos do centro das . 

- ciudades, fixo que moitos dos 
.edifícios.que albergaban á tropa 
xa non· sexan útiles para os plans 
do Exércifo. En 1984 criaron a 
Xerencia · .. da -lnfraestructúra ·da 

} 
A. EYRÉ - G. LUCA DE TENA 

Defensa, encargada da venta 
destes inmóbeis, conseguindo 
xa na Galiza maís de 2 i:nil mi
llón·s de pesetas dos 50 mil que
previan in_gresar por estes con-

concellos pois moitos dos cuar-' 
teis incJuidos nas listas de devo
lución pertenceran aos municí
pios ou foran construidos sobre 
terreas municipais traspasados a 
meio de contratos de cesión. 
Outras veces donaron os 'solares 
especificando a reversibilidade 
cando cambiase o uso. Pero a 

guerra ven, sobre todo, polo in
tento do Ministério da Defensa 
de conseguir que os Plans Muni-_ 
cipais _de Ordenación Urbana 
contemplen o chan deses acuar
telamentos como zona edificá
bel. Logo ese chan recalificado é 
vendido ao mellor postor. 

O negócio do cuartel do 
Hórreo 
O primeiro gran negócio (asi o 
califican en médios empresariais) 
que o Ministério da r>efensa fixo 
na Galiza foi a venda do Cuartel 
do .Horreo. Este edificio, cons
truido para Facultada de Veteri -

ceitos. · · 

- O afán recadador do Exército 
lévao ao enfrentamentos cos 

TRATADO O·E-URSANISMO 
O urbanismo ten a particularidade de po
der representar gráficamente .a i~eoloxía 
que o su_stenta. Sobre os mapas dos 
concellos ·aparece con plasticidade a liña 
terminal dun sistema político que favore
ce a uns e reserva para outros unha exis-'-

_.téncia ·limitada. Neste mural de fincas e · 
ruas desordenadas en nome dos intere
ses económicos que son as cidades, os 
espácios reservados á adrrnnistración 
mtlitar ~on a máis plástica lembranza de 
tempos idos. Proceden do esforzo inte
lectual de Fernando VII por imaxinar 
unha socieé:Jade en permanente estado . 
de sítio e na que a defesa dos prjviléxios 
está levada ao límite. 
_ A loita por reducir o Cé!rácter especiar 

dos ·institutos armados resume o cámbio · 
cruento do vello ao novo rexime. Entén
dese que na marcha-á democracia non 
poden seguir existindo espácios autono
mos que se opoñen á vontade e aos in
tereses da maioría. Nen a sacralización 
do conceito de Defensa-pode xustificar 

hoxe a existéncia de-exércitos en perma
nente centinela urbana, como ten reco=
ñecido o próprio governo central. Nun 

· momento en que ate os máis sofistica:.. 
dos avións de bombardeo dos 70 que
daron xa desprazados poles novos con
ceitos estratéxicos, esta idea primária e 
res4stencial que materializan os cuarteis 
só se pode manter en · nome de outros 
intereses que non .son os da cidadanía. 

- A canta adicional de que os solares re-· 
cl~mados hoxe de amortización proce- · 
.den invariabelmente de soto municipal. 
expropiado, é razón a rebordar para que 
dentro do plan Meta eses terreas regre
saran con tanta xustiza como retraso 
histórico á propiedade· dos concellos. 'A 
fachenda ou desprécio, segundo os ca
sos_, _con que a admi"nistración de Defen-

. sa . está. a tratar aos representantes dos 
concellos, elexidos polos votos, perten
ce máis ao ideário autoritário, cautelar e 
represivo da Ditadura q~_e á propostq 

fundamenntal de se govemar pota vonta
de popular. Argumentar nesta altura que 
alguns dos espácios a devolver terían de 
conservarse para as armas en nome do 
desenvolvimento dos plans da OTAN na 

. Galiza, só se podería chamar bondado
samente paradoxal se cavilamos que na 
campaña de ingreso no Pacto Atlántico 
o partido de Felipe González xustificaba 
este compromiso en razóns de moderni
dade e liquidación definitiva dun exército 
anacrónico. 

Ao_ se constituir en compañía inmobi
liária que procura só plusvalías, en trasa
cordo das cesións que a comezos deste 
ano tratara cos concellos, o ministério de 
Defensa desafía a aspiración universal a 
unha cidade máis dina. Nengunha outra 
institucióne asume, polo camiño dama
terialización do máximo beneficio, o pa.:. 
pel d~quel. proxecto regresivo np que o 
exército se defjnia a si próprioe como 
entidade superior. non suxeita a iforza da 
crítica e da opinión. O 
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nárja e expropriado despois polo 
Exército, foille vendido · á Gomu
nidade Autónoma por 550 mi- · 
llóns · de pesetas. O Concello, 
pola sua banda' quedouse con un 
pequeno edifício contíguo e o 
Exército cos terreas circundan
tes que lle vendeu á empresa Ál
varez Coronado S. A. por 1.655 
millóns de pesetas para construir 
catro bloques de vivencias. 

Para que isto puidese levarsé 
a cabo o concello compostelano 
tivo que recalificar eses terreas 
que estaban contemplados no 
Plan de Ordenación UrbaR-a 
como zona verde. 

Q CONCELLO DE 
LUGO AFIRMA QUE 
SE FAI FALLA LEVARA 
AOS TRIBUNAIS AO 
EXÉRCITO PARA 
RECUPERAR 
GARABAOLOS 

A Operación especulativa 
de A Coruña 
O Alcalde de A Coruña Francisco 
Vázquez anunciaba, en pleno re
búmbio desatado polo concello 
para opoñerse ao traslado da 
Brigada Aero-ifansportábel Isa
bel la Católica (BRIA1) que se o 
traslado se realizaba denunciaría 
unha operación especulativa que 
proxectaba o Ministério da De
fensa" . 

Pouco despois, cando xa se 
estaba facendo o traslado da 
BRIAT, o alcalde coruñés apre
sentou nun pleno solicitado pala 
oposición para debater o tema, 
unha moción que foi aprobada 
por unanimidade e na que, en 
vez de criticar directamente ao 
Ministério, reprobaba a atitude 
do Capitán Xeral de Galiza e cul
pábao do traslado. 

Aí acabaron as accións do 
concello. Nada fixo para recupe
rar uns terreas que eran da sua 
propriedade. Mal podía facelo 
pois no convénio asinado por 
Francisco Vázquez e o Ministério 
de Defensa, que ainda non foi 
feíto público oficialmente, permi
tia converter os terreas do cuar
tel de Zalaeta en solares edificá-

ao Exército despois da Desamor~ 
tización de Mendizabal, para uso 
dos soldados que non tiñan alu
gamento e· tiñan·· que ·comer pa-
las casas. -

Segundo o concellal de curtura 
Balbino Alvar~z ainda, non houbo 
contactos ofici?is con Defensa, 
pero o Axuntamento tefl pensa
do que este edificio singular, 
asentado na parte -outa da cida
de serva como centro cultural 
polivalente, puidendo levar con
sigo unha zoa peatonal. Para lo
grar este obxectivo o concello 
ourensán xa recabou a colabora
ción da Xunta esperando que 
Defensa, en vista do antecedente 

. da cesión non poña nengurÍha 
., pega. · · 

~ ~ Vigó: ~ tras~cordo de 
~ Defensa , - · 
~ -
~ O tenénte de alcalde de Vigo . g anunciaba en febreiro pasado un 
cr.i acordo jnminente entre a Xerén- . 
o cia de lnfraestrutura· de Defensa 
~ e o Concello para a cesión de 
~ 230.000 metros cadrados admi-

Os Xenerais Manglano, Santamaria e Saenz de tejada durante os desfiles das Forzas Armadas en A Coruña. nistrados no término polo Exérci:
to. Os luga~es nos que as armas 
deixarían paso a parques públi
cos, nu a edifícios de uso veci-

beis. Algo que corroborou o pro
xecto do Paseo Marítimo do ur
banista Ricardo Bofill. 

A especulación anunciada 
polo alcalde é un feito. Os sola
res de Zalaeta, calificado de uso 
escolar e zonas verdes foron 
vendidos· en 808 millóns de pe
setas polo Ministério de Defensa 
para construir edificios de viven
das. O prurito de contar coa sé 
da Capitania Xeral saiulle caro 
aos coruñeses. 

Lugo: Garabolos non se 
negócia 
No Concello de Lugo afirman 
que o antigo cuartel de Garabo
los, hoxe abandonado polo Exér
cito, non se negócia. Un porta

sión natural da cidade luguesa. 
Unha recalificación dos terreas 

podia levar consigo a volta de 
Garabolos ao património munici
pal porque o Ministerio da De
fensa está a buscar: contraparti
das e actúa cos· acuartelamentos 
pechados como se duns refens 
se tratase, ainda que segundo 
afirman están en boa disposición 
para negociar a devolución de 
Garabatos". 

o-acuartatamento de San 
Fernando en Pontevedra 

Algo semellante acorre co acuar
telamento de San Fernando en 
Pontevedra cuxos terr-eos tamén 

' pertenceron ao concello: 

voz do axuntamento din que es- - Pero o Ministério de Defensa 
tán dispostos a-pleitear se fai .fa- non quere talar de reversión, se- -
lla para que o acuartelamento nón de renegociaren con vistas 
volte ao concello pois foi unha a unha posíbel cesión. 
donación que fixo o mwicípio 
pero só mentres se usase para Con-todo, nas suas conversas, 
instalación militar nunca explicitadas públicamente 

Pero a Xeréncia de lnfraestru
tura da Defensa o que intentan é 
negociar coa devolución de Ga
rabolos e reconversión do Cuar
tel de San Fernando que queda 
intramurallas así como o Polvo
rín, que está a rachar a expan-

por Rivas Fontán, pero sí usadas 
adecuadamente como propa
ganda, fontes do coricello ponte-· 
vedrés decf a aroh que o que pre
tende o Exército é que entren na 
negociación a recalificación de 
terreas como os do Governo Mi
litar e Caixa de Reclutéis, situa-

dqs en .plena Alameda ponteve
dresa. 

A posición do Ministério de~
Defensa parece ser a de Gonqúe
rir diñeiro, ou outros terreas, 
para acometer obras por outro 
lado, sobretodo despois ,do t~as
lado das principais forzas~da Bri
gada · Aero-Transporta51e 
(BRIA D. algo do que tamén que.: 
ren pasarlle factura a Ponteve
dra. 

Comenzar a negociar en 
Ourense 

O que non se sabe s9n as con.., 
irapartidas que pedirá o Xeneral 
Valverde, xefe da Xeréncia da In
fraestructura da Defensa, para 
que o acuartafamento de San 
Francisco de Ourense revirta no 
concello que foi quen llo cedeu 

EN MÉDIOS 
EMPRESARIAIS 
CONSI D É:-=R-=-A"="'S E=----
COMO -UN "GRAN 
NEGóCIO" A VENTA 
DO CUARTEL DO 
HÓRREO 

ñal, eran o antigo pasto artillado 
da Guía (54.000 metros), ó cartel 
.de Barreiro (91.000), os antigos 
polvorins de Pl,Jxeiros (82.000) o 
Hospital Militar (8.000) e as anti
gas ·residéncias · de oficiais 
(4.200). A contraprestación do 
Concello consistía -en solares 
para 100 vivendas de ·oficiais, 
par.a os que se habían reservar 
17 .200 metros na finca de Barrei-

- ro e a cesión de 3.000 metros de 
propriedade · municipal para a 
ampliación da Escola de Trans
misións e Eledricidade da Arma
da (ETEA). As instalacións milita
res no termo do Concello esta
ban xa administradas por -unha 
comisión liquidadora desde Na
dal de-1987. Agás ó edifício no
ble de Capitanía, na rúa Oporto, 
que: Defensa non qaixo incluir no 
borrador do acordo, · todas as 
in$talacións do Exército de T erra 

- no termo do Conqello -pas~ban á 
administración civil. A partir des
te momento sería preciso.pasar 
a revista militar nos cuarteis ur
banos da Garda- Civil. 

Tanto desde a comisión de Ur
banismo dÓ Concello como no 
seo dalgunhas asociacións de 
veciños, a·!nminencia do traspa-
so facía concebir plans de uso 
púbrico. Na Asociaéión de Veci
ños de Lavadores reclamábase 
do Concello unha meirande in
formación sobre o destino pre

, visto para o cuartel ·de Barrefro. 
Pero é .o anúncio de que a Briga
·da ·de Infantería Lixeira vifá a Fi
gueirido o que pare.ce cambiar 

· este convénio que o Concello de 
Vigo pregoara como un feito. A 
desaparición de BRIDOT obriga
bá a trasladar ao poder civil os 
cuarteis pero a chegada da 
OTAN devolvía ·utilídade a ·estes 
espa~ios réservados · (jo Canee-,.. 
llo. Esla xustificación ofidosa 

_. - deixa ao Concello sen argumen- . 
tos. 

Entrando de cheo no negócio 
urbanístico, ainda que sexa a 
costa de usurparlle · os terreas 
aos concellos~ é como Defensa 
lbgrou unha fonte alternattva de 
suvbención sen ter que recurrir 

· ao Ministério de Economia e Fa
cenda e aos .seus millonários 
pr~supostos. Para lograr diñeiro 
líquido negóciase,· ainda que 
sexa baixo · presión, ·cos diferen-

0 tes concellos.-Algo que sabe fa
a:w_ cer moi ben o Xeral Valverde que 

. 

/ ~., . . ~ ocupou durante anos postas de . 
~ \ '3 responsabilidade no concello de 

. fü Madrid. Afinal, como son que
0
n 

----.,..---'----------------'--'---------:.....:..------"-------O-..-'-----~---------------=-----------------------------------~ ·mandan,saensecoasua. 



Cobas: · cróÍlicéi de como as gasta o EXéréito 
A loita dos veciños de 
Cobas; Ferrol, para . 
recuperar o mo~te comunal 
da sua propriedade,_ 
ocupado ilegalmente polo 
exército para campo de 
tiro, mostra como defende 
o Ministério de Defensa as 
"suas posesións" ~ 

"Mire, eu penso que de aq!Ji· non· 
se van só que os bote. o exército 
americano", dicianos un veciño 
de Cobas,. perto -de Ferrol, mos
trando a impoténcia duns parro
quianos que non dan recppera
do o seu monte comunal ocupa-· 
do polo · Exército español para 
campo de tiro. Uns "tiros" qtJe 
moitas veces teñen quebrado os 
vidros das suas. casas. 

Todo comezou o 15 de Abril 
de 1946, car:ido o "Cuerpo de 
lnxenieros do Eército" con des- · 
tacmento en Ferro!, presentou o 
proxecto de ampliación do póll
gono de tiro de . Santa Comba, 
en . . terreas ubicados na parró
quia. tje San Martiño de Cobas. 
Na própria documentación dese 
proxecto consta -literalmente o 
carácter de "Monte Comt.,mal" 
de boa parte · dos terreas do 
monte coñecidO como "Mar Ma:... 

· deiro''. -

O e~ército apoiábase, para 
·procurar ·a ampliación, nunha 
suposta ·cesión de terrees que 
fixera o concello de Serantes 
(logo anexionado a. Ferrol) en 
plena Guerra Civi! (1938), ·da que 
non ex.iste sequer constáncia 
docurnental. 

En Abril do 1981 a Xunta de 
Comunidades de Montes Veci
ñais de ·Cobas e Esmelle peden 
que se acepte o expediente de 
clasificación dos montes veci
ñais,- e un ano despois, precisa-

O campo de tiro de Cobas 

mente o exérdto comeza a facer monte como "veciñal eh man 
unha cerca de formigón de cin- com6n"'; pero o Governador Ci
co quilómetros no monte comu- vil , daquela Domingo Ferreiro, 
nal. Os viciñ·os mobilízanse ante pédelle ao Presidente da Xunta 
'o que consideran unha usurpa- de Montes q·ue non lle comuni
ción e ocupan durante vários que a decjsión aos veciños co 
dias .co seu gando ·os terreo$ ob-xecto de poio en coñedmen
que qonsideran de seu. O de- · to do Capitán- Xeral. Poster.ior
grau de-conflictividade aumenta mente, malia ser solicitada có
dia a dia e_ o 1 de Setembro pro-. pia da acta de clasificación, 
dúcese unha dura carga policial nunca lles foi entregada. Sor
con feridos e un detido. , prendentemente en Febreiró de 

En Outubro de 1983 o Xurado . 1984 a Abogacía do Estado 
Provif"')cial de Montes clasifica o· apresenta un recurso contra dita 

