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RETORNO 
. . 

DOS EMIGRANTES 
O luns, 3 de Outubro, ás 8 da 
mañán descubrian un artefacto 
incendiário na oficina que a em
presa navieira ten en Essen (Bél
xica}, segundo informacións da 
própria empresa. Esta notícia era 
difundida aquela mesma mañán 
polo Governo Civil de Ponteve
dra, mentras que aparecía por 
primeira vez en Bélxica á 1 da 
Mañán do mércores dia 5, nas 
emisións de Rádio Bélxica. 

,EN ,TEMPOS DE CRISE 

(Páx. 6) 

A. Guerreiro: 
urnr á 
esquerda 
Ánxel Guerreiro, Secretário Xeral 
do PCG, está considerado como 
un político hábil e incombustíbel, 
logrando capear todos os avata
res do PCE. El foi o principal pro
pulsor da galeguización do seu 
partido e tamén dos intentos de 
fusión co PSG-EG, con quen se 
mostra agora bastante crítico. A 
idea que lle bule agora como so
branceira é a de conseguir a uni
dade de acciqn das forzas de es
querda na Galiza nun _proxecto 
do PCE que procura avanzar 
nunha entente de esquerda euro
pea. (Páx. 10 e 11) 

Aparcamentos: 
un fracaso 
esperado 
Os aparcamentos subterráneos 
construidos de forma masiva e 
case simultánea en tres capitais 
galegas, A Coruña, Lugo e Pon
tevedra, están a producir uns 
maos resultados polo seu escaso 
nivel de ocupación, non contri
buindo tampouco a aliviar o trán
sito urbano. Na Coruña por 
exemplo o número de prazas 
vendidas non alcanza a metade 
das previstas. (páx. 7) 

Xosé Lois 
fala do 
Carrabouxo 
É un dos personaxes máis coñe
cidos de Ourense, e o seu noma 
real case mudou no ficticio da 
sua máis popular criación, "O 
Carrabouxo ~·. Xosé Lois entra na 
entrevista cunha precaución que 
un non sabia prever en quen é 
cantor, actor de teatr.o, guionista 
de rádio, animador cultural e so
bretodo humorista desde hai . 
máis de dez anos . (Páx. 15) 

CADA 4~ MINUTOS ... 
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A situación económica causa 
a _saida de miles de pers_oa~ 
de ·Arxentina, Bras11 ou Alemánia·. 
·o regreso .convértese 

- ' 

nun segundo exílio. · 

Retorno 
dos emigrantes 
·en··tempos 
·de .crise 

A c.rise do capitalismo que comeza nos 70 
está a convertir en realidade o que ao longo 
dun século foi laio de poetas e divisa de 
liberación: o retorno dos emigrantes. As 
dificultades de regreso e re-adaptación dos 
exiliados son inoradas polo governo 
.autonómico e despreciadas polo governo 
central que ·se reserva as competéncias eri 
matéria de emigración. 

G. LUCA DE TENA - M. VEIGA 

Desde a crise do 72, nas 
cidades galegas aparecen 
por rnilleiros rótulos de 
establecementos de 
hostelería con nom~s de 
América e Europa. E a 
emigración de retorno que 
fai frente á crise do emprego 
co investimento do seu 
traballo e sacrificios de 
moitos anos de- exílio nestas 

- e outras formas de 
establecemento por conta 
própria que en moitos casos 
constituen casos 
insoportábeis de auto
ei<plotación baixo apariéncia 
empresarial. 

O ingreso de milleiros de retorna
dos no mundo dos pequenos 
empresários prodúcese pota for
za da crise económica. De feito 
este universo de repatriados, que 
volve pota presión da crise e 
topa graves problemas económi
cos e sociais de reasentamento, 
non existe para a Administración 
que mesmo ignora a sua impor
táncia numérica e característi
cas. E a panorámica social do re
torno está ainda agravada pola 
continuidade da lacra migratória 
na Galiza. Téñase en canta que 
o país ten no Nadal de 1985 (se
gundo dados do Servicio de Estudios e Planificación) case tres 
veces a cifra média de deman
das de emprego · pendentes de 
todo o Estado 

.·r::· ~~~~~b~~: a~1~i~~;~;;T~~~~p~~~:1~~~· ~~;;,~:~~~:"~:.': ~~~ 
pública se está a empregar no apartado regresan está máis que satisfeita . a me- . triotismo para os emigrantes en véspe-

A atención do Governo autó
nomo para os emigrantes retor
nados limítase a garantir que os 
galegos maiores de 65 anos sen 
médios de susbsisténcia e resi ... 
dentes fóra do país poidan re
gresar para ingresaren nun asilo. 
Nos arquivos do departamento 
da Xunta que ten como respon
sabilidade a relación coas comu
ñidades de fóra da Galiza, só se 
contabilizan 25 galegos como 
beneficiarios deste acordo entre 
o Instituto Español qe Emigra
ción e a Xunta, desde 1983 a 
1988. Salvando este con~énio de 
colaboración (excepción única á 
competéncia exclusiva do Esta
do en matéria de .emigración), 
outros retornados de diferentes 
características e ,situacións vol
ven á terra por médio dos consu
lados. Como intermediário exclu
sivo destas outras formas de se 
repatriar, o Instituto Español de 
Emigración leva . a estac;Hstica 
dos emigrantes de. regreso. Con 
todo, exactamente igual que nos 
tempos da Ditadura, non é doa
do discriminar qué parte deste · 
continxente p~rtence a Galiza xa 
que os totais . atinxen a. todo o 

da emigración, pode trocar decontado a dio dun acordo co Instituto Español de ras de elecións. A denominación de pe-
sua curiosidade por realidades críticas. Emigración (IEE) para ingrésar nun asilo quenas empresários encobre ben de ca-
A primeira é que un ·país emigrante por aos emigrantes ancianos e sen médios. sos de auto-explotación irremediábel de 
antonomásia non ten unha p.olítica con rétornados que non podarían atopar tra-
relación aos emigrantes, agás que que-. No entanfo, as cidades· galegas viven bailo. asalariado nunha Gal iza en crise e 
ramos darll~ ese nome ao recurso patE)r- desde a crise ,do capitalismo nos · 70 .a vense na obriga de investir o seu esforzo 
·nalista e sentimental de· fretar un avión- nova realidade dos retornadas. Un pe- de toda unha .vida para se condenar por 
para mostrar ante os médios de comuni- queno capital xuntado con ernorme des- doce ou máis horas diarias detrás da ba-

.ll~J11 · ~~~~~~ifgñ?~~~!~~~~~ .~&lf ~~l!:;~~~~~g:~~~~ . ~~~~JEi:~~~i~!;fü;~~!~I~;~:~ 
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- ! contempl~r con indiferéncia estes feítos sua vida por·volver. ~ . . o 

Estado. . . · · 
O Centro de lnfórmación Esta

dística de Compostela, depen-· 
dente da Xunta, fórnece· dados 
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elaborados polo instituto. esta
dístico do Estado (INE) a partir 
de i~presos que -os emigrantes 
cumprímentan á vontade. Esta 
información considérase en todo 
caso escasamenté indicativa. O 
seu resum\3 indica que os retor
nados a ·Galiza da emigración ao 
Estado foron durante os anos 83, 
(5.553); 84 (5.648); 85 (6.525) e 
86 (3.103) un total de só 20.829 
persoas. Do resto do mundo vol
veron nos mesmos ,anos 8.922, 
segundo 9 INE que non facilita 
estadística dos anos 87 e 88. 

Cifras máis altas 
No seu traballo Migracións de 
Extranxeiros na RFA, Michele Tri
balat, explica que o número de 
residentes na República Federal 
de Alemania (RFA) con pasapor.:. 
te español redúcese a unha me
dia de 30.000 por ano desde o 
momento en que se declara a 
crise do petróleo e mantén un 
f arte ritmo descendente até 
hoxe. Despidos, baixas incenti-

. vadas e as dificultades legais 
para os reagrupamentos familia
res disuaden a moitos emigran
tes de estancia média. Outros 
paises da CEE adoptan tamén 
políticas de presión contra os 
emigrantes baixo o comun deno
minador táctico de impedir lega
lizacións progresivas de están
cias. 

Nos ULT1Mos 
CINCO ANOS O 
NUMERO DE BARES 
E SIMILARES 
CRECEU EN VIGO EN 
·sao 
. ESTABLECIMENTOS. 
O 90°/o DESTAS 
APERTURAS 
CORRESPONDE Á
INICIATIVA DE 
EMIGRANTES 
RETORNADOS 

non son nen serán terra de inmi
gración, os paises latinoamerica
nos, que acollen emigrantes da 
península por· millóns desque re
mata a Guerra· Mundial, tórnanse 
paises ·emigrantes á sua vez. O 
Brasil e Arxentina perden des
pois da crise dos 70 as suas ca
racterísticas de terra de acollida. 
"Unha .longa fila fórmase todas 
as mañás frente ao consulado 
dos Estados Unidos no Rio .de 
Xaneiro -explica o cronista Má
rio Osava- Os brasileiros están 
a emigrar para países inímaxiná
veis hai alguns anos, como Aus
tralia, Nova Zelandi_a ou o xelado 
Canadá . . 

Os brasileños comezan a inco
modar ás autoridades e a povoa
ción de vários paises e protago- . 
nizan incidentes coa policia fron
teiriza". 

Para Werner Herzog, corres
ponsal en Madrid do Tages An
zeiger (Zurich) coautor do libro 
Os emigrantes do Su/, pbderíase 
definir un emigrante galega tipo 
que na sua opinión non se pode 
comparar con nengun outro da 
área Mediterránea: "A sua están
cia média na Alemania e a Suiza 
é de once anos e os seus aforras 
de referéncia sitúanse nos doce 
millóns de pesetas. Procura na 
meirande parte dos casos o re
torno e volve a unha cidade se 
antes procedia do rural. O seu 
médio de vida no retorno é case 
sempre a hostelería. Tamén 
pode instalar un pequeno ultra
marino ou comprar unha licéncia 
de taxi" . 

gado para estes retornados que 
foxen da crise. As veces conti
núa un traballo semellante na 
emigración. Os concellos gale
gos entregan con receo estadis
ticas sobre aperturas de negó
cios e as suas características 
nos últimos cinco anos. Conta
do, hai dados como o de Vigo 
que nos últimos cínco anos au
mentou a sua rede urbán de me
sóns, bares, cafés- bares, taber
nas e similares en cincocentos 
establecementos. O total de es
tablecementos de bebidas aber
tos ao público é hoxe na cidade 
do Sul de 1.700. Tanto entre os 
empresários de hostelería como 
nas empresas de suministros co
merciais especializadas na mon
taxe de bares e tabernas, con
vense que máis do noventa por 
cen destas aperturas, que supo
ñen o salto máis espectacular 
que se lembra na nómina de ba
res desta cidade, obedece a ini: 
ciativas de emigrantes retorna
dos. Unha análise dos residentes 
en Vigo procedentes doutras 
provincias e do estranxeiro -in
dica o arquitecto Xosé Manuel 
Souto nun estudo sobre movi
mentos povoacionais de inmi
nente publicación- realizado 
con dados das altas padronais 
do 76-77 (permiten comprobar) 
que son os emigrantes retorna-

Orsuvi: Ourense, Suiza e Vigo. Os tres destinos dun emigrante dan nome 

Na Arxentina, a crise económi
ca favorece o retorno dos gale
gas salarizados, sobretodo cara 
_ao· retiro, pero dificulta, como en 
Venezuela, o de aqueloutros que 
pesueo unha pequena. fortuna~ 
Un património tipo de duas vi
vencias e un pequeno negótio en 
Bos Aires· .pode entregar hoxe ao 
baixo cámbio do Austral menos 
de.médio millón de pesetas. "Os 
Estados Unidos, Canadá, Aus
tralia, Italia, Espa~a e Franza -
explica Ramón Goarriarán desde 
Bos Aires- son ós destinos máis 
procurados polos profisionais e 
traballa.dores arxentinos de ren
dementos médios que preferiron 
mudar de aires á vis.ta das más 
perspectivas éconómicas. A cri
se económica que devastou os 
rendementos · e aspiracións de 
vastos seitores da clase media, 
logrou facer do que antes fora un 
E_ldorado P?ra millóns de · emi
grantes europeus e de países ve- . 
ciñas, unha nación de· emigran
tes". O desenqmto nacional des
tas terras de promisión é ainda 
máis marcado no Brasil onde 
unha enquisa de 1987 realizada 
pola empresa Saldiva sobre 
mostras amplas da. poboación 
de Sao Paulo e Rio indicaban 
que máis do 60 por cerito dos 
habitantes· desexarían viver nou
tro país.~ O A hostelería é un recurso obri-

ao establecimento. · · 

dos da Alemaña, Franza e Suiza 
os máis importantes seguidos a 
certa distancias dos procedentes 
de América _do Sul 

Emigrar da emigracjón· 

No entanto os_ govérnos da CEE 
esf órzanse ,por ~aceren ver que 

EMIGRANTES NA IDA, EMIGRANTES NA VOLTA 

Desque a coñecín en carne propia sem
pre dixen, e sígoo afirmando, que a emi
gración é unha desgracia, un trauma, 
unha maldición. Incluso para as persoas 
que chegan a facérense dun bo capital 
no estranxeiro , a emigración é unha des
gracia. E xa non digamos para os outros, 
que son os máis, os moitísimos máis. 
Non sei quen dixo, e dixo ben, que a 
emigración bota a perderá xente, que a 
deforma, que a derrama (sobre todo das 
mentes, seino por min), que lle invirte os 
valores, que lle altera para peor a perso
nalidade que tiña de seu, que a envilece, 
que a desnaturaliza.... Que a prostitúe 
dalgunha maneira, en fin, se non de car
po de alma. Que deixan de ser quen son, 
nunha palabra. 

O abandono dos eidos natíos, o alon
xamento da propia terra, o deixalo s~u 
polo alleo ("deixo q aldea que coñezo 
por· un mundo que non vin", lamentába
se Rosalía), o trastocamento dos propios 
valores, da propia cultura, da propia 
fala .. ., por out ros alleos nos que se ha 
de bater decote, comportan unha trans
gresión do propio ser, un aqueloutra
mento da persoa, un rebaix~monstruoso 
da súa propiá estima, refreixada coma 
nun espello no despreG;io que se advirte 
sen falta nos demais, na sociedade do 
país malchamado receptor. O emigrante, 
polo ,feito de selo, renuncia por forza a 
uhha parte de si ·e fica eivado, incomple
to, fanado de ali en diante o seu ver:da
deiró ser. A emigración, xa quefogo, v$n· 
sendo unha maldiciór) para o ser hum~
no ... ·· 

MANUEL RIVEIRO LOUREIRO 

Mais velaí que tendo pasado os anos, 
cando esa persoa volta á súa terra, á Te
rra polo que tanto suspirou no seu longo 
estrañamento, atópase -convertido de 
novo nun emigrante. Nun emigrante do 
revés, talmente, con efectos moi seme
llantes ós que antes tiña sufrido alá. Por
que acontece que, tras de vivir moitos 
anos noutro país, chégase a sentir alleo 
na súa propia terra. E nos casos máis 
graves, desa mald.ición xa non se dará 
librado mentres viva, nin acó nin aló. 
Sempre, ·coma quen di, coas raiceiras ó 
vento. Que a tal extr-emo chega a cruz 
do. emigrante. 

E daquela, ó fío do que se leva dito, 
tiña boa razón Celso Emilio Ferreiro can
do botaba na contra da emigración no 
seu libro "Viax,e ao país dos ananos", 
onde se doía con férida acedume_ do 
desleigamento dos nosos paisanos ria 
emigración americana. Neste caso, con
cretamente · venezolana. Lendo tal libro, 
resulta ben dramática esa aosia do poe
ta, clamando a toda voz nas súas quen-

. tes páxinas: "Pechai tódalas portas e xa 
que ninguén sai?". Un ha chamada ver
dadeiramente patética. 

Arredor dos emigrantes, eneal do feito 
mesmo da ~migración, téñense escrito 
moitas páxinas, mais non por iso se es
gotará nunca o tema. Tense talado moito 
e seguirase. a falar. Cousas boas e ruí~.s, 
que de todo hai. Asemade tense tamen 
feito algo, moi pouco, ·relacionado coa 
emigración. Mais velaí que ·nQ que atin
gue ós féitos, o que se leva feito sempre 

. .... 
foi malo, malísimo e incluso horrible. Em
pezando por aqueta pretendid~ 9.sisten
cia ·diocesana, que confbrtaba ós emi
grantes cos seus indispensables Auxilios 
Relixiosos, e rematado por este xeito ac
tual de Ministério da Emigración, un ine
fable invento da Xunta que, baixo o título 
oficial de Relacións coas Comunidades 
do Exterior, ou algo así, tentagañar para 
a galeguidade (unba galeguidade da que 
adoitan carecer ata os seus persoeiros 
máis representativos) ós disque galegos 
de segunda ou terceira xeración, tillos e 
netos dos noutrora emigrantes galegos. 
Tormaña idea e vano empeño, ·inda por 
moito que se aireen os nomes de Fidel 
Castro e de Raúl Alfonsín como exem
plos ilustres e ilustrantes de galegas 
oriundos. Inútil é querer re.scatar a eses 
"galegos de sangue" para a no$a nacio- · 
nalidade, ·da que se sinten alleos e á que 
soamente se acollerían, agarrándose a 
ela coas dúas mans, en caso de necesi
dade vital ou de comenencia económica, 
e por iso segue avante. 

Pois non: Fidel' Castro é cubano, Raúl 
Alfonsín é arxentino, Francisco Caamaño 
é (era, antes de que o matasen) domini
cano... E así. tódolos tillos de galegos, 

... CANDO ESA PERSOA 
_yQLTA Á SUA TERRA,_ 
ATOPASE CONVERTIDO 

DE NOVO NUN 
EMIGRANTE' 

que xa se ·terán máis que sacudido as 
dúas adherencias galegas ·se é que che
garon a herdar algunha, pois que polo 
regular xa adoitan telas ben sacudidas 
do lombo os seus propios pais. A cousa 
é así, e de nada vale o entano autocom-
placente. · · · 

Entre as meirandes barrabasadas que 
se teñen perpetrado coa disculpa da 
emigración, (anque en verdade neste 
caso .non se fai mal a ninguén), destaca 
e luce con escura ·1uz propia un conxunto 
escultórico que se ergue n9n hai moitd 
tempo preto da Pena das Animas, aquí 
na beiramar coruñesa. Por motivos nada 
claros, ou que a min non se me alcan
zan, o tal éonxunto denomínase "Monu
mento al Emigrante" . . Podo xurarlle a 
quen non o teña visto que, agás dalgun
ha alegoría periférica vagamente referida 
ós emigrantes, o único que sobrancea 
mesmo alí no frontispicio do abraiante 
monumento, é o busto en nobre perfil 
laureado de Don Pedro Barrié de la 
Maza. O mesmísimo Conde de Fenosa, 
si señor, enmarcado en dous ramallos de 
loureiro á maneira gloriosa dos césares 
romanos. A pesar de que estou afeito, 

. aínda me dá arrepío cando o vexo. Logo 
de moito matinar no porqué de estar alí 
semellan1e personaxe, cheguei á conclu
sión de que ha ser polo moito que ten 
feito ese home para favorece-la emigra
ción da nosa xente. Despois de todo, 
como ben dixo un poeta anónimo ·e non 
pouco infame: ": .. porque con cada eri.co
ro ¡-con cada expropiación / moitos te-

. ñen collido I o tren :da emigración ... " D 
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M,aria Diaz 
Teixeira 
'A situación-na 
Arxentina é moi mala' 
Maria Diaz Teixeira, emigrada á 
Arxentina, orixinária da Lourenzá -
e residente actual en Vigo, reune 
as contradicións emocionais de 
moitos emigrados retornados, · 
epas particularidades do seu 
caso. 
Canto tempo ·pasou na Arxenti
na? 
Desde os cinco anos, ou sexa 
uns 35. Viviamos en Bos Aires. A 
verdade é que me sinto arxenti
na. Estoume dando canta agora. 
Antes gostábame tanto vir ... pero 
o certo é que botei raices alá. O 
meu pai tivo que irse de aqui por 

· problemas políticos ... foise a ou
. tro continente para non irse a ou
tro mundo. Eu viñen a Gáliza por 

' .primeira vez no 66, a partir do 81 
viñemos todos os anos e agor:a 
vai facer un ano que estamos de
finitivos aquí. 
Cal é a situación alá? 
É má, cada vez pior. Hai unha 
estadística que di que saen 300 
arxentinos diários do país. Se
gundo un chiste que circula por 
alá, o pai pergúntalle a un tillo 
que lle gostaria ser cando fose 
grande e o tillo contesta: extran
xeiro. 

A volta foi para min un gran 
golpé que non me imaxinaba até 
que o padecin, sinala. Sófrese 
moito, porque estás partida en 
dous. E agora non irnos voltar 
alá. Non podemos romper outra 
vez, con tres tillos. Se antes via-' 
xábamos temoralmente para 
aqui, agora viaxaremos para alá. 
Pero aquelo vai cada vez a me
nos e é unha pena, despois de 
pasar tanto traballo. 

Non é para todos os galegas 
igual. En tantos anos ambiéntase 
a xente. Hai · galegas que non 
queren. yir, ainda que poden. 