Q 
~~~~~~.t..o.:............J~ 

clasificación do monte. 
A situación prolóngase deses

peradamente con alegacións e 
recursos dos viciños que ven 
como a lentitude da maquinária 
administrativo-xudicial perm íte 
~ue o o Exército siga coa sua 
conducta de feitos consuma
dos, facendo obras no monte, 
Fnentras o viciños aturan todos 
os perxuícios producidos non 
?ó pola usurpación, senón pola 
proximidade antirregulamentária 
do polígono de tiro. O 

Ferrol 

·A primeira 
devolución 
civil 
· nun espácio 
militarizado 
Para Ferrol, a prevista cesión dos 
sesenta mil metros do cuartel do 
Reximento de Infantería Mérida 
44 é a primeira recuperación 
para uso civil dun mapa munici
pal militarizado polos catro re
cantos. A popular e amarga iro
nía de que as ruas de Ferro! son 
na realidade a cuberta dun por
ta-avións polo que autorizan o 
paseo do civfs, tiña o primeiro 
desmentido histórico ao regreso 
da comisión formada por Cauce 
Doce e Blanco que anunciaba un 
pre-acordo coa Xeréncia de ln
fraestrutura de Defensa. Coma 
no conto da leiteira, particulares 
e institucións da cidade baleira
ban o vello cuartel da Rúa San
chez Aguilera de barracóns para 
convertilo en colexio universita
rio, en centro deportivo, en pra
za, etc. lsto sucedía en Marzo 
deste ano. 

Nestos seis meses, a consta
tación de que o Mérida foi de 
novo militarizado pala silandeira 
e paulatina utilizacion que foi fa
cendo das suas instalacións o 
cuartel de Artillaria que está á 
sua beira, motiva declaracións 
alarmadas de personalidades do 
Concello. No verán, os visitantes 
de Doniños e Cobas compraban 
que na extrema municipal do 
mar aberto, as outras recupera
cións posíbeis cámbianse en 
centinelas de renovada marciali
dade como para marcar a impo
sibilidade do ademán civil. 

O cadro das re-militarizacións 
atinxe tamén ao edifício noble do 
Governo Militar da Praza da 
Constitución . ó que en tempos 
tora instituto de . ensino medio 
quedou transformado en sé do 
Governo Militar nos anos do 
franquismo. Seguramente foi 
este o último espácio a engadir 
á lista dos edificios ou recintos 
que no centro mes.mo da cidade 
se gardaba con armas cara ao 
público en posición de preven
gan. Pero a sua recúperación 
para un ha función docente ou_ re
creativa quedaría excluida .nos 
.Primeiros cámbios de impresión 
entre o Concello e Defensa. 

'A coincidéncia de que se volva 
a talar do dragado da entrada do 
portq, reclarnación histórica da 
cidade para mellorar a·oferta co- · 
mercial dos seus peiraos, indica 
en opinións de moitos que ,?e 

. van cumprindo etapas ' da con
versión de ·Ferrol eh ponto e~tra
téxico da OTAN para cuxa insta
lación se rese·rvarían os espácios 
reclamados pol0 poder civil. · o 

11, ' 
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p ROPOSTAS . ELEITORAIS 

En réxjme de auto-convocatória • Manuel Fraga votou en 
. contra' de incluir na orde do día 
do Parlamento Eyropeu un· ponto 

O BNG propón un pacto polítiGo para as eleicións _europeas - para tratar o problema dos mari
ñeiros galegas enrolados en bu
ques da empresa Heerema. · 

O Bloque Nacionalista 
Galega efectuou un 
chamamento ás forzas 
poi íticas de ámeto galega 
para acadar un pacto 
poi ítico, de carácter 
coxuntural, co fin de 
apresentarse nunha 
candidatura conxunta as . 
eleccións ao Parlamento 
Europeo ,_ dado a·gravidade 
tanto para o futuro _ 
económico de Galiza como 
para a sua pervivéncia 
como nación. 

O BNG considera que, para de
fender os intereses galegas dian
te do Mercado Comun, é conve
niente que exista unha voz nidia
mente galega nd Parlamento Eu
ropeu; considerando que a con
curréncia nunha candidatura uni
tária é a única estratéxia capaz · 
de conseguir resultados positi
vos frente ás decisións da _CEE. 

Realizado esta análise o BNG 
f íxolle un chamamento a todas 

as forzas políticas de ámbeto ga- Un .. novo intento 
lego, CG, PNG, PG·, PSG-EG' e de unidade 
FPG, para, en réxime de auto- No 1987 xa o Bloque Nacionalis
conva.cátoria, _fuxindo ·de todo · ta Galega apresentara unha pro
protagonismo, comezar as con- . posta semellante,- concurrindo ás 
versas para conquerir un pacto con'{ersas o PSG-EG, ó PNG e o 
político coxuntural que lev?se á . PG. O inten~o no~ ~rutificou ·e 
apresentación dunha candidatu-_· alego_~se .a • p~o'\1m1~ad,..e .das_ 
ra conxunta ás eleicións ao Par- elecc~ons e~ ~x1stenc1a _de com-

promisos previos contra1dos con 
lamento Europeu. formacións de fóra de Gáliza. 

Estas conversas realizarianse 
sen condicións de nengun tipo 
nen pontos básicos a priori, ain
da que o _fío conductor seria a 
"defensa de Galiza, da sua capa
cidade productiva e da sua iden
tidade. cultural, idiomática e his
tórica", asi como a "oposición 
aos plans do Mercado Comun 
que nos perxudican". 

Este pacto levaria • consigo a 
apresentación conxu.nta no Par
lamento Galego de iniciativas 
sectoriais para atallar tamén os 
efectos que prodblce a entrada 
na CEE. 

'Considera agora o BNG que 
hai tempo suficiente como para 
revisar os pactos ele.itorais con 
outras formacións e que, dada a 
gravidade da situación "xa é 
hora de que as forzas galegas se 
definan se para defender os inte
reses galegos é mellar presentar
se todµs xuntas a eleicións ou 
concorrer agrupadas por familias 
ideolóxicas en compaña de for
macións extragalegas". . Neste 
senso o BNG pensa que a se-

. gunda opción só 5erviu pa~a 
"otorgar_ votos éomplementários 
a partidos bascas e cataláns, cu
xos intereses son, moitas veces, 
contraditórios cos da nosa na-
ción". 

As estratéxias·. dos 
distintos partidos 
Agora. as distintas forzas debe
rán definir as suas extratéxias. 

./ 

·Así PNG . e PSG-E_G, terán que 
. pronunciarse por concorrer coa 
candidaturé! "Europ~ dos Pavos" 
e "Esquerda dos Povos", o PGN 
coa "Unión Europeista" do PNV 
e Coalición Galega deberá per-fi- . 
lar tamén a sua opción, abando- · 
nando a pósibilidade de ca.neo-

. rrer co ~NV. Pola sua banda a 
Frente Popular Galega deberá. 
priorizar a sua concurréncia. con . 
HB, a quen apoiaron os- seus 

· membros ainda , estando der-itra 
do BNG; cu -acudir coas forzas 
galegas. 

Nás anteriores eleicións ao 
Parlamento Europeu non resul
tou elexido nengun candidato 
galega que coricorrese ton ou
tras formacións, aspecto que pa
rece ·difícil qu~ vaiá"darse no pró
ximo anp dado o sistema eleito...: 
ral _de circrunscripción única. o 

. A.E. 

- Segundo pudo cónfirmar A 
. NOSA TERRA a Mesa do Parla
mento Eurqpeu nor:i quixo incluir· 
na orde do dia unha resolución 
de Carlos Garaikoetxea sobre. a 
situación dos traballadores de 
·Heere_ma, polo que se apresen
tou unha enmenda de cámbio de 
orden _ do dia. !'\leste ponto foi 
cando -os aliancistas galegas, 
conxuntamente cos españo_les e . 
o resto do grupo conservador 
· ewopeo, votaron en contra, prio
rizando un tema como o da si- · 
tuación de Polónia, que parece 
preocuparlle máis a Manuel Fra
ga que o despido de 800 galegas 
aos ·que di querer defender. J:J 

• O Consello nacional do 
PSG-EG aprobou -na sua última 
reunión o regulamento do seu 

PCLN e FPG negan que sexa militante das suas orgaf!izacións 

-próximo congreso, que terá un 
carácter aberto para que partici
pen persc;>as non militantes, a ce
lebrar en Xaneiro ou Febereiro 
próximos; ao tempo que consta
tou o "fracaso do governo . saido · 
da moción de censüra no intento 
de normalizar a vida política ga..., 
lega" acusando ao PSOE de le
var un· forte combate contra eles 
tanto dende a Xunta como desde 

--.os concellos. - O 

BNG e CG ap~esentan unha moci~n de c~nsura 
a causa do "desgoverno" de Carnota 

· • A criación dun Institu
to da Muller foi soliéitada por 
unha proposición de lei presen

. tada por 33 mulleres contituidas 
·en comisión promotora, do que 
s~rá a segunda i_niciativa popular 

O Bloque Nacionalista 
Galega e Coalición Galega 
apresentaron unha moción 
de censura para depoñer do 
seu pasto ao alcalde.de 
Camota, Ramón Noceda 
Caamaño. O censurado fara 
elexido nas listas do BNG. 
O A decisión xa .fora tomada hai 
dous meses polo Consello Na
cional do BNG e efectivizada 
agora despo1s de chegar a un 
acordo cQs dous concellais de 
Coalición Galega. Neste pacto 
para sustituir a Ramón Noceda 
prevese que o novo alcalde sexa 

TRIBUNA ----

Manoel Santiago Brea, do BNG, 
Esta posibilidade de retomar a 

alcaldía por parte do BNG xa 
fara expresada hai un ano cando 
a frente lle retirou o apoio ao al
calde, expulsándoo da organiza
ción e facendo públ~co que non 
avaliaba a sua actuación. Daque
la, dos oito concellais con que 
contaba o BNG, dous decidiron 
apoiar ao actual alcalde, méntras 
outros cinco pern:ianecian fidei$ 
ao !31oque. A corporación neria
na complétase con dous conce-
1 lais de CG e un das seguintes 
forzas: AP, CDS e PSOE. 

ponsábel de Política Municipal 
do BNG, a decisión foi tomada 
"diante do desgoverno total que · 
sofría o concello, do que é unha 
mostra G que o mesmo dia da 
apresentación da- moción de 
censura non pudesen comezar 
as clases no colexio de O Pindo 
por non realizar o concello as 
obras pertinentes que viñan re
clamando desde habia ·tempo", 
ou que ainda non se apresentase 

ao tempo que considera que "Be 
aquí en diante dará a verdadeira 
_imaxe que se· viu deteriorada ulti
mamente pola actuación dun al
calde que perteneceu a esta or-

que se leve a cabo na Galiza. 
Es~a prop_osta establece- a 

-criación do Instituto Galego da . 
gánízación". · 

O alcalde Ramón Noceda de
clinou facer ner}guhha declara
ción- "mentras non teña redacta
do. un escrito que estamos ela
borando". · 

Muller como .organismo autóno
mo dependiente da presidencia 
da -Xunta, dotado de .personali-. 

o presuposto. · 
Pala sua banda Mariáno Aba

lo, Secretário xeral do PCt.N, e 
dirixente ·da FPG, negou que 
"Mancho Nóceda pertencese 
agora, nen nunca, ao PCLN. ou á 
FPG como alguns están .a dicer". 

· · dade xurídica propria, co fin de 
propiciar a igualdade real e efec
tiva do home e da muller en to
dos os ámetos da vida política, 
económica, cultural e social ga
lega, promovendo ·as condicións 

Segundo Francisco Trigo, res-

O BNG, por outra banda, fixo 
un chamamento á colaboración a 
todas as forzas políttcas para 
"traballar polo ben de ·camota"., 

·'· 
BLA, _BLA, ·sL.A 

XESÚS CAMPOS 

Está comprobado historicamente que o 
bandidismo deu paso á bandiQaxe, o 
casticismo. á mestizaxe e por non ser 
menos, o uso da palabra á · palabraria. 
Está claro que non se trata de cuestións 
fonéticas, senón máis de Fondo: inteira
mente semánticas-. Polo menos é' o que 
me asegura ~unha história en fascículós 
que entretén a· miña espera no dentista. 

Fálase moito hoxe, pero díse pouco· e 
ainda por riba o que ·se f9.la está rnal dito. · 
Fatal .. A forza de palabras nécias puxé
ronsenos xordos os ouvidos. 

Bla, bla, bla. Estamos xa. tan aneste.:.. 
siados, tan finalmente desarmados que 
don Emilio Ca~telar ou do Ramón Otero 
Pedrayo terminaron por resignarse á 
condición de lembranzas oratórias, ·algo 
asi como figurantes en óleo das galerías 
municipais .. Hoxe a arte da oratória tense 
~onvertido nunha sorte de interlíngup . 
cruzada entre o palique dos charlatáns 
de fei,ra e a grandilocué~cia dos escrebi-· 

do·res de cartas versificadas aos xornais. 
Os nasos políticos term.inaron por ·criar 

· escala acelerada e xa nen sequer nos 
queda o recurso de escoitar a un futbo
lista talando coa frescura coa que o facia 
Amáncio. en tempos, . 

-A mi, que me dean que lo mio t~ son 
los goles-. · . 

, Semella .qae existise unha conspira
ción para resucitar o estlo í.nclifo -de· Lo
zano Sevilla, que compaxiriaba o seu-la
bor de cróhico taurino co de amanuense 
·dO' caudillo anterior. Hoxe os nasos polí- -
ticos entrégqnse tan ·álegre como incos
cientemente .ao exercício da búsqueda e 
captura de neoloxismo, coa ·incosciéncia 
conceptual de Matias Prats gongorizan
do esféricos en Maracaná e cornúpetas 
en La Maestr'a~za. 

O Presidente da.Xunta fala nun ·discur
so de polifonnismo e máis de poli-nu
clearización. ·outro tala de neo-resisten
cialismo espaciai e o d~ mais alá, de ár-' 

·que posibiliten á igu?ldade entre 
os sexo~ , ·eliminando todas as ' 
fo~mas de discri~inación " . O 

bitrarización solidária. Que -quer dicir 
todo isto? Como se come, .con pala ou 
con coitelo? Vaia·vostede saber. O caso 
é que e§)te estilo presunfament~ cultera- . · 
no é o que se vai levar a próxima tempo
rada eleitoral, como as esvásticas ..-que 
medo de palabra, co . ben que sonaba 
aquilo de petroglifos, inda que sexan en 
tela e xa non en croio-, co fácil~ eficaz 
e ren'dábel que resultaba a vella fórmula 
do "pero mire, pero mire, pero mire y ad
mire, señora, compre ·dos y pague .tres" 

Jrmáns Ramonet só · hai .uns; lago que 
tiveron unha lexión de imitadores. Beiras 
e Porto!l)eñe, igual. O drarn.ático do caso 
é_ que xa nen escala se dá criado. Asistir 
a unha sesión parlamentária ou . a un ha 
inauguración oficial estáse · parecendo 
cada día máis no.estilo a unha mañá de 
-feirón en Pontedeume. Toda -ou case 
todo'- vaise quedalildo coxo: a palabra 
vólvese palabraria e o verbo, verborrea. . o 
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X:· XORNADAS DQ ENSINO 

Superados o.s problemas na AS-PG . 

López Suevós falou dun novo · modeló 
de desenvolvimento económico · · 
Viñér:onse celebrando na 
Coruña,· cur:iha"·importante 
recuperación na 
participaCión, as XII 
Xornadas do· Erisino que 

. organiza -a AS-PG e que 
finalizaron cu(lha esperada 
Gonfe~éncia do profesor 
López Suevos que 
desenrolou a idea dun nov·o 
modelo de desenvolvimento 
~conómico "alternativo á 
crise do modelo tradicional 
e da idea de que 
crescimento é igual a 
desenvolvimento". 
A conferéncia ·do profesor da 

. Universidade galega Ram_ón Ló
pez .Suevos poñia fin a unha se
mana de intensa actividade que 
fara aberta por Alberte Ansede, _ 
presidente da AS-PG co anúncio 
de que a AS-PG tiña superado 
os ·problemas que durante anos 
arrastara coa marcha dalguns. 
dos seus compoñentes anos 
atrás ·e un pleito que. tiña chega
do abs xulgados, "quizais houbo 
demasiados· erras palas distintas 
partes, qufz'ais houbo moito ba
rullo e pouca clarificación dos . 

- feítos, quizais, en definitiva, tivo 
que pasar demasiado tempo 

, para que eu hoxe aqui vos poida 
.dicer · con imensa alegria que 
todo · isto é agbra un pesadelo 
absolutam~mte superado.". .. 

xerados: a non eliminación do 
desemprego, da ·probeza, o au
mento da dependéncia dos paí
ses periféricos ~ das diferéncias 
entre- estes ·e o centro do siste
ma, a crise da noción da "sobe
rania do consumidor" e as gra
ves d,esinéncias da aparición dun 
home:: un_idimensional, emprobe
cido vital , · espiritual e mental
mente: Nesa. crítica tamén apon
tou a non correspondéncia entre 
crescimento e aumento do be
nestar social, estabilidade políti
ca bu autóafirmación nacional 
"de maneira que Irán pode ser o '· 
país que máis medra e hai uñha 
revolución _e tamén Nicarágua . 
~ra dos paises que máis medrou· 
en Centroamérica". Apontando 
como eixo dunha nova teoria ·a 
idea de que a lei crescimento
desenvolvtmento entraria nunha 
crise xa total: o probiema meio-
ambental. · - ' 

Despois de apontar alguns da- , 
· do~ críticos sobre algunhas con

ceicións_ económicas dós países 
do socialismo real, e de facer ver 
que esta teoria do novo desen
volvimento ter!a· que ser-aplicada 
no m~rco do modo de produción 
socialista "ainda que ha_beria que 
debater que axentes avangarda
rian este proceso ou as múltiples 
mane.iras de facelo ir adiante"' 
López Suevos 9pontou alguntias 
ideas básicas do novo modele 
proposto. -"Ternos que construir 

Como_en todas as edfcións fo
ron os talleres os que máis asis
téncia recadaron, chegando a 
estar saturados alguns deles, 
cunha maioria de· mulleres parti
cipantes. Tanto destes obradoi- · 
ros como dos . seminários foron 
fixadas, en moitos casos, activi.:. 
dades de continuidade para o 
curso. Na composición dos ma
triculados observábase un cre
cente equilíbrio entre os -sectores 
de EXB e BUP. 

-un si!:?tema ·económico que fun
cione pensando que é renovábel, 

· . que · substitua a idea de que o 
home domina a natureza senón 
que forma parte dela, con todo o 

. que isa conleva. Unha· filosofia 

Mc!is· unha vez a posición .da 
Administración quedou eviden
ciada. Tanto na negativa do_ Di
rector de -Política Lingüística a 
sentarse nunha mesa redonda ' 
para debater .-intervindo final
mente en solitário -ante un redu
cido auditório- como no debate . 

· -que deter:ideria o princípio da 
·permanéncia. ( ... ) Se o ter frente 
ao ser ·leva a unha sociedade, 
alienada e o consumismo posi- . 
cional xera problemas gravísi
mos, hai que x_erar unha discipli-
na social que alimente a idea de 
que non se trata de ter o máis· 
posíbel senón o suficiente, o pre
ciso acorde co mo.menfo-históri-
co. ( ... ) Frente ao individualis·mo 
burgués a-solidaridade é un valor 
óbvio e isto compaxinado co res
peito á diversidade cultural-. (_ :.) 

• XAN CARBALLA 

É factíbel a existéncia dun bi
lingüismo social -equilibr~do? 
Isa é o que eu chamo "cadratura 
do círculo". Supón uri mono-lin
gü ísmo territoriál dentro do cal· 
·hai grupos sociais que son 'bflín
·gues, pero cun bilingüísmo ex~ 
terior: cobren dentro do seu 
país, e co próprio idioma, todas 
as funcións pero coñecen unha 
_ou duas línguas que son línguas 
de relación e son internacionais 
no sentido etimelóxico d~ pala
bra, de contacto entre nacións. 
·Eses grupos favorecen situa
c'ións lingüísticas equilibradas 
que sún diversas-: desde o indi
víduo que domina duas línguas 
de maneira completa, o que só 

. domina a sua língua_ territorial , o 
que coñece parcialmente· unha 
segu'nda língua de relación , ... O 
monol ingüísmo territorial non vai 
en contra do bilingü ismo per
soal , pero o poligJotismo dos ta
lantes individuai.s non deteriora 
ao idioma do próprio território. 
Esa última é a úniéa situación 
equilibrada. 
Vostede fala das profundas im
plicacións sócio-psicolóxicas 
da~ sit1,Jacións de opresión lin-
güística. · 

Na estrutura psíquica das per
soas hai unha necesidade indivi
dual de ·ser e outra de perten
cer. _Unlia necesidade de 'real i
zarse e afirmarse no mundo e 
un ha necesidade social de pro- -
xectarse ao llJUndo.e de estabe
lecer· lazos de- comunicación 
con outros semellantes. O que 
se produce no proceso de de-

. sintegración di.mha comunidade 
lingüística é que o estado ex
pansionário e a élite de poder 
d~se estado propón unha solu
ción que é·unha tranipa. Dille ao 
indivíduo~ "podes talar a língua 
que queira$. Quen che vai proi
bir que lle tales aos teus tillos e 

. á tua família na língoa que quei
ra? Tes esa opción e é un direito 
teu." Pero ao tempo ·estalle cor-

_tando a coesíón e a identidade 
social que estaba estabelecida 
nes·e~ idioma. En canto que o 
indivídúo perde ese vencello 
(tradición, memória colectiva, -
ubicación no mundo) xera ·en si 
mesmo unhas doses moi gran
des de angústia: . hai un ha parte 
del, de comunicación cos de-

._ mais, que no seu próprio idioma 
está trabada. Cando isto se 
consuma e se xeraliza esta ten
sión angustiosa, tamén é o mo
mento en qué os membros máis 
activos e sens íbeis desa cómu-

. nidade procuren unha solución 
ao confl ito, senón non seria po
síbel a recuperación. 

As inversións nos procesos 
de asimilación · sempre viñeron 
propiciadas por xentes que se 
concientizaron dunha situación 
que vivian como perturbadora e 
trataron de solücion;::¡la. 
Outras · asociélcións minimiza
doras moi comuns son as iden
tificacións dos idiomas como 
rurais ou, tradicionais e pouco 
modernos. Esa ~ outra fase · 
dun proceso de glotofáxia? 

A Cuestión de rural/urbano · non - final sobre a_ Reforma do Ensino, 
no que o representante da Con
sellaria ·foi severamente criticado. 

A intervención d~ López 
Suevos 

Desenvolver este proceso desqe 
aba!xo, sen .idealismos, pero con 
autoconfianza: xerar unha des
centralización política, territorial 
e funcional en todos- os níveis. · 
.( ... ) Atacar todo tipo de discrimi- · 
nacións CO$. grupos marxinaliza-

· é unha causa senón un efeito. 
/' En principio as línguas: son o 

que queren os talantes que se
xan ~ Os que estudamos as lín-

Lóp~z Suevos criticou a idea- que 
fai equivaler crecimento a desen
rolo ~conómico bas'eándose nó 
exemplo· que se deduce do de
senrolo · desjgual despOis da · 11 
Guerra Mundial, en que en po1,r
co, máis de 25 anos produciuse 

. o auxe económico máis · grande 
da história da humanidade cos 
corre~ativos problemas sociais 

dOS na sociedade contemporá
neas. En definitiva construir un 
siste,ma de valores máis, amplo 
que o que constitue xa o socia
lismo, cunha nova política nor
mativa, . científica e educativa 
acorde con aqueis valores apon-
tados" _o . 

X.C. 

. guas· observamos como unhas 
que· hbxe son de poder ·teñen 
unha orixe do máis humilde: o 
castellano surxe -de xente que 

-non se alfabetizara en latín, que 
. ñen sequer logra~a µn uso coe
rente e correcto do latín e que 
talaban así en frente aos leoné
ses, e en base ao poder poi ítico 
que concentraba León e -o seu 

Restaurarlle a un país a 
sua própria 1 í ngua -
mutilada r1ª ágres~ón, 
converter ese proceso 
colectivo nun camiño de 
recuperación da própria 
dignidade, conseguir un 
futuro para o noso 
pasado é unha tarefa na 
que traballa este· sócio-
1 ingü ísta basca, José ·Mª 
Sánchez Carrión 

Txepetx. ProJesor no 
Instituto Español de 

. Londres, doutor en 
Filolqxia na' 
Universidade do País . 
Basca, presidente da 
Anglo-Basque Society ' 
e membro da "Survival 
lnternational", Txepetx 
asistiu ás XII Xornadas 
do Ensino que veñen de 
celebrarse en A Coruña. 

'Hoxe a ameaza é xeral para 
toda~ · as línguas agás 
as que están 
nq cima da pirámide' 

José Mª . 
Sánchez Carrión 
'Txepetx' 
'~ IMPOSICION 
DÜNHA LÍNGUA 
XERA ANGÚ-S-Tl_A_E_ 
IN.SEGURIDADE NOS 
FALANTES 
DO IDIOMA 
MINORIZADO' 

aparato administrativo, portanto 
cunha adquisición cultural do la
tin máis perfeita van desenrolar 
moito menos o idioma popular 
que os castellanos que estaban 
separados dos focos de culturi 
zación do latin. E aqueles "incul
tos"son os primeiros que van 
criar unha língua nacional por
que están ollando ao futuro e 
adquiren conciéncia de si mes
mos: "isto será de pouco ilustra
dos pero é o noso". Esas cau
sas esquécense e estabelece
mos unha história lineal das lín
guas, como se o castellano do 
século XI fose o mesmo do S. 
XX ainda a nivel sociolóxico. 
Nesa altura hai que ter en conta 
que son as forzas e os elemen
tos que permiten a pervivéncia 
e a forza do castellano os mes
mos que poden permitir a pervi
véncia do euskera ou do galega . 
O castellano funciona no século 
XI como hoxe o fai o galega, e o 
castellano do século XX fai de 
"latin" a respeito das nasas lín
guas. 

Entender isto forma parte dun 
proceso de descolonización 
mental. A orixe da inglés é a 
mesma: é unha mistura da lín
gua da élite, o normando, e a ' 
popular, o anglosaxón. É un 
ª f::ercamento que despois o leva 
a ser língua de prestíxio e poder 
por vontade dos seus talantes. 
Pero ainda no século XVI Fran
cis Bacon dicia que Inglaterra 
era un país moi atrasado cultu
ralmente porque ainda gran par-

'JX.s LINGUAS NON 
SON NEN RURAIS 
NEN URBANAS, NEN 
TRADICIONAIS NEN· 
MODERNAS, SON O 
QUE QUEREN OS 
SEUS FALANTES' 
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te dos ingleses non sabían ler e 
escreber en latín. O alemán tiña 
tradición de língua ruda e rústi
ca, selvaxe e dous séculas máis 
tarde convértese na língua por 

exceléncia da filosofia. Que hai 
entre unha cousa e outra?: o 
traballo dunha comunidade. De 
maneira que entre o ·que un é e 
o que aspira a ser -como na 

vida das persoas- hai un esfor
zo e un traballo. E toda língua 
ten · capacidade para modificar-
se. · · ' 

Que é unha língua rural? Pois 
i.mha língua á que se lle decapi-= 
taran funcións. Da mesma ma-

· neira que unha língua invade as 
·tunción máis nucleares -e~co
la, administración,. .. - o mesmo 
fai co território, -pois o campo . 
sernpre se olla no ·espello da ci
dade. En Nixéria as línguas afri
canas non están , ameazadas 
porque sexan maioritárias -fá
lanse máis que o inglés_.:: senón 
porque ó inglés para ser domi
nante conqui?ta a capital e dei
?<ª ás outras en sit1,.iación de lín
guas ryrais. 

É unha élite intelectual a que se 
responsabiliza nunha deter_mi
nada aJtura de reverter o pro
ceso de asimilación lingüística. 
Non actua o poder tentando ta~ 
mén a sumisión desa élite? 

Hai unha dialéctica pala cal can
.do surxe esa élite o estado ten 

_ duas alternativas, reprimila e se 
é moi selvaxe perseguila, exilia
la, aniquilala incluso ... ou tenta 
asimilala, gañala para o seu pró
prio proxecto político-cultural. E 
o futuro da comunidade. lingüís
tica depende da integridade 
desa élite. Se ese grupo, que vai 
estar sometido ao risco, ante
pón a conquista da dignidade 
nacional aos seus próprios inte
reses persoais o proceso segue 
adiante, senón chega un mo
mento en que a comunidade 
que tardou moito en produ'cir 
ese cerebro de p~onto atópase 
sen el. E un carpo sen cerebro 
non funciona. 
Cal é a atitude dos talantes xa 
asimilados, que transmiten a 
língua de opresión naturalmen
te, a respeito da língua patri
monial da nación? Convértense 
en inimigos do seu próprio p-aís 
e do seu pasado~ ou son ele-

'Na Europa, apesar dos impérios, 

mentas neutros? 
Depende de vários factores ·e 
especialmente do resultado lin~ 
gü ístico que ten o suxeito en . 
cada idioma. Pensemos nÓ caso 
do talante que ficou infantilizado 
no uso do idioma territorial ou 
patrimonial, e que aprendeu tar
díamente o idioma de poder. no 
proceso de escolariza'ción, e 
tivo moitos problemas persoais 
a consecuéncia de que· o idioma 
do. poder non o adquiriu natural
n:iente e supuxo prexu ícios que 
v1veu personalmente: retardou
se na escala, ríronse del. .. entón 
o esforzo que realiza para supe:.. 
rar ese handicap colócao moítas 
veces -en f.avor dese idioma que. 
patrimonialmente non é o da 
sua comunidade. O seu estarzo 
xerou 1..mha motivación porque · 
ese idioma vaille dar unhas van
taxes qu'e o outro non lle deu, e 
aos seus fillos vai teotar trans
mitirlle o idioma que non ·cría . 
traumas e que xera vantaxes so
ciais:-

Xunto a iso hai outros casos. 
O indivíduo que se completou 
co idioma extra-territorial ao 

_tempo que adq.uiria naturalmen
te o idioma do território. Non é 

. esta, normalmente, unha xente 
con motivación negativa cara o 
seu idio111a territorial e chegan a 
valoralo e aceitalo, pero a sua 
capacidade lingüística está do
minada polo idioma extra-terri
torial , o que provoca unha_ dupli-

'Q.· PODER INTENTA 
G/\ÑARÁ ELITE QUE 
ABANDEIRA O . 
PROCESO 
NORMALIZADOR E ,· 
SUMALA AO SEU 
PROXECTO 
POiíTICO-CUL TURAL 

. cidade: defenden un idioma. 
pero exprésanse noutro. E en 
certo modo non axudan a ré
compor a situ.ación. 
ó feito de que un idioma, no 
seu proceso de restauración, 
sexa nas reivindicacións políti
·cas e sociais de oso exclusivo, 
é positivo ou negativo? 
Creo que é síntoma dunha si
tuación enfermiza que o idioma · 
se vincule a,unha opción política 
en exclusiva. O euskera en Na
varra era nun momento o escu
do do carlismo máis retrógrado, 
porque era a maneira a meio do 
cal 8erto~ eleméntos conserva
dores· pensaban que · podian 
protexer á sociedade da moder
nidade, e nun determinado mo-
mento pasa- a ser símbolo do 
abertzalismo máis radical : E o 
castellano en Navarra foi meio 
de xente que ·podia ter calquer 
pensamento políticó e non rela
cionaban a sua ideoloxia coa · 
expresión lingüística. 

Penso ·que se debe dar unha 
inversión que non identifique 
ideoloxia e política con língua. A 
língua ten que ser continente de 
posicións políticas diverxentes. 
Q_e xa o idioma está ameazado 
·desde fóra tamén _se fragment_a 
interiormente e deixa de ser a 
expresión dos qué pensan dun
ha maneira ou doutra, vaise mi
nando máis· a situación. O feito 
de que, independentemente de 
cal sexan as' posicións políticas, 
todas-teñan en comun a reivin
dicaGíón do idioma paréceme 
moi positivo. 

Que dinámica e que t ipo de · 
discurso se · debe . xerar para 
que unha povoación asuma o 
s~u ·papel de recuperar e usar 
o seu idioma? Un discurso de 
necesidade, - de emotivida
de, .... ? E como , pode influir, 
ante o descenso . da transmi
sión natural da língua, a exis
téncia de meios de comunica
ción na própria língua? 

hai agora máis línguas que hai. dous mil anos' 

Falaria dui'1 discurso da respon
sabilidade, que ten a ver coa 
emotividade é ·coa racionalida
de. ·Un ha combinacion de intui
cións e razóns, sentimentos e 
pensamentos. Hai que entender 

-que o poder disócia ambas cau
sas en moitos talantes porque 
os abriga a diferenciar as suas 
razóns ,e intereses persoais do 
que son os seus sentimentos 
profündos. Se iso non fose asi 
non estaríamos talando de con
flito, existiría só unha forza im
positiva que non criaría proble'
mas a ninguén. 

Que se pode afirmar sobre a dominacións extremadamente 
reversibilidade dos procesos autoritárias, unificadoras e dita
de asimilación lingüística? É toriais - pensemos o temp.o 
inevitábel que unha língua im- que pasou esa parte da Europa 
posta someta e substitua do Leste baixo o império turco, 
completamente a outra? que non é un exemplo de hu-
Pódese analisar cál foi a situa- manitarismo e aceitación da di-
ción histórica e despois a espe- feréncia- e aliamos que eses 
cificidade do momento presen- pavos, partindo dunha história 
te. de despoxo foron capaces de 

Historicamente a realidade é restaurar a sua estabilidade lin-
que apesar da preséncia de im- güística, de ollarse como· unha 
périos glotófagos, ou sexa im- nación completa, de constituir, 
périos que tentaron impor a sua por primeira vez en moitos sé-
hexemonia lingüística, até co- culos, unha transmisión cultural 
mezas de século e mesmo até do idioma. Pensemos na 
os anos 50 a realidade do mun- URSS, onde tamén se normali-
do foi multi-lingüística e, no zaron comunidades lingüísti-
caso concreto de Europa, hai cas, ainda cunha demografía 
tantas ou máis línguas agora moi baixa, ou do hebreo · que 
comd habia hai dous mil anos. - perdera a sua transmisión natu-
E iso tendo en conta que ten ral e que neste século restaqe- · 
habido impérios poderosísimos lécese polo enorme estarzo de 
como o romano, o alexandrino duas ou tres xeracións conse-
ou en etapas anteriores o exíp- cutivas, podemos dicer que o 
cio e o sumério-babilónico, o que salva un idioma non é tanto 
que poda supor no Renasci - a situación na que se atopa nun 
mento o império español e des- intre concreto como a vontade 
pois o francés e 'o_s poderíos de supe,rvivéncia que teñen os 
ruso e inglés. .. entón ollamos individuos que se constituen a 
que ten habido duas tendén- · si próprios como representan- · 
. cías: unha üniflcante, uniforma- tes desa nación'. 
dora e outra moi profunda, para O que si .é certo é que canto 
os pavos, de mantimento dun- <piar sexa a situación- lingüística 
ha ecoloxia lingüística, de pre- maior terá que ser a vontade de 
servación da língüa que lle dá supervivéncia. De maneira que 
ao grupo a sua identidade so- isto é o que eu considero que 
cial.· Isa foi tan evidente que obxectivamente é a realidade: 
non podemos ignorar que po- r:ien .línguas ·que foron línguas · 
vos como . o· sérbio ou o ·alba- do poder (latin, grego bizantino, 
nés, que. viviron sempre baixo arameu, ... ) garantiron histbrica-

mente a sua supervivéncia nen 
línguas de pequenas comuni
dades moi pouco poderosas e 
pacíficas estiveron condenadas 
á extinción polo feito de ter 
unha demografía ou un territó
rio escaso. O que sinala a viabi
lidade ou non dun idioma é a 
preséncia dunha comunidade 
compactada con vontc;tde de 
ser que é a que garante o seu 
futuro . E é unha vontade de ser 
susceptíbel de manterse e. per
petuarse en condicións lingüís
ticas adversas. 

A situación actual é que o nú- · 
. mero de comunidades lingüísti

cas ameazadas é máis numero
so que nunca. Puxéronse en 
marcha funcións lingüísticas -
como pode ser a informática, a 
relación internacic;mal, a infor-

'UNHA LINGUA 
POR SER~ DE PODER 

. NUNHA Al-TURA 
NON TEN 
GARANTIDA A 
SUPERVIVÉ_N_C-IA-. -
IAMPOUCO AS 
LINGUAS 
MINORIZADAS 
ESTÁN ,_ 
CONDENADAS A 
EXTINCIÓN' 

mación-, que afectan ·aos 
campos de uso de todas as lín
guas do mundo pero que están 
dominadas polo inglés e rexio
nalmente por. outras línguas 
(árabe, español, francés, chino, 
ruso ... ). Como se están criando 
novas funcións lingüísticas que 
antes non existían e 'están ocu
padas por ises idiomas tanto as 
línguas que non se normaliza
ron , no ser:iso de cobrir o seu 

·papel de língua nacíonal, éomo 
as que a teñen colmada, tópan
se ,nesa situación: abrigadas a 
un bilingüísmo unilateral (todos 
os finlandeses deben aprender 
inglés pero- poucos ingleses de
ben aprende.r finés) vense nun
ha situación de invasión dS' ám.., 
bitas por outro idioma. A amea:
za é para todas as línguas agás 
as que están na cúspide da pi-
rámide. / 

Pero ao 3er maior e máis xe
ral esa ameaza, _maiores so.n as 
posibilidades de recompor a si
tt.Jación sémpre que se enten
da, · por cada comunidaae lin
güística, o seu problema como 
mundial e non exclusivamente 
p.articular. 

Da mesma maneira que nun
·ha situación de minorización 
conségues~ que o talan.te vexa 
o problema do bilingüísmo 
como algo persoal estase con
seguindo que as situacións das 
comunidades se particularicen 
e nor se vexan nun marco xe
ral . O 

pasto que ese discurso do 
poder -non só a nível lingüísti- · 
co, tamén económico e social~ 
cría unha crise, un desdobra
mento do indivíduo entre o que 
é a sua motivación profunda, a . 
sua aspiración cara UrJha vida 

- máis harmónica, máis xusta e 
responsábel , onde· haxa máis 

i preséncia do que a el lle importa 
verdadeiramente. No fondo do 
indivíduo-hai unha aspiración do 
que el é realmente: unha aspira
ción ao real, ao f.ermoso e ao 
verdadeiro. E árredor díso esta
ría construido o discurso da res- . 
ponsabilidade coa língua como 
elemento aglutinador, porque é 

·un instrumento de realidade, de 
cri?tivid9de, de relación. . 

E importante que existan 
meios de comunicación pero ta-

. men . é importante que o. que . 
emitan sexa positivo para ese 
idioma. Se se converten en pa
ráfrases da cultura dominante 
afinal deixan de facer atractiva a 
alternativa da língua patrimonial. 
Non se ·pode negar que é un 
avance per,o o que se · prodoza 
ten · que ter calidade para que 
non sexa un freo a esa enerx ia 
criativa. D 
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o GALEGO NO ENSNO 

Actualmente está en· estwdo pala Xunta 

O uso do galego . polos 
_ ensinantes poderia ser tido · 
.·en-canta n~ pon~uación 
O Director X eral de Poi ítica 
L:inguística da _Conselleria 
de Educación da Xunta de 
Galicia, Adolfo de Abel 
Vilela, sinalou a A Nasa 
Terra que os servicios 
xurídicos da Consellaria 
teñen actualmente en 
estud9 v.árias medidas para 
garantir o cumprimento do 
sinalado pola Lei de 
-Normalización Lingüística, 
no tocante ao ensino, unha 
delas seria a través da 
pontoación do profesorado. 

O mencionado Director Xeral ci
tou tamén outras medidas toma
das neste comezo de curso no 
eido da normalización: elabora
ción de novos programas para 
cursos de galega destinados ao 
profesorado por áreas, vocabu
lários específicos; criación de 
seminários permanentes de lin
goa galega nos centros, co gallo 
de que sérvan de axuda aos pro
fesores que teñen a obriga de 
impartir asignaturas en galego; 
igoalmente se está a distribuir un 
libro con formulários e impresos 
de uso habitual para a galeguiza
ción da administración educati
va. 

0 A Consellaria está a realizar ta
~ ~én,, ~este co~ezo de curso, un 
~ mquento co fin de averiguar o 
~ grado de galeguización real dos 
~ centros, ao. que seguirá un 
~ muestreo que sinale a veraGida
~ de dos resultados. 
~ Outra das medidas sinaladas 
~ por Adolfo de Abel é o aumento 

~=-------"---'-'::...----"'--~ ª de inspectores de galega, cara á 

comprobación do uso do galega 
non só na asignatura espec ífica 
senón tamén nos termos estabe
lecidos pola orde do 1 de Márzo. 

"A Consellaria móvese a 
base de improvisación" 
Xosé Manuel Sarille, portavoz da 
Mes9 de Normalización Linguis
tica, sinalou a A Nosa Terra a sua 
satisfación polo envio por parte 
da Consellaria dun libro con for
ml,Jlários en galega, congratulán
·dose tamén de que se recollese 
a idea expresada pola Mesa de 
poñer en marcha en cada centro 
unha tutoria de normalización lin
güística. 

A Mesa reafírmase, sen em
bargo, na sua solicitude de sub
vención aos libros de texto; criti
cando, por outra parte, a campa
ña publicitária da Xunta a respei
to do ensino, · calificandoa de 
"cutre e débil, non estando enfo
cada cara ao galega, senón ao 
aproveitamenlo político". 

A Mesa insiste na cuestión, ao 
seu modo de entender, funda-: 
mental , da auséncia dun plan 
global para a normalización, cun
ha dotación económica clara, 
que acabe dunha vez coa impro
visación da política actual da 
Consellaria, ainda que dentro 
dela poidan existir aspectos po
sitivos. 

Xosé Manuel Sarille anunciou 
por último a realización dunha 
campaña con carteis que porte o 
eslogan de "Que nesta aula se 
fale/escreba en galego-depende 
de ti" , asi como o reparto de pe
gatinas coa lenda "Que carallo 

. de minoría? Eu en galego". O 

A. proposta da INTG á CXTG pretende acaba~- cos "resquemores e persoalismos" 

A ÍloV.a confederación sindiéal 
poderá ser integradora, democrática e plural 
Vintecinco dias antes do 
iníció db 11 Congreso da 
CXTG, o 1.5 e 16 de Outubro 
en Vigo, a outrá central 
nacionalista, a INTG, 
remiteu ao seu órgano . 
dirixente un escrito onde se 
establece a proposta de 

· - criación dunha nova 
confederación' sindical que 
superaria asi a violenta 
ruptura producida no ano 85 

Se no .111 Congreso da INTG cele
brado en Maio do ar:io ·pasado xa 
se aprobaba o obxetivo de avan
zar cara a unha central ·sindical 
Úni·c·a galega, sinalando. que "cal
qu~r proxecto de hexemonia do 
sindical ismo nacionalista. no futu
ro pasa, necesariame.nte, por un 
proxecto unitário da INTG e a 
CXTG", lemb~ando explicitamen:. 
te ·que para que isto sexa posíbel 
"compre rachar con resquemo
res e todo tipo de personalismos 

· e revanchismos" , o certo é qu_e 
estes resquemores ainda non 
desapareceron totalmente e o 
clima criado polo coñecemento 
da proposta de fusión abala en
tre a gran ilusión xerada n·a. base 
sindical e a permanéncia dalguns 
temores e roces entre os máis 
directamente implicados. 

A proposta da INTG realizada 
agora á CXTG lembra que, pésie 
a · non se ter plasmado a propos
ta realizada no 111 Congreso da 
INTG de -criació.n . dunha ·Mesa 
Sindical Galega, "é evid,ente que 

·o diélTt>go, achegamento de' pos
turas e acción srndical unitária 
ten dado un grande avance nes
te periodo", lembrando para iso 
a coincidéncia en convénios co
lectivos, movilizacións etc. 

.. "A ninguen se lle escapa, sina
la a proposta da' INTG, que a uni
dade das duas centrais permitiria 
contar cunha organización máis 
eficaz par~ enfrentar a problemá- . 
tica dos traballadores galégos, 
ao evitar a duplicidade de ·esfor
zos- e gastos, o que reverteria 
nunha millar: atención · dos afilia-

- dos, asemade, aume·ntaria a ca
pacidade de resposta da central, 
a preparación de alternativas 
concretas e enfrentarnos con 
·máis éxi~o ao sipdicalismo· espa
ñol, convertíndonos nun forte 

· polo de atración '. para as suas 
bases". 

A INTG lembra "o intento de 
aillamento do sindicalismo nacio
nal.ista, en tqdas as· frentes., bai
xo o amparo - legal de non ter 
acadado a condición de centrais 
·sindicais máis representativas · 

nas pasadas eleicións". 

Un prazo dun ano 
-A 1NTG considera necesária a 

unificación, antes das próximas 
eleicións sindicais do 90, para 
evitar un clima de enfrentamento 
entre as dua~ centrais, ao ter que 

O SINUOSO 
CAMIÑO SINDICAL -M.V. 

. A realidade palpábel .do panorama sindical galega actual é que 
existen duas centrais que compiten nun terreo moi semellante. 
Anéc;dotas ben ilustrativas indican a dificuldade de traballadores 
e ainda xornalista~ . para discernir moitas veces unha da outra. 

Igualmente evidente é o recordo da ilusión criada ao redor da
quela INTG anterior á ruptura, asi como ó ambiente de violéncia 
criado Rolas diverxéncias; tensións e metodoloxias antidemocrá
ticas sobre as que o sindicalismo. galego ainda non está inmuni-

' zado; · 
Unha boa e imprescindíbel vacina é sen dúbida a autocrítica e 

análise das causas que conduc~on a tan .custoso enfrentamento. 
A cuestión,. tnáis qµe de resquemores, é de modelo sindical, <;le 
comprensión real .do pluralismo, é dicer, de madurez política. 
Proceso, que. de quen:~r entrar nel , debe ser xeral; moi pouco~ 

, pó.derián xogar a inocentes despoi~ de semellante refrega. 
O prioritário tle todos· modos debé ser a consolidación dun 

sindicato forte ~ útil para os traballadores." Esquecer este obxec
t ivo , pondo por riba del os chamamentos á flaxelación de ' res
ponsábeis e a dor eterna dos pecados, non parece ser un critério 
r'noi polít ico. Ao fin a história non é un recto camiño moral , escré
bese máis ben con erros, · tropezóns, cámbios e estratéxias mul
tiples , ao redor dun obxetivo. O sinoicalismo galego está comen
zando a percorrer este camiño. o 

disputarse o mesm'o espacio, 
conseguir estar presentes na co
misión de seguimento do proce
so eleitoral e impedir a posibili
dade real de que nengunha das 
duas centrais acadase a consi-

. deración de máis representativa. 

O proceso de unificación teria 
que ser preparado por unha co