Eu aqui ainda non estou inte
grada, iso que en Vi_go aos ar-

xentinos quérenhos moito. Aqui 
síntese un ben, non é como alá 
que aos galegas lle dician que vi
ñan matar a fame, ainda que 
quen o dicia ao mellar non tiña 
nada. 
Vostede voltaria igoal se a si
tuación alá fose boa? 
Non, por: min non viriamos. Ainda 
que si polo meu marido que é . 
chileno, pero góstalle moitísimo 
Galiza. Nós tiñamos unha peque
na empresa, . con sete· emprega
dos e empezou a andar mal. Tra
ballábamos para vir a GaÍiza nas 
vacacións. Tiñamos a concesión 
para facer os almorzos nunha . 
empresa grande, multinacional. 
Todos os días nos viña o pan, o 
leite etc. con aumento e a em
'presa decianos que tifiamos que 
reducir custos. A xente alá está 
desesperada, · cunha forte pre
sión política é económica. Moi-

./ 

tas persoas qde tratábamos que
ren ou van vir, alguns mesmo á 
desespérada, sen traballo fixo. O 

Manuel , 

Alvarez 
.~Sempre .. se pensa 
en voltar' 

Manuel Álvarez Fernández, pro
prietário do bar Grenoble na vi
guesa· rua de Torrecedeira, viviu 
20 anos na cidade alpina de 
Fráncia que deu nome ao seu es-
tablecimento. . 

"Eu son de Entrimo e voltei hai 
nove anos, despois de pasar ali 
vinte. Nunca máis volvin. De pr:i
meiras acordábame daquelo, 
pero xa hai moitos anos. 
Podia terse quedado ali se qui
xera? 
Si, ·tiña traballo para quedarme 
ali. Pero o galega sempre pensa, 
tarde ou cedo, . en voltar ao seu 
país, ainda que houbo quen que-
dou alí~ · 

Agora dedicase á hostelería. 
É a única forma de poder ir vivin-

.. do. Hai quen trae o negócio pen
sado E1. hai quen ven ao que saia. 
Ten máis oportunidades un emi
grante? 

Un obreiro que viva dun sueldo 
creo que ten máis campo alá. O 

Cruz de la· 
Fuente . 
.Somo za 
'A situación laboral 
influiu no momento· 
de vir' 
Cruz de la Fuente Somoza, natu
ral do Saviñao, _viviu once anos 
en Barcelona, concretamente en
tre 1975 e 1986. Traballaba na 
empresa de electrónica Grundig. 
Por que regresou? 
Sinxelamente porque queria viver 
na Galiza. Debido a que non teño 
traballo aqui, esa é razón. 
Como estaban alá as cousas? 
O meu caso é distinto. Eu viria 
igoal ainda que non houbera re
gulación de emprego na Grun
dig. A situación influiu. no mo
mento elexido para voltar, pero 
non na decisión en si. Eu son 
solteira, pero en xeral a calquer 
família influelle evidentemente a 
situación do traballo ali. 

"Eu cando viñen, engade, fíxe
no voluntari~mente. Ainda que 
me queda ali familia e sinto a fal-

tar esas persoas, pero non o en
torno en si. Cando vés un mes á 
terra idealizas un pouco. Logo 
cando viñen definitivamente no
tas un efecto de frialdade, a xen
te móvese nos seus círculos que 
as veces ~on moi pechados. 

E;u, sinala, descobrin a Galiza 
en Cataluña, sabia que era gale
ga, pero non sabia o que iso le
vaba consigo. Ali decateime do 
perxuíciq de irte da tua terra. 

A emigración non é igoal para 
todos. Cada persoa pode ter 
unha experiéncia distinta. Hai 
xente que . vai noutras condi
cións, sabendo onde vai. Eu fun 
a Barcelona e vin unha socieda
d.e distinta, pero iso non era. o 
que eu sabia, entón reaccionas 
en contra. É diferente tamén ir 
exercer un traballo cualificado ou 
non, porque a opresión que vas 
sofrir é distinta. O 

A 
r 
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Resumen dun ano de xestión de González Laxe 

Os 'tempos mellares' en diséurso 
- 1 

González Laxe compareceu 
diante dos xornalistas, un 
ano despois da sua toma 
de posesión, para facer un 
memorandum de méritos 
da sua xestión no que nen 
sequer existiu un asomo de 
autocrítica. Mostrounos 
unha Galiza idílica na que 
os problemas habidos foron 
culpa dos elementos. A 
oposición non concorda 
con esta visión. 

Un ano despois da sua toma de 
posesión, González Láxe apre
surouse, pontualmente, a "ren
dir cantas", semellando recopi
lar os distintos anúncios de 
"Tempos Millares" e darlles un 
repaso, confundindo propagan
da con realidades ou, secadra, 
crendo que a misión da Xunta 
era puramente propagandística; 
algo, por outra banda, moi pre
sente na idea de governo que 
tiña o seu antecesor no cargo. 

Todo parece marchar á perfei
ción na Galiza, se ternos que 
creer o dito polo Presidente, po
dendo calificar a sua mensaxe 
como plenamente de direitas ao 
cifrar a sua xestión de cabodano 
na inversión en obras públicas 
como se dun Gonzalo F. de la 
Mora se tratase: seica se inver
tiu máis que nunca en estradas, 
obras hidraúlicas, vivencias, es
calas, meio ambiente, centros 
de saude, instalaccións deporti
vas, bibliotecas, mellara da vi
vencia rural ... logrando romper o 
isolamento da Galiza e "sentar 
as bases dun cámbio social". 

Tamén afirmou que se instru
mentalizaron as accións que 
"frenen definitivamente a perda 
de postas de trabal lo" , plan que, 
de existir, ninguén coñece, sen
da ainda moito máis difícil apre
cialo na práctica. 

Apontouse asimesmo no seu 
haber a "modernización das es
truturas productivas", que ao 
comenzo se chamaba reconver-
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sión, coa posta en marcha da 
Zona da Promoción Económica 
e a criación e o fortalecimento 
das PYMES, asi como a millora 

das relacións con Madrid. 
Non apareceu para nada o re

curso -Oe inconstitücionalidade 
contra o decreto de' uso do ga-

EXAME DE CONCIENCIA 
Cando realizábamos o "exáme de conciéncia", alá ás 10,30 da noi
te na lóbrega capilla do seminário lucense, o "padre espiritual" 
aclaraba, unha vez si e outra tamén, que fósemos sinceiros, que 
podíamos enganarnos a nós mesmos pero que Deus sabia, en ver
dade, cal fora o noso proceder. 

Ainda asi, penso que a maioria, cando ·facia o repaso, só lembra
ba as obras boas. Deixémonos de lérias: polo sí ou polo non do 
perdón de Deus, un ia máis tranquilo a cama, sobretodo tendo 
detrás aos omnipresentes demo e morte, pensando que realmente 
todo o dia o fixera ben. -

Algo parecido foi o que fixo o Presidente Laxe ao realizar o re
conto do seu proceder durante o ano primeiro do seu mandato. 

Repasou as "boas accións": asfaltado de carreteiras, portes 
arranxados, camiños novos, saneamentos, inversións para empre
sas, obras hidráulicas, coléxios, viaxes... "estamos sentando a 
base do cámbio social". Moi ben, Fernando, moi ben; tempos me
llares, díxose ao rematar. Persinouse e marchou. 

Non se acordou do Casan, das inundacións, de Alúmina, de Si
degasa, Astano, Bazán, Asean, do aumento de paro a respeito do 
estado, do recurso contra o galega, da suba -dos précios, dos emi
grantes, da marxinación nas grandes vias de comunicación, de Ba
rreiro ... "Bo", díxose cando llo recordou a voz da cqnciéncia popu
lar, "iso non é culpa miña, xa se sabe que son algo gafe, o povo 
saberá perdoalo para as próximas eleicións". 

Foise a dormir tranquilo. Senda asi, Fraga e Antolín están arreda
dos, amén. "Ademáis, pensou mentras fechaba os_ olios, "teño 
un ha vela posta en Madrid". D 

Todas se dan por aludidos 

Continua o debate sobre a 
participación n?s eleicións europeas 
A proposta do BNG de facer 
unha alianza táctica cara as 
eleicións europeas entre os 
partidos nacionalistas está • 

· a ter eco mesmo entre 
formacións políticas· non 
citadas no chamamento que 
saen ao paso para mostrar 
a sua posición. Mentres -
alguns dos directamente 
aludidos gardan ainda 
siléncio, téndolle remitido o 
BNG unha invitación oficial 
para real izqr· conversas 
sobre a proposta. 

A Del'T}ocráéia Cristié~ afirmou en 

Lugo que "non entrará en nen
gun tipo de mercaduria política 
nen de transfuguisrno, nen cha
queteo, porque somos un parti
do sério e limpo", referíndose á 
iniciativa do alcalde lugués, Vi·
cente Quiroga, de apoiar o ch.a-
mamento do BNG. -

Sorprende este posicionamen
to da DC, como antes de Cen
tristas de Ourense, pois non eran 
formacións citadas para . nada 
polos autores da proposta, nen 
foran consideradas nunca Gamo 
galeguista~. 

Estas declaracións- · parecen · 
evidenciar, ademais de unha dis
culpa para arremeter contra os 
lndependentes de Lugo,· o eco 

que tivo na sociedade. g~lega o 
cbamamento dQ BNG que pode

. ria ser apoiado por diversos co
lectivos sociais direitamente per
xudicados pola entrada na CEE. 

Esta acollida por parte de di
versos grupos ecor¡óm.icos, cul
turais e sindicais, parece que é o 
que está a retrasar a resposta 
'tari'to de CG Gamo do PNG que, 
ainda que teñen as conversas 
moi avanzadas co PNV'e EA para 
concorrer conxuntamente, inten
tan, por outra banda, non contra-. 
riar á sua base poi ítica que veria, 
en boa parte, con bos ollas a 
proposta de unidade. Ademais 
esa converxéncia eleitoral · pode 
ser usada por uns e outros como 

lego no ensino, -nen que Gal iza -
quedará marxinada nos grandes 
plans viários (afirmou que esta
ban intentando conseguir finan
ciación para o gaseoducto), nen 
tampouco como Galiza é perxu
dicada no reparto do Fondo de 
Compensación lnterterritorial , e 
nas distintas axudas comunitá
rias. 

Na "modernización das estru
turas" non se . cita, obviamente, 
nen Astano, nen Bazan, Asean 
e, moito menos Sidegasa. 

O Cason, · Alúmina, e demáis 
efectos derivados, debéronse 
aos "elementos", e as principais 
leis aprobadas foron, segundo 
Laxe~ a da Función Pública e a 
da Reforma da Lei da Xunta. , 

$e isto fose p.ouco, reina paz 
e. concórdia no gabinete e a sai
da do vicepresidente X.L. Ba
rreiro, foi como "se se cambiase 
a un Director Xeral". 

A oposición non concorda 
coa exposición presidencial. Sé
guelle a criticar a falta_ de pro
grama que qirixa lunha política 
tendente a facerlle frente aos 
grandes retos do país. D 

A.E. 

I 

o marchamo nacionalista que to
dos queren acrescentar. 

Até agora Frente Popular Gale
ga ainda non se pronunciou so
bre o ext~emo da coalición, men- . 
tres qüe PSG-EG por un lado 
descalifica a proposta por apoia
la Vicente Quiroga ao tempo que 
o ataca o "presunto galegui_smo 
do PNG e CG", aos que ve como 
seus competidores eleitorais, ca
lificándoos como ~uténticos 
monaguillos do PSOE e copartí:-· 
cipes da política antigalega", 
anunciando, por outra parte, r 
que xa teñen decidida a sua par
ticipación dentro da coaliclón 
"Esquerda dos Pavos". O 

. A.E 

• ·A Xunta financiará as 
obras do Pazo de Congre
sos de A Coruña con 800 mi
llóns de pesetas, segundo acor
'do firmado por González Laxe e 
Francisco Vázquez. Segundo o 
Pr.esidente da Xunta esta aporta
ción encádrase dentro da iniciati
va do governo galega de colabo
rar coas sete principais corpora
cións para a dotación de infraes
trutura e a ·realización de activi
dades culturais, eeonómicas· e 
sociais. O Alcalde de A Coruña 
asegurou . que o proxecto "será 
espect?ci.Jlar". D 

• En Verin partidários do ~ 
alcalde intentaron boicotear a 
protest? contra a corrupción mu:
nicipal expresada cµnha mani
festación convocada pala oposi
ción municipal, convocando 
unha contramanifestación que, 
senón se énfrentou á primeira, foi 
pola preséncia de máis dun cen-
to de Gardas Civís. ' 

PSOE; CG e ADEI convocaron 
unha manifestación o domingo 
dia 2 de Outubro para ·denunciar 
as' "ilegalidacles e a corrupción" 
do alcalde (Centrista§ de Ouren
se), pero cando chegaron ao lu
gar da concentración xa estaba 
tomado por .rnáis de douscentos 
viciños-con pancartas insultantes 
contra os líderes opositores Car
men Lovelle e Agustin Vega, 
mentras alababa ao alcalde Cid. 
Harguindey.' O 

• O viciño de Pontevedra 
acuse.do de chamar chori
zo ao alcalde foi absolto pala 
Audiéncia Provincial ao desesti
mar o recurso interposto por Ri
vas Fontán. Nos fundamentos 
xurídicos da senténcia indicase 
que se ben parece probado que 
o acusado ·proferiu a evidente 
palabra pexorativa referida ao al
calde denunciante, non obstánte 
ao faltar a gravación íntegra do 

·_programa radiofónico é. imposí
bel xuzgar o· senso en que foi . 
empregada, dadas as múltiples 
variacións que· o senso pode ter 
dentro do contexto. D 

I 

• Máis de ciouscentos vi
ciños de Moaña impediron 
o luns dia 3 o acceso de funcio
nários a casa do concello ·dentro 
das accións reivindi'Cativas por 
unha ampliación das obras que 
se viñan executando na estraaa 
de Marina O Con. · 

Os viciños xustifican estas 
protestas, que incluen tamén 
cortes de tráfico, porque o plan 
non contempla traballos que 
consideran imnprescindíbeis, 
ademais de estimar que algun
has das obras realizadas non se 
axustan ás realidades sociais da 
zona. 

Para lograr que esta· estrada 
fos~ arranxada xa tiveron que le- -
var a termo semellantes · protes
tas, entre elas a paralización do 
concello. o 
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HEEREMA 

O ·primeiro en da~a a 9o_ñecer foi o govemo_ civiL de Pon~evedra 

A notícia do supostoartefacto non se difundiu~ en Bélxica 
até dous -dias despois 1 . 

O luns, 3 de- Outubr'o, ás 8 
da mañán descubrían- un 
artefacto .incendiário na 
oficina que a empresa 
navieira ten en Essen 
(Bélxica}, segundo 
informacións da própria 
empresa. Esta notícia era 
difundida aquela mesma 
mañán ·palo Governo Civil 
de Pontevedra, mentras que 
aparecia por primeira vez 
en Bélxica á 1 da Mañán do 
mércores dia 5, nas 
emisións de Rádio Bélxica. 
A colocación do suposto 

· artefacto, pois non está moi 
clara a sua · existéncia nen 
composición, é tom;:ido·pola 
empresa como pretexto 
para non entablar as 
negociacións prometidas 
cos traballadores, dándose 
a publicidade na Galiia 
dous días despois das - .· 
duras cargas policiais· 
producidas en Pontevedra 
cont~a os obreiros. 

especiais contra os folguistas". 

Com~nicado da empresa 
A empresa Heerema Marine 
Contractors enviaba ·ás 12 horas 
do mércores dia 5 un comunica
do, en exclusiva, á Axencia EFE 
en Bruxelas, que até entón tam
pouco tivera coñecimento do in
cidente, dándolle canta do arte
facto ·descuberto o luns, dia 3. 

A NOSA TERRA tíñase posto 
minutos antes en contacto coa 
oficina · de Heerema en Essen, 
conseguindo que tamén lle re
mesasen o comunicado realiza
do para EFE. 

pequena, polo que nengun mé
dio se fixo eco da notícia, ao 
tempo que nos indica que nas 
oficinas, situadas nun semisóta
no só traballan unha dúcia de 
persoas. 

A ignoráncia que do suceso ti
ñan 'en Bélxica contrasta co 
pronto coñecimento que tivo da 
notícia o Governo Civil de Ponte
vedra, facilitándolla aos médios 
de comunicación xa ao meiodia 
do luns 3 de Outubro, ainda que 
a maioria dos médios non a re
collesen por considerala pouco 
fiábel. 

T amén f oi o Rróprio Governo 
Civil quen deu conta da reivindi
cación por parte dun grupo, que · 
naquela altura non especificou. 

Xaime Aboy, Secretário Xeral 
do SGTM-INTG considera que 
hai un montaxe disposto a desa
creditar aos traballadores de 
Heerema. 

Hai que resaltar que este 
anúncio de artefacto en Bélxica, 
e a sorprendente publicidade 
dada polo goberno civil, produ
cíase, precisamente, dous días 
despois da brutal carga da poli
cia contra os obreiros de Heere
ma que reclamaban negociar. 

A notícia da colocación dun arte
facto explosivo nas ofrcirtas de 
Heerema, compañia ·que d~spe
diu a 800 traballadores galegas, 
na localidade flamenca de Es
sen, non apareceu nos xornais
de Bélxica até o mercores dia 5, 
segundo información facilitada A 
NOSA TERRA por Mere Schoe
tens, xornalista do "De Antwrpse 
Margen" de Amberes, dándoa· 

Ocupación- dun barco holandés en Vilagarcia polos despedidos de Hee_rema 

Nesta información oficial da 
empresa indícase que o "artefac
to foi descuberto ás 8 da mañán 
do luns dia 3, estando situado no 
último piso das nasa oficinas". 
Afírm?se . que interviu a policía, 
encargándose da sua desactiva
ción o Servicio de Desactivación 
de Explosivos do Exército de Te
rra, durando o operativo desde 
"as oito da mañán ás duas da 
tarde, senda evacuada a totali
dade do persoal das nasas ofici
nas, asi como diversas casas e 
edifícios da vecindade, estabele
céndose un cordón policial de 
seguridade na área" . 

O incidente de Essen foi apro
veitado por Heerema para sus
pender as negociacións previs
tas anteriormente para o sábado 
10 de Outubro, "até novó aviso 
en vista de que a atmósfera non 
é a máis adecuada", por máis 
que tales negociacións non exis
tisen desde o desaloxo dos tra-

por primeira vez Rádio Bélxica á 
1 da mañán dese mesmo dia. 

Horas antes a -colocación .do · 
suposto artefacto exp.losivo fóréi 
reivindicado á axéncia holandesa 
"Ledel''., ·por un grupo até agora 
descoñecido ·e denominado 
"Non Pasarán", cuxa tendéncia é 
ignorada, polo momento, tanto 

na Bélxica como na Holanda. 
Nesta reivindicación, que sor

prende se fixera en· Holanda, afír
mase que a "multir:iacional Hee
rema actuou no máis noxento 
estilo capitalista contra os traba
lladores españois e a policia ho- . 
landesa colaborou activamente 
coa patronal lanzando unidades 

Afirman tamén no citado co
municado que, segundo fontes 
oficiais, o artefacto cónsistia 
nunha bomba incendiária. 

T.RIBUNA. 
, 

Segundo Marc Schoetens ríon 
se tivo tampouco notícia desas 
medidas de seguridade, algo 
bastante difícil ao ser Essen 
unha localidade relativamente 

balladores dos barcos. O -
A.E. 

POR -QUE .UNHA PROP()STA UNITARIA AO PARLAMENTO 

A proposta pública feita polo B.N.G. para 
formar unha candidatura unitárta galega 
ao Parlamento Europe.u (composta por 
representantes dos sectores sociais 
agredidos pota políti.ca comunitária e 
apoiada por todas as forzas galegas), lo
nxe de pretender ·ser unha proposta 
efectista cara a galería, ·ou unha saída 
demagóxica de quen non ten nada· que 
facer perante uns com ícios deste estilo, 
ven motivada .por unha razón .máls pro
funda e corr-espóndese coa prática polí
tica, global e sectorial, desenvolvida pola 
Frente desde a sua 111 Asamblea Nacio-

. nal. 
Foi nesta Asamblea, celebrada no Car

balliño, onde, unha vez determinada a 
magnitude das consecuéncias sócio
económicas da entrada na CEE, acor
dou-se articular respostas que, tanto no 
ámbito programático como no da mobili
zación social, impedisen a desaparición 
!'de facto" da Galiza .como nación; e ao 
mesmo tempo, unir arredor destas res
postas o m~ior número posível de secto
res sociais que frearan, ou cando menos 
amortigüasen, este proceso destrutivo . . 