misión con representación pari
tária das duas centrais, requerin
do un tempo aproximado dun 
ano, durante o cal se estudarian 
as condicións nas que se daria, 
ao tempo que- perrnitiria .seguir 
facendo . unha política sindical 
co.mun e a participación das· ba
ses en todo o proceso. 

No ·referente aós princípios e 
obxectivos da nova confedera
ción, serian os actuais de ambas 
as duas centrais, desde unha 
perspectiva integradora, demo
crática e plural,. garantizando 
plena autonomia, no tocante á 

' organización e acción sindical, 
ás dist intas federacións de sec
tor. 

.Pésie a considerar a viabilida
de da sua proposta, a INTG non 
descarta "que-se poidan dar ou
tro tipo de .fórmulas organizativas 

, que permitan camiñar até <;;onse-
guir a unifi_cación" .- O 
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0 home foi ·o que máis gañou en desinibición 

Hai .cinco anos abraiéirianos a fórma de ·vestif- actual 
No último quinquénio, 
desde "la arruga es bella" a 

·· hoxe, todo cambiou na 
Galiza. ·"Eu hai dous anos 
non puña estes pantalóns, 
seguro", coméntanos un 
amigo que prefire non 
identificarse e que porta uns 
pantalóns blancos, anchos 
e acolchados, con listas 
negras. Para Alexandre 
Comesaña de Sonka de 
Vigo "se alguén chegase 
agora, despois de cinco 
anos, surprenderíase, 
pensaría que ian vestidos 
de paletos e perguntaríase 
de onde sacarían o traxe". 

Luis Villanueva é un vigués que 
leva catro anos residindo nos Es
tados Unidos. Do seu primeiro 
retomo á Galiza destaca: o que 
máis me chama a atención é a 
forma de vestir da xente, parece 
que todos os dias van de festa. 
Nos Estados Unidos eu non vexo 
á xente vestir á moda, non hai 
modas, a maioria viste dunha 
forma corrente. Só os millonários 
ou os famosos prestan atención 
a iso, con roupas caras e espec
taculares". 

O cámbio afecta tamén 
aos homes de máis idade 
Pero o maior cámbio, segundo 
coinciden todos os profisionais 
do sector e a mera · observación 
visual, produciuse nos homes. 
"Os homes son os que cambia
ron , teñen un maior culto á ima
xe, alguns incluso van á peluca
ria e non ao barbeiro", sinala Ma
riña Troncoso, da tenda António 
de Vigo. 

Para Alexandre Comesaña de 
Sonka "o cámbio está moito 
máis no home que na muller, 
mesmo nos homes de cincuenta 
ou sesenta anos, agora queren 
presumir, antes non". 

Para Xosé Iglesias de Civida
nes "o home cambiou máis que 
a muller e de golpe, pero á muller 
nunca a colleremos, ela non 
cámbia cada ano, senón cada 
temporada". 

A desinibición masculina é pa
tente. As cirolas de antano teñen 
hoxe forma de bañador-pantalón 
e sobre o branco hai un estam
pado de dous hipopótamos ou 
dous coellos fornicando. As po
sibilidades ampliáronse até o in
finito, desde aquela escasa ofer
ta en gris ou azu"I marino, co La
coste como máxima excentrici
dade. 

Quen merca Levi-Strauss 
etiqueta roxa? 
"Loxicamente quen ten máis di-

'A Luada 

ñeiro merca máis, pero iso non 
quer dicer que os demais non te
ñan gosto ou non coñezan", si
nala Mariña Troncoso. 

non debian ir ~s políticos' 
"A Luada vai moita xente que 
non debia ir, por exemplo os 
políticos", sinala Xosé Iglesias 
de Cividanes, tenda perten
cente ao fabricante Pressman. 
"A xente de tendas que debia 
ir non ten invitación e o pase 
das cinco non serve porque 
os profisionais están traba
llando". 

Sen embargo os políticos 
son os que atraen á prensa e 
os que dan as subvencións, 
ainda que sexan, polo xeral, 
os pior vestidos. O que é cer
ta é a importáncia de Luada 

para os profisionais do sector, 
á marxe do lucimento publici
tário do desfile. Luada come
za a marcar o s~ntido das 
compras para a temporada e 
influirá na liña que sigan ou
tros fabricantes, quizá os que 
proveen á maioria das tendas 
galegas. 

Para Xosé Iglesias "Luada é 
unha fantasía e unha exibición 
de poderío por parte dos fa!. 
bricantes. Demos un paso moi 
grande, antes a unha firma 
galega nen lle miraban o mos:.. 
trário. O 

ÍNDIA . MARROCOS 

Para Alexandre Comesaña "o 
cámbio influe en todos os .secto
res, o seCtor alto busca a calida-

· de, logo,-sobre a mesma liña, hai 

Qué casualidade! 
Levo o mesrno 
traxe que o meu 
xefe 
Un ·empregado viste igual 
que~ seu xefe. O mesmo tra
xe, o mesmo corte, a mesma 
·car, as mesmas listas. ·A so
ciedade sen clases? A igual
dade polo consumo? Non, a 
vestimenta do xefe pode su
perar en vinte veces o précio 
da do empregado. Non é a 
mesma tela, nen a mesma . 
confección e a pouco que se 
observe notaranse §rosas di
feréncias. o status marcase 
de forma máis sutil, pero non 
menos perceptíbel. O 

XOÁN PIÑÓN 

calidades inferiores". 

"O Levi-Strauss etiqueta roxa 
que vale nove mil pesetas pode 
levalo o tillo dun obreiro. Ao tillo 
dun empresário vaille custar pro
babel~nte unha discusión co 
pai, aind9 que ao final remate le
vándoo tamén", sinala unha ven
dedora. "Ásf veces quen máis 
gasta en roupa, engade, é o asa
lariado ou aquel que fai horas ex
tras". 

Volta á xastraria 
. "Neste momento a moda volta 
repousar un pouco, indica Xosé 
Iglesias, hai dous anos era moi 
diferente a respeito de hai· cinco. 
Volve a xastraria, a moda dos 
cincuenta, pero . mais forte. A 

· moda _está agora nos tecidos, 
nas cores, nas calidades ... máis 
que nas feituras. Despois esfá a 
xente nova que é moi variábel, 
tanto leva vaqueiros como un 
pantalón de catro pinzas". O 

M.V. 

VIAXES DO 
OU·TONO 

2 rotas de 1 cada unha. Índia 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 Putubro; 1 ao 28 de Novembro e ' 

Saida:= (India do Sul) 4 ao 31 Outubro. 

Rota de 20 días visitando a zona do Rif; as 
ddades imperiais de Fe:?, Meknés, Marrakech 
e Rabat; o Parque Nacional do Toubakl; as 
.Kasbash, á beira do Deserto do Sahara. Pré
cio~ 68.000 Pta. Saidas: 1 co 20 de Oütubro; 
1 ao 20·de Novembro. 

xeritio, as grandes dunas e as cidades oasis 
como El Golea, Ghardaía, etc. Précio: 
79.000 Pta. Saidas: 30 de Setembro· ao 16 
de Outubro; 4 ao 20 de Novembro. 

1 

Solicita o noso Folleto de Viaxes I l 

EXIPTO-XORDÁNIA 
1 mes en autocaravana acondicionada, visi
tando Cairo, Aswan, Luxar, 2 días en falúa 
polo Ni~o, Mar Roxo, Sinaí, Petra e Amman. 
Précio: 175.000 Pta. Saidas: 2 ao 2o de Ou~ 
tubro; 2 ao 29 de Novembro. 

KÉNIA 
24 días recorrer os grandes parques' naturais, 
aldeas como Nairobi· e Mombasa e as mara
villosas praias do Índico. Précio: 208.000 
Pta. Saidas: 6 ao 29 de Outubro; 2 ao 26 de 
Novembro. · 

E ademáis, Trekkings · polos Annapumas 
en Outubro; pola Patagónia en Novembro; 

ALXÉRIA: . e polo Aconcágua en Decembro. 
O GRANDE ERG OCCIDENf AL 

_ Virucando durante 17 días para coñecer as T amén tarifás aéreas econÓmicas a calquer 
máis impresionantes paisaxes do Sahara Al- · lugar do mundo. 

c?Dsuz 
CLUB DE VIAJEROS 

Rondo de Sont Pere, 11. 6º Jo.· 08010-Borcelono · TIL 302 50 81 
Ledesmo, 7 1· izqdo • 48001·Bilboo • Tlfs.: 424 42 65-42.4 22 15 -

Rodríguez Son Pedro, 2.0f.1202·28015-Mcidrid·Tlfs.: 4451145 
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Q ÉMPRESARIADO GALEGO 

· O, pres1_dente 
da -·p~tronal -ourensán 

· ere que a mellara 
da infraestrutura 
de servícios e 
com.unicación 
é condición prévia 

· para a instalación 
de novas empresas 

·Non abonda coas axudas 
para a instalación de 
empresas se non se . 
me-lloran os servícios 
básicos e as 
comunicacións. Para o 
presidente da patronal 
ourensán, Miguel Anxo 
Pérez, antes de. atraer 
investimentos de fóra, -o 
Estado terá que gastarse 
aqui en infraestrutüras 
cantidades alomenos 
comparábeis as que se 
están a gastar noutras 
nacionalidades. 

_ .. 

Miguel Anxó Pérez 
'Rec~bemqs oito· pes~tas por habitante e. ano· en· investimentos públicos, 
contra oit_enta que van á Catalunya'. 
• . G. LUCA DE TENA ·; 

"A Galiza está a recibir oito pesetas 
·por habitante e ano en investímen

. · tos públicos mentres que Cataluña 
recebe oitehta polos mesmos con

. ceitos .. E,. aparte as axudas, neu
tras nacionaliciadés existen incenti
vos para a instalación de ·novas 

negócio ·seguro e orienta as suas formación non é . abando amplo grande .consumo pala nasa situa
inversións. cara a sectores como o éomo para formular un-pro~ecto de ción x~ográfica, pero todo é cam
da construción, por exemplo; onde importáncia. Aos empresários ga- biábel. Os desequilíbrios que hai 
é evidentemente clara a réndabili- legos coritestáronos co siléncio na -Baliza pasan pola atuación de 
dade. Pala contra non entra noutra ·cando propuxemos facer uñ plan duas administracións rra nosa área 

: clase de in-vestimentos industriais de formación conxunto no que pui- xeográfica: a comunitária e a Cen
ou. comerciais nos qu~ _ 9 n ívet s:Je . désemos aportar ,.,cais son as es- tral. :'f en do en canta o degrau de 
ris90 é ·superior. Nunha· boa .parte pectativas ~de traballo nos anos a · financiación que ten a Comunidade 
do· empre.sariado galega o nív~I de · vir e adecuar a formación a estas Autónoma e o que vai ter nos anos 

'f:4. ADMINISTRACION 
CENTRAL VOTOU 
DESCARADAMENTE 
POLO EIXO 

tendénc.ias." a vir, nón se pode esperar un gran 
A lonxania dos meréados ten despegue económico na nasa re

como avantaxe que demorará a xión, na nosa nación, se non existe 
chegada de produtos do mercado por parte de Madrid e de Bruxelas 

pasa é que os nasos proxect 
non chegan a Bruxelas porq 
quedan paralisados na Administr 
ción central ." 

._empresas ainda que a sua' ·impor
tánciá sexa inferior (dun vintecinco 
ou-un trinta por c~nto). Pero teñen 
unhas avantaxes dtferenciais con 
r:elaéión á Gali.~a: as infraestruturas 
materiais como as estradas, o . gas 
natural, as redes de ferrocarril, te
féfonos etc, N·on .só porque as te- CATALUNYA,_[V1ADRID,_ 

,, exterior, ·pero con leva · o incoÁle- vontade, pero sobre todo de Ma
nente- de que o aquí fabricado non drid que é o interlocutor principal 
pode chegar aos pontos de venda. ante o MC. Através dos fondos co
Esta circunstáncia vese agravada munitário's para investimento en 
polo atraso das comunicacións. estruturas. teríase que facer unha 

Portugal, Bretaña, Irlanda 
En Portugal ve o presidente u , 

empresários ourensáns un espácio 
para o intercámbio semellante ao 
que está a conformarse arredor de 
todos os eixos fronteirizos do 
MCE. "O achegamento a Portug~ 
pode ser outro fqctor importante 
que nos permita conseguir de Bru
xelas unha série de axudas porql! 
se trata de acción para dous pa' 
ses. Dentro da Administraci · 

·nan xa senón palas_. perspectiv~s - SEVILLA VALENCIA~ 
·de que nos anos a vir o se1tor pu- -:- ' . . _ 
blico vai investir abando nesas 
áreas, en detrimento doutras coma 
a nasa. A · Administración central 
votou descaradamente por uns lu
gares concretos com.o é o eixo Ca-- . 
talunya, . Madri.d, Sevilla e Valencia. 
Hai unha drenaxe cara eses luga
res do fundamental do investi'men
to público". 

Formación empresarial 
De par das inversións en ·infraestru
turas materiais, ·o empresariado 
considera de capital importáncia a · 
mellara do rí ível de formadón pro
fisional. ·"Tamén son vitais as infra
estruturas humanas .. Ternos aquí 
moitos e moi bós empresários pero 
ainda precisaríamos moitos mais .. 
con riíveis de formación técnico e 
humanista . Compre· que o mundo 
empresarial galega arrisque máis 

. pero ese conceito de risco está 
moi en twnción do degrau de pre
paración do empresar.iado. Canta 
menos información .ten un empre
s~rio, máis conservador é, vai ao 

· "Estamos · 1onxe dos mercados de . intervención grande aqui. O que 
· existen grandes posibilidades 
abándeirar un movimento cos poi' 

Investir-aqui· as ~em_esas da emigración 

A proposta de investir capitais· da todo o mu nao. f-'9rque · contra empresariado emigrante cabería 
GaLiza emigrante e atraer iniciati- máis diñeiro traíamos aqui, me- ' distinguir entre o capitalista que 
vas e experiéncias de galegas no · llor, pero tamén ternos que pen-r busca un sítio seguro e rendabili
exterior e a razón da ronda de sar que taremos qwe participar · dade simplement~ e o que ten un 
encontros que recentemente Gon eles en investimentos na risco medido. Todos eles teñen 
mantivo o presidente da patronal · emigración e importando produ- · un vencelio coa Galiza e estarían 
ourensán con empresários ga.le- tos qué eles fabrican ne_§es paí- dispostos a facer investimentos 
gos emigrantes. Destas .conver- ses. Está 9laro que terem'os de aqui, poda que non tan rendáveis 
sas surxiü a propqsta de criar' desnivelar sempre a balanza en tomo en M,iami e outros sitio~ 
unha sociedade de capital-risco ~ favor da Galiza, cómo corres- pero nos que entra na considera-
"Nesta sociedade poderian partí- · · ponge á, nosa estratéxia. Propó- ción de teren algo na sua terra 
cipar entidades financeira$, so- · monos tarnén criar un viveiro de que. non se>sa só algun diñeiro 
bretodo. galegas (caixas de afo- · empresas ,que serán un grupo de para obras.~ 'Pero poida que os 
rro, bancos,. .. ) ·co obxectivo d.e técnicos que vaian análisando cartos non ·sexan o máis impor
que todas ás Jemesas de diñeiro e!?._tes proxectos e estas iriiciati- : tante, xa que desde aquí expor
que erivien a esas sociedades se vas sen que ninguén' teña feíto 'tam9s a diário-200 millóns de pe
dean investido exclusivamente até agor:a un estudo de viabillda- setas, pero -fallan iniciativas em
entre galegas. lsto· quer dicer de. Nesta sociedade estarían as presariais que se. poden dar,en
que se investirían .non só .na Gali- caixas, empresários e a Xunta de tre estes empresários da eniigra- . 
za senón entre os galegas de .Galiza institucionalmente. Entre o . ci~n nos seitores que dominan .. " 
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ECONOMIA EN c·R1sE 

ticos portugueses (tendo en conta ~. Senténcia anunciada do Tribunal de Xustícia· da CEE 
que cinco dos ministros de Lisboa 

·. • Asociación caboverdia
na en Burela·. Os emigrantes de 
Cabo Verde criaran en Burela a As
sociac;ao Cultural Tabarica , que proceden do Norde de Portugal) Q ESt ·d · - 1 d · b ··' d • 

que favorecese as inversións co- : . a O-espano e era re ·UClr . ademais de server de ponto de en- · 
contra á ampla cómunidade aas 
illas no porto do caolín , ten un am-

munitárias en toda a banda frontei- · · · · 
riza. A Galiza pode abandeirar este a prod_ución d.e le.ite -nun ·3 por cen·to 
movimento non só co ·Norde de 
Portugal, senón tamén coa Bretaña 
e Irlanda que son lugares comple
méntários económicamente e cos 
que ternos moi boas relacións". 

Cada· vez que a autonomía trata 
de afondar neste campo de rela
cións· con outros países, cos que 
ten lazos históricos, o Governo 
central ten acudido ao asexo, bran
dindo a letra das competéncias na 
man. "O encentro de Braga foi 
realmente importante. O presidente 
da Xunta reuniuse cun ministro 
portugués e hai represnetación de 
Mário Soares no encentro asi 
como de altos executivos da admi
nistración española. Non foi fácil: 
houbo presións abando para que 
non se realizase con tanta incidén
cia e aparato. Pero a partir de aí 
tivemos moita máis facilidade para 
todo o demais, non só viaxes a 
Uruguai etc. Pero foi importante 
porque por vez primeira se rompe
ra esa limitación da Administracion 
central. Hai unha desintonia entre . 
Lisboa e Compostela porque a re
lación só se quer entender entre 
Lisboa e Madrid. Todos os acasos 
a Europa pasarán por outros luga
res non por aqui porque Lisboa e 
Madrid asi o planificaron. Se face
mos un labor intelixente , non só 

'IBERIA NON QUER 
CEDER O ESPÁCIO 
AÉREO PARA A LIÑA 
PORTO-VIGO-
A CORUÑ_A_' ---

empresarial senón política con-es
tas visitas, reunións e demais po
demos sensibilizar ao governo por
tugués e contar co apoio do Norde 
para que esas conexións coa Euro
pa se fixesen a traveso da Galiza. 
A eles parécelle ben máis intere
sante que facelo por médio de Bur
gos, Salamanca, etc. A partir da 
reunión de Braga iniciouse o estu
do para unha comunicación maríti
ma permanente que será lago reali
dade. Unha liña que unirá Porto
Vigo-A Coruña e Rotterdam. Men
tres non haxa autopistas, unha so
lución pode ser esta. Tamén esta
mos a insistir nunha liña aérea Por
to-Vigo-A Coruña. A compañia in
terior portuguesa U\P estaba dis
posta. O que acorre é que Iberia 
non quere ceder o espácio aéreo. 
Estamos na abriga de presionar, 
de facer forza coa colaboración da 
Xunta porque Iberia estabeleza 
esta comunicación ou deixe esta
belecela.". 

Aos clásicos aforismos de que o 
diñeiro non ten pátria e foxe sem
pre para onde o benef ício pode ser 
maior contesta que as posibilida
des de investimento n¡;;¡ Galiza son 
realmente grandes. "É claro que as 
posibilidades de recursos da Gali
za son extraordinárias. É o caso da 
madeira. O segundo produto que· 
se importa na CEE despois do pe- • 
tróleo é a pasta de papel. Despois 
ternos a pizarra, o granito, Recur
sos naturais, moitas veces irrepeti
beis, que ·outras _compañías pode
rían vir explotar se nós non nos 
dispoñemos a facelo. Na Galiza hai 
teitos abando para investimento. 
Ternos a acuiculfura e ·moitos ou
Jros setores nos q~e as nasas po
sibilidades son enormes con rela
ción á Europa... E despois outros 
valores inmateriais: o espirito cria
tivo do galega, · todo · este move
mento de Galiza Moda, todo o am
plo seitor da moble que non espera 
máis ·que a aportación do deseflo 
par9"'un produto que está aqui; .a 
c,erámica, con posibilidades enor
mes, como lle· pode acorrer a Sar
ga0e.los no mercado xaponés. '1 o 

O Estado español deberá 
-- manter i nvariábeis as actuais 

cuotas de producción láctea, 
despois de rechazar; nunha 
senténcia esperada, o 
Tribunal de Xustícia da 
Comunidade Económica 
Europea o recurso 
presentado polo Goberno 
Español. 

O recurso do Goberno Español 
contra a decisión de reducir nun 
3 por cento as cantidades máxi
mas de produción de leite garan
tidas polo Consello de Ministros 
do Mercado Comun foi desbota- -
do polo Tribunal de Luxemburgo. 

O rechazo do recurso do Go
verno español abrigan a que, 
desde a entrada na CEE, os gan
deiros do estado español debe
rán ter reducido nun 11,5 por 
cento a sua producción de leite 
con respecto a 1983. 

Comisiós Labregas, Sindicato 
Labrego Galega, considera que 
"a decisión era esperada pois o 
recurso só tivo por obxecto lavar 
a cara do governo do PSOE, pois 
que o problema do leite non é de 
tribunais de xustícia senón de de
cisión dos governos que forman 
a CEE". Ainda asi consideran que 
"o problema non é grave, senón 
preocupante", facendo un cha
mamento a "unha resposta con
tundente, en maior medida que a 
que xa demos se tora preciso" ao 
tempo que se alenta aos gandei
ros a seguir aumentando a pro-

. ducción como único xeito de fa
cerlle frente á situación. Ao tempo 
consideran positivos para pal iar 
este intento de restrición os acor
des de précios e contratos con
seguidos coas centrais leiteiras o 
ano pasado e que agora voltan a 
estar negociándose. 

Tamén a Xunta coincide en que 
a senténcia non debe preocupar 

-
aos productores galegas, diferin- cultura, o governo xa · puxo en 
do nas solucións, xa que, segun- marcha éando a apresentación 
do Santiso Blanco, Secretário xe- do recurso un plan de abandono 
ral técnico da Consellaria de Agri- da produción láctea. O 

. bicioso programa de formación. Co 
apoio da Xunta e da -Secretaria Ca
bover.diana de Pesca está a organi
zar turnos para a capacitación pro
fisional dos emigrantes· nos oficios 

. da mar:. O dinamizador da Asocia
ción Cultural Tabanca é Alexandre 
Monteiro, un emigrante .cabover
diano que percorreu desde o ·17 
anos Europa e exerceu. os oficios 
de contabel, topógrafo, e cámara 
antes de vir estudar formación pro
fisional para a pesca na Galiza. · O 

• Xosé António Gaciño e 
Manuel Rivas, director e subdi
rn.ctor respectivamente de Diario 
de Galicia , apresentaron a sua di
misión, senda esta aceitada polos 
responsábeis da empresa editora. 

O periódico editado en Vigo e 
que tivo a sua aparición na rua o 
pasado 12 dé Marzo ten como 
novo director en func.ións ao xor
nalista _ António Ojea, figurando 
como editor, tamén en funcións, 
Segundo Mariño. Ambos, como 
lembrarán os leitores, tiveran xa 
cargos de responsabilidade duran
te a etapa de preparación da saida 
do diário. 

Xosé ·Antonio Gaciño e· Manuel 
Rivas anunciaron a sua dimisión 
por motivos profisionais, sinalando; 
nunha nota red_actada -conxunta-~ 
mente coa empresa qu8' a direc
ción sainte "cubrira unha etapa de 
posta en marcha e lanzamento do 
periódico, proxecto que seguían a 
considerar necesário e · positivo 
para este país". o 
. • A inquisició"n cabalga de 
novo, e os ne~os do gran inquisi
dor _ T orquemada condearon ao 

~ mozo Joseba Mendizábal a 4 :mé
~ ses e 1 dia de prisión por escánda-. 
a: lo público ~ insultos á lgrexa Cató
~ lica. A única proba apesentada 
> 
0 canta el foi un vídeo da policía 
~ onde m;ramos ao xbven participan-

do na procesión atea feita en Se
mana Santa pala Asamblea Paga
na Zaragoz~na, "e berrando aquelo 
de: "La Virgen del Pilar a Trabajar". 
Parece ser que neste Estado ser 
at~o ainda é pecado. - o 

O nível da· renta galega é inferio~ en 
duascentas mu pesetas á"do estado 

·: o 

A quinta parte dos concellos non 
chegan a unha renda por habitan
te de 330 mil pesetas. 

O nivel médio na Galiza está 
entre as 525 mil pesetas e as 660-
mil, mentras que a média estatal 
sitúase entre as 600 mil e as 825 
mil pesetas, segundo un informe 
realizado por Banesto referido a 
1986. 

Lugo e Ourense aparecen por 
debaixo da média da comunidaae 
autónoma, cun nivel médio de 
renta por habitante entre as 440 
mil e ·as 525 mil pesetas, existin
do ~a nosa nacióñ 77 concellos, 
de entre os 312, que representan 
o 10,81 da pobación, que rexistan 
un nivel de renta menor áñ cuan
tificada no informe que é de 330· 
mil pesetas por habitante. 

Outros 7 4 concellos, o 13,94 
por cento da poboación, cantan 
cun nivel médio de renta por ha
bitante de até 385 mil pesetas; 51 
concellos, o 9,98 da povoacion 
con 400 mil pesetas; 49 muriicí
pios, ·o 16,97 por cento da povoa
ción, con· 660 mil pesetas. So
mentes un concello, o 0,57 por 
cento dos habitantes, canta cun 
nivel de renta fixado entre 825 mil 
e ·as 990 mil pesetas, mentras 

que 15 concellos, o 34,84 por 
cento da povoación galega aca
dan niveles de até as 825 mil. 

A renta por 
concellos 
A Coru.ña capital aparece cunha 
média de renta por habitante su
perior á rexistada na Galiza, cun 
nivel de até 825 mil pesetas e si-

- milar a doutros concellos da pro
ví ncia como os de Mugardos, 
Fene e Compostela. 01,eiros é o 
único concello qúe acáda un nível
superior, acercándose ás 990 mil 
pesetas, mentras que 30 conce
llos_ non chegan ao mínimo esixi- · 
do para o estudo. 

Na provincia luguesa, o nível 
médio superior de renta por habi
tah_te correspóndelle aos conce
llos de Lugo e Rábade con 660 é 
825 mil pesetas. Con niveis simi
lares aos da média galega están 
Xove, O Valadouro, Ribadeo, Cer
vo" e Meira, mentras que municicí
pios lucenses de case .5.000 habi
tantes rexistan o nivel mínimo de 
renda, 330 mil pesetas. 

Ourense e Beariz son os muni
cipios ot.irensáns que contan -cun 
nivel médio de renta superior ao 
·da comunidade autónoma, senda 

29 os concéllos desta provincia 
os que aparecen con u·n nivel in
ferior a renta de calificación. 

En Pontevedra, O Grove, Ma
rín, Nigrán, Pontevedra, Pontece
sures e Vigo, teñen un nivel de 
renda superior ¿ média de Galíza, 
situada no parámetro de até 825 
mil pesetas. O resto dos conce
llos aparecen en níveis similare? 
ou inferiores á média galega, sen
da só catro os municípfos que fi
guran con níveis de _renta míni
mos. 

O que -non espeéifica o citado 
informe é como se reparte a renta 
nos diferentes concellos, o . que 
demostraría, sen dúbida, as desi
gualdades existentes e como a 

· gran maioria da pobación non 
acacia os níveis mínimos conside
rados de subsisténcia; aumentan
do só a renda en termos absolu-

. tos nas capitais e naqueles con
cellos ·que teñen algunha indústria 
(Fene, Mugardos, Xove, Cervo, 
Pontecesures) ou son ~onas resi
denciais das ciudades (Nigrán , 
Oleiros}, mentras que 7 4 cance
l los rurais non teñen ·un ha renta 

· que o estudo considera como mí-
nima para cuantificala. o 

FABA NA OLA 
monifates, músic_a 

e animación infantil 
Dr. Cada,·al, 32-5"0 -~6202 

- VIGO . 
Telfs."(986) 43 34 24- 413554 

A ROSA TEDA 
PERIOOICO GALEGO SEMANAL 

-SUBSCRÉBASE 
CHAME AO TfNO. 

43 36 24 
E RECÉBAA NA.SÚA CASA 
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C AT ALÁN NA ESCOLA 

No País ValencÍá o ritmo é níoitó menor 

Un 40% dos rapaces cataláns receben o ensino exc.lusivamente no seu idion1_a 
Dous conceitos do uso do 
catalán na escola conviven 
nos Pa-lsos Cataláns, no 
País Valencia as lfnies e na 
Cataluña a immersió. Con -
diferéncías cuantitativas 

· importantes o bilingüísmo 
des~quilibrado en favor do 
castellano segue ·a 
predominar, "o 
monolingüísmo é próprio do 
castellano talante e a 
condición bilíngüe é só do 
catalán." afirma un estudo 
institucional 

No País-Valencia o catalán 'está · escola através de centros que te en catalán. Son as coñecidas · 
presente, como idioma _úr:ico, ·na ·imparten o en sino exclusivamen- - como línles qÚe escolarizan a 

I 

OTERO-PEDRAYO 
.NO PANORAMA 
LITERARlO 
DO SÉCULO XX 

Día 22 

9,00 Sesión inaugural. 
9,30 Confe,rencia: Otero Pedrayo: o escritor e o 

home: Ricardo Carballo Calero, da Universidad'e 
de Santiago-de Compostela. 

10;30 Descanso. . 
11,00 Comunicación: Otero Pedrayo e a EPOCA 

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

1888-1988 ú 

. ce: Richard Cardwell, da Universidade de Not- 10,30 Descanso. 
tingha·m (R.U.). · . 11,00 Comunicación: A visióri da paisaxe en Otero Pe· 

12,00 · Corñµnicación: A poesía de Otero Pedrayo: Xe- drayo: Mª do Carme Ríos Panise, da Universida-
sús Alonso Montero, da Universidade de Santiago de de Santiago de Compostel_a. 
de Compostela. , l l ,30 . Comunicación: Aspectos narratolóxicos da obra 

IDO Mesa redonda: A poesía de Otero Pedrayo: Basi- de Otero Pedrayo. Anxo Tarr(o Varela, da Vni-
lio Losada, da Un1versidade <le ·Barcelona, Xosé versidade de Santiago· de Compostela. 
Ramón, Ramiro Fonte, Claudia Rodríguez Fer, 12,00 Mesa redonda: Aspectos ideolóxicos da narrati-
poetas e qíticos. va de btero Pedrayo: Xusto G. Ileramendi, Ra-

16,30 Conferencia: o· teatro do século XX: Ricardo món Villares e Xosé Ramón Barreiro, historiado-
Domenech, da Escola Superior de Arte Dramática res, Andrés Torres Queiruga, teólogo, Carlos Ba-
e Danza de Madrid. liñas, fil·ósofo, todos des da UniversiJade de San-

17',30 Comunicación: O Teatro de Otero Pedrayo: Ma- tiago de Compostela. 
· nuel 'Lorenzó', dran1iltu~go. 16,30 Conferencia xeral: A renovación do realismo no-

18,00 : Descanso. · velístico. Darío Villanueva, Ja Univ~rsldade de 
1·8, 15 Comuni~aéión: Otero Pedrayo e o teatro de, ~ Santiago de Compostela. · 

máscaras: X osé Filgueira Val verde, da Real Aca-. 17 ,30 Descanso. 
_ demia Galega. · 18,00 · Comunicación: As fontes .francesas da obra de. 

·18,4.5 Mesa reclondíl: O teatro de Otero Pedrayo: Ro- Ote~o Pedray~ Nicolc Dulin Bondue ; Jo Depar-
berto Vida! Bolaño, Eduardo Alonso, Dorotea tamento de Linguas Extranxeiras da lJ.N.E.D. 
Bárcena, Manuel Guede, dramaturgos. 18 ,30 Mesa redonda: As fon tes literarias de Otero Pe-

Día 23 : ' 

9,30 Conferencia: A--personalidade e· a obra de Cha-
teaubriand desde a perspectiva de Otero Pedra
yo: Clau<le Henri Pot.illain, da U.ajversidade "Paul 
Valery" de Montpellier. 

drayo: Francisco Fcrnández del Riego, da Real 
Acíldemia Galega. Xosé Manuel Salgado, do 

CONSELLO DA CVLTURA GALEGA 

SETEMBRO 
22-, 23 E 24 

FACULTADE DE 
XEOGRAFIA E HISTORIA 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Día 24 

lNEM "Eduardo Pondal'' de Santiago de Compos
tela, Angeles Cardona Castro, da Universidade de 
Barcelona. 

9,00 Conferencia: A novela lírica: Ricardo Gullón, da 
Universidade 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 Univmidade Complu
tense, escritora. 
Mesa Redonda: A muller na narrativa de O.P.: 
Carme . Blanco, crítica. literaria, Camiño Noia, da 
Universidade de Compostela, W Xosé Queizán, 
escritora. 

13,00 Saída para Trasalba. 
14,30 Xantar no souto de Trasálba. 
17 ,00 Conferencia: Novela e Historia: : Luis Romero, 

escritor. 
18,00 Comunicación: As ,. peregrinacións marítimas 

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

l 8,30 Descanso. 
'Comunicación: Historia e novdá en Otero Pe
drayo: a Romaría de Xelmírei: Henrique Mon

. tcagudo, da. Universidde de Santiago ·de Compos
tela. 

19,45 Mesa redonda: Aspectos lingüísticos da obra dé 
Olero Pedrayo: Ramón Lorenzo, Antón Santama
rina, Rosario Alv;frez, Manuel González e Fran
cisco Fémández Reí, todos eles da Universidade 
de Santiago de Compostela_. 

21,00 Sesión de clausura. 

13.000 alumnos sobre un total 
de 377.200 (3 por ceñto). As lí
nies iniciáronse no 1983 (8 cen
tros) e hoxe son 268, todos de 
pre-escolar e primária. A reduci~ 
da porcentaxe agrávase coa 
práctica ausér:icia do catalán no 
ensino privado, en contraste coa 
situación de Cataluña. 

Esta concentración do ensino 
en catalán en escalas diferencia
das -polemizada en moitas 
ocasións en canto pode supor 
qe criación de ghettos- abriga 
a case 500 rapaces valenciáns a 
desplazarse das suas localida
des para educarse en valenciá 
No Pars Valencia quen se atreva 
a ·abandeirar o proceso de imer
sión vai topar unha forte resis
téncia política e nos meios de 
comunicación destacarase a 
aposición á valencianización da 
escala. 

Como funciona a imersión 
A immersió foi introducida como 
técnica pedagóxica polo SEDEC 
(Servei d'Ensenyament del Cata
la) no 1984. Segundo eles mes
mos informan a . proporción dos 
escolarizados totalmente en ca
talán representa o 63 por cento 
dos centros, 140.000 alumnos 
para un total de 535 .568 rapaces 
matriculados na escala pública. 

A meio da imersió o catalán 
dase nos centms públicos con 
aulas completas escolarizadas 
en catalán e procurando unha 
penetración do idioma sen sepa
ralo da rede de escolarización 
xeral. O obxectivo do proceso é 
o mesmo que coas línfes no pla
no teórico: unha catalanización 
verdadeira que consiga que, afi
nal do ensino básico o alumno 
domine ambas e duas línguas 
oficiais na previsión de que non 
poda seguir utilizando en exclu
siva o catalán no nivel meio. 

Pero o proceso ainda é fráxil, 
"a moitos profesores nótaselle 
que non coñecen ben o catalán 
e ademais moitos, cando saen 
das aulas, talan castellano cos 
alunas" segundo un testimónio 
recollido nunha escala de Prat 
del Llobregat. A falla de prepara
ción de amplos sectores do pro
fesorado dificulta o éxito da ope
ración e existe o convencimento 
que en moitos centros nos que 
se realiza a a immersió preocupa 
especialmente e foi motivo dun 
debate neste verán na Universi
tat Catalana d'Estiu. 

Josep Huguet, que participou 
nos debates confírmao "non é só 
que queden moitos alumnos en 
Cataluña por escolarizar en cata
lán o que sucede é que non se 
estudaron os cámbios na orie'n
tación lingüísitca. Ter máis cata
lán na escala non implica nece
sariamente máis uso social do 

· catalán. Os nenas salen rexerse 
pola lei do mínimo estarzo e se 
ven que o profesor se pasa indis
criminadamente ao castellano 
conclue que non.. é preciso em
pregar o catalán." 

Neste repaso da situación ta
mén se constatou un certo de
sinte~és ·da Administración, "non 
é a. primeira vez que se- sanciona 
a un ·centro por non cumprir os 
mínimos en castellano e, pala 
coritra, non se coñece caso .al
gun de centro sancionado por ~ 
non cumprir os ·mínimos en cata
.lán"_ · O 

X.C./EL TEMPS 
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Q FUTURO DO CAPITALISMO 

O sector máis orgulloso e consumista de América Latina atravesa unh~ fase 
de prol~tarización a consecuéri~ia da crise 

A clase média arxentinacorre perigó de extinción 
A clase média, unha das 
máis evidentes institucións 
representativas da . 
Arxentina, corre o risco de 
desaparecer a 
consecuéncia da crise 
económica que reduciu os 
seus niveis de renta e 
mudou, os seus hábitos de 
vida. 

Un dos clásicos motivos de or- · 
gullo do governo e da povoación 
arxentinos residiu no volume 
dunha camada social con apre
ciabel capacidade de consumo e 
aforro denominada clase média, 
a maior da América Latina e que 
fixo ao país comparabel en ter
mos de estructura social ás na
cións .europeas. 

Sen embargo, a crise econó
mica que se abateu sobre a Ar
xentina a partir da década dos 
50, e que se agudizou a meados 
dos 70, ao mesmo tempo que 
afectou aos sectores de menores 
recursos, atinxiu tamén á clase 
média. Esta viu disminuir as suas 
rentas e evaporarse os seus há
bitos consumistas. 

As razóns da crise 
O modelo económico agro-ex
portador, pilar do esplendor da 
Arxentina na primeira e segunda 
posguerra dos dous conflictos 
mundiais --denominada daquela 
o celeiro do mundo--, tornouse 
obsoleto. 

Nomeadamente o freo á indus
trialización Arxentina veu dos 
distintos governos, interesados 
nun negócio agroexportador 
máis proclive á especulación -
governantes da dictadura como 
o ministro De Hoz eran latifundis
tas-. Ao mesmo tempo abríron
se as portas aos sectores multi
nac:onais, norteamericanos, in
gleses etc que acabaron por afo
gar a unha indústria que nos 
anos sesenta ocupaba a un mi
llón e medio de traballadorés, 
dunha povoación de 18 millóns 
de habitantes. O número de tra
balladores industriais é hoxe me
nor, pesie ao medre, en doce mi
llóns, da povoación. 

A riqueza agroexportadora 
chegou tamén ao seu. fin co de
senvolvimento das técnicas agrí
colas en Estados Unidos e Euro
pa. A Arxentina --onde só o 1 O 
por canto da povoación pertene
ce ao sector agrícola- quedaba 
cada vez máis restrinxida a un 
sector servicios que obviamente 
non pode ser o sostén do pais. 

As consecuéncias 
As primeiros afectados pota crise 
foron os sectores de menores re
cursos, para a continuación sofrir 
as suas consecuéncias os estra
tos máis baixos e médios da cla-

se média, integrados por traba
lladores especializados, funcio
nários, comerciantes e profisio
nais. 

semprego, como consecuéncia. 
da disminución da actividade 
económica, foron as manrresta_
cións máis contundentes da cri
se nos últimos anos ~ 

proxn::nas que totaliza. perto de 
catro millóns e médio de persoas 
foi do 14 pór cento, o máis alto 
desde -1974, segundo dados ofi
ciais. 

económica le.vou a que sectores 
industriais como o petroquimic0 
traballasen ao 40 por cento da 
sua éapacidade ou que as fábri
cas de autor:nóveis suspendesen 
temporariamente a cinco mil tra
balladores ante o .elevado volu
me dos stocks e o baixo n ível de 

O deterioro da capacidade ad
quisitiva do salário, como conse
cuéncia da permanente escalada 
inflacionista; o crecimento do de-

.No Maio último, o índice de 
desemprego e subemprego entre 
a povoación economicamente 
activa de Bos Aires e localidades 

Despidos· 
e proletarización 
O estan<;;amento da actividade consumo interno. · 

A ARXENTINA DE OBDÚLIA SANTAMARTA 
Desde Xuño de 1985 a Xullo 

de 1988 a capacidade adquisiti- _ 
va dos salários . dism1nuiu nun 
23,7 por cento. -M.V. 

As vendas de combustibeis 
disminuirian nun 15 por cento no 
primeiro catrimesfre de 1988; as 
de electrodomésticos un 30 por 
cento; os cigarros viran disminuir 
nun 10 por cento o número dos 
seus consumid.ores. 

Obdúlia Santamarta Taboada nasceu en Montarte 
vai para oitenta anos. De moi nena marchou para a 
Arxentina. O pasado 5 de Xuño morreu o seu home, 
un ex-traballador do ferrocarril. Ela fixo calceta até 
que ao vista non llo permit iu. Vive en Laboulaya, 
provincia de Córdoba, a uns 800 kilómetros de Bos 
Aires. 
_ Obdúlia necesita cartos para ir.á capital a operar
se de cataratas e de paso arranxar os papeis para 
cobrar a xubilación do seu marido. Na última carta 
dicia "Con· todo el dolor del alma y que aquí cada 
vez estamos peor que antes, ya no alcanza la plata 
para nada y ha aumentado la vida una barbaridad y 
yo r:io doy más, cada vez estoy más agotada y no 
ando muy bien y con todo el dolor del alma te voy 
a pedir si me puedes mandar algunas pesetas" 

A Arxentina que tivo os ~eus anos dou~ados, que 
foi descrita, xa no 1910, polo dicionário Sopena, 
como . o país qt:Je estaba chamado a rivalizar CO$ 
Estados Unidos de América, ve hoxe 'como Obdúlia 
xa anciana, ten que reclamar'cartos á terra de onde 
emigrou. As clases médias, sostén <da socieaade 
arxentina, camiñan en dirección á .miséria, ainda 
que conserven o porte dos antigos fidalgos. 

Martínez de Hoz, ministro de Economía durante 
a .ú ltima ditadura e representante xenu íno da vella 
oligarquía agroexportadora, foi un dos encarrega
dos de levar ao país as doutrinas monetaristas de 
Milton Friedman, economista amigo de Rockefel ler, 
hoxe t ristemente célebre en todo o cono Sul. . Estes fenómenos reducirán a 

·"No Norte de Bos Airest na parte que dá ao Ria camada da clase média arxenti
da Prata, dime Henrique Albor, galego, tillo de emi_.. na - que segundo estimacións 
grantes, hai hoxe portos· tan privados que rpiras oficiais abranxe actualmente ' a 
para un chalé e detras ves unha vela, porque abri- cinco millóns de persoas, ou 
ron canalizacióhs para chegar á casa en barco, · sexa, o 16 por cento da povoa
coma se fose en coche. En Bos Aires construen ción- cando na década dos 50 
chalés do máis puro mal gosto californiano, imitan esta representaba o 30 por cen
palacetes fr:anceses e fan casas que semellan pirá- to. 
mides". Un informe do Banco Mundial 

Segundo Albor, o populismo de Alfonsin non é revelou que na actualidade o 1 O 
Friedman, pero tampouco. chega a enfrentarse co por cento da povoación máis rica 
Fondo Monetário. _ da.- Arxentina detenta o 37 por 

O radicalismo non está apoiado pola finanzas, cento do poder económico, en 
que seguen arrimadas á especulación, mentres. tanto o 40 por cento dos máis 
perde as clases médias, cada vez máis deprimidas probes pas·ee apenas o 14 por 
e engaioladas polo soño reaccionário. cento das riquezas, o que evi-

Obdúlia Santamarta, ;~a anciana escrebe "vos ve- déncia a forte-polarización da es-
rás todo lo que está pasando en esta y no arreglan tructura social. O 
nada y la jubi~ación ·Siempre igual". O - · Africa/ANT 

VosrEDE TAMÉN PODESER Acc10N1s1A 
. . 

A ampliación de. capital de Promocións Culturai~ Gálegas S.A., pola cantidade de.10.635.000 pes~tas-, ~egu_e -a sua marcha . 
. Vostede tamén pode ser accionista póndose .en contacto con -

Xosé F. Puga Telf.: (986) 43 38 30 
-A ROSA TEIBA 

(\ 
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POLA LIBERTADE. 
LINGÜÍSTICA 
Se .algun i_dioma está en perigo. 

· neste país é a língua nacional da 
• >Galiza, situación que se vé agra

vada nesta cidade, pol91' atitude 
abertamente contrária da institu
ción que a aqministra e debia 
promocionala culturalmente de 
acordo cos próprios valores. ' 

Neste contexto, ver no galega 
un P,erigo para o español só 
pode ser produto da cegueira ou 
do· cinismo daqueles que non tan . 
rriáis que sementar a confusión 
entre 6S cidadáns. 

Diante da constitución da AGLI 
na .Coruña e das manifestacións 
dos seus promotores,· a A C~ O 

~ FACHO, ainda co risco de facer
lles unha imerecida propaganda, 

.• ,manifesta que está, como estivo 
durante os últimos 25 ano$, xun-

. to aos que deféndan unha Galiza 
mais nosa e unha Coruña mais 
galega, único xeito de que :a 
nosa nación, . afincada nas suas 
raíces cultúrais, recupere a digni
dade que lle '. corresponde no 
concerto dos pavos do mundo. 

AGLI 

o 
AGRUPACION CULTURAL 

"0 FACHO" 
(A Coruña). 

Tristes, de muí tristes, ou talvez 
de hilarantes (?), senom fossen 
indignantes, se podem qualificar 
a constitu9om nesta cidade da 
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tos nacionais de toda umha co
mun idade. Quando a realidade é 
totalmente inversa: pois que é o 
galega .o que se, encontra nessa 
situa9om de inferioridade tace ao 
espanho!. 

Do mesmo jeito que é impen-
--sável que os sócios da "Alliance 
Franr;aise" ·desconhe9am e me
nos vituperem a língua gala, o 
coerente será que este grupús
culo que, competindo com a 
"Real Academia Española", anda 
~ procurar a conserva9om do es
panol a costa do galega, ref9rme 
os seus estatutos -ainda com a 
tinta fresquinha-"- em orde a eli
minar a palavra "gallega" do 
nome da Associa9orñ e, em evi
tar;om de confusionismo, engada 
a palavra "español", ficando 
como "Asociación para la Liber
tad del Idioma EspaBol" (supos
tamente encadeado). O 

VISITA 

XOSÉ Mª 
MONTERROSO DEVESA 

(A Corunha) 

Recén chegado da Terra, póño
me á escreber coa lembranza do 
visto e ouzado. Tralo o maxin 
ateigado e ainda non dixerin can
to vin e admirei. 

programas das nasas festas nin 
aos directores dos xornais. Estes 
teñen outra tarefa. O labor im
posto quizáis polos mandóns 
para ir afastando ao povo dos 
seus antergos, da sua história e 
de todo aquilo que dalgunha ma
nelra significa Galiza e o galega 

,no conxunto do mundo. Tratan 
que se ~squeza a nosa história e 
os nosos feitos. Mais, eu, que xa 
estou no cúmio do monte da 
vida, seguro estou que non o 
acadarán. Porque a nos~ xuven
tude, é como os nosos devancei
ros, fortes como carvallos e re
xos como os castiñeiros das na
sas montañas. Non se deixan su
meter por moitas malleiras e ul 
traxes que receban. Eles tan 
como as canas. lnclínanse co 
vento e despois, érguense ao 
seu natural para acadar o sol e 
locir máis escintilante que antes, 
con máis viveza, con máis pu
xanza. Isa é a nosa raza! Forte e 
rexa coma a Nai Terra. 

E desde a outra ponta do Esta
do, eu dou-vos unha aperta, e 
saúdovos cun forte e estremeci
do aturuxo. VIVA GALIZA!! O 

CUNTIS 