Como continuación do anterior, o BNG . 
comprometía-se na medida da sua ca-

. pacidade, a incidir con propostas con
cretas sobre outras_forzas poi íticas gale
gas, que inducisen ·a estas a se definir, 
tratando de que, nesa definición pontual, 
óu se achegaban a unha actuación con= 
xunta, no sentido antes descrito de opo
sición aos monopóios, ou ben desco
brian-se, diante da base social que as 
sustenta, o ?mbíüo e oportunista das 
suas proclamas nacionalistas; · estando 
nós dispostos a, neste proceso, sermos 
o suficientemente abertos como para 
que as posíbeis contradicións destas 

EUROPEU? . 
LOIS P. CASTAILLO 

. forzas non fechasen, a priori, o camiñÓ á lares (pedra· angular donoso proxecto de 
acción comun pala defensa ·dos intere- Frente Nacionalista) a proposta ten cala-
ses do pavo galega. do un pouco máis debido a que esas 

Esta liña de actuación comezou-se a clases e sectores sociais (traballadores, 
implementar nas pasadas eleicións ao P. · labregos, pequenos e medianos empre-

. Europeu. Volvemos á carga cando amo- sários, -comerciantes, mariñeiros ... ), gol-
ción de censura contra F. Albor, ofertan- peados unha e outra vez polos monop9-
do un. Programa de Mínimos (a "Leí de líos, coa complicidade de partidos e sin-

. Bases de ·Medidas Urxentes para o De- dicatos estatais, comezan· a perceber 
· senvolvimento de Galiza") alternativo ao - que os seus intereses somente poden 
valeiro programático da coalición tripartí- ser defendidos desde posicións políticas 
ta. Este programa inspirou, toda ·vez que que partan da problemátia específica da 
o Parlamento Galega nen o tomou en Galiza. 
consideración, unha proposta de mobili
zación nacional que o BNG fixo pública 
en réxime de autoéonvocatória, a todas 

. as forzas polítiéas interesadas. . 
Hoxe,. outravolta,. o BNG fai ·un chama

mento ás forzas sociais e políticas para 
- 'que, .. sobre bases mínimas, · fagamos 

unh? ·candidatura galega que represente 
en Estrasburgo a resisténcia galega aos 

. plans qu_e a CEE ten para Galiza. 
Con estes _ antecedentes descritos, 

que non e~9otan ·_as actuacións. do BNG 
no sentido marcado na sua Asamblea 
Nacional, ningué~ pode pór eñ gúbida a 
seriedade da proposta unitária. E por iso 
que se fan eco da mesma un amplo aba
no de 'posición políticas, máis estense 
incluso do que nós (mais modestos) es-
perábamos. · 

Pero vencida a (grata) surpreSa' inicial, 
non podemos mais que. concluir que o 
-eco da proposta é proba prática de que 
esta idea está boiando socialmente~ Por· 
acción -positiva ou neg~tiva:-. ou omi
sión, todo o mundo se veu forzado a po
sicionar-se verbo da proposta · plantexa
da poi.o. BNG. Por qué? · pois porque -
hoxe, na base soci~I galega, no congio- · 
merado que denominamos clases popu-

-SECTORES SOCIAIS, 
GOLPEADOS POLA CE~ 

COMENZAN A PERCIBIR A 
PROBLEMÁTICA 

-=-ES-=-""P--=E-=-CÍFICA DA GALIZA 

_ O proceso de resisténcia destes sec
tores a ocupar o espácio asignado polos 
monopólios na estrutura económica oci
dental {CEE), está provocando un medre 
acelerado da conciéncia de sermos povo 
diferenciado, con problemas e solucións 
próprias. . . . 

Que sectores hai pouco tempo refrac
tários a un discurso xa non nacionalista 
senón "galeguista", hoxe sexan receRti-

.. vos a el, fai que as suas represéntacións 
polít!cas actu.ais actuen en consecµéncia 
e non podan ignorar unha resposta uni
tária do estilo da formuladél polo BNG, 
porque sen lugar a dúbidas, esta re.calle 
o desexo de cada vez máis amplos sec-· 
tores do naso povo. · 

A imadurez, os pré-conceitos, o secta
rismo ou a falta de vontade real para de
fender os intereses da Galiza perante os 

monopólios, son as causas de que, hoxe 
por hoxe, as forzas políticas autodeno
minadas galegas se amasen timoratas 
ou evasivas verbo da proposta. Porén, 
ainda debemos agardar con esperanza 
que os sectores sociais a quen foi dirixi
da a oferta, teñan máis madurez na refle
xión e den o paso que as forzas poi íticas 
que din representalos son' remisas a dar. 

E para finalizar, clarificar moi esque
maticamente o "inexplicábel" e "absur
do" para unha forza como o BNG, talar 
de "acordes coa direita": 

O nacionalismo nunca situou a dialéc
tica política en termos esquerda/direita 
por considerar estes confusos, se non se 
corresponden con axentes ben definidos 
na estrutura de clases do país. 

Na medida en que a nasa opresión n~
cional é de carácter colonial,<;> conxunto 
de clases sociais galegas oprimidas polo 
capital monopolista, están enfrentadas, 
en primeiro ·tugar (e por cima das suas 
corítradicións internas), con este, tendo 
ese enfrentamento expresión ideolóxica 
na contradición nacionalismo/españolis
mo e poi ítica na contradición Partidos 
galegas/partidos estatais. Contradicións 
que o nacionalismo popular (que por 
algo se chama popular e non de esquer
das) priorizou desde a sua xénese. Ac
tuar politicaménte na Gatita en base a 
unha suposta contradición esquerda/di- · 
reita só ten sentido se esa dualidade ten 
equivalencia real coa referida Nacionalis
mo/Españolismo, senón estaría-se con
fundindo e dividindo ás clases populares 
galegas interesadas obxectivamente no 

_ proceso libertador, e facendo-He un bo.n 
servizo aos monopólios. ' · O 

LOIS PEAEZ CA8TAILLO é membro do Consello Na-
. cional óo B.N.G. 

,. 
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A UN ANO DA .INSTALACIÓN DOS SUBTERRÁNEOS 

Francisco Vázquez abrigado a tomar medidas impopulares 
para regular a circulación , 

Escasa ocupaciórl e caos de tránsitó 
certifican o fracaso 
dos aparcamentos Subterráneos 
Os aparcamentos 
subterráneos construídos 
de forma masiva e case 
simultánea en-tres capitais 
galegas, A Coruña, Lugo e 
Pontevedra, están a 
producir uns maos . 
resultados polo seu escaso 
nível de ocupación, non 
contribuindo tampouco a 
aliviar o tránsito urbano. Na 
Coruña por exemplo o 

número de prazas vendidas 
rion alcanza a metade das 
previstas. O alcalde da 
cidade, FrancisGo Vázquez, 
no seu dia intransixente 
defensor dos aparcamentos 
subterráneos, viuse 

·abrigado, a pouco máis dun 
ano das primeiras 
inauguracións, a tomar 
drásticas medidas sobre o 
estacionamento en 

superfície: reforzamento 
dos servícios públicos, 
utilización de gruas e ·. . 
estabelecimento da ORA. _ 
Ao tempo, foi par~lisado o _ 
plan de posta en marcha. 
dun segundo paquete de 
oito aparcamentos e un dos . 
previstos na primeira etapa 
-o dos Mallos- non 
chegou sequer a construirse · -
por ser irrendábel. 

A falta de rentabilidade deixará aos coruñeses sen un dos soños de Bofill: o aparcadeiro soterrán (ventilado por 
obeliscos neoclásicos) de A Mariña. 

Os responsábeis da construción 
dos aparcamentos subterráneos 
na Coruña esperaban ter vendi
das, xa para o momento da inau
guración, o 50 por cento das 
prazas reservadas pára este fin 
-as restantes utilizarianse en ré
xime de aluguer. O resultado real 
non chegou ao 20 por cento e as 
queixas a causa dos précios e 
outras razóns non se fixeron 
agardar, mesmo nos meios de 
comunicación locais, noutrora 
claramente alineados en favor 
destas construcións. Algo máis 
de un ano despois só está cu
berto ese 50 por cento de ven
das previsto para a abertura. Vi
ciños, como os da rua de San 
Andrés, chegaron a denunciar 
publicamente as presións para a 
compra de prazas. 

Pésie á eufória inicial de co
merciantes e líderes políticos lo
cais de todas as cidades afecta
das polas construccións, o trán
sito, a algo máis dun ano da pos
ta en marcha, non tomou vias de 
solución, encontrándose nunha 

situación moi semellante á ante
rior. Se ben, algunhas prazas 
quedaron hoxe despexadas de 
automóveis, neses casos son 
grandes os atascos que se adoi
tan a producir nos acesos. 

Deficiente 
ocupación en Lugo 
En Lugo, só o estacionamento 
ubicado na Praza de Santo Do-

' mingo alcanza, segundo un en
carregado consultado por A 
NOSA TERRA, un n ível de ocu
pación "óptimo", calificando de 
"regular" o da Praza do Ferrol e 
de "deficiente" o da Praza da 
Constitución. 

O aluguer por 24 horas custa 
850 pesetas, 12 horas 840 e 
unha hora 70 pesetas. Un impli
cado resumia, desde o seu pon
to de vista, o estado de ánimo 
actual: "agora todo o mundo é a 
criticar, coma se isto fose o sa
·rampelo, pero os emigrantes, a 
xente que ven ·de fóra din: por fin 
Lugo ten algo moderno" 

APARCAMENTOS: 

En Pontevedra só 
se enche cando hai 
corrida . de fouros. 
As 367 prazas do aparcamento 
subterráneo aberto en Ponteve
dra só chegan a cobrirse cando 
hai corrida de touros, podendo 
calificarse de notábel a afluéncia 
os días de mercado. As demais 
xornadas unha gran parte das 
prazas encóntranse desocupa
das. Como resumo, pode afir
marse que ainqa en boa tempo
rada a ocupación non chega ao 
50 por cento. Mentres tanto as 
autoridades municipais poñen 
cada dia máis trabas ao aparca
mento en superficie, unha gran 
parte dos cales foron eliminados 
para construir as prazas subte
rráneas. 

En todas as cioades o medo a 
aceder aos subterráneos parece 
ter influido negativamente nos 
índices. de ocupación, especial
mente para o caso das segundas 
plantas. O 

ESPECULACIOÑ GU SERVICIO PÚBLICO -M.V. 

O devastamento arqueolóxico ·realizado en Lugo 
(ver ANT número 290) e A Coruña para a constru
ción dos at¡Jarcamentos, os fortes investimentos, a 
eliminación de prazas de superficie e as presións 
sobre os cidadáns para facer uso dun sérvício que 
reportase bons beneficios para a concesionária, fo
ron custos denunciados no séu dia e esquecidos 

·por moitos dentro dunha eufória que non tardou en 
demostrarse falsa. · · 

Os aparcamentos son caros, úsanse pouco, as 
previsións de venda non se cobriron é o tránsito na 
superficie segue igual. ds políticos, outrora pletóri
cos, recuan nos seus plans e vense na abriga de 
recorrer a outras medidas quizá máis impopurares. 

Esas medidas de regulación do tránsito, para as 
·que pro babel mente se teria que facer uso de con
tribucións especiais, non darian lugar a festas de 
inauguración e, nomeadamente, a diñeiro rápido 

como o que se agardaba da venda imediata de pra
zas de aparcamento_. 

Se a rentabilidade non é manifesta, as concesio
nárias poden optar pola retirada de contado e o.s . 
c1,.1stos pagaos, máis unha vez, o concello, _quer d1-
cer, todos. 

Non está de máis lembrar o xa dito no seu día 
por ANT (ver número 291) no sentido de que ·a febre 
dos subterráneos na Coruña, LCJgo e Pontevedra, 
obras todas elas encarregadas a Dragados e Cons
trucións, tiña un bon motivo nos créditos eleitorais 
pendentes de AP e PSOE, partidos ·governantes 
nestes concellos, co Banco Central, proprietário da 

· mencionada empresa const~utora. -

No fondo de todo late a política .de entender o 
lugar de aparcamento como unha fonte de especu-, 
!ación e non como un servicio público. O 
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Acabouse o _tempó de inaugurar obras privadas. Chegarr as,,m.edidas 
impopulares: ORA e grua. . 

-APARCAR NA CORUNA 
- -

SAE CARO 
PLÁCIDO LIZANCOS 

Os eruditos locais do século XXI van topar moito material de 
traballos nos aparcamentos coruñeses . 

Velaí o da rua de Juana d~ Vega-Praza de Pontevedra. Esta 
será recordada sen dúbida como unha das 9bras máis irregula
res da história: non estando permitida polo Plan de Ordenación 
UrbaAa non pudo acadar o visado favorábel do Coléxio de Arqui
tectos, imprescindibel para obter a licéncia da obra. 

Na sua construc·lón apareceron restos históricos· que foron de
rrubados sen, como é preceptivo, seren catalogados. 

Asimesmo para cimentar a obra fincáronse pilotes debaixo dos 
edificios colindantes sen o consentimento dos seus proprietários 
e finalmente o autor do pr-0xecto -Vázquez Liñeiro- carece de 
titulación académica que o habili.te legalmente para a-realización 
dos citados labores. 

lndependentemente dest~s pormenores a concesión do apar
camento fíxose irregularmente. 

Ante este cúmulo de feitos os problemas xurdidos noutros 
.aparcamentos -ruina pa~cial do Pazo de Xustiza que implicou o 
peche de parte das suas d~pendéncias e o seu .traslado a uns 
baixos comerciais cedidos por unha compañia eléctrica por mor 
da construcién do aparcamento da praza da Gallza, ademais de 
múltiples problemas construtivos en todos eles (o da Praza de 
San Cristobo, contíguo á ·Estación de FF.CC .. -obra tamén do 
ocupadísimo Liñeiro- chegou a estar pechad por m_ocdas repa
racións durante fi meses)- astes problemas dicíamos, so.n ní- · 
mios. 

EN BUSCA DO USO PERDIDO 

ó elevado custo das prazas de aparcamente,· en cesión durante 
49 anos (ver cadro adxunto) ou mesmo tamén do seu aluguer 
temporal (85 ptas. á hora ou 6.500 o abono mensu_al só nocturno) 
aparecen como primeira causa du'nha paradóxica situación que 
mantén conxestionadas as vias circundantes aos aparcamentos 
mentres os seus interiores permanecen médio valeiros. 
- Oficialmente as cifras deste fracaso non son públicas, mais a 
aparición recentemente nun diário local de grande tirada, ante
riormente defénsor a uJtranza da construción dos aparcadeiros 
soterráns, dun trabal!o c:mde se reflexaba esta situación xunto 
coa paralisación do plan ·de aparcamentos non faR- máis que . 
confirmar a evidéncia dunha situación que. moitos xa prevéra-
mos. . 

Nestes momentos o Governo municipal coruñés, . agobiado 
pola irresolubilidade do problema do tránsito rodado vese abo
cado a acometer, seguindo exemplos próximos, medidas anti.:. 
populares ainda que probadamente eficaces, para regular o 
aparcamento no centro das cidades. 

Restricións intensas ao aparcamento en superfície, potencia
ción dos transportes públicos (instalación de carris-bus), e incre
mento dos meios · disuásorios (cinco gruas permanentemente 
"peiteando" a·cidade en busca de infractores) e estabelecimento 
da Ordenanza . de Regulación dO Aparcamento (ORA) parecen 
pór fin, nun prazo próximo, á política fácil, inútil e populist~ d~ 
construción intensa de aparcamentos privados no subsolo publi
co da cidade. O 

APARCADEIROS CORUÑESES <1° .PLAN) . ·1955 

Empra.::amento Capacidad e En aluguer En cesión Précio 
Mª Pita<4> 290 126 164 964.00 pts. 
A Palloza 432 210 222 1.127 .000 pts. 
San Cristobo 288 0<2) -2s8 737 .000 pts. 
Os Mallds(1l 260 o 260 737 .000 pts. 

· Agra do Orzán 414<3> o 414 737 .000 PtS. 
Plaza da Galiza 276 141 135 1. 077 .ooo pts. 
Mestre Mateo 235 0<21 235 935.000 
Plaza de 
Pontevedra 925 633 292 1.272.000 

FONTE: Informe "Estado de la ciudad" (Amigos de La Coruña, 
Xaneiro 1987) 

(1) Non construído. · 
(2) Posteriormente estabelécense un certo número de prazas en réxime 

de alug'ueiro. 
· (3) Os níveis de ocupación de&te aparcadeiro, totalm~nte privado (ca
rece de sinalización exterior que o identifique), son infenores ao 25% . . · 

(4) Este aparcadeiro, o máis usado despois ~o. d~ Praza de Pontey~
dra, tan só colocou o cartel de COMPLETO comc1dmdo coa celebrac1on 
na praza de actQs multitudinários. · . 
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História dun paralE?lismo 

A botelliña do neno qu~ nunca soñou ser olímpico 
Collendo comó nexo a 
botelliña utilizada por Ben 
Johnson antes das 
carreiras de Seul, e a que 
levaba consigo un correc;ior 
galega, o autor deste artigo 

· fai un certo paralelismo 
entre os dous deportistas 
aproveitando para dar unha 
visión do deporte galego 
ao tempo que entra no 
problema do. "doping" e 
nas suas raíces. 

Antes de cada carreira, cando 
comezaba a dar "unhas voltas 
por al i", como facian os demáis 
(logo saberia, pero tarde, que 
era quentar), collia unha botelli
ña da bolsa de plástico donde 
levaba a camiseta verde d~ xim
násia, que de encollida lle aper
taba as cóxegas, o pantalón de 
porteiro de fútbol, os botíns de 
lona, e bebia dela, én pequenos 
tragos que lle facian pór cara de 

· arrepio. 
Aquel líquido branca, augar

dente con zucre, sentáballe ben. 
Nunca pensara que podía estar
se estimulando oú dopando. Por 
non saber nen sequer sabia o 
que ~ra .iso. A xufupia, como el 
lle chamaba, quitaba.lle a !areca 
que o atacaba, irremisibelmente, 
a aquelas horas do · meio-dta. 
Non era para menos pois o leite
colacao con miolo de pan, únfco 

· alimento tomado no que ia de 
dia, xá tora inxerido habia cinco 
ou seis horas. Desde aquelas fa
ria 5 quilómetros en bicicleta, Ben Johnson no aeroporto .de Seul 
esperaría o autobus que teria · 
que levalos a máis de 60 kilóme- clubes postos eh letras grandes 
tras por estradas retortas como nas costas, zapatillas .noviñas 
un loro e, despois, outras duas que deixaban ver os claviños ... 
horas facendo tempo para que e o altavoz gomitando o de "cin
chegase a hora da sua carreira, co quilómetros e medio" ... case 

· a dos xuvenís. colleu complexo; abaneábanlle 
Un bo dia levárono aos cam-- · as pernas e a ponto estivo de 

pionatos da Galiza e cando es- _dicer que lle doia o estómago e 
coitou talar de que o percorrido non sair. Foi, precisamente, o · 
era de 5 quilometros e médio que fixo o Dimas, un dos seus 
case· desmaia. El nunca treinara, compañeiros de equipa. 
nen sabia cantas pulsacións Pensouno mE?llor e voltou pe- . 
tiña, nen noción sobre as distán- garlle outro grolo á botelliña. 
cias da carreira. A única rnedi- Seria a "brebaxe celta" ou as 
da- referente era a da casa ao c;:ondicións inatas: quedou de -
instituto e do . instituto a casa, terceiro, e iso porque non lle 
camiño que el facia todos os deu tempo a pasar aGs dous 
dias en_ bicicleta e que, segundo que ian diante por ir gardando 
dician, tamén era·n 5 quilóme- as forzas, _par~ o final; o anúncio 
tras; ou o longo dun campo de dos 5 quilómetros e médio pe
fútbol. saron máis na sua mente que 

Estaba ali rodeado de chán-_ nas suas pernas. 
dais relucintes con nomes de _ Alá se foi logo coa sua botelli-

LUGO 

ña aos -campionatos mundiais 
escolares onde quedarían, os de 
Lugo, campió"ns por equipas: 
Ali, mira por-onde, sentiuse máis 
a gosto no médio daqueles ra
paces do terceiro mundo. Habia 
outros coma el que corrian case 
descalzos. 

Como prémio ao resultado a 
Federación regaloulles · unhas 
zapatillas de craviños. Nunca 
correría con elas. Tenas colga
das na sua habitación e mira 
para elas, de cando en vez, con 
olios remelados e uh suspiro 
que puxa . por sair do p~ito de 
atleta cuberto xa de grasa: "se 
viñerades antes,- condenadas"!. 
Cando acabou o bacherelato re
mataron as suas posibilidades 
de competir pois viuse na obriga 
de emigrar a Madrid. · 

Nunca .soñou, sequer, en ser 

olímpico. Só sentia unha espé
cie de nostálxia cando Cerrada 
batia os records de España. Re
cordaba aqueta carreira de Va
lladolid n_a que o pasou na mes
ma meta ... "mira ti onde podia 
estar eu," matinaba. 

Unha botella en Seul 
An9s despois, o sábado 24 de 
Setembro, un mozo sacaba en 
Seul, unha botelliña da sua bol
sa e realizaba a mesma opera
ción que o noso rapaz: tomaba 
uns tragos. 

Aquel mozo nacera nunha al
dea de Jamaica, Falmoth, e, de 
peqlieno nunca pensara, tam
pouco, en ser. olímpico. A sua 
obsesión era sair da miséria. 

Emigrou, de moi novo, ao Ca
nadá e, desde un primeiro mo
mento, demostroL,J ter unha pon-

-O SAN FROILAN DE TODOS 
No momen~o - que oll~des esta 
crónica lugües~ o' San Froilán es
tará case no remate. Pero se 
queredes vir estadas a te,mpo: 
queda ainda o venres, adicado 
a.o médio rural; o sábado, con 
concertos ás seis da tarde das · 
bandas de música da província. 
e Festival dos Contentos, para 
abrir boca e "Os Resentidos" .... 

Este ano saiunos un San Froi
lán moi deportivo. Gran carreira 
ciclista, outro rallie máis pontuá-

. bel para o campionato estatal, 
chave, atletismo nunhas pistas 
r.emozadás nas que os atletas xa 
·poderán .entrar nas_ casetas sen 
mellarse, e toda unha chea máis 
de xogos. Sen esquecer o balon
cesto, o balonmán ou o fútbol ou 
·os bolo!), motocilismo, que para 
eso ternos· un case campeón, o 

Mella, e outros espectáculos · 
para ver e tamén participar. / -

No aspecto cultural destaca a 
preséncia do Centro Dramático 
Galego coa obra "O ·Mozo que 
Chegou de Loríxe". 