XOSE L. VEIGA 
(Tarragona) 

• >"Asociación Gallega para la Li
bertad del Idioma" e as declara-
9ons que, com tal ensejo, fijér'om 
os seus directivos: abofé que de
pois dos - orneios de Míster W 
era isto o que nos · faltava para 
fazermos méritos com o fim de 
que o resto dos galegas nos siga 
retugando aos corunheses. · 

Indignarte que gente ·foránea 
venha a fazer a sua "guerrilha" 
em terra alheia, demostrando 
umha ignoráncia supina e um pa-

bia onde sempre tomos hQspita
lários e ·solidários com os -mais 
pavos irmaos. Nojento~ que al
guns naturais do país, abdicando 
da sua suposta condi9om de 
pessoas civiJizadas de fins de ·sé.:.. 
culo XX, os secundem -vergon
ha para os seus filhos! 

Se historicamente o galega é 
a língua originária da Galiza e o 
espanhol a imposta, moralmente, 
está claro que, diante dumha 
pretensa convi_véncia das duas, 
o galego·devera ter preeminéncia 
indiscutível; mas nem isso nem 
a simples igualdade -(?) constitu
cional se lhe quer reconh$cer por 
estes indivídu.os,, que -vem o es-

panliol ~m perigo, como se fosse 
com o inglés imperialista que es
tivesse a luitar .... e tenhem a ou
sadia de nom respeitar os direi-

A VISO AOS LEJTORES 

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

Cantas ruas e corredoiras ca
r:niñei e casa$ admirei, foron para 
min motivo e obxecto das lem
'branzas da nenez. Admirativas 
pofo ben ·coidadiñas que as ato
pei. Limpas e enlousadas con 
enxebreza. 
. · Facia alguns anos que por cir
cunstáncias diversas non visita
oa a T~rra, e para min hoxe é ún 
motivo de orgullo poder talar-lle 
aos meus. conveciños deste 
País, das causas que poden ver 
na Nosa T erra. -

-Yin que a xuventude ten inque
danzas pola língua, e óuzase fa
lar o idioma con certo desemba-

Días atrás, o Comité Local do 
PSG-EG de Cuntis fixo pública 
unha nota de prensa expando o 
seu r:nalestar polos graves feitos 
protagonizados polo Sr. Alcalde 
e o seu equipo de governo . 

Agora mesmo ven de facer 
unha interpelación ao pleno para 
que o Sr. Alcalde explique publl
camente as sancións impostas a 
14 viciños do noso Concello. 

Diante disto, e tal como fixera 
no seu dia, o Comité Local do 
PSG-EG, quer manifestar que as 
sancións impostas son capricho
sas, arbitrárias, carentes de cal
quer fundamento obxectivo e 
sobretodo, unha mostra máis da 
poi ítica ditatorial e fascistoide 

( , 

. relho 'fanatismo inocultáveis, es- . 
palhando a semente da. xenofó- · 

· \f oSTEDE TAMÉN PODE SER ACCIONISTA 
' . ' . , 

A ampliación de capital de 
Promocións CUltur~ Galegas S.A., 
pala cantidade de 10.635.(XX) pesetas, 

segue a sua marcha. · 

Vostede tamén pode ser accionista 
· póndose ·en contacto con 

X osé F. Ptiga 
Telf~:· (986) 43 38 30 

ASOS.l.DIU ~· 

. razo. Mais non é asi nos comér
cios e na clase dirixente. Aqueles 
inda teñen certos perxuízos. Non 
sei se é porque crese que talan
do castelán xa teñen dabondo, 
ou porque, dalgunha maneira 
son os que teñen o xénero e os 
siareiros non teñen outra saída 
que ir a eles a mercar-lle a mer
cadoria. 

O dos dirixentes, xa é outra 
causa. Eses son os de sempre! 
Pensan máis en Madrid ca en 
Galiza. Non queren que lles cha
men palurdos e aldeáns pois en
tón non farian carreira, a máis 
que, non queren que o povo teña 
algo próprio, algo que eles non 
poden mangonear, algo do que 
ele.s non poden gabarse porque 
non saben ·falalo a máis de saber 
que non lles pertence, e por iso, 
tratan gue ·O: povo os acompañe 
rio seu clesleixo. Mais non o aca
dan. Ditosamente! Vexo que 
.como antant.:>, desde os séculas 
escuras dos mal chamados Reis 
Católicos e na máis recente es~ 
curidade do frantjuismo, o povo, 
o noso povo, garda e mantén 
acesa con enxebreza a nosa lín
gua e as nosas costumes. Man
tén viva a imaxe ·dun povo que 
non se deixa vencer nen acobar
dar polas pauliñas ne.n pólos al
draxes, e iso, énche-me de satis
fación e ledída. Fai a miña diás
pora máis levadeir.a. 

Vin as librarias inzadas de li
bros escritos na língua enxebre 
da Terra, e iso amóstra-me que 
os novas fon, que se desasose
gan por saber das nosas letras e 
dos nasos literatos. Non lles 
pasa isci aos qué escreben 'os 

. que o Sr. Alcalde e grupo de go
verno levan a cabo. 

O Comité Local do PSG-EG fai 
estas aseveracións despois de 
comprobar que no Concello non 
existe nengun tipo de expediente 
ao respeito, unicamente un infor
me da Policia Municipal, despois 
de comprobar, asimesmo, os nu
merosos erras existentes nas co
municacións aos afectados -
nomes e apelidos trabucados
e, ainda máis, a denúncia de per
soas que non asistiron ao Pleno 

' motivo das denúncias. 
Quer, asimesmo, o Comité Lo

cal do PSG-EG precisar que ao 
devandito Pleno asitiron vários 
centos de viciños que claramen
te manifestaron a sua repulsa á 
política seguida polo Sr. Alcalde 
e equipa, polo que .parece bas
tante difícil que se poda sancio
nar a 14 viciños, se non se pensa 
que .... foron moi ben escollidos e 
cuns fins moi predeterminados. 

Par-a o 'Comité Local do PSG
EG, os únicos. que cometeron al
gun delito foron o Ser. Alcalde e 
equipa ao pecharlle as portas do 
Concello aos viciños. 

Diante de toda esta carnavala
da, o Comité Local do PSG.-EG 
esixe· a imediata retiratfa das de
núncias, a explicaCión por parte 
do _Sr. Alcalde de como e porque 
se 1mpuxeron, e, ao mesmo tem
po, maniféstalle ·o seu incondi-

, cionaJ apoio, a todos os denú.n-
ciados. ·· · o 

MANUEL FERNÁNDEZ 
Presidente do C~L do PSG.;EG 
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Cunha inexistente política de fomento da lejtUra 

A censura no précio dos lib~os 
Unha política de précios 
do libro suxeita á tirania 
do binómio oferta
demanda. que grava 
intensamente os custes , 
nunha sociedade 
minorizada 
lingüísticamente, unido 
a unha deixación sine 
die da admimstración 
da sua responsabilidade 
na difusión e o fomento 
da lectura, converte ao 
llbro en xeral, e ao 
galega en particular, 
nun artigo de luxo. O 
préc10 como censura . 

L~mbréJbrJ <lu<1rdo Galeano que 
nr; Bw!-:ill o gr;vf-:rno m1 l1 LéJr non 
'>~ rJíH(JCU pé.1b<1 HSpP.C1a lm ,nLH 
p()lé1 C8ílSUífJ rlf, libro!; f-: rP.V1$Lél$ 
'-: fhí'~ íl íJ(JñirJ H~pHCl<J I él tP.nc1ó 11 
rli·J~ 181.ífJ f; rJur; C(.JílCIÓíl!-:i !\ P.CU(J 
r;1r)ri .PJ Sl íl/. .l<J IJ GHílSU íéJ P.SLéJ · 
b;J Í)ÍJ fJrHJlf;Jb ,L1Sm() mé.ISIVO 
íJr1ti :J 11:1;/f~ r'1s n<JSéJS l1hwrws P. 
I HI í'~ fJiJS<J íJ<JlíJS íJr~G l<JS d<JS no 
· 11rJ:;rJ<:~· r.:rJ1u1r11J1 s p ,rm11. ,n P. ri 
l/:r1rJ1-:r r;rJiíl'J iJ un lr-: riL<J <Jum~ nto 
rJIJ n1jrnr1rr1 dí; lr;1t.r;rr:s suct'.:rJ P. 11 <; 
1 líl rJiJíiJ<Jr'iz1r;r1 aurnrrnl.o dos pr~ 
r;11J~; IJri l1brr~ 1rr1 rJ1 c1;rnol<J "nos 
f;r ;~;I. ~~ dlr ; r~; qw; r;:;LiÍll de; rnocliJ 
rJ;; r i r i;r;1f1!;, r111r; r;:1 !;r; !jf;rnpr<: su 
fJí :r>Jfl ;J: ;. 1 (J(J(J r1r ::;r:l.i J ~ ; . f;rn rr ~ 

r;ljiJf iJ IJfl rJr ; r;;¡rJ;J f;;¡ l,r() pOSÍÍ)r ; j~¡ 
r;rJU1 pr:irlrJrr ;:; !\ í r;:; l/J p()r r:zrm1 
fJl ri " [Jr ; p;irl.<: rJr : l;J . pr111cr :~;;1 

, r11Jr ;;;1.r;/' (M11r;l1r1ir;k) fjlH ; ;111rJ;¡ 
r1:i:: / ./1íJíJ pi,;¡ " . 

1 J ri rr ; f ¡·;¡: ;r i pr Jl;J~; co lr :ce ir'rn:> 
rr1:í1: ; ¡;ripul;irr ;:; rl ;i r1;irr :J!.iv;J q; 1 

ir;rjii 1J :1r.ir11¡:; 1irdr:i 1dr;:1 rlri:; pri: 

r;¡r¡:; q11I; rr:zr;r1 r:r1 i<r:r;11:; ;¡:; r;j 

ír:¡:; rr ir 1rJ ;ir1 ;i:; 'JíJíJ r ir::;r;i,;1:; r I<: 
!r1i:rJ1:i _r:· :;1;1rq¡rr ; _r111i: 

1
fJi1'.;iJl1 rJ ;_i:; 

HlJ - ¡¡;iz 111 iJ:; r: l1r:<¡;i:;r: r:;i:;r: ;i:; 

1 ÍJÍ)Í) fJl; :;r ;l,;1:; IJr;rJIJ(J rJ;¡ 11 ;1rr;¡ 
1.i'·¡;¡ :1 f¡f'i'Jí ;1f 1;i rlr : c':11r1q111:irrJ rlr : 

I )" f\rrr1r :_:;l.rJ, Ji'H r:zr: r11JJ I(), l1:v;1 
:i ·r¡: Ji rri:1 r;.r¡:1:.; :;11 ;1:; 1 '/()(J pr::;r: 

tas . En Soteló Blanco o panora
ma é semellante e a média 
achégase ás 1.000 pesetas que 
é o précio. sen NA . de "O caso'; 
de Antón Risco, unha das suas 
últimas navidades. O catálogo 
de Galáxia permítelle xa facer 
reimpresións dos clásicos da li
teratura galega neste século en 
cole1cións máis asequíbeis aos 
petos (como a subvencionada 
palas Oeputacións) pero nas no· 
v1dades segue senda preciso un 
desembolso que ronda as 1.000 
peseLas O Castro . que adica 
unha parte sustancial do_seu ca- · 
tálogo a llbros de ensa10 históri
co e c1entíf1co. sen desatender 
a narraLiva e a poes1a. ten pré
c1os que tampouco baixan. en 
prom ·dio. das 800 pesetas, arn
cl que naquelas outras colei
c1óns os pr · c1os dispáranse. 

ND poesw. con Liradas que 
UJSH nunca supera n os 1 000 
ex mpfoires. as cousas son ain
<J;; f)1or ,s e- é difíci l Lopar poe
mimos f)or ba 1xo das 600 pese· 
tns ~m calqu ,rn das múlLiples ' 

·colHcc1óns que van acollendo a 
1mensél, en CélílLidade, proC:lu 
c 16n lír1cél dos nasos escriLores. 
!\ coleic1ón Lclmdourn, de SoLe· 
lo Bm nco. o intento m{1is él vérn 
ZéJdó f)éü<i facer un hé.l publica
c 16n s1stemúLica dP. poesiél , dó 
<1 p11 u l.:J. 636 f)eseLas. 

N <1 .políl.icéJ P.diLori<1l españolu 
;¡ Jlrnicri dos CUSLP..S () SP.lnf·) ll élll 

tr! . Moridildori . Circf!·, Siruf~ lr.1 , 
Vms; il 011 Mucl111ick , por citm 
;drj1 11ili;1s d;1s q11<! l.r!ii <! r1 rnr'1is li 
1 HO!> lliJS i 1s l.: 1s dr~ Ví !l lcléls (;crn 
l'l;111d:1 . Pl;1z:i <: 0trt.r:1s, 11011 ll:1i 
r;;1:;r! IH!11q111tJihro qw! h;1ixn clns 
1.000 pr:~;r!l.;1s . I< l.é11T1(!1l sr! rJ¡'¡ o 
r;;1!;() , r;rJ1Tlf> r:r1 l•:dllílSél, cl11)Jl1 ;,1 
rliqi l;1 X()<¡;¡rJ ;i: ¡Hi1nr!iro ;1 r:<l i 
c:ir'i11 clr : rn r'1i~ ; lu xo C! <JOS pm1cos 
111r !!;<:!;, <: 11 colr:c:cir'J11 rn:·1 is pop11 

· 1;11 , il r:clic:ir'lll 111;1siv;1. Dr!SélJléHf! 
c:i rJ ;1 l~r11qllí:ri1 , !;c¡ 11 il! ; colnc:ic'ins 
rlc: · l<clir;ic'J11:; I ~. c;o11 c;iüiiloqos 
1 r1! LJ IO! ; ! :<:le !C:l.OS, OlJ e f\ 1 ié l'r l Z<l' 

r !:1.r!1r1pl<>: ; ele : r;;1L(il()qos r!dil.o 
r 1:i'i1; r;: J 11l1 ; 1 ofc !r l.;1 rn i1 is :1~;()q11 i 
hr :I. 

Os baixos níveis de 
lectura 
A todo isa deberiamcislle sumar 
un escaso interés pala leitµra . 
En todo o Estado un 59%. de 
persoas non lé un libro cada tres 
meses, o 84% non pisou xamais 
unha biblioteca · e o 97% non 
sabe da existéncia. de arquivos . 
Por comunidades, frente . a un ha 
média . dun 40% de povoación 
leitora no Estado, na Galiza está 
no 31 .7%. Facendo outra com· 
paración , cun pais especialmen
te coidadoso na política da difu
sión do libro, na ROA só 3 de 
cada 100 nt.lcleos familiares non 
posuen libros. O 40% ten até 50 
libros (un 20% no E.E.) , un 20% 
entre 50 e 100 (11% no EE) , o 
20% entre 100 e 250 (13% no EE) 
e o 9% enLre 250 ' e 400 libros · 
(3% no EE) . É neste país onde 
se esLá dando un fenómeno cu
rioso -equiparábel ao sucedido 
na Oaliv.a a certa . altura coas 
edic ións porLuguesas- e é que 
as xenLes 'c:ia República Federal 
cruzan ao país veciño para po
der adquir ir libros a un custe 
mé.iis· asequíbel. 

Bibliotecas 
O circuiLo alLernaLivo que pode" 
riéJ romper o circo vicioso da (é1-
Ha de pocler adquÍsiLivo para o ·· 

. ml.ículo ele luxo que supón o li 
bro cl ebern 11 ser as bibli0Lecé1s. 
f\-s esLélclísLiC.élS son desoléldorns 
f-! L11rnP. 11 él realidélde das mes
lll é1s: f¿1isc difícil Lopm neléls 
u11lit1 11oviclncle 1m'1is recHnLe 
c¡L-Je ele clous élllüS élLrús. Nc.1 na · 
li rn h<.1i 171 bibli0Lecé1s (i11clui11 
clo í lS ele~ lnsLiLLJcións, escolmes 
f! pt'1blicns) pm<1 múis de 

' 3 .000.000 de-! IÚ\bil.rnlles . No Es· 
1.élClo ?..'/()1 pum perlo ciuns 
tl0.000.00Cl . N:i RD!\ 31 000 bi · 
bl ioLP.Cé.is ele~ l.oclo l.i µo J)<lrn só 17 
111 il lúns el¡ ~ lwbit;:i ql.~s . 

· ~·:slPs ·dmlos supo1-1e11, en 
co111p<.w1ció11 co11 out.ros países 
d;1 C~·:~: . quf! 11 <.1s biblioLecm; pú -
1b li c<1s clo K E. o núm ero de Ji-

bros .por habitante sexa de 0.30, 
en Portugal 0.60, en Bélxica 2.46-
e en Dinamarca 6.41 

Oferta e demanda 
Os custes non parece que vaian 
baixar e tamén non se albisca · 
que nen o · Goverho central nen 
a Consellaria . de Cultura, no 
naso caso, vaian facer unha ·po· 
lítica nova. As grandes palabras 
dos altos cargos son ,,.,seguidas 
dunha inanidade total : un paseo 
pelas bibliotecas das cidades e 
vilas dá unha idea. do nivel, con 
escasas excepcións. e en moitos 
c;asos suplindo as caréhcias coa 
mellar ou peor vontad_e dos se_us 
traballadores. E non falernos xa 
das Bibliotecas de investigación 

·e estudo que . nen sequer teñen 
os seus máis vabosos fundos -
mícrofilmados . · 

Os editores talan de cus.tes 
elevados para tiradas baixas . 
Efectivamente a tlrada média 
na Galiza ahda nos 3 :000 exem· 
piares e no estado. segundo da ~ 
dos publicados do INLE e das 
editoras tampouco son moito 
máis elevados · agás títulos de 
grande circulación e best-se
llers Na ROA a tirada promédio 
é de 22.000 exemplares en no-_ 
vela e 29.000 exemplares en lite· 
rnLura xuvenil e · infantil (onde 
aqu i moiLas veces se topan os 
préc ios rnáis elevados). Sair 
desLa constante elipse re~uire 
·un esíorzo real enorme _por parte 
dos poderes públicos : só desde 
él escola ,.dunha rede pública de 
bibliotecas. éllnpla e ao dié1. e de • 
campañas pe estímulo da JeiLura 
aLrnvés ele· todos os meios 'de 
com unicé1ción él situación pode· 
ri é1 en1pezm a 111ucié1r. 

Senón segui:rérnonos LOP.ando 
· que élllO él ~rno . e sen control ar- · 
gun. os libros suban de pré<r:io 
de mes r.1 mes : "Las venas abier
Léls de f\rnéri.ca Lé1Lina " en Mai 
zo CUSl.é.lbél 650· pesetas e en cin· 
co meses · pé19ou a 770 O 
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• · ~ino para Múrcia. 
Estes días ven de ser apreserita· 
do un proxecto de hino "canto
nal" -da rexión de Múrcia, cuxa 
letra foi compostá polo indígena 
Patricio Molizia, quen tamén é 
autO-r, a xeito de dis:;ionário, dun 
"palabrero · guadalatino" (froito 
dun traballo de ~ampo). A músi
ca, así como a grabación do 
tema proposto , · é obra de com
ponentes do grupo galega "Mu
xicas" . · O 

O rock é a música pre
ferid_a d~ xuventude so
viética. Segundo un inquénto 
realizado pala revista ' "Estudos 
sociolóxicos". a música rock 
ocupa o p1:_incipal lugar nas pre· 
feréncias rñusicais da rnocidade 
soviética. · _Ademais, o interes 
polo rock tende a medrar. En 
Estónia , república no Báltico: na 
que se levou a cabo unha etapa 
da inquérito. ·son afeizoados ao 

· rock máis do 75 por cento dos 
xóvenes . Ocupan o segundo lu
gar rnelodias e cancións de rnú· 
sica lixeira. Máis do 40 por cen· 
to dos perguntados interésanse 
pala musica clásica e popular . o 
jazz. ocupa o últimó lugar nesta 
lista . 

Contrariamen te á opinión di
fundí.da. os xóvene~ prefiren a 
estrelas nacionai5. Entre os in
térpretes rnáis populares figuran 
.Vladimir Visotsky . Bulat Okudz
hava ou Zhanna Bichevskaya. 
Ainda que son as estrelas nacio
nais quen encabean as listas do• 
éxito. ·isto non significa que pre
dominen nas fonotecas caseiras 
e menos ainda en discotecas. 
·ó'nde reina a rµúsica estranxei· 
ra . 

Corno fenómeno social a mú
sica rock é considerada_.9omo 
símbolo da perténcia a un deter- · 
·rñinadQ grupo da xuventude. Na · 
música rock non hai unani mida-
de. e segÚndo o. il}>Iuérifo esta 
música in,clue as máis diversas 
variantes das posturas xuvenis : 
do humanitarismo global até a ' 
-agresivid?de física. da sen~ibili
dade activa até o consumo pasi
vo. o 
• Fiz Vergara Vilariño 
fq_i o gai1ador do U P~érnio Xara~
ba de Poesia que convoca a ten
da "Xaraiba .. de Sanxenxo. Trá
t.ase de Lres sonetos de auséncia 
e desexo moi na liña da poesua 
últ. ima deste coñecido poeta de 
Sant.alla · de Lóuzara (Sarnas) . 
que t.en publicados xa vários li
bros. desde o ~eu' inic}al "Ew 
contra cos Liburós" (1973) até o 
"Poeta. mari'ñeiro _ á deriva" 
(1982). 1 ibro Go ·que abandonou 
o realismo social "para desem· 
barcar no mundo ricaz e múlti
ple cia · poesia amorosa dos no
·sos días . fortemente vinculada ¡i 
nasa 1l'1 é'.Í is. fermbsa tradición líri
ca dos séculas pasados". segun
do recolle a act9 do Xutado. e· 
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b inefable Xoán Pascau dicía 
que un escolástico podía mati
za r que a Galiza "se predica" de 
diferentes formas. Hai un acer\
to pa·ra os vales silenciosos · ~ 
umbríos. outro para as c:;ampi
í'las suaves , os macizos monta
ñosos e os bosques anden yoan 

.os últimos urogalos. E hai zonas 
costeiras, mariñas de rías sere
·nas e harmoniosas . ·mai diíeren
tes. dos esteiros, cantís e pro
montórios do Norte. 

Como explicar a quen non 
nos coñece que esta é a terra 
da lu z ténue . das sombras gri~ 

ses, onde meigas e trasnos son 
, compatíbeis coas devocións 
cristiás? Hai tamén .ermidas ro
mánicas á beira dé pazos do sé-. 
culo dezaoito ; imersos na vexe
tac.ión exuberante e barroca, 
tras da q·ue latexa ainda un con
ceitó rrfedieval da existéncia. 
Maiormente, pódese falar na 
Galiza .da ubicuidade, da anti
nómia. onde os habitantes. lon
gamente tentados pala chama
da dos ventas. fanse peregrinos 
de todos os camiños para viver · 
.eternamente saudosos ' da sua 
terra-natal. 

·Hai estreitos vínculos entre a 
mente humana e a natureza cir- · 
cundante. E moitas veces son 
indivisíbeis. Outras non . E facil
mente ocservábel sometendo a 
análise a ev.olución da ·cultura 
helénica e o clima · de Grécia . 
Ou a mitoloxia teutona e o clima 
da Europa do frío . Acaso pasa 
desapercibido nas obras dos an
tigos mestres italianos o efeito 
da luz meridional? Ou os ceus 
chumbizos no intimismo nolan
dés? Ou a imediatez do Zen , ou 
na arte da Ikebana, o sentimen
to om nipresente da natúreza e'n 
todos os momentos da vida· do 
xaponés? 

Mais. -non saberemos os gale
gas,' onde unha moza chamada 
Rosalía d1xo como ninguén sou
bo· .decir . que vivimos atados a 
.i¿nha causa que ·vive e non se 

AS HORAS MÁXICAS DAS -CAMÉLlAS 

,' 

ve. que liga ·a nasa existéncia á 
tena-matriz , o sentido da paisa
xe e o verde infinito dos camí
ños . 

É común ás terras de Breo
gán , quizá polo pauso do culto 
druíqico dos . celtas , similar ao. 
"sampó" finés e ao míticó "fu
sang" d9, imaxinación china, a 
veneración a arbore e a admira
ción das flores . Ben o sabemos 
nós que gardamos especial cari
ño ao vello carballo milenário de 
Santa Margarida , e celebramos 

~ os maios floridps e honramos es
- pecialmente a camelia 1 

SANTIAGO SÁNCHEZ 

No século pa~ado, o insigne 
· enxeñeiro Rafael Areses deixou

nos unha exaustiva recopilación 
de espécies foráneas ·aclimata
das na província de Pontevedra . 
Un enriq11ecemento máis, des-

-e pois da gran catalom;1ción de · 
Colrneiro e os traballos botáni
cos do P. Sarmiento. 

Volvemos celebrar a florália 
da camélia, o seu alegre "rittor
nello" á Galiza nai delicada e 
imensa , cando levamos meses 
disfrutando das suas .flores. Sél)
tese un torrente de emoción hu-

o 
~ o 
1-

mana, unha esuaña. íntima e 
agachada relación entre o verde 
variado dos campos e a illiada 
compañía das camélias. Xunto 
do hórreo, as casas e camiños 
aldeanos. Á sombra de tantas 
labras románicas, nos xardins , 
perta das coi:-redoiras. arreciar 
dos pazos. E nos claustros semi
abandonados dos grandes mos
teiros. 

No século XVIII · chegaron. as 
camélias desde China e o Xa

- pón até Europa. Viñan disfarza
das entre as plantas do té dos 

---- CANLES, a nova serie de "Ei:ións X~ de Gaicia 1811.EXB.. é 111 conx111t9 de iros " s9ifan 11t sustn:ial ame 11 tilíctica ---· 
da fingua. . 

-
A Serie CANLES, esttuctutada como 111 todo llitalkl, e! 1.' a 8. º, foi elaborada e trabalada I* 11t ventadeio ecJipo, 6 k>nWJ 

de tres anos. e tendo" en axrta os resdtados dlrila • efectuada entre uma natra de ¡IOfems de EXB, a '*' ¡l6im 
~nifestase os acert0s e as livas que atopaban 11 sn armr -O_ Noso Gale!p-. · 

Esta serie ¡retaide abrir ·novas CANLES para a exp'eSión e a conuicación . 
. · A destacar, como wos básicos da serie CANLES: 

f Primacía m metodoloxía inductiva. Gran número de activilades. 
• lm¡K>rtante atención ó trabalo co léxico. 
• ES¡lcial atención á imaxe. 
• T ratamenfo non sexista. · 
• Atractiva e rigorosa ~ de lecturas. 
· • E~ entre tódolo_s asJM!Ctos que configlnn a ·álea 
_de lingua. 

Abrimos novas CANLES QlC). . _vara a nosa lingua 

~dtións~m~de~a_li_c_~~~~~~~~~~~~~~ 

clippers da compañía das Índias 
Orientais . Dificilmente puideron 
imaxinarse que ian ter tanto 
arraigo er:itre ·nós e que todos os · 
anos celebraríamos esta itine
rante floralia . 

Elas son a alegría dos longos 
. días grises, . o alegre matiz de 
cór ~s camiños da Galiza eter
na e soñadora . 

Sabido é que a camélia é 
unha teácea á que Karnel cedeu 
o nome e catalogou Lenneo . As 
suas follas, brillantes e peren
nes, contrastan coas flores bran
cas e vermellas, rosadas , xas
peadas de colores exóticos e 
moi variadas formas . 

Mais, como dicer o que é a 
camélia na alma e paisaxe gale
gas? 

No amplo colo afecto e de 
adopción da terra galega, onde 
toco está dominado pala harmo
nía e o vínculo. a camélia é par
te inseparábel da paisaxe, ex
presión -quizá a máis bela do 
ano- desta antiga alianza co 