Un pouco, como na obra tea
tral, o San Froilán é un lugar de 
encontro para mozas é mozos, 
vellas _e vellos, que se volven x6-
venes; xente vida -de moitas par
tes, os · barraquistas polos negó
cios, as autoridades por quedar 
ben e o povo por se divertir, to
dos agardando que non chova 
ou veña un furacán como o de· 
hai anos que bote a perder a fes
_ta. -

Até o ~alcalde citou aos escrito
res da provincia para unha xun- . 
tanza, .seguida de xantar, de poi.; 
bo, naturalmente. Será a terceira 

vez que os escritóres lugueses 
falen ·de ti a ti co alcalde, pois a · 
pulpada non deixa de ser unha 
escusa. O caso é· que o que se 
fale se cumpla. Hai queixas de 
que os acordos sobre propostas 
feítas non se levan a práctica; 
nen as referidas á cultura galega 
en xeral nen a -Lugo en particular. 
A ver se cos sobrantes das fes
tas o alcalqe se anima a· facer, 
entre ou.trqs cousas, o prométido 
monumento a Pimentel. 

Decia que _O San Froilán é 
unha festa de todos e para to
dos, ainda que hai xornadas que, 

_ como din os vocalistas das or
questras, van adicadas. O pasa
do luns foi o día dos nenos. An
daron remedando . a9s grandes, 
facendo de _gardas de tráfico,. 
sen pistola, nen porras, ren mul-

tas. Vintecinco' deles sentáronse 
nos escanos do concello para di
cer que querían millorar na ciu
dade. Até elexiron a unha estu
dante de 13 anos, Isabel Valín, 
alcaldesa. Claro que isto era tea
tro de un dia. Como dixo Fernan
do Onega, xornalista en ·Madrid 
.e chairego de oacéncia, no pre-· 
gón das festas, quen térá que 
afrontar a poeira levantada polo 
vertedeiro do . lixo en Teixeiro 
será Vicente Quiroga. 

Pero, ,ainda asi, recordando 
aquela canción vella de Serrat, 
de momento Lugo está én fes
tas, tempo habera de que cada 
quen sexa quen é, e volte o de 
todos -.os ·días. De momento, se 
o tempo e ·San Froilán axudan,, 
haberá que ver o que sae deses 
30 millóns conseguidos na su
basta das barracas de-toda cas-

ta ·de velocidade innata, sobre 
todo para escapar das tarasca
das dos compañeiros de colé
xio: era enclenque, emigrante e 
negro. 

Abríndose camiño por pernas 
ia coméndolle segundos ao cro
nómetro ao tempo que criaba 
músculos. Pero seguia sen ser 
aceitado até que no 1 987, alá en 
Roma, aquela explosión de 
músculos negros, conseguiu pa
rar os díxitos en 9,83 segundos. 
Asombroso! Record! Derrota de 
Lewis. Xa era un heroi. Un sím
bolo antimperialista ao humillar 
ao bufón americano que, frente 
á timidez de Johnson e o seu ta
texar, próprios daquel que saiu 
da nada e ? escape, amosa toda 
a fachenda da ideoloxia patrio
teiril ianquie. 

Aquilo semellaba unha trasta
da de rapaz aldeán que non 
sabe as regras de xogo das re
quintadas avenidas cidadáns. 
Pronto entronizarian, outravolta, 
ao "Rei Lewis". Jonhson perma
necía agazapado como cando 
chegou da emigración. E, así, 
zas ... , como un lóstrego, en 9,79 
segundos tan só, derrotou a 
arrogáncia estadounidense de 
forma máis dura e rápida que na 
"Guerra de Corea", faqendo que 
as máis de 1 O mil bandeiras que 
ian ser ctesplegadas perdesen 
as suas barras como mapoulas 
que negre~m e as estrelas que
dasen eclipsadas polo astro Ben 
Johnson. Seria a- botelliña da 
brebaxe xamaicana? 

Seguramente que non. Pero 
habia grandes intereses en de
mostrar que existía algo raro na
queles músculos explosivos: 
apareceu o Stanozolol. Come
zaba a guerra entre as multina
cionais e o negrito Johnson vía
se atrapado entre os 1.250 mi
llóns que ia gañar nos próximos 
tres anos. 

O canadiense voltou ser xa
maicano e todo o mundo tratou 
de espiar nel os males dun sis
tema de alta competición no 
que o home, cuns farmácos ou 
con outros, é sometido ao límite 
da sua capacidade. 

Ben Johnson foi sacrificado 
en Seu~ para salvar o olimpismo. 
Seguramente se acordou da
queles tempos nos que nene se
quer soñaba en ser olímpico , 
senón en sair da miséria, ou de 
cando todos se rexouvaban del 
poresmi~ado . O 

PUCHEIRO 

te. 
Esa riada de xénte, baixo a luz 

polícroma das bombillas ten 
máis color que en parte ningun
ha, porque, ali están todos, sen 
exclusión. E certo que as árbon~s 
quedan cernadas~ que os estu
dantes perden atención nas cla
ses, rnoitas 'veces até se gasta 
máis da conta, que as barracas 
están metidas no centró ... pero o 
San -Froilán é tan noso como as 
murallas. Onde, senón, como 
nos recordaba Xuiio Méndez, 
concelleiro .c:le festas, se dá ese 
número especial das grandes· 
cantidades de miles de kilos de 
polbo que se ' consumen até o re
mate de Outubro. 

Eu proporia que ao pe de San 
Froilán, rente do lobo, se espeta
sen unhos rabos de polbo. D 

··F. ARRIZADO/LUGO 
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ALÚMINA-ALUMÍNIO 

ConflnTia as-teses sostidas 
por A NOSA TERRA 

O Co.mité demostra 
qu~ Alumínio Español 
se beneficiou ·coa 
parada de Decembro 
O pasado dia 5 de Outubro 
a factoría-de Alúmina
Alumínio en San Cibrán, 
detiña o seu funcionamento 
por un escape de sosa· 
cáustica. Os sindicatos 
acusan á empresa de pouca 
claridade sobre o accidente, 
e as perdas económicas 
poden ser importantes. 
Agora póñense de 
actualidade os dados sobre 
os resultados económicos 
reais da anterior 
paralización, en Decembro 
pasado cando a crise do 
Casan, que confirman as 
teses mantidas náquela 
altura por A NOSA TERRA. 

O Comité de Empresa de Alúmi
na-Alumina vai apresentar proxi
mamente un importante informe 
elaborado por Antón Casal , 
membro deste Comité pola 
INTG, cuxos dados principais re
collemos nos cadros adxuntos, e 
que veñen confirmar que a para
lisación da factoria en Novembro 

pasado, non tivo as repercusións 
económicas catastróficas que a 
empresa anunciou de imediato e 
que, moi polo contrário, Aluminio . 
Español poido terse beneficiado, 
grácias á conxuntura económica 
do Alumínio no mercado interna
cional e as diferentes relacións 
de cámbios de moneda que se 
daba na altura e a evolución pre
vista de ambos factores. 

No cadro 2, contémplanse as 
Tm. de aluminio saidas da facto
ría de San Cibrán. Da produción 
prevista para fins do 1988 habe
ria que descontar as toneladas 
que foron importadas co gallo da 
parada de Decembro do 1987. 
De todos os xeitos, a produción 
prevista demostra que as cubas 
eleotrplíticas, lago do arranque 
funcionan igual de ben que antes 
do conflito (185.000 Tm. de pro
dución aproximadamente). No 
cadro 4 débese ter en canta que 
o alumínio producido en San Ci
brán é con aleacións e os custes 
apontados neste cadro e no nú
mero 3 reférense ás toneladas de 
aluminio puro, que é moitó máis 
barato. Ao aluminio de San Ci-
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brán débeselle supór un valor 
eng?dido dun 50% aproximada-
mente. · 

Na análise das gráficas hai que 
ter en canta que foi precisamen
te en Marzo do 1988 cando as 
cubas que a empresa anunciaba 
en Decenibro como práctica-= 
mente destruioas, comezaban a 
funcionar. Antón Casal confirmá
banos· algunhas conclusións de
rivadas deste informe, "hai que 
dicer ·que os traballadores non 
destruiron n_ada: as cubas .produ
cen igual e foron rearrincadas 
nun prazo de tempo moito máis 
breve do que a empresa, con 
alarmismo, tiña anunciado. Para
doxicamente, confirmando a 
tese que A NOSA TERRA manti
vo, non hai perdas e pola contra 
aumentan as gañáncias, c9 que 
se pode concluir que a parada 
da produción foi estudada pola 
empresa. Para o Comité os da
nos que podan apresentar a~ cu
bas poden estar derivádos da 
experimentación técnica · que no 
1985 realizara con toda a série o 
enxeñeiro de electrolise Sr. Sán
chez Tembleque, feíto que tora 
denunciado 13010 Comité e _igno
rada a sua denúncia". 

Ceses 
Por outra banda desde que os 
sucesos do Casan iniciaron a 
·pendente na que· esbarou taméri 
Alúmina-Alumínio vários respon
.sábeis teñen sido, comenente
mente distanciados· no tempo, 
removidos dos seus cargo? e ou
tros se atop~n en situación ines
tábel: o Ministro de lndústria, 
Croissier; o Ministro- de Trans
portes, Ab~I Caballero;. -o Minis
tro do Interior, José Barrionuevo; 
e o Governador Civil de ·A Coru
ña. Só están, ainda nos seus 
pastos, Madiedo, Director da 
Marina Mercante, e o Govema
dor Civil de Lugo, lglésias Rivera. 
Este último estaría, en xuício dee 
Antón Casal, pendente de que se 
faga público o fallo xudicial ao· 
recurso do Comité contra a sen
téncia da Maxistratura nº 2 de 
Lugo que considera válido o seu 
despedimento. Un despedimen
to ql)e· por outra banda ten reclu
tado-a solidaridade cos traballa
dores, que teñen recadados 
23.605.000 Ptas. nun Fundo de 
.Solidaridade e ·que proximamen
te van receber adesións en vá
rias mobilizaCións ·convocadas 

. palas Centrais Sind_icais. D 
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• Aumenta a solidarida
de con López Suevos des
pois do anúncio de que a swa 
qposición terá lugar · en Madrid. 
As accións que tiveron lu,gar nos 
actos de início do curso acadé
mico na Universidade. durante o 
cal se desplegou unha pancart9. 
uniuse a solidaridade dun amplo 
colectivo de cargos eleitos da 
Universidade Galega que solici
tan que se anule a decisión. 

.. A relación de nomes inclue aos 
Decanos Xosé Luis Barreiro (Filo
sofía) . . Ramón Villares (Xeografia 
e História) e. Xosé M ; Masa (Ma
temáticas); aos directores do Co
léx-io Universitário de A Coruña. 
Luis Armesto e 'da E.U. de EXB 
da mesma cidade. González-Ga
banach. · Aos vicedecanos . .' Car
los Ote~o (Oireito). Xosé Cuba . 
Carmen García Fernández. e Ber
nardo L"Orenzo (Filosofía): Xu'lio 
Rodríguez (Subdirector da E.U .. · 
de EXB de Compostela). Xosé M' 
Dobarro Jsubdirector do CU de A 
C0ruña) . Sara Lóp·ez-Abadia 
(subdirectora da EU- de EXB de 
A Coruña) e a directores de di'
versos departamentos: Herminio 
Barreiro , Juan Vázquez . Agustín 
Dosil, Fernando Acuña. Xosé. M ' 
García lglésias. Xul io Hernáñdez 

. Borge. Xosé Antón López Taboa
da. Antón Figueroa. Francisco 
Novoa Docet . Xosé Cabezas Ce
rrato e Freo. Xavier Jorge Barrei
ro. 

• Rexeitado .. un primeiro 
recu~so a Francisco Rodrí
guez. O recurso apresentado 

· ante a Comisión encargada de 
dirimir no concurso de méritos 
para unha praza de galegQ na 
Faculdac::ie de Filoloxia. e do que 
informábamos· no· número ante- _ 
rior'. foi rexeitado. Agora produ
ciuse un novo escrito de apela-

. ción dirixido á vicereitora de Pro 
.f esorado solicitando a revisión 
da aplicación feíta na avaliación 
dos distintos baremos. 

• Ampliar a galeguiza-
, ción no ensi·no é o obxectivo 

que reclaman nun escrito con
xunto asinado pala Mesa de Nor
maliZé;¡ción Lingüi'stica. os sindi
catos CXTG. SGTE. -CCOO e 
UTEG. e os r:novimentos de reno
vación pedagóxica· ASPG 'e Nova 
Escola Galega. Nese sentido de
núncian .que ainda a gateguiza
ción sexa marxir¡al· e se niante(la 
o baixo orzamento (uns 200 mj
llóns de pesetas) para a Direc
ción de Política Lingüística "que 
nor:i chegan nen para pagar os 
cursiños e ainda se teñen que re
xeitar alguns solicitados. Dében- . 
se multiplicar os cartas investi
dos como único xeito' de poder 
atender unha planificación real 
de introdución .do naso idioma 
no :ensino" . 

Ademáis· de facer un chama
mento ao profesorado para que 
dé as aulas en gr;¡ lego insisten na ~ · 
posta en m_archa ·das tutorías de 
normalización lingüistica. in.iciati-
va que levarán aos claustros 0os 
centros .. Estas tutorías ,...colmaran 

_ unha re(vindicación deste colec
tivo de organizacións e abrigaran 
á Consellaria a publicar unha 
Orde no OOG· po~ cal os profe
sores enc.argados da mesma re 
ducirían o seu horário e desenro
larian un programa qrie contribui
se a normalizar o galega 'tanto no 
uso administrativo como nas ma
térias didácticas que o reclama
sen. ~ 

'Hai que unirá esquerda real' 
/ '. . 

' · Anxe1· Guerreiro 
' ) 

Secretário/ Xeral do PCG 
Ánxel Guerreiro, Secretário 
Xeral do PCG, está 
considerado como un 

· político h.ábil e . 
incombustíbel. loqrar:ido 

- . 
capear todos os avatares 
do PCE. El foi o principal 
propulsor da galeguización· 
do seu partido e tamén dos 
intentos de fusión co PSG-

EG, con quen se mostra 
agora bastante crítico. A 
idea que lle bule agora 
como sobranceira é a de 
conseguir a unidade .de 

acción das forzas de 
esquerda na Galiza nun 
proxecto do PCE que 
procura avanzar nunha 
entente de esqu~rda eur 



le 
nun 

• A. ~YR~ · 

Non se arrepentiu algunha vez de 
non terse marchado de asesor do 
prresidente .Neto a Angola? 
Non. Non me arrepentin. Ainda 
que, a verdad.e, era unha cousa 

' atractiva. Primeiro pola simpatia
, ao povo angolano, polo que repre

. serrtou naquela época a revolu-
. ción', tanto a portug~esa ·como a 

descolonización na Africa; tamén 
por cambiar de vida" éoñecer ou
tras experiéndas ... pero, afinal, a 
verdade, sempre poden un pouco 
máis as raices. Támén desbotei 
outra posibilidade, a de coordenar 
o grupo en Estrasburgo. 

Pero nunca pensou, tal como fo
ron as cousas no PCE, en aban
doar a política activa como diri
xente? 
A política e a mílitánc1a no Partido 
Comunista, nunca. Nunca. Agora, 
hai veces que a un lle apetecería 
estar noutros frentes e non en tan 
prime1ro plano tantos anos; des
gasta moito. 
Houbo un momento no que 
abandonou a Secretaria Xeral do 
PCG 

Nunca abandone1 nada. o que 
pasa e que perdtn un congreso. 
Non é que d1m1tira ou que aban
donase. 

Mais logo voltaria para substituir 
a X. Manoel lgl~sias 
Cando se produce a ruptura do 
sector que apoiaba a Carrillo no 
PCG e no PCE, a ma1oria dos co
munistas galegas reorganizamos 
o PCG. Elex1mos Secretário Xeral 
a Iglesias. Por vánas razóns . A pn
r'ne1ra delas porque pensaba que. 
estando eu no ollo do furacán do 
debate coa anterior dirección ca
rrillista. quizá non era o home máis· 
adecuado para atraer a xente que 
estivera en contra .nosa. Foi así 
como eleximos a outro Secretário 
Xeral. Ao surxirlle a el problemas 
persona1S-irresolúbeis para seguir. 
apresentou a sua dimisión con 
toda franqueza e o Comité Central 
voltou pensar en min e f un reele1-
to. 

Ao longo destes anos vostede 
deixou unha ' imaxe de bo políti
co, pero, ao tempo, parece que 
asociada á de político perdedor. 
01xen . cando me f1xeron unha ho
menaxe ao de1xar de ser deputa
do. que era un político que os 
meus ex1tos. poucos, a as m1ñas-
mo1tas derrotas. sempre foron li 
gadas ao avance das ideas que 
defendía, ou ao seu fracaso. Non 
as concibo como algo persoal . 

Penso que as derrotas neste 
periodo que acabamos de pasar. 
non foron as m1ñas nen as do PC. 
senón as da esquerda real e trans
formadora do país. Aqu1 e na Eu
ropa. Agora. anahso. estase a re
montar outra etapa e. coido. vou 
colleitar outros éxitos. pe~o tam
pouco serán persoa1s. 

Se éxitos e fracasos fosen algo 
persoal teria aceitado un alto car
go no PSOE como me propuxe
ron. 

Sí, pero dentro do partido sem
pre soubo situarse ben. Primeiro 
con Carrillo e logo con Iglesias 
ou Anguita, como bo xogador de 
poker que , foi nos seus anos de 
estudante. 

Presumo de ser un - político coe
rente, o que non quer dicer que 
'non haxa que facer axustes; pero 
sigo fiel ao meu prqxecto pol-ítico. 
o rneu proxecto histórico. aquelo 
que chamamos no seu dia euroco
munismo. Son dos poucos· políti
cos de Galiza que non mudaron 
de partido, desde Camilo Noguei
ra ao Sr. Beiras, non digo xa Laxe , 
ou Barreiro que mudaron tres ou 
éatro veces. · · 

Nun momentó dado defendin as 
'. 'te.ses. do eurocom'unismo que en-

., 
I 

'Os QUE 'DIN QUE . 
NON EXISTE LOITA DE 
CLASES SON UNS 
CHARLATÁNS DA . 
BURGUESIA'. 

cabezaba Santiago Carrillo, e sí -: 
goas defendendo, porque a miña 
adesión non era a Carrillo, senóñ 
ás· ideas que representaba. Cando 
Carrillo involuciona a sua posición 
eu sigo mantendo esas ideas e 
polemizo con el. 

Resumiría esta posición nunha 
conver'sa que tiven con Santiago 
Carrillo en Madrid, pouco antes da 
ruptura. Díxome, repito literalmen
te: "Home, Guerreiro, por que me 
atacas tan duramente, . por que 
queredes descarrillizar o Partido". 

A miña resposta foi clara: "daqui 
os dous que estamos falandó. 

· Santiago, o carrillista son eu; ti xa 
non es carrillista se por carrillismo · 
entendemos,un proxecto político" . 

Estiven co Eurocomunismo, 
sigo estando pola via democrática 
ao socialismo. bauticese dun xeito 
ou doutro, sigo as mesmas ideas 
pol íticas axustándoas ao contexto 
pol ítico nacional e internacional no 
que nos movemos. 
A propósito, cómo ve a loita de ~ 
clases? · 

Penso que a loita de clases existe. 
que1ran ou non que1ran. Como de
c1a Carlos Marx, unhas veces está 
solapada e outras exprésase aber
tamente. Cómo vai a desaparecer 
nunha sociedade con intereses di
ferentes? Adquirirá formas deter
minadas, terá maior ou menor pre
séncia e viruleécia. pero segue 
sendo o motor das transforma
cións e da modernización social. 
Os que din o contrário non son 
teóricos . son charlatáns d~ bur
guesía. 
Vostede foi un dos abandeirados 
da galeguización do PCG. Como · 
foi este debate? 

Este debate no PCG non fo1 trau
mático. Ás veces terxivérsanse as 
cousas. A verdade é que nós non 
somos un partido nacionalista tal 
como se entende na Galiza polo 
BNG e PSG-EG; pero dai a dicer 
que non somos un partido nacio
nal galega dista · moito. As causas 
hai que matizalas máis cando se 
1 ala en sério . outra causa é nun 
mitin eleitoral. 

Irnos ver. Nós nacemos en 1968 
como Partido Comunista de Gali
cia. cando non habia problemas 
de imaxe nen de eleicións. Era 

'fl. POLITICA DO PSOE 
É CLARAMENTE ÓE 
DIREITAS E ALGUNS 
DOS SEUS MINISTROS 
PODE81.AN FACER A 
MESMA SE ESTIVESEN 
EN AP' 

unha opción, ainda embrionária . 
do que os comunistas galegas 
considerábamos que Galiza,- como 
nación oprimida. nec.esitaba for
zas políticas nacionais, e. entre 
elas. un partido comunista nacio
nal galego. Desde aquelas foi . ás · 
veces COí,1 Contradicions como é 
lóxico. trasfonmándose. · ternos 
que ter' en canta que eramos unha 
forza política que nunca , tivera 
unha trndición_ nacional galega. 
Aáemais o problema das naciona
lidades era. ás veGes. instrumental · 
no movimento obreiro. Nós coido 
que .. fixemos unha aportación ao 
movimento obreiro. non .descarta
mos oufras aport?cions como as 
d_o Bloque. que penso son impor
tantes; logramos que uñF1a clase 
social, tradicionalmente non ligada 
ao problema nacional o encabeza
ra, pois é moi importante plantexar 
a reivindicación nacional galega. 
pero non menos importante é 
quen a hexemoniza. Non coincido 
con Beiras cando di que a contra
dición principal é a opresión na
cional e. en s~gundó plano. a loita 
de clases. En todos os lados onde 
se produce a liberación nacional 
sempre teñen en canta duas cou
sas: a unidade das forzas nacio
nais para lograr a liberación nacio
nal garantindo. simultaneamente. 
a hexemonia das forzas revolucio 
nárias. Non a deixan para despoi~. 

'SIGO A DEFENDER 
AS IDEAS DO 
EUROCOMUNISMO' 

Seguindo co noso proceso de 
galeguización. tivemos que vencer 

· moitos tabus, como a palabra na
cionalidade. nación etc. que eu. ~ 
outros dirixentes. fumos impoñen
do no PCG sen trauma de nBng·un 
tipo. Penso que foi a evolu_ción· n~-
tural do PCG. - · 

Falando da contr~dición de .clá
ses e da contradicción nacional, 
agora, coa integración en E.uro
pa, estase a producir unha inter
nacionalización económica, mili
tar e política evidente. O PCE ten 
pensado algún tipo de unión cos 
partidos coniunistas de Italia, 
Fráncia, Portugal. .. ? 
Antes de f alar de so. que me pare
ce interesante. permíteme que 
faga unha afirmación . 

A integración na Europa ten pro
blemas moi sérios. Está clar'o . 
Pero vez de abordar os problemas 
e facer as alianzas necesárias · 
coas forzas democráticas. progre
sistas e transformadoras europeas 
_!_sindicais. políticas. culturais. 
que as hai. e. moi for}es.- escólle
se 'unha solución autárquica qwe é 
-meramente defensiva no plano 
doméstico e teorizante. pero non· 
é real na vida polít.ica. A direita he
xemoniza hoxe a construción eu
ropea e. polo tanto. hai que ·darlle 
unha resposta contundente .. tanto 
no terreo xeral, como- na d~f.ens.a 
das erases tra~lladoras e das na-
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~ións e rexións que compoñ_en Eu- munistas. · . 
ropa. -Pero, dito _isto. tamén · hai O Partido Comunista Español 
~íntomas esperanzadores; eu son sempre se distinguiu por contar 
dos convencidos ' de que uriha Ga~ nas suas fileiras con prestixiosos 
.liza integrada na Europa vai ter intelectuais. Qué pasa ·que hoxe 
máis posibilidades de reivindicar a o PCE, e roáis concretamente na 
s.ua personalidade que-nun estado Galiza, non conta con case nen
isolado,dA Europa: Estou conven- gunha persoa . de releváncia no 
cido de que os e·stados nacionais: campo intelectuan 
central\stas como o español. para lso non é verdade. No Estado es
afirmarse Gomo tales. intentan uni - pañol deuse un proceso de que. 
formizar . o estado, senda incríbel co trunfo do PSOE. máis alá do 
ver con que dureza se enfrenta ás entusiasmo que despertou · nos 
nacións que o- compoñen. Europa primeiros dié;is .. produciu . . no fon
non ten que afirmarse contra as do. un proceso de dire.itización da 
nacionalidades. · vida política española. e-a integrá
Pero non...-podemos esquecer os ción no sistema. no poder. na ad
atrancos económicos que leva ministración. de moitos intelec-: 
consigo a integración. Pode pór tuais que hoxe. máis que iso. son 

· en perigro mesmamente a nosa uns burócratas do Estado. É moi 
identidad.e" nacional. Pensemos .grave non só para o PCE. senón 

·que qyen mándan na Europa son para_ a conciéncia critica e demo
os estados máis fortes crática do pais. lso afectounos a 
Certamente. quen conduce hoxe a nós e a todos os partidos. e. ainda. 
construció.n de 'Europa son ·as .á vid¡::i civil española e galéga ta
multinaciona1s. os oligopólios. mén. _Agora penso que se está a 
Pero. frente a iso. qué tacemos? producir un proceso de reacción e 
Den.1 .. mciamos só o felto. ou inser- __ por iso comezan a subir. outravol-· 
támonos nun proceso irreversibel . ta.· es partidos de esquerda. entre 
pero con outra alternativa_e movili- elés o PCE. que ·está en alza se
zamos e coordinamos as forzas gundo todas as enquisas e. outra 
progresis~as de distinto $igno na- vez. ha ó.rbita do PCE. uns :con c~r
cionais. estatais. sindicais e cultu- nét e outros none . . están os inte
rais que hai en .Europa? . ·Ese é o lectuais. Na 6aliza vai ·haber bri-: 
g-ran ret.Q . o. demais é anunciar os l!antísmos intelec:;tuais. galegas 
perigos ·pero non buscar a solu· _que van apoia1 o proxecto de Es
ción axeitada. :"querda- Unida publicamente na 
Volvamos ao ,de antes, en vistas prensa. Outra causa é que con
de todo iso o PCE vaise fusionar fundamos o movimento ·de intelec· 
cus outros ''pecés"? tuais progresistas· con catrb san
Nós ternos a idea da ir avanzando tóns moi coñecid.os . . Nós ternos 
no proxecto da ésquerda europea. excelentes adyogados. médicos . 

. non so dos comunistas : Por arquitectos. .. que . se- non teñen 
exemplo. acaba de reunirse a gran popularidade é porque ésta a 
Confederación f;uropea de ' Sin di- dar- a TV aos que son amigos do 
catos na que están organización·s poder. 
de distinto signo politico. chegan- E non será que· o PC .acercouse 
do a conclu.~jóns ·. comuns polo tanto ao PSOE que se pasaron 
que van pór a andar un gran movi- -case sen darse conta? 
mento s.indical en Europ~ contrci a . Non. n-on. É evidente que no p~o
aplica~ion d_o mercado .unic_o s~n ,- xecto histórico de facer grandes 
coes1o_n social. pola reivtn~icacion maiorías para transformar un país. 
dp.s . sectores europeus. ... Irnos hai que colaborar diversas fE>rzas 
asistir .ª un desfase. por un l~do políticas ·o. que fa1 perder identida-

. unha d1re1ta coord~n~da. por outro de . aparente a tal ou cal .partido 
a ofensiva dos sind1cat?s. contra pero 0 _que está~ claro e .que hai · 
os, resultados. ?ª acta unica que. que cblaborar., EG. nós. G BNG, le
vai supor 5 millons de novas para- vamos anos ·1oitando na vangarda, 
~os _ e. desde 0 ponto. de vista P?- pero seguimos senda unha mino
l1t1co. non estamos a altura. Nos .ria. Non coincido co BNG. non se 
irnos 1.mpulsar a esquerd.a euro -. pode facer unha proposta a CG 
pea. _a1nda que non se va1 dar de · ·PNG etc. senón que hai que unir~ . 
golpe.: pero cl~ro. se¡npre estam~;; esquerda real galega, conservan
c~a idea de ou n.a~a. ou todo .. do cada un .a sua identidade e dar 
Nos estamos plantexandolles-este asi un tirón real forte« .Aind 
_tema aos ~1verso·s p9rt1dos c?m~- · non me nego logo a t ¡. ª du_e 
nistas. Xa t1vemos unha reunion co . · · e acor os 
Pcp · · t t · h . . · puntua1s con o u tras forzas gal e"" . irnos er amen un a reunion . . 0 . 
os galegas co PCP do norde. irnos guist?s. · uero dicerlLe ao BNG 
· · F · · · lt · I' . · G : . · que non se pode facer unha alter.., 
ir a rancia. a a 'ª e a recia. nativa de ésquerdas'. ql)~ avance, 
-Pero.existe óu non existe es.a po- en contra da maioria do movimen-
sibilidade de fusión? to obreiro na vida real : 
Penso que nestas eleiéciólJ non, 
pero nas próximas é posíbel que 
haxa un programa comun, dos co
munistas europeos. Vai empuxar 
moito nesta direción a iniciativa do 
Movimento Sindical. E .- finalmente . 
vamos intentar avanzar nunha al
ternativa <..1Ue non .sexa s.ó dos co~ 

Pero~ para eso non teri'a que levar 
o PCG unha política máis diferen
ciada da que !eva o PCE en Ma
drid onde se propugna unha po
lítica que faga .xirar ao PSOE a' 
'esquerda? · 
Se a sociedade español·a dera un · 

'O. PSG-EG ~ o ps.OE en _galegq ·e._ peq~eniño' 

· avance substancial ~poian'do ·as 
teses de esquerda, . entón desen-. 
caden~ríase unha crise intema 
moi séria no PSOE e haberia rea
xustes do ·seu enfoque político, 

Qué· foi q que ócorreu_ para que . 
o PCG e o PSG-EG non chega
sen a unha confluéncia de nen- · 
gunha das tres veces que o in
tentaron? · 

Na nosa 'perspectiva segue a es
tar moi claro a. necesidade de · 
xunguir ·as forzas da esquerda 
real e ñacional galega nun pro
xecto nacional galego único que 
pode pasar por várias fases de 
unidade de acción, eleitciral ou· 
orgánica, que no'ri desbotamos. 
Pero o que hai que ter para reali
zar unha" unidade ~ orgánica ·é 
unha .unidade de critério. nas 
ideas básicas. Hoxe ternos dife- . 
réncias rnoi importantes. Penso 

que· o ~SG-EG, nos últimos tem
pos. está a dar. talando en lin
guaxe convencional. un xiro di-
reitista. . 

Hai un dado que a min me sor
prendeu. Cando tiñamos as con~ 
versas E~ talaba de que era n~- 
cesária unha forza galega de es
querdas, marxista, supéradora 
da división histórica entre socia- · 
listas e comunistas.. Nós non en- : 
t.endiamos moi be·n como se po
día facer, pero admitiamos a idea 
porque en toda· a Europa, na Ga
liza tar;nén, as forzas de esquer
da están divididas en dous cam
pos: socialisté¡ls e c©munistas, 
sexan estes nacionalistas· ou 
·non. Pero~ _ agor-a, xa se situou 

nun dos campos, ·xa non din que 
hai que superar iso. senón que· 

.. xa din reiteradament~ que son . 
un partido socialista. E .un xiro a 
dereita que se ve en moitas ou~ 
tras manifestacións ·e, -esta, que 
p9da non ser moi eºspectacula.r, 
é treme.ndamente· s'ignificativa. 
está no fondq das outras. 

. · Beiras e eu dixemos cóusas 
por separado sobre este asunto, 
pero coincidentes. Eu. dixen nun 
mitin que o PSG-EG parecía o 
PSOE . galega. Beiras dixb que 
parecía "o PSOE .en Galega", fí-· 
xome un matiz. !?ero volteille a 
facer outro matiz cando o vi.n: "o 
PSOE .en galega e p~queniño. · . ~ 

1 . 

. . 
Esas eran· as teses que anuncia-

. ba o ouiro dia Julio A_nguita, acu-
sadas de duras? : · 

Non' máis que -as de Nicolás Re
dondo. Non somos só .os' ·como
nistas. Ás veces ácúsannos de 
atácar ao PSOE· máis que a U~Ó ~ 
o problema non son os símbolos. 
estamos moi afeitas a substituir 
conceitos por símbolos, o PSOE 

· chamarase -socialista e / obreiro, 
pero como di Nicolás ~Redondo, 
está claro que a sua política é de· 
qireitas. E non é unha metáfora, 
vários ministros poderian estar en 
AP E? facer a mesma política. Chá
mese PSOE ou como se ·chame 
somos completamente contrários. 
a ~sa 'po_lítica. 
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TRATADO _BILATERAL cos USA 

.· Non . se inspecéionarán os barcos . 
en tránsito nos portas españois 

Do mísil á navalla 
·. Mira que o intenta, perd non 

hai maneira. lnsister:i e~ que 
non se lles entende, que 
non se coñece o texto \ . 

. íntegro, que non hai perigó, 
· que hai que d~r confianza, 
que se mantivo a. dignidaqe 
nac:;ional, que nos baseamos 
no respeíto rnútuo, que non 
nos movimos nen unha · 
chisca do preámbulo . do 

·. referendo do 1986 .... pero 
nada . . A xente, cisma qu,e 
cisma, segue empeñada en 
non crerlles. Os xornalistas, 

· tercos eies e elas, non paran_ 
de perguntar como van 

. levarse á prática os 
· acórdos, como .vai 
controlarse a non 
n uclearización. 

O venres 30 de Setembro, a por
tavoz do-Governo, ,Rosa Conde, . 
case perdeu a paciéncia: "As 
causas son como son, non ·hai 
que lle pedir peras ao olmo", 
acabou dicindo. A estrela da rol
da de prensa que viña de se ce
lebrar r:ion foran os Orzamentos 
Xerais, senón o recén acadado 
acordo bilateral cos EEUU. E a 
xente, a meio deses curiosos in-

. termediários que son. os xornalis

. tas, queria .saber. Dous dias des
pois un inquérito revelaba o "fra
caso''. guvernamental: un 54% 
do persoal non acreditaba no ·da 
dignidade nacional e que non se 
tiña cedido na non nucleariza-

. .~ ción ao acadarse o. acordo bila
_teral cos EEUU. 

.· Seguirán 
as· bases da OTAN 

"Ó mellar convénio de España 
ces EEUU" proclamou t.:m ufano 
Felipe González. "Un convénio · 
de nova planta" cacarexaba Ja
vier Barrero, deputado socialista, 
nos corredores do · Congr~so. 
"Dinse .demasiadas causas sen · 
coñ~celo" queixábase Fernández 

Ordóñez ao- .set..J regreso d.os 
EEUU. En realidade o novo acor
do trátase dun desenrolo ·dos 

· dous anteriores, de ir situándoos 
no que se deu en chamar "un 
plano de maior igualdade~ · (!!). · 
Vanse a meirande parte dos es
pecialistas éstadounidenses de 
Torrejón, p·ero a Base seguirá ali, 
utilizada ao cento por cento das 

, suas posibilidades,, plantexando 
. os mesmos problemas aos vici
ños da loca.lidade, e plenamente 
integrada _na OTAN. Porque nó 

· que ninguén acredita é en que os 
EEUU acedan a deixar a base 
sen esixir contra-partidas, ·sen a 
garantia (eles si que as esixen). 
de que a base vai continuar sen
da operativo dentro etó grande 
entramado militar occidental. E 
Torrejón, e Rota, e Morón, e za...: 
ragoza, e os polígonos dé tiro. e 
treinamento (na Europa otánica, 
moito máis densamente povoada . 
que o: Estado español; non callen 
literalmente os polígonos de tiro 
e treinamento que os Exércitos 
integrados precisan .... )_ Asi que, 
hai -q~en dé máis? 

Certo, negociouse durante vá-
. rios meses. Tivéronse os seus 

máis e menos, tiras e afrouxas: 
agora ioco_!!1odámonos, agora · 
montamos un número, agora pa
rece. que ti vas de duro ... incluso 
estiveron a ponto de se romper 
as negociacións en Maio e e11 
Xuño. Pero o resultado final era 
bastante previsíbel para a maior 
satisfacción e glória dos EEUU e 
a OTAN. Carlos Otamendi, da 
Com.isión Anti- OTAN de Madrid, . 
comentou. a A NOSA TERRA que 
"o governo se mantén nunha es-

. pécie de contradición entre a sua · 
vontade nuclear e os compromi
sos que , contraeu . no referendo 
do 86. Agora resolve esa contra
dición de maneira enganosa, sin
vergonza ·e lámentábel, porque 
este tratado, este convénio, po
sibilita a nuclearización do terri
tório do· Estado espp.ñol". Enga
de _Otamendi que lle parece "im-

. \ 

bécil" que o Governo tente ven
_der a idea de que se cumpren os 
. acordos do referendo: "se non -se · 
controla, se non· se pergunta, aos 
barcos .que veñen aos · partos, 
queda en bandexa a posibilidade 
de que os avión.s que sobrevoan 
o território, repostan sobre -ei e 
incluso at~rran aqui, leven tamén 
armamento nuclear. Daí, paseni
ño, ·pódese ir ao tránsito de ar
mas por terra e, quen sabe, ao _ 
seu . armacenamento. González 
está empeñado en que o Estado 
·español ingrese na UEO (Unión 

·. Europea Occidental), que, como 
se sabe, é un exclusivo ·clube mi
litarista que esixe, como tarxeta 
de apresentación, o acatamento 
ao armamento nuclear.". A UEO, 

·por certo, estaba feliz coa boa 
notícia do tratado entre os EEUU 
e o E&tado español; e afirmqu, 
sen ·rodeos, que o ·acordo de-. 
mostra que o Governo españ9I 
está disposto a aceitar a doutrina 
nuclear de defensa europea. Es-

. tes si que talan Claro. . 
O dirixente da Comisión anti

OTAN recoñeceu que, actual
mente, reducruse moitó a capa
cidade mobilizadora ·para res
postar a esta política guverna
mental. "Os do Governo van--.. 
ser:npre cos feitos- consumados 
por diante. Pero isto: non quer. di
cer que o movimento pola paz 
non teña traballo e unha tar:efa 
importante, engade Otamendi, 
hai que manter alta a senslbilida
de anti-nuclear da xent~ e de
nunciar os pasos e compromisos 
que -adquire o governo nese te
rreo. 

Rosa· Conde quixo pór un 
exemplo simbólíCo ·e gráfico para 
explicar á xente _a táctica de non 
lle per-guntar aos barcos que le
van nas suas sentinas. "Se á sua 
casa chega .un amigo .. seu, dixo, 
co que ten relacións de cordiali
da.de e confianza, rexístao ahtes 
de entrar por ver se trae unha.-na- . 
valla e lle vai facer algo a vostede 
ou á sua família?" O 

TERESA TODA/MADRID 

A ·IMADUREZ DE ANGUITA --. M.V'. 

Julio Anguita ven de ser calificado polo semanário El Indepen
diente de inocente, falto de critério, e home de escasa madurez. 
Todo por ter afirmado que o PSOE ten unha política tan á direita 
como -a poderia ter AP ,- só que, se en vez de realizala o PSOE, a 

. tivese realizado AP, as ruas estarian cheas de sangue. 
As declaracións, por outra parte, foron oferecidas durante un 

colóquio con periodistas, onde parece lóxico empregar precisa
mente un tono coloquial. 

Os calificativos utilizadós polo editorialista da mencionada pu
blicación non terian maior releváncia de non ser polo frecuente 

. do argumento entre as voces máis calificadas do estado. 
Franco, que non era tonto, trataba aos disidentes, cando non 

via que lle pudesen facer moito dano, de imaduros ou de xóve
nes descarriados. Todo isto nos remite á eterna doutrina familiar 

_de xa cambiarás cos anos", "es ainda un xoven imaduro" etc. 
Vivimos a era do socialismo posmoderno no que debe reinar o 

matiz, a discreción, a moderación e non as verdades como pu
ños que haber hainas. O maduro é trepar e calar. O 

-_ Despois de analisar os periodos do golpe militar 
(19~6) e da inmediata posguerra (Os anos despois 

.. 1936~ 1953) abordamos ~gora a visión do ascenso e o · 
,_· fin do fraRquismo, tomando como· referentes desde a 
. fil'.llla do. pri~eiro ·tratado cos norte-americanos (1953) 
até a marte de Franco (1975). A industrialización e o 
desenrolismo, o movimento obreiro, labrego e 

·~studantil, o pensamento político, o sindicalismo e as 
._ lo.itas s"ociais ·(Castrelo de Miño, Celulosas, Ferrol, 
Vig9, contra ·a Cuota Empresarial.: .. ), a_ situación 
-cultural, etc ... son temas abordados por diferentes · 
autores: Xaquin Leiceaga, Xavier Vence, Manuel Mera, 
Antonio Ojea, Francisco Carballo, Bernardo Maiz, X.M. 
Domen~ch, F. Vilanova, Ramón Muñiz, Anselmo. 
López Carr~ira. · · 

A NOSA HISTÓRIA S 
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)(E,NOCÍDIO E~ OCEANIA . 

Cúmplense 200 anos . da colonización inglesa 

O último soño· da Austrália 
Os brancas australianos 
celebrán, ao longo de todo 
este ano, grandes festexos 
para comemorar o bi
centenárid aniversário da 
invasión inglesa. 
Parafernália que serviu para 
recalcar máis o mito 
imperialista de que Austrália 
non estaba habitada cando 
chegaron os ingleses e, polo 
tanto, eles forman parte da 
história da "raza británica", 
como tales, teñen unha 
série de vantaxe e 
pr¡viléxios sobre os 
"aborixes", que para eles 
seguen a ser unha raza 
inferior e destinada a 
desaparecer.(1J 

Esta clase branca previlexiada, 
que convén recordar vive nun 
pais que é independente porque 
así o quixo o parlamento británi
co e que teñen por xefe de Esta
do a unha raíña que reside case 
nas antípodas, quixo aproveitar 
esta comemoración da masacre 
para oferecer unha imaxe de so
ciedade multicultural e, asi, dar 
por asentados unha série de mi
tos que racionalicen a sua colo
nización e os seus previléxios. 
Multiculturalismo que non vai 
máis alá da música, da aanza e 
de certos pratos con eséncias in
díxenas. 