entorno . 

Aquí. onde o home vive ape
gado á terra , como non iarnos 
amar a camélia? Non amamos 
os pinos que cantou Pondal, os 
bosques de castiñeiros. as car
balleiras e os bidueiros? 

Este ano non está connosco 
António Odriozola . Pero o seu 
espírito. co de Cruz GalJástegui. 
Xosé Pita, Carlos Valencia , Cun
queiro, Enriqueta Lopez-Balles
teros . Robert Gimson, e tantos 
outros, ainda non está lonxe das 
-reticuladas e albas plenas. 

Estas calendas, de abrentes 
ao gris e o difumino, son boas 
para erguerse cedo. Nos cami
ños están abertas as carnélias 
salpicadas de orballo. entre o 
ouro espeso das mimosas. Un 
sente que participa do sornso 
do profeta Daniel . desde o Pórti
co da Glóna. O 

somos coñecidos 
na Galiza inteira, 
pola nosa 
especialización 
en libros · 
gal~gos· 
e portugueses 

República 
Praza do Libro de El Salvador, 9 
Tel. 26 63 77 Tel. 56 58 12 
A CORUÑA 1 SANTIAGO 

A ROSA !IDA 
PERIOOICO GALEGO SEMANAL 

SUBSCRÉBASE 
CHAME AO TFNÜ. 

43 36 24 
E RECÉBAA NA SUA CASA 
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. Sistema-Cultura: 

1 

unha proposta de. 
análise 
"Ben din que cada vello que marre nos 
pavos perdidos de por aí· , é unha biblia-. 
teca que arde" (E. Galeano) 

É xa clásicxa a discusión ontolóJ 
xica sobre a cultura, e tamén 
sobre a sua fun ción social. Des
de a elaboración cientí,fica do 
materialismo histórico e dialéc
tico corno metodoloxia de inter
pretación e análise da totalidade 
social e tamén de cadanseu ele
mento integrador é asumíbel 
plantexar a relación erase so
cial-cultura e sistema económi
co-cultural. tanto smcromca 
como diacronicamente . 

A complexa situación actual 
do sistema capitalista fai agra
mar debates referidos a esta 
cuestión . A consolidación de 
conceítos como "imperialismo 
cultural''. "explosión cultural" e 
outros máis ten a sua 1mportán
cia á hora de definir unha reali 
dade cunha visión obxectiva. 

É famoso xa o l1bro de Carlos 
Paris tiduado O rapto da cul
tura que sentou unhas bases 
de mterpretac1ón en torno á pro
duc1ón cultural e á sua apropna
ción palas clases dommantes 
. Fundamentais para a com
prensión do problemas hoxen
dia son os segumtes textos de 
E. GaJeano. que me permito su
bhñar 
1) "O dernocracimetro ocidental 
expresa unha cultura de apa
riéncia . o contrato do matnrnó
nío importa máis que o amor ; o 
funeral, máis que o rnorto ; a 
roupa, máis que o carpo, e a 
rmsa má1s que Deus. O espectá
culo da dernocrácia, rnáis que a 
democrácia". 
2) "Estamos en plena cultura 
do envase . A cultura do enva
se tlespréc1a os contidos". Cer
tamente. Pero só un matice: a 
democrác1a capitalista. que 
como d1cia Silva Herzog criou "a 
economía da abundáncia para 
os poucos e a escasez para os 
m01tos". en tanto que é rnáis 
unha parada que un camiño 
("proscnbe. máis que prescribe. 
futuros", como smalaba un pen
sador) dótase precisamente 
desa apariéncia e envase 

ara sum1-los como cont1dos 
seus. E. como ben di E Galea
no. é unha cultura fabncada en 
s ·ne, cunha finalldade mercan
tilista, como é de agardar tendo 
en canta o estado superior e úl
timo deste s1st ma o impe¡ia 
hsmo 

Como consecuéncia das con
tradicións rnternas do sistema 
capitalista e tamen por mór da 
súa coex1sténcia con outro sis-

terna antagónico, moito máis di
námico e ao tempo máis Q.forta
lado e coa ventaxa de ir cara 
adiante. érguese paseniñamen
te a crise espácio-cultura a to
dos os niveis, contextualizábel 
na creba progresíva da relación 
sistema-natureza e a sua falla 
de harmonía. Son coñecidos xa 
casos como os de Riaño, o cam
po de tiro de Cabañeros, a Ria 
de Pontevedra e o seu histórico 
río Lérez, o derrubamento da 
capela do Burgo, as pretensións 
de pór a Charlot en cor, as mo
das importadas de comporta
mentos e gastos gastronómicos, 
musicáis, urbanísticos ... , todo 
iso cunhas Íazóns de fondo pu
ramente económicas . 

Paralela a esta é a correlación 
que se fai entre sistema e cultu
ra, a importanción chega inclu~ 
so aos Plans de Estudo. Dicía o 
mencionado E. Galeano que "a 
cultura dominante. que actúa 
através da estrutura educativa 
e , sobretodo, en rnaior medida, 
através dos meios de comunica- . 
ción, non revela a realidade: en
mascára-a .. . Non xera criado-

AlfOSADBIA 
· NOSA. 'fEl\llA MAISCULAS) 

:t\N DE sUBSCR\ClO!'i!~nna vez cuberto en ····· 
BO\.E . . a A NOSA 'n ······ ········· 
ipara remitir . ··············: ······· ·· ·· ·· 
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res: multiplica consumidores". 
E esta é unha reflexión válida 
para aplicar aos i.J1tentos ou pro~ 

xectos (ie Plans -de Estudo , tan
to a nivel de .Ensino Medio , 
como de Universidade, que o 
Governo quer aprobar. :r;:>e novo. 
a filosofía de fondo desta situa
ción é a da ádaptación da estm 
tura educativa ás novas realida
des sócio-económicas dun sis
tema en crise est rutural . coa re
volución J científico-técnica, a 
ent rada no Mercado Común e 
na OTAN-UEO. Con isto, aquilo 
de J. Sádaba de que "a cultura 
naufragóu en mitificación das 
novas tecnoloxías : maquillada 
por unha escuma de exhibicións 
e movidas" ·responde a algo 
certo. A capacidade crítica a de 
análise queda anulada. Tiüa ra 
zón E. Lledó cando afirmaba : ·~A 

medida que a nasa mente se ro
botiza . nadie, e menos o gober
nante. ten que xustificar- actos, 
expór razóns: ]:)ástalle. con dar 
ordes, que serán asumidas ·e 
cumpridas como o que acata as 
regras que fan funcionar tales 
inxénios ... A conversión s:Io 

. Ape\tdos .... ···· ··· ·· ···· ···· ··· ···· · ········ 
Enderezo ········-_·.-:.-.".·.·.".. ... .. .... .. ...... , 4.ooo pta. 
Teléfono .. ,. ....... . .... : .. , no ao precio de 
povoación ··········· ··· -:BBA por un a 

.. . ANOSA J.,.. 
penod1co . 

subcreoase ~o . d mundo).' 
(Estado espan~I~ 200 pta. (resto o 
5.600 (Europa), . 
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home na ·term inal aun orden.a-
. dor , que só ten a ver co:q tecla~. 

con impulsos mecánicos , ataca 
o centro mesmo da criatividade , 
da posibilidade". Faise óbv:ia a 
conversión temida por Nietzs
che dos homés en menschéna
hliche Aggregate (agregados 
humanos) . 

E non se trata, como en Hei
degger, de ver o mal na própria 
técnica, . á que. cónsideraba de . 
eséncia diabólica , senón, pala 
contra. de verlle o mal no modo 
en -que . o home a emprega e a 
orienta , como apontaba Marx. 
Tainpouco se trata , corno dí 
Kostas Alexos, de que a técnica 
substitúe ·hoxendía aos tres ab
solutos : a natureza , Deus e 
home. Trátase simplesmente do 
agravamento da situación só
cio-económica do conx.unto do 
pavo e da usurpac0 n/"rapto" 
dunha visión científica ao home 
da sua história. Neste contexto, 
o mundo clásico desaparece 
progresivamente. Aquelas oeli- ' 
das verbas de Sádaba dé que "é 
de agardar que os clásicos , ade
rnais de ensinarnos, deleitamos 
e incluso liberamos do sofrimén
to , nos den tarnén certas chaves 
para iT gañando pouco a pouco 
ésa pequena feliéidade que eles 
nos apresentan ·en grandes zan
cadas -e magníficas batallas" 
soan na alma só como un co
mentario dun soño. 

E, á be ira disto , o poqéí alie
-nante da información, a -"asfixia 
-informativa", a manipulación, 
que fai verdadeü a a tese de que 
"a ling'uaxe oficial .delira e o seu 
delirio é ·a normalidade do siste
ma"_ E xa que o "s istema uni
versal da mentira pratíca a am
nésia" (Galeáno) é bon e útil o 
compromiso por parte da criati
vidade dos escritores , ·,,a reivin
dicación da lírica" como p,ostu
lou Jaroslav Seifert, e a necesi
dade-, diante da épica imperia
lista .e a milltarización da socie
dade e .os seus elementos·, de 
Lembrar as idea,s de Ashley 

. Montagli de· que os homes na
ceron para a cooperación e para 
xogar , amar e vivir e só a frus
tración destes . termos soñ os 
que 1evan aos desaxustes e á 
violencia, o que combate o mito 
da maldade innata . 

"Contraditó:da sociedade a_ 
que se enorgullece de -ter pros
crito a marte nos seus códigos , 
namentras a súa coluna verte
bral son as armas e a .coacción", 
di Sádaba. E tamén droga , 
anestesia , explotación, xuventu
de como un dos negocios máis 
rendábeis .' cun. te lón negro 

· <liante dos olios. ~un _pobo que 
necesita darse -canta que a t ra
xedia non está detrás dese te
lón, senón na sá de butacas . O 
que cómpre é abrí-lo. Con uni
dade , comprornisg e estética . . O 

XOSÉ ABILLEIRA SANMARTIN 

Os viaxeiros do 
tempo 
Dentro_ do nada- pródigo merca
do editorial do "comic" galega, 
a saída dun novo álbum é sern
pre salientábeL Neste caso trá
tase do início dunha prevista 
longa série que relate . combi
nando a: aventura coa orienta
ción didáctica, a hii:¡tória galega 
através dun viaxeiro. no tempo. 
Este resposta ao irnprobábel 
norne de Hachegl.ie . algo que 
só afina! entendernos ao resultar 
ser (nunpa pirueta un tanto bur
da) nada menos que .. . H.G. 
Wells. 

Con todos os parabéns ~que · 
merece unha, iniciativa deste 
tipo, unha análise obxectiva 
saca a boiar consider_ábeis fra-
. quezas . O guión parece atender 
máis a unha intención docu
mental e fixadora de dados que 
a procurar un desenrolo sólido e 
dinámico dunha histórfa que , 
por outra banda, cando empeza 
a coller algo de forma remata un 
tanto precipitadamente, sen 
que poidarnos lembrar moi ben 
que pasou, ou se realmente pa-
sou algo. · 

·Predomina asi unha última 
sensación de insipidez , á que 
contribue unha notábel falta d_e 
humor . . se exceptuamos uns. 
gags visuais de previsíbel de
senlace e uns. xogos de palabras 
bastante masticados. 

Na parte debux_ada, dentro 
aun estilo un tanto (ainda que 
deliberadamente) infantilizante, 
caise en certa discontinuidade 
no "rac~ord" e -nalgun - outro 
atÍanco -técnico que tan deam
bular o traballo pola estreita (e 
dificilmente determinábel) liña 
que separa a solvéncia profesio
nal do esmero afeizoado: ' - ' 

Cun apéndice provedor de 
· documentación histórica; clara

mente orientado a un uso esco
lar, "Os viaxeiros do tempo" 
déixanos unha pouco satisfató
ria impresión de indiferéncia. 
Non está tan mal que non 9obra 
os mínimos requeríbeis para 
acadar unha probábel boa acolli
da entre o público máis novo. 
Pero o modelo máis cercano ao 
que este cornic claramente 
aponta , o dé Asterix, fica . ben 
lonxe de ser emulado. E non xa 
eñ competéncia artística e de 
enxeño (que seria pedir dema
siado) senón .no próprio espírito 
frésco e non por isa menos ins
trutivo ; espírito que para ~i p~
rece reclamar ·~os ' viaxei
ros; .. " mais non chega a albis
car. o 

ULISES V. 
Os " viaxei.ros do tempo.N" 1: A 

Prehistória. Debuxos de Fausto !sorna, 
gui~'.m de'. Urbano Fra. Editado por Xun
ta nza Editorfat 1988_ . 

J 
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Juan de· Ataujo 
(Villafranca ·de los 
Barros-Extremadura, 
1646 -Sucre-Boliviá, 
1712) .1 . 

da catedral de Lima onde per
manece ané 1676. Desde 1680 
·até a marte des.empeñará a 
mesma praza na Catedral de La 
Plata (hoxe, Sucre), se ben pasa
rá certo te.mpo ·en Cuzco (Perú) 
segundo algun c;iutor que non 
pudo concretar esta informaº 
ción. 

. . 

J .E .. .Fontún dePonce , La Paz. 
.Bibliog_rafia: Lauro Ayestarán: El ba
rroco musical hispano-americano: los ma
nuscritos de la Iglesia de San Felipe Neri 
(Sucre, Bolivia}, existentes en el Museu 
Histórico Nacinal del Uruguay. "Yearbook 
of the inter-Aulerica Institute for Musical 
Research" , Tula'he Vniversity , I, 1965. 
Gerard Báhague: Arauja, Juan de. "The · 
New Grove Dictionary of Music and Mu
siciands" Vol. 1 London , 1980. Xoan M. 
Oarr.eira: Os "V} lañcicos de g alegas" na 
liturxia do nadal nas eirexas ibéricas e 
americanas nos séculas XVI ao xvm.· 
"Cadernos da Escola Dramá tica Galega" 
nº 68. A Coruña , 1987. Samuel Claro: 

.:.. 

· Mestre de capela do que non te
rnos ainda dados en España. Fi
lÍo dun oficial é · educado en 
Lima onde estuda na ÜI)iversi- ' 
dade de S. Marcos e. se forma 
musicaimente con Tomás de 
Torrejón y Velasco. Tras partici
par1nunhas liortas estudiantís .é 

, desterrado de Lima polo Conde 
de Lemas polo que pasa a Papa
má onde traballa de mestre de 
capela. regresando a Lima no 
1672 · o ordeándose de sacerdo- · 
te. É nqmeado mestre de capela 

A chegada de .Araújo a La 
Plata coincide coa grande po
tenciación político-administrati
va desta cidade e isó vai reper
cutir sobre · da importancia da 
capela musical . D~ste prÓlífico 

_compositor .coñsérvanse máis 
de 200 obras, das que unha me
tade son vilancicos en castelan, 
en paródia de -dialectos de es~ ·· 
cravos I)egros e algun en galega_ 
(ou portugués?) como o Ouein 
baala .... para o nada! .,da cate-

dral de Sucte. Ven s~ndo consi
derado un compositor inovadm 
pala abundáncia de efectos inu
suais e a riqueza rítmica palas 
sorprendentes combinacións de 
colcheias e síncopas tremolan
tes na rica variedadé de tempos 
618 que gasta de usar. Steven
son ten publicado un cómico vi
lancico de negro', mais non ·pu
blicou nengun vilancico de gale
[(C?, deste _autor. O 

Antología de la m úsica colonial en'Améri
ca del Sur. Santiago de Chile, 1974. J .E. 
Fortún de .Ponce: Antología de N &vi
dad. La Paz, 1956. Id : La N avidad en Bo
livia. La Paz, ·1957. Carmen García Mu
ñoz & Waldemar Axel Roldás Un ar
chivo m usical americano. Buenos Aires, 
1970. Robert Stevenson: The Mus~c oí 
Perú : Washington, 1970. Id. Renaissance 

· Fontes: 'Árquivos das catedra.i s de La 
Paz , Sucre 'e Cuzco. Seminário de S. An
tonio Abad de Cuzco. Museu Histórico 
Nacional de Montevideo e Biblioteca de 

· and Baroque M usical Sources in the 
Americas. Washington, 1970. 

]COAN M. CARREIRA 

1888-1988 ú 

OS NACIONALISMOS NA SEGUNDA REPÚBLICA 
(193l-1939) 

PAZ_O DE MARIÑÁN (A CORUÑA) 29~30 SETEMBRO / t OUTUBRO 
. Unha das dirnensións principais da significación histórica de Otero Pedrayo é a súa 

actividade publicística e politica corno nacionalista galego, actividade que se 
manifesta con toda plenitude xustarnente nos anos trinta. Isto, unido ó feito de que 
aínda non se fixó ningunha reunión científica de ámbito estatal para estudiar e 
discutir conxuntarnente a multiforme cuestión nacional de España da Segunda 
República e da Gmma Civil (ó contrario do qu·e suc~de con períodos anteriores), 

o· Consello da Cultura Galega amosa o seu recoñecernento á Universidade de 
Santiago de Córnpostela e rnáis á Excma. Diputación Provincial da Coruña pola 
axuda prestada e agradece a boa acollida que tivo a súa iniciativa entre os 
profesores e investigadores de toda España ós que dá a benvida e desexa un grande 
éiito no seu labor. 

xustifica suficientemente a iniciativa de 9onvocar este Sirnf)osio, co ·obxectivo de A COMISION EXECUTIV A 
intercambiar e contrastar qs resultados das últimas investigacións e promover Xosé Ramón Barreiro Femánaez 
outras novas corno resultado 'dos debates e reflexións que se fagan no Simposio Ramón Maíz Suárez 
mesmo. . Justo O. Beramendi 

M E R e o R 'E s. 2 B Alber GIRONA ALBUIXECH (Univ. ~alencia) : 
"Valencianos y valencianistas: un estudio de la 

18-21 h. Recepción de ponentes no Pazo de MariñáÍt estructura de los partidos políticos en el País 
Valenciaño de.los años treinta: A propósito del 

J, o .V .E s 2 9 
9 h. .Recepción ,de ponentes e entrega de 

acreditacións ós asistentes. · 
1_0 h. Sesión inaugural. 
Conferencia de Xosé_R. BARREIRO FERNÁNDEZ 
(Univ. de Santiagq), "Otero Pedrayo no nacionalismo 
galego". 
11 ,30 h . Descanso. 
12 h. 

nacionalismo". 

Eduardo SEVILLA GUZMÁN é Manuel LÓPEZ 
CALERO (Univ. Córdoba). "El andalucismo durante la 
S~gunda República;,. 

Antonio PEIRÓ ARROYO (Univ. Zaragoza), "La 
consolidación del nacionalismo aragonés (1929··1938)". 

.Celsg ALUMillÑA FERNÁNDEZ (Univ. Valladolid), 
"CastiJ]a ante el problema nacionalista durante la 
SBgunda República~. 

Vasco), "El clero diocesano guipuzcoano y el 
naciónalismo vasco: un análisis sociológico". 
Eduardo SEVILLA GUZMÁN e Manuel GONZÁLEZ 
MOLINA (Univ. _de Cordoba), "Movimiento jornalero y 
andalucismo histórico". 
14,30 h. Xantar. 
16,30 h. Viaxe a Santiago e' visita á cidade. 
20,30 h. Retomo ó Pazo de Mariñán. 
21 ,30 h. Cea. 

s 
9 h. 

A e A o O· 1 
SECCIÓN ill: OS NACIONALISTAS E A 
REMODELACIÓN DO ESTADO ESPAÑOC. 

Justo G. BERAMENDI (Univ. Santiago), "A Sociedade 
Nazcinalista Pondal: 0 arredisrno g8.Iego na Ponencia: Manuel GERPE LANDÍN (Univ. Aut. 
emigración". · Barcelona). 

SECCIÓN I: PARTIDOS--POLÍTICOS E 
IDEOLOXÍAS. . 

Ponencia : Antonio ELORZA DOMÍNGUEZ (Univ. 
Córnplutense). · 

. 13,30 h. Xantar. 
.16 h. SECCIÓN I: PARTIDOS POLÍTICOS E 

IDEOLOXÍAS (ContinuadóI).). 

EnÍic UCELAY DA CÁL (Univ. Aut.
1 

Barcelona), "¿Un 
fascismo catalán?". 
Frarícesc MERCADÉ (Univ. Barcelona), ;,Las ideologías 
nacionalistas y el catolicismo social en la Cataluña 
republicana". · · . 

José Luis de LA GRANJA (Univ: Pais Vasco), "Política 
e ideología del nacionalismo vasco en la Segunda 
República". · 

Jon JUARISTI (Univ. Pa.ís Vasco). "El nacionalismo · 
cultural durante la Segunda República: un proceso 
contradictorio". 

Andrés de BLAS GUERRERO (UNED). "Nación y 
nacionalismo en Ortega y Gasset". 

J~sé M. PELÁEZ ROPERO (Uqiv. S~arnañc~) ... 
• "Regionalismo y-autonomía ep el pensamiento político 

_de la ·CEDA". . 

19,30 h. Descanso. 
20 h.. Debate . 
21,30 h. Cea. 

V E·· N R E S 
10,h. 

11 h. 

Conferencia de Isidre MOLAS BATLLORI 
(Univ. Barcelona), "Los nácionalismos en la 

. Segunda República: perspectiva comparada". 
Descanso. 

11,30 h. SECCIÓN II: AS BASES SOCIAIS DOS 
. NACIONALISMOS 

.Ponencia: Xavier CASTRO ~Uiúv.· Santiago) , Gurutz 
JAUREGUI (Univ .. Pais Vasco) e Borjá de RIOUER 
(Univ. Aut. Barcelona). 
Comunicacións. 
Francesc HERNÁNDEZ (Univ. Barcelona} "El 

· pensamiento nacionaljsta de la izqµierda ·catalana". 
Santiago de PABLO (Univ. País Vasco), "Notas sobre 
la base social del nacionalis,mo v9sco" (1931-1936).' 

. M1quel X. AIZPURUA e Donato UNANliE (Univ. País 

<SONSELLO DA CUL"(U,RA GALEGA 

Comunicacióris: 

. Cesáreo R. AGUILERA DE PRAT (Univ. Barcelona), 
"El catalanismo politico ante la Segunda República: 
entre el pragmatismo y el mito". 
Javíer CORCUERA ATIENZA (Univ. País Vasco). 
Ramón MAÍZ SUÁREZ (Univ. Santiago), "Federalismo 
e galeguisrno na Segunda República". 
Antonio PORRAS (Univ. Sevilla), "Regionalismo y 
reformismo: el caso de Andalucía" . 
Anaclet PONS i'-PONS (Univ. Valencia), "El fracaso del 
estatutismo blasquista". · 

femando SÁNCHEZ MARROYO (Univ. Extremadura), 
"La cuestión re§'ional en Extrernadura durante la 
Segunda República". 
11,30 h. Debate. 

12,30 h. DBscanso. 
13 h. SESIÓN DE CLAU_§URA. 
Conferencia de Juan Pablo FtJSI AIZPuRUA (Univ. 
País Vasco), "El estudio de los nacionalismos. 
Problemas y perspectivas". 

Os tesos cu.mes do 
Cqurel 
Asi fala Novoneira ao nomear as 
suas alturas nativas: 
"Alto da Lucenza, Forrnigueiros. 

[Montouto, Pía-Páxaro: 
tesos cumes do Courel". 

Vamos deixar para outra oca
sión o comentário ao suxerente 
e rotundo nome de "O Courel", 
para reparar no xeito en que o 
poeta designa os cumes da sua 
terra, "Os Tesos". 

Asi nomean os naturais do 
país aos cotos dos seus montes, 
e isto non só na parte que hoxe 
é considerada. Galiza desde o 
ponto de vista .administrativo, 
senón que usan a mesma deno
minación os nosos, máis que vi
ciños, asturianos, pois a Toponí
mica manifesta con ínorme for
za, fóra dos manexos políticos. 
a pertenza ao mesmo povo, 
unha xente comun que está á 
rnarxe de absurdas divisións te
rritoriais que se tan nos despa
chos . A antiga Gallaecia, volta 
a estar vi.xente porque sempre 
existí u . 

Pois ben , unha manchea de 
montes asturianos lacen nemes 
corno Os Tesos, Tesos do Ba
ña!, Tesos do Mosquito, Te
sos do Penedon, ou A Pena 
da Tesa ou o Pico do Teson 
de lbias. 

Ainda que nunha primeira lei
tura estexamos propensos a opi
niar que a palabra "teso" aqu1 , 
poderia ter o sentido de "ríxido", 
facendo referéncia ás enfestas 
cumes dos montes enfiadas 
cara ao ceo. 

Non obstante, dá para pensar 
se non estaramos aquí, máis 
ben diante dunha derivación do 
latín "Tonsus" . ca significado 
de "rapado" ou "rozado", e velai 
que non deixen de ter unha boa 
semellanza as "tonsuradas" ca
bezas dos antigos monxes coas 
rozádas cumes dos montes lu
gueses e asturianos . 

Desde b pon to de vista etimo
lóxico, a evolución desde .o latín 
ao galega , de "tonsus" para 
"teso" sería do rpesmísimo xeito 
que se pasou da. "Tonsoria" 
romana para a "Tesoura" coa 
que cortan as teas as nasas cos
tureiras . 

De aquello, ficarian aclárados 
topónimos como Tesoureiras na 
Cañiza, Tesoureiro de Palas de 
Reí ou o Monte Tesoureiro no 
cerne do9 picos de Europa astu
rianos, que nada terian a ver 
con rixideces ou tes~ras nin con 
hipotéticos tesauros achados 
naqueles lugares, senón que se
rian referéncias popula~es aos 
cumes deses montes quff apare
cerían aos ellos da J<ente como 
rozados, tonsurados, carecas ou 
rapados. O 