Do tempo dos soños ao 
xenocídio 

Os ingleses atoparon nestas ex
tensas terras (cara o remate do 
século XVIII) a unhas cincocentas 
tribos vivindo nun território per
feitamente definido, en conso
náncia co seu meio e talando 
cada unha a sua língua ou dia
lecto. 

O ponto central da cosmovi
sión aborixen é o "tempo dos so
ños". Nese tempo formouse o 
continente, "a terra dos huma
nos" que foi imbuida co espirito 
da vida e povoada por seres con 
carpo humano pero con poderes 
sobrehumanos; os "ancestros", 
dos cales os aborixes aprende
ron a viver e a respeitar a nature
za como algo sagrado. 

A chegada dos ingleses, que 
coincide coa perda das colónias 
americanas e coa necesidade de 
buscar novas terras onde asen
tar novas colonos e; tamén, coa 
necesidade de búsqueda dun 
espácio para colocar a miles de 
presos e outra xente considera
da non agradável(2l, non foi nen · 
moito memos pacífica. Captura
ron a masacraron tribos inteiras, 
outras foron asentadas en terri
tórios baixo o control da igrexa, 
onde só podían esperar·a marte. 
Os rapaces foron sacados das 
suas famílias e educados para 
servir aos brancas, que lles proí- · 
bian falar a sua.língua 9u praticar 
os seus ritos relixiosos. Moitos 
c"olonos "clarearon" as suas te
rras de aborixes misturando es
tricnina· na bebida. O extermínio 
foi total na illa de Tasmánia, 
onde o esqueleto do último abo-

_rixen foi levado para un museo, 
monstrando o total desprécio 
que os colonizadores manteñen 
polos "outros". 

Os aborixes non receberon 
aos ingleses cos brazos abertos . 
senón que resistiron ante a ·ocu
pación viólenta da sua terra. Nal
guns sítios esta resisténcia, cha
mada sempre rebelión- polqs co- · 

das cidades. A ma1ona vive en 
casas que non teñen· nen os mais · 
mínimos servícios. e que non res
postan ás suas · necesidades, 
pois nelas non poden celebrar as 
cerimónias sociais, dado que es
tas atraen a farñílias extensas 
que non teñen cabida en casas 
feítas baixo ópticas ocidentais. 
. O racismo e a discriminación é 
patente todos os.· dias.· Nalgun
has cidades do interior furiciona"n 
organizacións extremistas, tipo 
Ku Kux Klan, e a atmósfera que 
se respira é semellante á do Sul 
dos EE.UU .. durante os anos 50. 
A maioria dos australianos bran
cas non entenden o problema 
aborixen, do que teñen un total 
descoñecimento, chegando a 
pensar que estes son uns privile
xiados que ·viven grácias ás ax u-
das do .estado. 

UJ Morrer nas comisarias 
o 
t±J Os abori~es sobren un alt9 grau 
~ de detencións. A policía espé
>- raos ás saídas dos bares para 
~ provócál9s e logo acusalos de 
g: insultos (táctica semellante é 

Un nativo sendo pintado para a sua ceremónia de iniciación praticada polos ingleses cos_ ir
landeses). Nas comisarias sofren 
torturas físicas e· psíquicas e as 
mulleres son ·sistematicamente 
violadas. Neste país · "livre e de
mocrático" morreron nas comf-

lonizadores e nunca guerra colo
nial, que é o que realmente foi, 
perdurou en forma de guerrilla 
até os anos trinta deste século. 
Moitos pensaron que poderian 
viver tranquilamente nas zonas 
desérticas do interior, pero o 
descobrimento de minerais, tais 
como o uránio ou a bauxita, ma
taron o último soño. 

As reservas 
Ao comezo deste século o go
verno australiano implantou un 
sistema de reservas co fin de ter 
mellar controlados aos aborixes. 
Debemos dicer aquí que o tan 
cacarexado sistemas de reser
vas sulafricano ten copiado al
guns aspectos do australiano, 
sempre considerado non racista. 

Estas reservas sitúanse sem
pre en territórios de escaso ou 
nulo valor económico e son unha 
espécie de campos de concen
tración onde os aborixes malvi
ven baixo a atenta mirada dos 
blancos, que controlan os esca
sísimos recursos de que dispo
ñen. Moitos aborixes, querendo 
escapar desta situación Cte misé
ria e discriminación, foron engor
dar os arrabaldos das grandes 
cidades, onde a situación non é 
moito mellar. Pero foi nestas 
áreas urbanas onde surxiron, a 
finais dos anos 60, os primeiros 
movimentos reivindicativos. 

Un pouco antes, e nun xesto 
xeneroso, o governo tratou de 
cambiar esta política de total ani
quilamento por outra máis suave 
na que "o ·nobre selvaxe viva 
como os australianos brancas, 
sempre e cando se deixe levar 
por un xeito de vida civilizado". 
Palavras do ministro de turno. 
Fica claro que aos aborixes se 
non están de q,cordo·coa aniqui-

. lación queda-lles a via da asimi
lación. 

A loita pota terra 

Hoxe, na moderna Austrália cun 
·dos níveis de vida máis altos do 
mundo, · os aborixes viven en 
condicións de total miséria. Vi
ven vinte anos menos qCJe o~ 
brancas, sofren de enfermidades 
xa erradicadas dos brancas hai 
máis de cuarenta anos, os nenos 
sofren de desnutrición e teñen o 
maior índice de lepra do mundo. 

O alcoolismo está presente en 
todas as comunidades e é reco
ñecido por eles mesmos como o 
maior problema social e de saú
de. O desemprego é altísimo, 
chegando en moitas áreas ao 

· 80%, e os poucos que traballan 
fano por saldos ridículos e en 
condicións de total miséria. 

Son exclu[dos, por razóns so
ciais e polo coste, das vivencias . 
situadas nas áreas residenciais 

Canguro gris oriental descuberto oo 1770 pola expedición do capitán Cook. 
A pranta, unha gramínea, é a Xanthorrhoea sp. 
de grande utili~ade para os nativos incluso como alimento e bebida. 

A história de Australia ten como a de ·todo pais colonizado, duas versións 
que podemos resumir nes~e cadro. 

VERSIÓN DOMINANTE VERSIÓN ALTERNATIVA 
.. 

O Capltan Coo~ "descobre'~ Austrália Máis de 50.000 anos de história. 

Terra Nullius Soberanía aborixen. 

Ase"!tamento pacífico Invasión, violéncia, resisténcia e derro-
ta. 

Nómadas aboríxentes, cultura da ida- Extraordinária e c9mplexa cultura. 

de da pedra. 
Non habia uso da terra. Particular relación ,coa terra. 

"Sucumbiron'' Case xenocídio, .resisténcia, adaptabi-
lid ad e. 

Progreso Continuar coa inxusticia. 

.. 

sarias 85 aborixes desde · 1983, _· 
quince dos cales morremn na 
primeirá metade do ano 87. Nun 
país onde a povoación aborixen 
é só do 3 % do total, constitue, 
sen embargo, un tércio da po
voación reclusa, ou doutra ma
neira, de cada dez mozos de 19 
anos-nove están en prisión. 

Todo isto ven demostrar ·que 
para as autoridades os aborixes 
son cri_minais oi.J potenciais cri
minais. Mentres, aqueles ven na 
policía a unha forza de ocupa
ción e nos xuices a uos axentes 
do sistema colonial. 

· Autodeterminación 
Désde o ano 67, ano no que con
quiren o direito ao voto e come-

. zaron a loita pola terra, os abori
xes vanse organizando política
mente, apesar das dificultades 
xeográficas, da hostilidade bran
ca e das presións dos adminis
tradores das reservas. O partido· 
. laborista trata de captar o voto 
aborixen incluíndo nas suas lis
tas a un ou dous (como moito) 
representantes desta comunida
de, pero o papel que estes xo
gan é realmente exótico. 

A sua principal organización 
política é u NAILM (Movimento 
_de liberación nacional dos abori
xes e islefíos de Torres), que re
clama o direito á autodetermina
ción e a dirixir os seus próprios 

ffi asuntos e a controlar os seus re
~ cursos. Ct,Jestión ésta última que 
w · os leva a enfrentar$e directa
§? mente coas potentes rnultinacio
@ nais do diamante, uránio e bauxi
CJ ta. Por mitra banda tratan de 

romper o mito. imperialista que 9¡. 
que eles son íncapaces de aten-. 
der sequer os seus pr6prios 
asuntos. o 

MANUEL VILAR/LONDRES 

(1) Utilizamos· aqui o ·termo "aborixen" 
por falta doutro mellar, sabendo que esta- • 
mas a usar unha terminoloxia criada e usa-
da polos imperialistas. Os "aborixenesº 
perfiren chamarse "negros australianos". 

(2) Austrália serveu como colónia peni
tenciária entre 1788 e 1868. Neste periodo 
foron transportados desde inglaterra e Ir
landa cerca de 200.000 convictos, dos que 
45.000 eran irlandeses e 25.000 mulleres. 
A maioria estaban acusados · de cometer 
rnsi9nificantes crimes económicos, pero 
hab1a tamén prisioneiros políticos, nos que 
se incluían membros da Young lrelander e 
dos Fenians . 
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CARTAS 

DIADA DE CATALUNYA 
Tendo lido a información que so
bre a pasada Diada Nacional de 
Cataluña public9u ~ NOSA TE
RRA queremos · expresarvos a 
nosa estrañeza polo feito de que 
esta publicación nacionalista ga
lega tqme partido, dunha forma 
tan radical 1 por un ha das duas 
organ izac ións que se reclaman 
como Movfment de Defensa de 
la T erra. concretamente pola que 
decidiu escindirse deste hai ago
ra ano e médio, aproximadamen-_ 
te. Estamos convencidos. pésie 
a todo, que o feito obedece a 
unha particular interpretación do 
voso correspondente, ben por 
ignoráncia ben por sectarismo: 
En calquer ' caso pensamos que 
paga ·a pena rebater o parágrafo 
concreto onde se dá unha pési- -
ma e tamén fa isa imaxe nasa . .Ao 
tempo pode ser que iso servise 
aos leitores de A NOSA TERRA 
para aclarar un pouco a política 
de cada que.n. . 

-LÓPEZ 

. ,_ .. 

-~- · 
_ .... ,·· -. 

---:---· 
, .. -.-.. -

nosa. 
Para entender os f eitos hai qµe 

se remontar á escisión. Paga a 
pena que se lea o que segue. Se
remos breves: 

. ,,,.. ----- • .__ . 

perder de vista o naso Norte nen 
obxectivos de defensa dos inte
reses do povo traballador cata
lán e. máis en concreto. da unifi-

-cación e da independéncia de 

MDT acudiu a primeira hora da 
mañá (tal como xa fixera o pasa
do ano) a preparar o .seu acto. 
topándose a Pla<;:a· del ~ossar 
ocupada por un grL:Jpo parapoli
cial. Diante diso non nos qued9u 
outro remédio que intentar facer 
respeitar o que era lexitimo: o 
exerc ício do direito de reunión 
pública. . . 

O MDT entende que os 1nc1-
dentes foron lamentábeis e ta
mén inevitábeis. A liña de actua
ción seguida polos escindidos 
fainos pensar qúe hai alguén dis
posto a acabar desde dentro co. 
independentismo combativo. A 
quen benef ícia senón que no 
Fossar se impedise a expresión 
a independentistas e. particular
mente. a fámiliares dos refuxia
dos e dos detidos -agora pre
sos- acusados de pertencer á 
organización militar de liberación 
nacional. Terra Lliure? 

Oficina de Prensa do 
MOVIMENT DE DEFENSA DE LA 

TERRA 
· (Barcelona) 

INCÉNDIOS, 
O parágrafo ao que tacemos 

referéncia di asi: "A prevista pan
carta unitária que co lema Lliber
tat independentistas detinguts 
debía abrir a marcha unificando 
os diferentes blocas. non chegou 
a confeccionarse debido á pele
xa acorrida a primeiras horas da 
mañá cando militantes do MDT
PSAAN . provistos de barras de 
ferro e cascos . arremeteron con
tra membros do MDT sector IPC 
que custod iaban a tarima e a 
megaf onia parn a realización do 
aqo político ... 

O, MDT sempre tivo claro que. Cataluña .. -

Escribo esta carta simplesmente 
para expresar a miña tristura e a 
miña do( sintome triste porque 
feño que ver coma o lume esta 
destruindo os montes galegos. 

E incríbel como pode chegar a 
ser distorsionada a realidade. 
Sempre. naturalmente . cadaquén 
terá unha visión diferente. certa 
ou non. Pero tamén é claro que 
para reflexar ao máximo a reali
dade o menos que se pode pedi r 
é ·que· se escoiten as diferentes 
versións . E o vaso correspon
dente. que tamén o é do diário 
oasco Egin . nen por casualidade 
se achega ~ perguntarnos a 

o in imigo a combater son os Es
tados espanol e francés. Cando 
hai máis dun ano poduciuse 
unha escisión que ·orixinaba un 
conf lito de siglas xa dei.xáramos 
ben claro que o contencioso ha
beria de resolvelo a loita contra 
os ocupantes. "OÚen traballa e 
loite máis e mellar será quen sai
rá adiante". dixemos . . 

A escisión nón afecta en nada 
esta liña politica. por moito que 
desde entón o grupQ esc indido 
non tome como o seu nemigo e 
obxectivo principal: a sistemática 
arrancada dos nasos carteis. lu
xado de murais. realización de 
pintadas insultantes. interrupción 
de actos_ put?licos. as agre.sións 
aos no sos loca is e finalmente 
aos nasos mil itantes non nos tan 

A medida que o sector eséin- . 
dido foi notando a nasa recupe
ración aumentou a sua viruléncia 
e agresividade contra nós. Nun 
intento de aturar esta dinámica o 
2 de Agosto o MDT. fixo pública 
a sua proposta de realizar un 
acto unitário no Fossar de les 
Moreres. que remesamos por es
crito e non recebeu nengun tipo 
de resposta. Á vista diso. decidi
mos convocar o acto na mesma 
Pla<;a del Fossar (notificación feí
ta ao Governo Civil o 11 de 
Agosto do 1988) tentando evitar 
probábeis enfrentamentos caso 
de ter que disputarse o lugar tra
dicional. o Passeig del Born . ao 
pé daquela. Co permiso concedi
do (con data 3 de Setembro) o 

VosTEDE TAMÉN PODE SER ACCIONISTA 

A ampliación de capital de 
Promoci9ns Culturais Galegas S.A., 
pÜla cantidade.de 10.635.(XX) pesetas. 

~· segue a sua'marcha. · 

Vostede tamén PQde ser accionista 
póndose en contaéto con 

Xosé F. Puga 
Telf.: (986) 43 38 30 

.&•OU.DU.l 

Agora que o verán está a pi
ques de rematat. o pesadelo dos 
incendios tamén terminará. du
rante uns meses xa non veremos 
fumaderas que manchen o ceu. 
nen escoitaremos o incensante ir 
e vir dos avións contra-incén
dios. xa non nos perguntaremos 
onde é o lume .. . pero iso tan só 
por pouco tempo. Galiza asóc1a
se con chúvia e co verdor pero 
dentro de pout:o só se podera 
asociar cun chúvia. porque o 
verdor. o dos montes galegas. 
somente será unha terríbel ira
nia. 

Case que me sinto ridícula ao 
escreber esta carta . con ela non 
poderei evitar nada. pero sei que 
hai xente que me entenderá. 

Cando despois de incéndios. 
de industrialización e po]uc1ón. 
contaminación e deforestación 
xa non quede nada desta Gailza 
que eu amo, non quero sentirme 
culpábel, quero poder dicer que 
loitei . 

Soa non podo contra o lume! 
Ogallá se · pudesen apagar só 
con boas intencións! Somente 
pode sentir mágoa e impoténcia. 
Sei que hai xente que loita contra 
a desfeita e outra que opina igual 
ca min e que tamén se sente im-
potente. · 

Tan só quero poder disfrutar (e 
que disfruten ,as vindeiras xera
cións) desta maravilla que é Gali
za. 

·Galiza verde; e vostede? Gra-
cias 

LUZ LÓPEZ FIDALGO 
Colectivo Ecoloxlsta Garabelos 

Garabelos Mariz (Chantada) 

FEMINISMO 

Dou resposta ás minhas interpe
lantes (anónimas, alporizadas e 
feministas elas) por mor do meu 
escrito "Algo muda em Portu
gal?" publicado neste Semaná
rio. 

O que eu imaxinaba de Suzana 
era poetizar a sua declarazóm; 
foi ela, .nom eu , quem declarou 
que tinha mecanografado o " Ma
nual do .Guerrilheiro" e que casia 
roupa para os seus compaohei-

r os; tambem cosia, . segundo 
dixo, os saquetes de "gelamoni
ta", cousa que nom menciono no 

_ meu escrito porque nom era pre-

ciso no contexto do artigo. 
Mas. nun Diario do tambén 

guerrilheiro Sanmartin, obra por 
demais poética e fermosa. un 
verdadeiro Best-seller. que recol .: 
he os seus sentimentos e o rela
to das suas longas horas no -
monte (sem talar xamais das ac
c;ons de guerra), remata algun 
párrafo dizendo que ia lavar a 
roupa ou fazer a comida. Como 
f alaba de Suzana e nom de -San
martin tampouco retiro ese dado. 

Como tampouco digo ali que 
os que reconheceron integrar o 
EGPGC negáronse a declarar e 
que só Suzana declarou davon
do. paseninhamente. .. porque 
nom vinha a conto. mas ao dicilo 
agora nom é um acto machista 
senom um relato histórico; do 
mesmo xeito que som relato his
tórico os lavores que nos ref e ria 
a Suzana que facia em Caminha 
(e que eu nom inventei). 

Asustados .. . ficabam tudos. 
nom só Suzana; imaxinade-vos ... 
tambem segundo as suas decla
razóns forom malhados. amea
zados. torturados. etc. e aquela 
noite ignorabam que mais pod~
ria pasar; porem. tranquilos e in
diferentes (ao menos na apanén
cia) tambem. e ma1s ao saber 
que era nacionalista o advogado 
que os asistiría· e que entre toda 
aquela xente (mareas de polizias, 
fiscais. funcionários. etc.) tinham 
um amigo. Os adxectivos "sua
ve" e "sem acritude", penso que 
só som aplicaves a Suzana ... e 
se tedes dúvidas perguntade aos 
que ali estabam. 

Penso ter provado ser nacio
nalista e de esquerdas; sena pa
radóxico me chamar feminista; 
frente ao machismo érguese o 
feminismo que é o mesmo, mas 
ao revés: eu aposto pola 1gualda
de de mulheres e homes, loitan
do xuntos por urna meta comun; 
nem machismos nem feminismo. 
mov1mentos bem ultrapasados. 

Nom sei se as minhas incre
pantes. agachadas no seu anoni
mato, conhecen-me ou nom. E 
polo tanto se a sua reflexión den
va só do contido do meu escrito 
ou de factos anteriores (f alam de 
que "os machistas nern mudam 
nem morrem". o que interpreto 
como que eu nom mude1 nem, 
afortunadamente para mim, mo
rrim, polo que deveria ser conhe
cido delas com anterioridade); se 
tenhem dados anteriores do meu 
suposto machismo deveriam 
manifestalos, mas que fossem 
mais f[áveis que -o da Suzana e, 
desde logo, podo alertalas do in
verosímil que resulta a imaxe da 
minha mulher "escravizada no 

·papel de fregona , cozinheira, 
costureira ... ". 

Acougade., Suzana er.a urna re- · 
volucionária que casia e cocin
haba, como os seus companhei
ros, e como eles intervinha em 
acyóns; e mecanograf aba docu
mentos em Caminha porque no 
monte nom tinham máquina de 
escrever; e tudo isso o dixo ela 
numa declarazom longa e prolixa 
na que o único que nom desco
briu forom os nomes dos seus 
companheiros, talando en ton 
suave e coloquial, até o ponto 
que eu interessei que fose recon- _ 
hecida polo médico forense por 
entender que era um esta.do de 
nervosismo ou ansiedade o que 
a levava a talar de mais. 

Saúdos nacionalistas e de es-
querdas. · O 

NEMÉSIO BARXA ÁLVAREZ 

(Vigo) . 
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Xqsé Lb is, 'O·. Carrabouxo' 
'Eu sabia que tiña unha misión na vida: acabar a c~eira' 

É un dos personaxes 
máis coñecidos de 
Ourense, e o seu nome 
real case mudou no 
fictício da sua máis 
popular criación; "O 
Carrabouxo". Xosé Lois 
entra na entrevista 
cunha precaución que 
un non sabia prever en 
quen é cantor, actor de 
teatro, guionista de 
rádio, animador cultural 
e sobretodo humorista 
desde hai máis de dez 
anos e afirma que a sua 
identificación política 
-é militante do BNG
prodúcelle a 
satisfacción "de 
entregar esta 
aportación, con toda 
dedicación, ás miñas 
ideas e á miña 
organización apesar de 
que sempre se procure 
agachar nos meios de 
comunicación cando 
hai unha campaña 
política". 

• XAN CARBALLA 

Xosé Lois Vázquez. ou "O Ca
rrabouxo" ou, ainda, "o da Sabe- . 
liña" é un home do Ribeiro "na
cin en Osmo (Cenlle), nun re
chán que se fai subindo cara á 
montaña", que leva xa roáis de . 
dez anos ligado ao humor, "case 
toda unha vida porque se empe
zo a facer memória sempre me 
gostou facer monos e monigo
te·s . Publicaba no Ceibe e en vo
ceiros nacionalistas, sindiGais e 
políticos, pero a miña aparición 
asídua nunha publicación foi en 
A NOSA TERRA coa Sabeliña, 
e despois ,' hai uns seis anos xa-, 
co Carrabouxo en La Región ." . 