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ACTOS 

• Bailado do Gran 
Teatro Malegot de 
Leninegiado 

Coas estrelas convidadas dos 
solistas do Teatro Kirov no 
Auditório ·do Centro Cultural 
da Caixa Vigo . . 
29 e 30 de Setemb~o. "O lago 
dos ciñas" 
1 de Outubro. "Ouebranoces" 

• Encontros 
sobre educación 
e Acta Única 

Celebrarase na Escala de Ma
xisténo de Santiago de Com
postela . Organizada polo Sin
dicato Galega ao Ensino e a 
lnyestigación CXTG.-IN 

·PROGRAMA 

Día 30: V emes 
17,30: 
Apertura D. Aniceto Núñez;
Conselleiro de Educación e 
Ordenac1ón Universitaria . 

18.00: 
Ponencia· 
A mtegración do Estado das 
Autonomías na Europa Comu
mtana 
A persp ctiva política 
D Juan Maria Bandres A va
gado. Presidente de E E . De
putado 

19 30 
Ponencia 
Educación e lnstltucións Co
mumranas D Emihano López 
Atxurra Profesor da UmverSl
dade do País Vasco Experto 
en Dere1to Comunitario. Ase
sor Xuridico da Dep Foral de 
Gu1púzcoa 

Día 1 · Sabado 

10.00 
UmverSidade e Acta Única 
Programas de LnvestigaC1ón 
na actual1dade D Uxio Labar
ta Biólogo do CSIC lnstlt In
vest Pesqueua de Vigo 

12.00 . 
"Repercu~1óns da Acta Unica 
nos Programas de Invesnga
c1ón" D Alvaro García Mese
guer Dr Enx Pr lnvest do 
CSIC Duector da oficina de 
Relac1óns coa CEE 

17.30 
Ponencia 
Educación e Acta Úmca· Re
percus1óns nos sistemas edu
cativos dos Estados membros 
A perspectiva Smdical 
Madem01selle. M1chélle Bara 
cat. v1cepresenta da F I S E . 
prof na Uruv de Rennes 
Membra do SNESup Coorde
nadora das Xornadas In erna-

1 ·ºº 

Paris sobre Educa
Úmca 

M s r don Educación e 
Acta Única Conclus16ns 

nul1ano López Aprurra. M1 
chelle B racat. Ux10 Lab rta. 
Alv ro Garcf Meseguer 
Mo era D Jacrnto uiz, coor
denador do Suplem nto " uro· 

pa" da Voz de GaliGia . 

Cos seguintes obxectivos: 
- Dar a coñecer as institu

cións europeas comunitarias 
en relación coa educación. · a 
universidade e a investiga
ción . 

- EstÚdiar as consecuen
cias da aplicación da Acta 
Única Europea nos siste_mas 
educativos e nos programas 
de investigación dos estados 
membros. 

- Analizar as repercusións 
da Acta Única na estrutura do 
sistema educativo. no profeso
rado, currículas, homologa
ción de títulos, programas, 
etc . ,, 

- Divulgación entre o P,rofe
sorado galega da Acta Unica 
e proxectos da Comisión· de 
Educación do Parlamento 'Eu -
ropeo. 

Máis información. inscrip
ción e comunicacións: "En
contros sobre Educación e 
Acta Única'' 
Rúa do Franco, 10-1". 
Tfnos 58 34 57 - 58 32 00 
SANTIAGO DE COMPOSTE• 
LA 

• II Congreso 
Galega Educación 
Especial 

7 ,8 e 9 de Outubro. Centrarase 
no debate sobre atención aos 
nenas con necesidades espe
c1ais de integración escolar 
Seguiran o programa que se 
expón · 

11.00 horas Acto Inaugural. 

12.00 horas Conferencia de 
Alvaro Marchesi. Director Xe
ral de Renovación Pedagóxica 
do MEC. 
O contido da mesma terá rela
ción coa valoración que fai a 
Admmistración Central sobre 
a mtegracíón escolar. desde a 
posta en funcíonamento das 
pnmeiras experiencias de in
tegración regularnentadas pa
las disposición Jexislatwas do 
ano 1985. 

17.00 horas. Conferencia a 
cargo dun representante da 
Conselleria de Educación. na 
que se fará unha análise ga si
tuaC1ón actual en Galicia no 
e1do escolar. en relación cos 
nenas con necesidades espe
cia1s · situación lexislativa. 
apo1os. á escola, formación do 
profesorado, etc. 

ANUNCIOS DE BALDE 
Auxiliar administrativa con 
destmo debmtivo na Dirección 
Provmcral de Educación de 
Madnd . nível 9, desexa per
mutar con praza do mesmo 
nivel na Caliza Chamar ao 
(91) 435 74 33 ou (986) 30 30 
97 

Vendo bicicleta BH en bon 
estado. Teléfono (986) 
25 39.48. de Vigo. 

rn:3o horas_ lntervencióh de 
Juan Llauder e Teresa Ubeira 
do centro PeloiJro. declarado 
recentemente Centro Experi
mental de Innovación .Pedagó
xica e Integración. 

Sábado. 8. 

10,30 horas Mesa Redonda 
sobre Experiencias de Integra~ 
ción en Galicia. 
Preséntada e coordenada polo 
Dr. Cipriano Jimenez Casas 
Psiquiatr¡;¡. e Director do Cen -
tro Menela (Vigo) 
Participan : 
Ignacio Mendez . Pedagogo 
Profesor de Pedagoxia Tera
péutica : Integración de Paralí
ticos Cerebrais no C.P. 6 do 
Nadal (Vigo) 
Jose Manuel Alvarado. Peda
gogo. Especialista en Audi
ción -e Linguaxe: Integración 
de Xordos no C.P. Rua Estrada 
(Vigo) 
Dolores Rabade, Pedagoga Es
pecialista en Audición .e Lin
guaxe : Experiencia de Inte
gración en Formación Profe
sional no Centro Príncipe Feli
pe (Pontevedra) _ 

12,30 horas.Conferencia a car
go de D. Santiago Malina. Ca
tedrático da Escala Universita
ria do Profesorado de EXB de 
Zaragoza. 

17,00 horas. Conferencia de D. 
Climent Gine Gine. ~ubdirec-

. tor Xeral de E.E. do MEC. 
Nela, a partir da realidade ac
tual. analizarase o proxecto da 
Administración Central para o 
futuro máis inmediato. 

18.30 horas . Mesa Redonda na 
que se discutirán as bases 
para que a escola sexa real
mente integradora. Presenta
da e Coordenada por D. Ma
nuel Deaño Deaño, Psicólogo. 
Profesor da Escola do Profeso
rado de EXB de Ourense. 
Participan : 
D. ·Luis Perez Rivas . Profesor 
de EXB. especializado en Pe
dagoxia rerapéutica . 
D. Xesus Bauza Rey Psicólogo, 
Pedagogo e mernbrn do Equi
po Psicopedagoxico de aRoio 
de Redondela. 
Dña. Anxeles Pardo. Asistente 
Social do Inserso. Nai de 
alumno do Colexio Anderesen 
no tempo en que se levou a 
cabo unha experiencia de In
tegración. 
Domingo 9 

11,00 horas. Conferencia a 
cargo de D. Xurxo Torres San
tome Psicólogo e Pedagogo, 
Profesor na Escala Universita
ria de Psicoloxia na Coruña. 
A temática terá relación cos 
apoios á Escala, ás Aulas de 
E. e , ós diagnósticos, ó curri
culum e aspectos relativos á 
planificación da atención ós 
nenps con necesidades ~spe
ciais. 

12,30 horas . Lectura de Con
clusións. 
Celebrarase en Vigo no Centro 
Cultural da C.A.V. 

A SOSA !IBBA 
PERIODICO GALEGO SEMANAL 

EXPOSICIONS 

" Pórtico da Grória 

No Pazo de Xelmirez. Com
postela. Exposición comemo
rativa do VIII Centenário da 
colocación dos dinteis do Pór
tico da Grória da Catedral de 
Santiágo. 

• Coruña 
by night 

Na Galeriá Gruporzáan (Orzán , 
139 - A Coruña). Aberta até o 
5 de 01..!tubro de 19 a 22 h . 

• A. Yebra de Ares 
Do 30 -de Setembro ao 13 de 
Outubro exposición de óleos 
na Sala de Arte da CAV (Poli
carpo Sanz. 24) · 

PUBLICACIONS 

• Celulosas 
e progreso 

Ven desairo libro colectivo co 
que ADEGA segue aportando 
materiais para un debate tras
cendente cara o desenrolo in
dustrial e a planificación fores
tal do naso país_, á lus dos pro
xectos de ·instalación de duas 
plantas de Celulosa. 

Traballos de _Carlos Vales, 
Ramón Varela, e Femández 
Lores aportan estudos bioló.xi
cos, químicos e médicos_ ~ 
grande interés -baseados en 
grande p,arte na experiéncia, 
da Celulosa xa instalaqa en 
Pontevedra. Edita o Concello 
de Fene. 

• Dípticos 
Literários 

A agrupación cultural "Aléo" 
de Malpica ven -de editar, 
conn sinxeleza e e.ficácia, un
has folla.s multicopiadas sobre 
dez figuras da nosa literatura. 
Unha maqueta sinxela para 
ilustrar cunha fotografia , unha 
pequena biografia indicativa e 
textos dos autores selecciona
dos . Unha iniciativa Joubábel 
de difusión da nasa literatura . 

------------~--------REDACCION. 
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CONVOCATORIAS 

• II Concurso 
de Guións de 
Vídeos Didácticos 

Convocado polo· Concello de 
FENE baixo as se.guintes Ba
ses: 

1. Poderán participar néste 
_concurso ·de guións tódalas 
institúcións, empresas ou au
tores (profesionais ou non) do 
Estado español, · sempre que 
os guións que presentan a 

1 Concurso veñan escritos en 
galega . 

2. O obxecto deste concurso é 
pren:iia-lo mellor guión literario 
s·abre o "25 de Xullo. Día da 
Patria Galega". 

3. Os guións terán _que ser ori
xinais e referidos ó terna ob
xecto desta convocatoria. 
4. Tendo en coRta que o que 
se pretende .é ·a realización do 
guión premiado e a pgsible 
utilización do ' vídeo resultante 
na Escala, · os concursantes 
deberán tér en canta as se
guintes c;niestións: 
a) Que- poderán introducir no. 

guión. literario as observa
cións técnicas qué consi
deren oportunas . 

b) Que- estea orientado cara 
a súa posible utilización · 
nun determinado ciclo ou 
etapa _escolar . 

c) ·oue a súa realización non 
poderá excede-los trinta 
minutos de duración . 

5. Os gUións a concurso debe
rán enviarse antes do 18de 
Noveml5ro ó seguinte endere
zo: 
TALLER MuNICIPAL DE VÍ
DEO 
(Ref .. Concurso de Guións) 
Casa do Concello 
15500 FENE (A Coruña) 

6. Os guións 
1
presentaranse 

por triplicado, asinados · cun 
lema ·ou seudónimo. acompa
ñados dun sobre pechado que
conteña no seu exteri.or o lema 
ou seudónimo , e , no seu inte
rior, o nome, enderezo e telé
_fonó do autor. 

7. Haberá un único premio 
para o guión gaiiador, dotado 
con CEN MIL PE SET AS maila 

- realización polo Taller Munici
pal de Vídeo do guión premia -. 
do. 

8. O Taller Municipal de Ví
deo, conxuntamente co autor 
do guión premiado . compro
métense á realización do 
guión premiado antes do 25 
de Xullo do 1989. A estrea 
deste video efectuarase no 
Concello de Fene no decurso 
dun acto que terá lugar o 21 
de Xullo do 1989. · · 

9. A promoción, comercializa
ción , distribución e presenta
ción corresponderá ó Taller 
Municipal de Vídeo do Conce
llo de Fene, quen será o pro
pietario dos dereítos de autor: 
da mesma. O Taller Municipal 

de Vídeo comprométese a ga
rantir que nos títulos de crédi
to. apareza o n9me do autor 
do guión. si:ilientand.o a súa 
condición de guión gañador 
do "2º Concurso de Guións de , 
Vídeos Didácti~os do Concello 
de Fene" . 

10 .. A organización c6mpromé
tese á devolución dos orix:inais 
que non resultaran premiados, 
sempre e cando se solicite no 
prazo dun mes, contando a 
partir de que se faga público 
o fallo do xurado . 

11 O Xurado estará formado 
poi un representante da Comí- · 
sión· Municipal de Cultura, En
sino e Deportes ; o responsable 
do Taller Municipal de Vídeo; 
un profesional : do mundo do 
ensino e dous críticos ou pro
fesionais da imaxe. 

12. O Xurado fará público .o 
seu. fallo. o día 16 de decern
bro. 

13. A presentación dunha 
obra, presupón a aceptación 
das decisión da Organización 
e Xurado. 

• Concurso 
Fotográfico 
"MULLERES . 
PROGRESISTAS" 

Rexerase palas seguintes BA-
SES : . 

-Pod.erán concorrer todas as 
Mulleres que o desexen, maio
res de idade. 

-As obras 'presentadas debe
rá reunir os seguintes requisi
tos . 

a) Tema: "A MUller" 
b) Branca e Negro ou Cor. 
c) Tamaño : 35 x 40 cms. 

-O prazo de admisión dos 
traballos para este concillso 
remata o día 7 de Outubro. 

=-üs trá.ballo enviaranse a 
"Mulleres Progresistas". Rúa 
Policarpo Sanz, 12-3° - Teléf. 
43 48 74. VlGO. 

Cada concursante poderá 
apresentar cantos orixinais 
desexe. 

Os traballos finnaranse no 
reverso con'Pseudónimo. 

-Todos os traballos . virán 
acompañados cun sobre p~
·chado onde figurarán as señas 
da autora, fotocópia do carne.t 
de identidade e teléfono. 

- As fotografías premiadas 
quedarán en' propriedade de 
"Mulleres Progresistas" que 
poderá utilízalas do xeito que 
estime máis oportuno. 

-Os restantes traballos pode
rán ser retiradas prévia peti
ción do Concursante e nun 
prazo máxi.rpo dun mes a par
tires da data do concurso. Pa
sado ·éste tempo quedarán en 
propriedade da Asqciación. 

-O prémio consistirá en 
40.000 ptas .. e "M" de Muller 
Progresista. 

TODOS OS 

X OVES-
A BOBA !IBB.l 
PERIODICO GALEGO SEMANAL 

NO "SEU OUIOSQUE 



A 
IDEAS 

FERNANDO IGLESIAS 'TACHOLAS' 
LUIS SEOANE 

D o dia 3 ao 29 de Xuño pasado, es
tivo en Buenos Aires o fundador do 
Actbr's Studio de New-- York, L~e 

Strassberg, extraórdinário mestre de acto-
~ res, e actor, seguindo o método de Sta

nislawsky. Case seiscentos actores, direc
tores, estudantes, afeizoados, etc., segui
ron as clases práticas do mestro nortea
mericano cuxas demostracións se efec-. 
tuaban a partir de textos famosos do tea
tro universal, representadas por actores 
arxentinos. A revista ·"Panorama" do sete 
de Xullo publicou unha das mellares rese
ñ.as sobre o . curso' realizado neste médio 
porteño por Lee Strassberg e a actuación 
de Inda Ledesma, en Lady Macbeth, que 

--recebeu o seguinte consello do mestre 
neoiorquino: -"Non! . Non aétue, viva!... 
Trate de transmitir ese sonido atroz que 
sinte na sua cabeza .. Agora -conte man
tendo o sonido... Non, non é asi. como 
se conta na vida! E un pesadelo, trate de 

r ' recordar"un auténtico pesadelo seu". Se
guimos a información da revista á que an.: 
tes aludimos. Como Inda Ledes'ma, . segu
ramente a máis valiosa e valente das actri
ces que ali se apresentaron ria Sala Casa
cuberta do Teatro San Martin, actuaroñ 
Esther Velázquez, Oiga Borg, Elena Tritck, 
etc., e a esta última dixo-lle: "Viva, non 
actue!" o mesmo que lle dixera a Inda Le:. 
desma. A Augusto Fernández, qüe repre
sentou o alegato de Saint Just, en Na 
morte de Cantón, de Büchner, dixo-lle 
irónico: "Estivo moí natural. Moi natural. 
Claro que non fixo a escena nen a perso
naxe, pero estivo moi natural". Os melin
dres dalguns actores, a sua ·suficiéncia, o 
prestíxio alcanzado durante· anos de tra
ballo por outros, non conseguiron acen-

Tacho/as protagonista de .excepción do cinema arxentino 

.,. der -seguimos ao cronista da revista ·. 
"Panorama"- a fogueira de cálida hu
manidade, de auténtica fondura, que con 
médios moito máis humildes causou Fer- · 
nando lglésias, "Tacholas~· (inesquencí
bel pai apaleado de Mr. Sloane) que ele
xiu un dos seus monólogos de "El lugar 
donde mueren los mamíferos"_, de Jorge 
.Díaz, a narración dun soño". Strassberg 
pe<;Jiu que repetí?e o monólo.go para que 
o tradutor poidese seguilo mellor e enten
delo. "E foi Q mil<,:lgre: a medida que ia 
narrando o· soño da personaxe, lglésias, 
"Tacholas", volvia-se un soñador; e no 
momento no que, alucinado ·se dirixiu ao 
público para pedir "un pucho, nada más 
que un puchit0"; foron poucos, os que lo-

~ graron conter as bágoas". "E un actor 
nato", dixo porfin compracido Lee Strass
. berg, o máis importante dos grandes ac
tores pedagogos actuáis do famoso Ac
tor's Studio e continuador e. intérprete do 
xénio da dirección, que foi Stanislawsky. 

O ourensán Fernando lglésias, · entre 
tantos actores de ·grande prestíxio que 
pretenderon lucir9e nos exemplos necesá
rios para o curso que seguían, foi o único 

BANDA DESEÑAD'A 

trunfador, o único· que mereceu elóxios ' 
porque foi o único capaz de facer carne 
própria ~ persona-xe que Iepresentaba. 
Nós, qu~remo-nos referir a Fernando lglé- -
sias, . o· naso "Tacholas", porque é unha 
das máis notábeis personalidades galegas 
de Buenos Aires coa ·que non se canta ao 
talar . das que habitan nesta cidade por
que, sen méritos que os _avalien; parecen 
dispor a capricho de quen aqui de verda
de fai algo por exaltar Galicia no médio 
cultural· arxentino. Fernando lglésias é o 
inesquecíbel intérprete de O fidalgo da 
obra de Castelao Os vellos non deben 
de namorarse, posta !'.la escena por el, 
xuntamente coa actriz Maruxa Boga, entre 
outros actores. E quen fixo nos últimos 
anos .. os poucos intentos teatrais re_alizado 
no idioma· galega en Buenos Aires, obras 
de Blanco Amor, Ramón- Valenzuela, etc. 
etc., en locais das nasas sociedades; no . 
Ateneu Curros Enriquez d,a Federación 
.das Sociedades Gallegas. E a personali
dade teatral á _que recorren nos teatros 
experimentais de Buenos Aires cando se 
trata de facer un papel difícil de home do 
povo, porque é un hábil intérprete, dono 
de numerosos recursos entre os que cabe 
salientar o do mimo, xénero-non cultivado 
especialmente por .el, e a sua capacidade 
sentimental, algo relacionado c·oa sua na
tureza galega. Move-se naturalmente nun 
cenário seguindo a psicoloxia da persona
xe representada, como gasta Strassberg, 

·e gastaría Stanislawsky, e os seus acenos 
xurden naturalmente desa personaxe que \ 
encarna, como a voz, e todo ten que ver 

. con esa fuxida de seu que realiza o actor 
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na _ sua acción. Nós pensamos nos anos 
perdidos de "Tacholas" sen poder cumplir 
.co seu sonff dun teatro galega en Buenos 
Aires, buscando axudas que ninguen lle 
ofereceu nunca, traballando en moi diver
sos ofícios alleos ao seu próprio e deci
dindo-se na madureza, cando todos os 

' camiños para que el realiza-se un teatro 
gaJego ficaron esgotadds, a facer teatro e 
cine en castellano, en compañias arxenti
nas. Esta é outra história que non se co
ñece na Galiza. Todo o esforzo que alguns 
homes deben reaf.izar pa~a_ servila lonxe 
dela. Na história da culfura galega no 
naso _século, xunto dalgunhas realizacións 
importantes feitas en América, debera-se ,.. 
sinalar a preséncia dun grande actor gale
ga que conseguiu interpretar personaxes 
memorábeis para os espectadores que o 
segu_iron como o pai de Mr. Sloane a que 
ant_es nos referimosr ou o da personaxe 
de "El lugar donde mueren los mamí
feros", de Jorge Díaz ou o que lle tocou 

- facer no Teatro IFT da obra de "La cami
sa", do ourensán Lauro Olmo, entre ou
trbs. O pasado ano Fernando lglésias via
xou por Galiza. Estivo con alguns amigos 
de B.uenos Aires, que agora residen ali, 
que coñecen o seu labor nesta cidade, 
pero estamos seguros que, agás estes, 
apenas ninguén sabia que palas ruas das 
cidades galegas deambulaba aqueles dias 
·ao azar un grande actor que perdera parte 
da sua vida de emigrante querendo ser 
unicamente actor dun teatro galega que 
só pudo realizar esporádicamente. O 

(1) Guión radio-fónico, para o programa "Galicia Emi
grante'!, datado o 2-,8-70. Traduc.: F.P.M. 
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LIBERO 
DE TOLOS 
MARGARITA LEDO ANDIÓN 

O outro dia coñecin a Jehová, re- · 
cuei até o 77 e volvin ler dous 
libros paradigmáticos: A psi

quiatria en Galicia, de Emílio González 
e Conxo: manicomio e marte, de Alot, 
Liñero; Seoane, Tato e Torrent. Todos 
eles eran psiquiatras opoñentes, todos 
eran galegas de nación ·ou decisión. 

. No libro de Emilio está a história, a 
descripción, as conexións do manicó
mio coas formas e forzas do poder. Está 
o desexo: o uso do Mosteiro de Conxo 
para unha planta de tecido e hoxe, de 
se ter levado' adiante o plan Monsieur 
Bardier (1844) en Conxo, haberia millei
ros de vermes de seda comendo nas 
moreiras. Está o desexo. Como en toda 
a nosa história. E está a impostura: a 
inauguración do Sanatório sob control 
da Mitra e co seu primeiro tolo de honra, 
un crego (1885). 

No libro dos cinco perfilase, con inter
materiais que te luen e te arrepian, o 
précio da batalla contra o electro-cho
que, contra "o aparato" ou pala consi
deración do doente mental como parte 
da tea de arañeira da liberación. 

E ogallá resistades a 'sua contempo
raneidade literária, a realidade a pelo, sá 
terceira de mulleres en Conxo, que é ta
mén a sá que eu vin tamén hai moitos 
anos cando me escabullin en Castro por 
unha · porta que poñia "prohibido el 
paso" e topei cunha molicie grisalla, ca
carexando como pitas chocas, mulleres 
que non sirven pararen. 

O outro dia coñecin a Jehová e con
tareivos a sua história en calquera mo
mento. História de emigrado, história de 
fuxido eterno, como Jehová, que agora 
está no manicómio de Castro. Pero o 
que me chocou de Jehová foi cando 
dixo : "a min porque lles dou a lata se
guido. Pero nen te queren escoitar. E ao 
mellar resulta que eres un bon rapaz." 
- E Jehová referiase aos psiquiatras no
ves. 
- Eu tiña aquela idea dos psiquiatras 
dos 70, activos, contraditórios, criado
res, mesmo para os que recollera firmas 
en Portugal cando os empezaran a 
chimpar. 

E agora Jehová fíxome ver a verdade: 
"Pásase, para non se enfrentar. Pásase, 
con tranqµilidade, porque algo mudou. 
E agora un cuidador non te pode meter, 
sen máis nen máis, o puño nas coste
las". 

Neste mesmo periódico, moi cedo, 
coido que no seu número cinco, fixéra
mos unha narración do que pasaba en 
Castro e, máis adiante, unha tertúlia con 
Bretón e outros amigos de Bretón para 
sabermos como se sobrevive coa frase 
"Aí vai un tolo. Comprende?" e que titu
labamos O pan da marxinación. 

Pasaron os anos e o tolo vai desapa
recendo da prensa. Mentras os psiquia
tras son cada dia máis light O 

VbLVER AO REGO 
J 

O poder estigmatiza aos seus 
inimigos tomar.do como refe

rente algun . termo supostamente 
· despreciábel que acaba por ver fal

seado o seu significado real. 
Vemos ultimamente como se volta 

utilizar, por exemplo, o diaño do 
"marxismo-leninismo": . "ese ante~ 
era marxista-leninista'.', "detrás dis9 
hai un partido marxista-leninista", 
"tal governo é marxista-leninista", 
como se dese modo sobrasen máis 
explicacións. 

Só cabe perguntarse unha causa: 
será Barreiro marxista-leninista? O 
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