Criar personaxes e conseguir · 
a identificación masiva do pú
blico que compra un diário foi 
proba dun éxito que se prolonga 
en xa duas edicións de "Carra
bouxos" que fixo a Deputacíón 
de Ourense, "non é máis difícil 
criaÍ un pe~sonaxe e darlle con
tiriu!dade. Ademáis do Carra
·bouxo e a Sabeliña tamén tiña 
á ·Bolecha, que saiu' esporadica-

mente nalgunhas publicacións 
locais de Ourense e que era 
unha tendeira gorda, retran
queira e roubona. Prefiro o per
sonaxe porque cria unha ade
sión cara el e ainda que un dia 
o chiste non sexa bon o cariño 
que se lle ten faino perdonar. 
Antes, e durante moitos anos 
tamén aqui en Ourense, os chis
tes de Quesada eran colecciona
dos. agora é o Carrabouxo: pe
gados e X? marelos do pase do 
tempo en moitos bares, que in
cluso hai un que fixo un rolo con 
centos deles, ou en A Rua que 
teñen unha espécie de clube ca
rrabouxiano ou como na Festa 
dos Candeleiros de Celanova · 
que fixeron con él un m0neco 
como farola". Por outra banda 
Xosé Lois síntese especialmen
te satisfeito dun certo tipo de 
repercusión dos st:us chistes, e 
o próprio dia desta entrevista, a 
portada de La Región recollia 
unha mobilización dos traballa
dores de Heerema -cando a 
policia cargou contra eles en 
Pontevedra- que prepararan 
unha pancarta que reproducia 
un seu dibuxo "esa reacción é a 
que lle dá popularidade ao Ca
rrabouxo. A popularidade non é 
a fama senón esta identificación 
de sectores populares, como 
cando che peden un dibuxo 
dunha Asociación de Viciños . 
Ademais non creo _que se faga 
distinción entre os chistes máis 
políticos dos que o señan me
nos, aparentemente . E tamén 
hai quen confunde . Cando deti
veron aos da banda dos encara-· 
puchadas publiquei un debuxo, 
como retruque a unhas declara
cións do Governador que dixera 
"trabajo nos ha costado pero lo 

· .hemos logrado". Como era pou
co antes qa Semana-Sa-nta o Ca
rrabouxo pensaba nun paso con 
c·apuchin6s e dicia "pois menos 
mal que non se meteron na Se
mana Santa" . Ao pouco recebin 
unha nota do governador "a pe
sar del sentido crítico su dibujo 
contribuyó a difundir la . fausta 
noticia" . Tivo un efeito contrá-· 
rio: eu critico e el felicítame. 

Identificación política 
"É posíbel que haxa un certo 
grau de_ autocensura. Nos pri
meira.s anos tiven problemas 
con alguns chistes que, .sim
plesmente, non publicaban e 

· de.spois comentábanmos (sob~e 
o aborto, o 23 de Febreiro ... ) En
tó:q quizá eu }{a saiba o que 

pode non ser publicado e teña 
unha limitación. Fóra diso o que . 
si sucede é que fóra do tema 
humorístico non se me dá nen
gunha cancha. Se vou de candi
dato nunhas eleicións, vaia don
de vaia ignórase. Trátase de · 
·evitar que esa fama vaia cara o 
BNG, e sobre iso hai unha ver-

. dadeira espreita. Es~ é µn pro
blema do Carrabouxo: queren 
evitar que se arrime a suá popu
laridade á miña ideoloxia e á 
miña organiZacÍón política. Por 
outro -lado hai xente que si ven 
aos mitins que dou -e que xa 
dal;>a antes de que nacera o Ca
rrrabouxo-- porque quere coñe
cerme ." 

"Se bai humor de esquerdas 
ou direitas?- Nos bares os dé es
querdas poñen os que van con
tra Fraga e os de direitas contra 
Felipe . Si se poderia facer unha 
distinción porque segundo a 
ideoloxia hai unhas 'claves, non 
sempre excluintes urihas das 
outras , que motivan a risa. Os 
chistes racistas por exemplo son 
claramente humor de direitas . 
Pero é como se falamos de hu
mor-inglés, galega, ou america
no. Así moitas películas ameri
canas, que non me fan grácia 
algunha a min, están cheas 
dunha comicidade que posibel
mente toque claves próprias da 
sua cultura" · 

Sobre p humor galega explí
canos o _que considera duas ca
racterísticas fundamentais: re
tranca e rexouba. "Quizais po
derian . ser distintivos de cria
ción nosos . Por rexouba entendo 
un humor ferinte e mordaz. que · 
int\3nta facer danq e é m·alicioso 
e algo cabrón. A retranca eu de~ 

finiríaa como o facer ou dicer o 
contrário do que-os outros espe
ran de ti. É o exemplo do chiste 
de Castelao do neno fumando á 
porta da escala "-Dasme unha 
chupada?. -:-É de chiculate. -
Anque seña".*! Nos chistes 
do Carrabouxo tópase todo iso 
e máis , Como di o Xosé Lois a 
situación lingüística ·de _Galiza 
"é un campo inesgotábel de ins
pir_ación", ainda que o xeito ·de 
traballo que el segue procura ter 
na aetualidade un referente fun
damental. Asi enche cadernos e 
mareas de follas con bocetos. · ti
tulares dos xornais e ideas para 
chistes, que son quizais roáis -
valiosos, para estudar como · é 
un proceso de criacióµ, que os 
próprios orixinais finais . "Non 
teño o. tempo que qui.Xera para 

dedicarlle, e para min sempre 
foi uríha frustración non poder ..... 
ter máis tempo entregado a isto. 
Pero desde que entret nas Uni
versidades Laborais soupen que 
tiña ÜJlha misión na vida; sacar 
unba carreirá adiante. E agora 
airida senda coñeCido como hu
morista real.Jnente son un Enxe~ 
·ñeiro Técnico ae Telecomuwca
cions , -traballando en dedicación 
exclusiva" . 

Actor e autor 
de best-~ellers 
Os libros seus que ten publica
dos con tiradas de 3 e 4.000 
exerriplares están case esgota
dos. Escolmas de vários centos 
de Carrabouxos, dE>s que hai o 
convencimento que ten habido 
edicións piratas, -consiguen ser ·· 
un dos libros máis vendidos na 
última Feira do Libro de A Coru
ñg., onde o peq:;onaxe non é po
pular ao non estar nos periódi
cos locais . Tamén a Sabeliña 
tivo unha boa difusión. "Hai 
quen me di que o personaxe ta- . 
mén é coñecido fóra , e sei que 
o presidente da deputáción 1é
vao para agasallar ·nas viaxes a 
América. E hai un costume bas
tante extendido que é enViar 
monlliños de Carraboux.os nas 
cartas aos parent~s emigrados" . 

Ainda que os temas eran moi
tos habia que lembrar unha eta
pa de Vários anos adicados á in_: 
terpretación, ·"o teatro e o guiñol 
de.ixeinos porque non tiña tem
po material. A obra que máis 
lembro, e na que trballei en case 
un ceµto de representacións. 
Estaba escrita, "O Caixón", por 

· Millán PiG:outo especia:lrnente 
par,a nós, e ainda diria que para 
o meu coche: tres person.aXes, · 
unha decoración case mínima, a 
equipa de iluminación, de técni
ca própria e moderna para o seu 
tempo -usábamos triacs cando 
ainda eran xerais os reóstat.os
e a f¡;i.cer quilómetros. Foi nó 
grupo de teatro dp, Auriense, un 
teatro de batalla, .de- interven
ción se se quer'' 

Con .Pepe Carreiro. Quesada, 
Siro, Xaquin Marin e Xesus . 
'Campos, Xosé Lois "O Carra-

- bouxo" completa un brillante 
rriomento · do humor no noso . 
idioma e .recupera para os xor
nais un espácio que antano era 
Central nGs diários e que Valen-

. tin Paz-Andrade definía como 
"unha espécie de segt¡.nda edi
torial". · O 

Nº357 

. •A casa da xuventude dé . 
Vigo. Ven de anunciar neste 

· . dias, un concurso de .ideas para 
proxecllos -Xuvenis que contará 
cun orzamento de 3 millóns de 
pta. Dalgun xeito nen hai tal 
concurso, xa . que- son só un 
0,001 % dos xóvenes vigueses ._e 
nen sequer é de ideas .. . ou polo 
menos de ideas orixinais xa que 
todos os. proxectos deberán ser' 
revisados-estudados e, como 
non censurados por especialis
tas do Concello. 

Ao final teremos un mogollón 
de publicacións-pegatas-poster 
supostamente xuvenis que. nos 
lembrarán o grande e bonito 
que é "ser joven" sobre -todo· se 
estás ·parado e non tes nen un 
só , local (bares áparte, claro) 
onde oc1.mar o abundante tempo 
libre O 

• . Sótelo Blanco non se 
vai asociar- con Santilla
na. Olegario Sotelo Blanco des
mentiu radicalmente que en 

. nenguri caso haxa ou poda ha- · 
ber no futuro nengun tipo de 
a·cord,o con Santillana "e menos 

·no libro de texto, porque eu té~ 
. ñame até pronunciado pola sua 
gratuidade . Por outro lado nós 
nunca tivemos nengunha inten
ción . cl.e chegar a acordos que. 
contribuan a -perpetuar a coloni
zación cultural de Galiza. A 

· nasa liña editorial procura con
.· tribuir a aumentar a conciéncia. 

de país". 

Sotelo Blanco desminte asi un 
· rumor que tomara carpo nos úl
timos meses e do que nos fixé
ramos eco no número anterior 
de A NOSA TERRA. O 

• Terceiro manual da 
Asociación ·de Funcioná~ 
rios. Os concellos de todo o 
país congratúlanse da aparición
do tereeiro volume dos Cader
nos de Documentación Munici
pal que están adicados á ·área 
do Urbanismo. Nas páxinas des
te completo manual están rela
cionadas as cadras para com
pletar unha solicitude de i.Dfor
mación urbanística, fichas para 
solicitudes de licéncias de obras 
maiores, reQl!erirnentos, · infor
me$ dictamel3, notificacións e li
quidacións. Aténdese nas sua& 
páxinas ás distintas formas de 
licéncias de obras e ap·erturas 
asi como ardes de execución de 
obras, . declaracións de ruina , 

· exp?dientes sancionadores e 
suspensións, procedimentos de 
aprovbación dun plan parcial ou 
especial , estudos de detalle e 
proxectos de urban,ización. t.Jn 
glosário Galego-Castelán remata 

·o mánual. 

A Asociación de Funcionário's 
para a Normalización Linguísti~ 
ca é a principal responsabel tan" 
to da recollida de material para 
este novo volume da série como 
para a posta eri común das ins
titu_cións que . colaboraron eco
nómicamente na sua realiza
ción, _vinte concellos, maila con
sellería da Presidéncia, compro-. 
metidos neste manual tan im
portante para· a normalización. 
Por un erro no prelo, o Instituto 
da Lingua Galega (ILG) aparece 
na capa do libro coma. responsá
bel principal da edición , á beira 
da Xunta, ainda qtie o o seu la
bor atinxise sementes ao aseso
ramento lingüístico. O 
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Pensan, como La Polla 
Records, que: 
"luchamos entre 
nosotros, mientras ellos 
se rien". Talerapi 
( orixinariarnente: 

· Tapadeira Leg-al de 

Rádio Piratona é hoxe 
unha emisora de rádio
Iibre, un fanzine que xa 
vai polo número catro, 
O Coiote,· e un grupo de 
teatro) montaron esté. 
inabitual experiéncia 

GuieirQ 
CULTURAL 

1.J.DitárÍa preci~amente 
"para xuntarnos, porque 
canto máis dispersos, . 
menos forza tacemos" 
Polo seu acto de 
apresentación 
desfilaron crestas, 

Talerapi 

estudantes, parados e 
xentes diversas en feliz 
armonia. "As diferéncias 
son de estétfca, pero os 
problemas de fondo son 
os mesmos" . Servando 
Barreiro, Xan Comesaña 

e Xosé Manuel Rauco 
contaron a história 
deste novo "colectivo 
cultural alternativo" que 
naceu polos bairros de 
Coia e TeiS na dura e 
estraviada cidade de Vigo 

Píratas, C?Oiotes e _teatro contra a dispersión das tribos ur;banas 
O .Fanzine, O Coiote, ten xa 
dous anos de vida . Canta cun 
grupo· de traballo de oito per
soas, xunto con outros dez cola
boradores. Naceron - por Caía, 
"qÚeriamos ·contar os problemas · 

· do bairro, pero quedousenos pe~ 
quena", in tentaron colaborar 
coa Asociación de Viciños, pero 
"deixámolo porque querían con
trolar demasiado". 

"É dificil facer unha revista, 
sinala Xan · Cornesaña, sobre 
todo se levas unha liñn. crítica, 
se non vas de acordo co conce
llo ,e se non tes boas relacióri.s" . 

Non pasa moit o a xente das 
revistas e dos fanzines? 
Depende de que tipo de xente. 
A maioria si. Pero hai outfo t1po 
de xente que non. O que sucede 
é que a xuventude que se ' inte
resa pala cultura non ten nen
g.un peso na ciaade. Aquí do 
que se fala é da movida e o d'ª
. mais está rnai· disperso. 

Talerapi . vai precisamente 
para xuntarnos, canto máis dis
persos menos forza tacemos. O 
concello di que hai que poten
ciar o asociacionismo, pero frea 
por exemplo a criación do Con
sello da Xuventude. É moi cu
rioso que teñan encargado un 
inquérito para saber o que pen
sa a mocedade e cando vai 
unha asociación ou colectivo a 
pedir algo, métennos nun man

-tón de trámites burocráticos. 

Que ambiente recolledes 
n esta etapa· de formación do 
colectivo? 
A xente cando non hai apoio e 
ve problemas comeza a pasar. 
Ao millar escoitan .rock s'ubver
sivo e asúrneno, pero lago isa 
non se reflexa nG· que fan. Non 
lle ·importa depender dos °'prus 

De e~querda a 'direita, Servando Barreiro, Xoan Comesaña e Xosé Manuel Rouco 

por exemplo . A dispersión ta
rnén cria a sensación de que 

....J non hai saida. 

Á xuventude tócalle a 
parte máis chunga da 
sociedade . · 

Que critérios comuns tedes 
p_a'.ra unirvos entre a xente 
~do teatro, Rádio Piratona . e 

os que faciades o fanzine? · 
o naso e un colectivo cultural 
alternativo. Vemos que esta so
ciedade está moi mal. A xuven
tude leva a parte rnáis chunga. 

Non hai traballo. tírase na casa 
dependendo dos país ate a hós
tia de tarde. Isa refléxase no en- . 
sino, no traballo ... 

Se queres ·facer o que che 
pete, por exemplo unha rádio li
bre , ven a policía e pecha iso, 
decindo que · é ilegal. Inda por 
-riba de que non tes alternativas 
dentro do marco deles , se inten
tas faéer algo diferente, reprí
mente por todas partes . Unha 

· represión moi diversa, desde a 
máis sutil tv. ate a policía. E o 
re_sto da sociedade non se ·ente
ra. 

Outro ponto en común de Ta
lerapi é a cultura galega . Pensa
mos que o naso idioma é o gale
ga, o cast~llano é imposto e por 
isa mesmo non o aceptamos. 
Tarnpouco estarnos por unha 
cultura de élite, ou consumista. 

Oue ides facer agora? 
Seguir co Coiote, con Rádio Pi
ratona, co teatro, espallandoo a 
máis xente. E iso que currar na 
cultura, ainda che fai pagar car
tas. Despois de meter cantidade 
de horas ainda te encontras con 
todos os gastos. A satisfación é 
a xente. 

----CANLES, a ~va serie de "Edi:ións Xera1s de Ga::a pra.EXB..é 111COiWlltodeIras1J1si!Jiljcll11tsustnii 1V11Ci 11 tictica' --
da fingua. 

A serie CANLES, estructmduomo ,111 todo llitaio, de 1. • a 8:1, fui elabarada e 1ralmia por 111 vddeio ecMx>. ó b1f1 
de-tres anos, e tendo en CCl1ta os redados lb'hl eixPsa efectuada entre llil nmtra de ¡rofems de EXB, a 1J111 ¡dim 
manifestase os acertos e as avas que atopaban na sn arura -O Noso Gaie,1-. 

Esta serie rntende abii novas CANLES para a ex¡nsión e a conuicaciín. 
A destacar, cc-mo wos básicos da serie r.ANLES: 

• Primacía da metodololia ilductiva. Gran rúnero de activilades. 
• Importante atención ó trabalo co lé~. 
1 Especial. atención á imaxe. 
• T ratamento non sexista. 
• Atractiva e rigorosa selecciOO de lectllas. 
* Equi&brio entre tódolos aspectos que configlran a na 

de fingua. 

Que pensades diso que cha
man as tribus urbanas, hea
vys, punks, etc? 
Hai que concienciar de que non 
se pode seguir asi. Di La Polla 
Records que "luchamos entre 
nosotros mientras los dernas se 
rien". Entre heavys e punks, por 
exemplo, non hai moitas dife
réncias, máis que de estética. 
Pero os problemas de fondo son 
os mesmos. 
, Despois, comenta Xosé Ma

nuel Rouco, a xente tamén ten 
unhas reaccións rnoi raras. Ven 
a un heavy e empezan a babear 
as persianas. Fianse só pola pin
ta e iso non é asi, son xente nor
mal, á que lle gusta unha músi
ca e torna cervexa como outra 
calquera . 
E que id es facer vo&, ante 
esa dispersión que hai? 
Mostrar o que somos e o que 
pensamos e que estarnos eí. 
Ütie se pode facer algo máis 
que tomar cervexa e que ade
mais e máis divertido. Nesta 
xente prendeu o de tomar copas 
e non facer nada. tarnén porque 
non ve outra alternativa. No 
País Vasco. por exemplo, colles 
a un grupo pala rua e seguro 
que gran parte está nalgun co
lectivo. Aos que mandan tarnén 
lles interesa que esteñamos aí 
sen facer nada. -

A xente ten boa disposición, 
hai moíto potencial, pero as. ve
ces quere ter todo moi fácil e ao 
segundo obstáculo xa se bota 
para tras . 
Algo máis? 
Si, que nós non irnos celebrar o 
V Centenário da Invasión de 
~érica. Estamos a favor dos 
índios . O 

M.V. 

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

República 
Praza do Libro El Salvador, 9 
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A CORUÑA SANTIAGO 

A ROSA !llBA 
PERIODICO GALEGO SEMANAL 

SUBSCRÉBASE 
CHAME AO 1FNO. 

43 36 24 
E RECÉBAA NA SUA CASA 



ill1Pllti111im::;J;11~: 
Modelo para 
informar 
Trátase de ocupar sesenta mi
nutos de programación cunha · 
fórmula dinámica, entretida e 
actual. Tanto ten se é na rádio 
como ' na Televisión. Unha hora, 
pode que máis, pode que me
nos . O receptor está garantido: 
amas de casa . 

A ama de casa -debe enten- / 
derse sempre en plural- ven 
senda un irrefutábel argumento 
sociolóxico para principiantes 
que consiste nun conxunto de 
enxendros, metade fémias. me
tade audírnetros, preocupadas 
exclusivamente dos programas 
que cuspen fornos micro-ondas 
co mesmo entusiasmo que ga
mitan lava-vaixelas, autos de
portivos. viaxes a Exipto ou 
chalés en Torrevieja . Serven as 
amas de casa como lexitimación 
muda -non saben, nao contes
tan- canta hmitación profisio
nal se nos queira apresentar 
como redención popular . 

Ah. as arnas de casa, querida 
señora. querida amiga . Voste
de esLá ·aí. si, aí , detrás do seu 
televisor.. . e eu aquí , miña se
ñora. pero vostede non ten por 
que preocuparse. porque- men
tres vostede está aí detrás. eu 
seguire1 aqu1 

Interesa pois que a ama de 
· casa siga onde éstá , quer dicer. 
detrás da pantalla. co teléfono a 
man -toda arna de casa debe 
ter a liña aberta a esa hora- e 
en todo caso o antigo televisor 
debe conservarse . Sempre exis
tirá un oco na cociña, porque 
non se vrua pensar. señora. que 
vai chegar asi como asi ao tele
xomal. E se o que chama é o 
seu home ou a sua cuñada, dis
culpe e volva a colgar o auricu
lar , porque nengun deles, nen 
sequer a viciña do terceiro lle 
vai dar prémio. Aquí quen ten o 
prém10 son eu . asi que tranquili
ña e non me quite os olios do 
telefilme porque logo farémolle 
unha pregunta sobre unha frase 
dita en determinado momento 
por un dos protagonistas do se
nal 

Nada complicado, señora. En 
todo caso as perguntas versarán 
sobre temas de cultura xeral, te
mas que vostede debe coñecer 
e domeñar p'or que para iso ten 
vostede unha estantaria repleta 
de fascículos con abondosa cul
tura xeral. 

Cultura xeral ven senda algo 
asi como unha ortopédia cultu-

·QuieirQ 
CULTURAL . 

Pitita Ridruejo, asídua da prensa do corazón, nun antigo programa da TVG, "Boas Noites" 

ral doméstica, que serve para 
mil un usos : para responder co
rrectamente ao test e conseguir 
a praza; para responder correc
tamente á pergunta e poder op
tar ao sorteo final; para axudar 
ao seu cattvo nos debetes ilus
trándoo sobre as datas das catro 
últimas erupcións do Vesúbio; 
para, en fin, ter un motivo de 
conversa luddo nas ceas de ma
trimónio dos venres , que é odia 
no que nós non estaremos nos 
seus fogares, que algun dia te
ríamos que librar, señora, pero 
coidado, coidado, amiga rniña, 
que no médio da película hai 
anúncios e nun deles , non lle 
irnos dicer en cal deles. verá 
vostede un ponto vermello e as 
dez primeiras chamadas ao telé
fono 56 67 76 co prefixo 981 
para os que chamen desde fóra 
de Santiago gañarán automati
carnente un lote de produtos 
para limpeza do Mister Próprio . 

Ah, as arnas de casa. Nen 
amas nen casa. Presas e na ca-

ÍNDlA 

dea. Condenadas xa desde a 
mañá con Jesús Hermida, coas 
chicas de Hermida, cos chicos 
de Jesús Hermida, coas matinés 
de Herrnida e cos seríais ameri
canos de Hermida, coas teleno
velas mexicanas de Hermida, 
cos seriais da galega que tamén 
deben ser de Hermida, cos tele
xomais de Hermida , cos depor
tes de Hermida, como me gasta 
Hermida, é tan natural .. : 

Natural. Como que aqui quen 
manda é Felipe Gonzalez-Her
mida, e Pilar Miró é a señora de 
Hermida e isto non é un estado 
de direito serrón un Hermidato 
-áraba con presunta vocación 
europeista . 

Así, co comezo do curso ve
ñen as novas programacións e 
o vaivén de Hermidas e sucedá
neos , empeñados na 'tarefa de 
converternos a todos en amas 
de casa , híbridos de audímetro 
e cesta da compra pegados á 
pantalla do televisor. E nestas 
aparece o langrá!} de turno cria
do en piano-bares capitalinos, 

MARROCOS 

traendo no portafólio a sua idea 
xenial: 

-Oiga; teño aquí un proxec
to de programa. 'Vai ser unha 
bomba. 

_:_De que ;e trata? 
-Un show. Para amas de 

casa. 
Ah, as amas de casa, eter

no recurso que de uso e abuso 
xa nen sequer vai servindo para 
loitas feministas . A este paso, 
só lles vai quedar espácio no 
euro-conector. O 

XESUS CAMPOS 

tllU~®llHlifüfüI 
Citáilla: 'O asúbio 
depe~o' 
Ao igual que o seu prirneiro LP, 
este segundo do grupo "Citania" 

· está editado polo selo madrileño 
"Sonifolk", que ven desenrolan-
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do unha laboura praticamente 
imprescindibef a pral da fuúsicq 
popular . O feíto de ser esta 
unha empresa discográfica .in
dependente non' condiciona en 
sentido n~gahvo o resultado .da 
gravación, cuxo son garant~ 

unqa calidade non sempre coó
seguida neste tipo de grava
c10ns. Salientábel tamén na 
contraportada a escolrnada do
cumentacióp que Q.igriifica a 
este disco como produto cultu-

. ral que a fin de cantas é. 

O recurso aos Cancioneiros, á 
rnusica tradicional (tantas veces 
comentada nestas páxinas a 
respeito doutras forrnacións) , 
fainos pensar que o noso patri
mónio folclórico, por abondoso, 
aínda está poJ esgotar. Non é 
este. sen embargo. o caso de 
"Pandeiradas de Escairón" , 
terna que abre o disco, cuxa fa
miliaridade aos ouvidos apenas 
é disipada nesta versión coa de
cisiva· intervención dos tecla
dos. Polo demais, "Citania" sou
beron trabállar en xeral readap
tando temas lexendários á sua
formación instrumental, que _re
sulta ser a habitual dun grupo 
.das suas características . 

O feíto de que cada instru
mento desenvolva o seu cometi
do dunha forma autónoma a res
peito dos demais, isto é : que 
cada un execute unha nota dife
renciada. pode ser un mérito 
atribuído ªº técnico de son, .ou 
quizá .máis ben aos ptóprios 
músicos , que conseguen asi un 
resultado máis dixeríbel por me
nos sobrecarregado instrumen
talmente . Asirnesrno, resalta o 
traballo de ensamblaxe, que une 
nun mesmo tema diferentes fon
tes rnusicais , unhas veces com
binando aportacións de distin
tos cancioneíros, outras alter
nándoas con composicións. do 
próprio grupo . En ambos casos, 
"Citania" realiz un traballo de ~ 
síntese máis que de satl,lracióJ! : 
as composicións do disco desta
can maíormente por unha vatie
dade musical condensada en in
tervencións curtas, que contras
ta co esgetamento de recursos 
tan próp:rlio doutras forrnacións 
"folk" . · Digamos que neste disco 
abreviaron máis que desenrola
ron o caudal artístico que o con-
forma . ' 

Todo está logrado n~sta nova 
gravación do grupo coruñés, ao 
·que en cámbio· non podemos 
pasar por alto a · sua enorme se
rnellanza con "Millado'iro". Des
de aqui facemos votos porque 
nun futuro próximo ·"Citania" 
procure unha persoalidade artís
tica que actualmente alguns bo
tamoq en falta. O 

XOÁN M. ESTÉVEZ 

V.IAXES DO 
OUTONO 

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 ,Outubro; 1 ao 28 de Novembro e 

· Saidas: (India do Sul) 4 ao 31 Outubro . . 

Rota de 20 días visitando a zona do Rif; as 
cidades imperiais de Fez_, M~knés, Marrakech 
e Rabat; o Parque Nacional do Toubakl; as 
Kasbash, á beira do Deserto do Sahara. Pré
cio: 68.000 Pta. Saidas: 1 ao ·20 de Outubro; 
1 ao 20 ·de Novembro. 

xerino, as grandes dunas e as cidades oasis 
como El Golea, Ghardaia, etc. Precio: 
79.000 Pta. Saidas: 30 de Setembro ao 16 
de Outubro~ 4 ao 20 de Novembro. 

/ ,. · . -
Solicita o noso Folleto de Viaxes 

EXIPTO-XORDÁNIA 
1 mes en autocaravana acondicionada, visi 
tando Cairo, Aswan, Luxor, 2 dfas en falúa 
polo Nilo, Mar Roxo, S.inaí, Petra e Amn:ian .. 
Ptécio: 175.000 Pta. Saidas: 2 ao 20 d~ 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 Annapurnas 
en Ou~bro; pala Patagónia en Novembro; 

ALXÉRIA: e polo Aconcá~a en Decembro. 
·O GRANDE ERG ·OCCIDENTAL 
Viaxando durante 17 días para coñecer as Tam~n tarifas aéreas económicas a calquer 
rnáis impresionantes paisaxes de Sahara Al- . lugar do' mundo. . 

cinüsuz 
CLUB DE VIAJEROS 

~onda de Sont Pere, 11. 6" 3o. • 0801Ó·Sorcelono · Tlf.: 302 50 81 
ledesmo, 7. l• izqdo • 48001-Bilboo · Tlfs.: 42.4 42 65-424 22 15 

. Rodriguez Son_ Pedro, 2. Of. 1202 · 28015-Modrid ·Tlfs.: 4.45 11 45 
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FelipH Paz Carbajal 
(Pontevedra, 

. 23-VIII-J850 - Noia, 
192?) 
Compositor e Director de Ban
da, dunha familia de músicos 
que chega aos nasos dias en 
N oia (o seu tillo Sebastián segue 
a ser organista de San Martiño . 
se ben o órgao fica mµdo e ten 
de suprilo cun instrumento elec~ 
trónico) e en Vilagarcia (onde se 
instalou o seu fillo Felipe) . 

Como a meirande parte dos 
directores de Banda da época 
ternos que lle seguir a pista nos 

_ Certames que vai gañando. No 
1878 o primeiro pré-mio interpre
tando "Poeta y aldeano" de 
Franz van Suppe. No 1879 o se
gundo con , "Recuerdo dé Gali
cia" (de Braña Muiños?) : No 
1880 en Pontevedra a medalla 
de prata coa obertura "Semira
m1s" de Ross~ni e outro segundo 
prémio tamén en Pontevedra no 
1882 coa obertura de "Gemma 
di .V~rgy" de Con~zetti . Ante a 

1;ll11m111111111:n:1r1im111 

~onvocatória a en Vigo dun cer
tame orfeónico no 1884 cria un 
e no prazo de tres meses ensáia 
para conquerir o segundo pré
mio. 

É autor de diversas _obras c_a
racterísticas . No Certame pon- . 
tevedrés de 1886 a Banda .do 
Reximento Luzon gaña o pri
meiro prémio interpretando o
seu "Unha festa en Galicia". Se
mella de grande calidade o seu 
"Himno a Galicia" . 

No 1888 compite eón Xosé 
María Carracedo e Ba1domero 
Latorre Capón para cobrir a va
cante de Director da Banda Mu
nicipal de Lugo. Gaña Carrace- -
do pero renúnc!a en conciéncia 
en beneficio deFelipe Paz ale
gando "tan notable compete!1-
cia artística · cuya práctica está 
ya acreditáda" . · 

Descoñece-mos a data e moti
vos do traslado a Noia, onde 
morreria. . O 
Bibliografia : Juan Bautista Varela de 
Vega: "Paz Carbajal , Felipe''. En "Gran 
Enciclopedia Gallega ". Vol. Gijón , -~984 . 

XOAN M. CARREIRA 

, 

Guieiro· 
CU~TURAL . 

O Monte Galiñeiro, 
riada a ver coas 
aves de corral 
A mariñeira cidade de Vigo ten 
moito a ver cos montes ; non en 
van o seu nacimento · acontece 
nas abeiras do monte do Castro, 
e vários cotos contornan os s~us 
horizontes. Cara o Norte e o 
Leste" a serra do Morrazo e a 
cume do facha do Gagán ase
xan sobre a urbe desde o oufro 
lado' do mar, e de lonxe cara ao 
Sul, adiviñando Portugal , érgue
se a inconfundivel agulla do 
pico Galiñeiro, na serra ,do 
mesmo norrie que trataremos de 
descifrar hoxe. 

Hai unha opinión que manten · 
que a qrixe destes nemes, tais 
como monte Xalo, pico do Galo 
0u pon ta de Galiño en Morás ... , 
débese a que é unha interpreta
ción da faciana que para a xen
te popular presentan estes co
tos, que lembrarian non · sei se a 

crista ou o· rabao das familiares 
aves dos nasos capoeiros. 

Para nós, senda estes nomes 
tan antigos, parécenos un xeito 
moi simplista esta interpreta
ción . 

De ser certa esa asociación 
popular sairian topónimos como 
"Rabo de Galo", "Cristra da 
Galiza", ou mesmo Monte qo 
Galo · mais difícilmente sairia 
unha palabra da estrutura de 
Galiñeiro ... 

A opinión que aquí a_ventura
mos .ao leitor é que nos atopa
rnos diante dun nomé que pr9-
cede dunha antiquísima raiz la
tina, que · ainda nos dará mais 
xogo en sucesivos traballos: é 
raíz Cal-, que co sentido de 

· · "lugar pedregoso" ou Calinario 
xerou o naso Galiñeiro vigués. 

Este significado, que está ta
mén na orixe da palabra Cálcu
lo . que tan to podo entenderse 
como unha doenza de pedras 
nos rins, como referirse á cién
cia de contar que comezou 

LINGUA CAPITALISTA DO MEU POVO 

Hai uns meses Califórnia apro
vou , por voto popular, unha leí 
pala . que se declara o inglés a 
língua oficial do estado. Estra
ñamente nuh país regulado polo 
<litado da Leí , até .hai pouco a 
política lingüística non estivo 
moi presente na lexislación nor
te-americana . En nengunha pa
saxe da Constituizón feqeral se 
especifica que o inglés sexa a 
língua oficial dos E.U.A Mas 
agora: baixo a ameaza crescen- · 
te da nova invasión latina (a 
pantasma do Sul percorre os 
E.U.A galopando en cavalos es
quelétjcos de fame, -militarismo 
e latifundio), e baixo a nova 
ameaza amarela que ven do 
Oeste (o Leste dos europeos 
ríun mapamúndi confundido 
pala cartografía etnocentrista), o 
establishment fede~al norte
americano apresta-se a lexislar 
a conduta lingüístii:;:a e desexa 
int¡oduzir unha emenda a Cons
tituizón .f>Ola que se oficialize o 

. ipglés exclusivamente . O brazo 
poderoso do estado ocidental 
moderno quer entrar 'tamén na 
cavidade bucal dos desposuídos 
para exorcizar ese incompreen
sível demo lingüístico que no 
su! dos E.U.A. fai a milleiros de 
mexicanos sen tena pronunciar 
doutra maneira , que no norte da 
Galiza fai a alguns pegar-se de 
plumazos por un acento ou un 
'quítame allá esas haches .. 

Asistimos nestes anos á xuri
dicalizazón da fala . As medrada-

. ras burguesías do Ouebec fran
cofonizan o país para xogaren 
mao a mao con a minoría angló- . 
fona unha xá longa partida do 
Monopoly Universal: ·a distribui
zón inxusta da matéria . As tar
xetas da Sorte e da Surpresá es
tán escritas na língua da Leí : 
español , catalán, galega, inglés. 
Ja som sis milions! , berran os 
.vice-botiguers cataláns mentres 
con a espada flamixera de Sant 
Jordi . lle cortan . a língua a un 
dragóñ andaluz que fala proletá
rio .' En Euskal-Herria Sul cons
truí-se língua e policía , ertzaint
za e batua ao mesmo tempo. En 
Portugal Norte a língua cooficia
lizada é a galega-castellana, · 
mas a segunda parte 9o e'nxen
dro segue a ser muito mais coo
ficial que a outra . O Fuero de los 

Españoles protexe por igual a 
"todas las modalidades lingüís
ticas . de España". . Menos mal 
que se refere a outro país, se.
nón, cómo teríamos de escrever 
o barallet.e reintegrado? 

O "sentido comun'", ese peri
goso discurso democrático que 
o lioerazgÓ catalán soubo tradu
zir en patrioteiro seny, tende a 
instaurar condutas anti-solidá-

· rias , a soster unha arde baseada 
na ditadura do visível. É de 
"sentido coµm.n" que a - Ííngua 
que se fala mais e desde mais 

. atrás sexa chamada a "própria" 
do país, como o caldo, a ham
burguesa ou as saiás escocesas. 

· É de "sentido comun" que a lín
gua "própria" sexa legalmente 
oficial. Porque , en última instán
cia, é de "sentido comun" que 
exista a Lei (a deles e a nasa, 
-qué é un cachiño da deles), para 
que falar non sexa un delito. E 
é de sentido comun que a Lei 
se faga sentido comun e que o 
sentido comun deveña Lei, para 
que os construtores de ambos 
non se sintan perdidos na con
tradizón do cuotidiano, ese te- -

CELSO ÁLVAREZ CÁCCAMO 

MAHAI, A)OS 
'f .h.l.AMOS ~OR 
CA OS QU€ 
FALA.Al 
fSPA)JOL? 

rriório persoal onde conflitiva
mente coexiste idealismo e 
mesquindade .. poderio e auto
ódioJ Atilas e boy-scotits. A lín
gua transforma en outro e bosta 
-todo o que toca. A língua expre
sa o naso anseio de perfeizón 
anxélica e veicula o naso fasc~s
mo ·sobre as causas . A fala e o 
siléncio resumen e slinbolizan 
outras condutas: a calada mo
narquía do cabeza de' familia 
agardando impaciente polos 
seus ovos fritos , o euiernismo 
r.eliXioso que muda o aborreci
mento ao ·carpo en perverso 
amor a un' deus triangular e 
masculino, o control do planeta 
pala apropriazón simbólica do 
espazo, pala apropriazón do 
nome dos paises. A linguaxe 
patrocina a realidade das fron 
teiras: . os E. tJ. A. toman:-se 
América, Galiza torria-se Espa
fia , Galizq toma-se Portugal, Va
léncia torna-se os Paisos Cata
lans , Asturie$ torna-se patrie. 
queride, Euskadi torna-se Las 
Provincias Vascongadas , Nafa
rroa -torna-se Euskadi, ·O País de 
Gales torna-se Inglaterra, Ucrá
nia torna-se Rúsia, Sowet.o tor-

~SISTIMOS NESTES 
ANOS A 

XURIDICALIZACION 
DAFALA ' 

na-s~ Sudáfrica. O "sentido co
mun" certifica a .defunción da 
identidade orixinária , asasinada 
desde ha séculas por ritos urba
nos de miséria. 

Unha língua oficial para uns 
estados unidos por unha histó-

. ria tan -nova que os muséus con
tén relíquias do presente . Cómo 
desconstruir este discurso que 
outorga sentido comun á oficia
lidade do inglés nos E. U .A. , 
conferir-lle outro senso que 
poda ser asumido polos _alqui
mistas do coñecimento? A cati
va esqu,erda tradicional norte
arriedcana (se é que ainda cusa
mos aplicar a xeometria eucli
diana á política), esparexida por 
santuários do saber, minoritá- · 
ríos xornais de deseño soñolen
to, obscúros locais de fosilizados 
sindicatos e púdicas praias da 
utopía californiana, descoñece a 

como sabemos cos coiños nuns 
arames, trebell9 chamado ába
co. 

Este Cal-, qu_e orixinou o 
nome das calzadas ou veiradas 
das nasas ruas enlousadas de 
pedra estaría pois, na orixe do 
Calinario, máis tarde Galiñei
ro. 

Ouen teña tripada pala sua al
tura , pura masa rochosa que en
fia a seu aguillón cara ao ceu, 
quen teña reparado nos magní
ficos cristais de cuarzo que esas 
paraxes producen, achará ben 
plausível a orixe aque aquí pro
pomos _para este autigo nome. 

Mesmo se pasamos ás viciñas 
e tan semellantes terras asturia
nas , onde a toponímia é total
ment~ coincidente coa galega, 
acharnos a Serra de Galiñas no 
concello de Salas, cuxa explica
ción acaeria moi ben co noso ar
gumento interpretativo. facén
doo sair dunha antiga Serra 
das Calinas ou sexa das Pe
nadas. O 

C. VAAELA 

anatomía bífida dos homes e 
portante permanece allea á ciru
xia monoglótica desencadeada 
polas forzas económicas. Non, 
os verdadeiros mitos do Abra
xas democrático, das elites polí
ticas profisionais. non son nen 
Lenin nen Adam Smith, nen 
Ghandi nen Escrivá de Bala
guer: son os hérois alingües do 
tebeo dos cincuenta, os patos e 
marcianos televisivos que talan 
a Língua Neutra Universal, os 
Supermáns que non entenden 
barallete. 

Un país con lingua própria é 
xa un país completo. con ban
deira, con estreliñas brancas ou 
vermellas, con días da Indepen
déncia, días da Pátria ou días 
da Hispanidade, con policias 
militares que mastigan distraí· 
dos chicle Douglas ou chucha
mel do laguito de Castrelos 
rnentres espreitan tras da leche
ra aos folguistas de Citroen. Di
rixentes de esquerda e de direi
ta unen-se pola lingua, nun 
apaixonado beixo fraru:és que 
lle faria subir as cores a Ni=brija. 
Xa non é que a lingua sexa a 
compañeira do Império : é que 
todo Império (mesmo os miúdos 
impérios celtibéricos que selan 
o seu pacto de Hendaia con 
mantecadas salivosas en Aster· 
ga) só existe pala língua, na 
boca babeante e raivosa dos 
que o cobizan como un imposí
vel ideal, na boca ignorante e 
mentireira do Xerarca America
no que o estende ?té os espa
zos, na boca triste e escorbútica 
da nai africana que o padece 
cada vez que ahmenta aos seus 
cadáveres con Nestlé . 

_Ja som sis mil milions nos 
Paisos Sino-Catalán- America
nos. Xa mais lago poderemos 
,en~ender a ambígua mensaxe. 
de Washington, Jefferson, Ken
nedy , a perigosa mensaxe de 
Kissinger, Elliot Abrahams, Oli
ver North, porque axiña traduzi
rán oficialmente os seus textos 
para o inglés . Xa non será o 
nos o dever saber o gal ego : me
nos · mal , pensava que me ian 
abrigar a falá-lo . 

Oh, língua capitali;ta do meu 
povo! Eu 'falo-a porque si, por
que mé deixan, porque me peta• 
e non me queda máis remédio.D 



CONVOCATORIAS . 

• XI Concurso 
Nacional de 
Poesia Nova· 
"O Facha" 

A Agrupación Cultural O Fa
cha. no ano en que cumpre 25 
de ·actividade, convoca a un
décima edición do Concurso 
Nacional de Poesía Nova O 
Facha, que se desenvolverá de 
acordo coas seguintes bases : 
1R.- Podarán concursar todos 
aqueles autores que, sen limi
tación de id ad e, nori teñan 
publicado libro poético indivi
dual en galega. 
ZA.- Os traballos serán· de 
tema libre. inéditos e en gale
ga e non terán limitación de 
extensión. cun máximo de 
dous poemas por concursante 
e mecanografados a duplo es
pazo. 

3".- Os orixinais deberán 
ser remitidos, por triplicado, 
con lema e baixo plica, á 
Agrupación Cultural O Facha, 

rua Federico Tápia, 12-1º ou 
ao Apartado de Correios núm. 
46 - A Coruña, senda ademiti
dos a concurso os traballos re
cibidos antes do dia 1 de No
vembro de 1988.-

40.- Haber'á un úni:co pré
mio de 50.000 pesetas. mais 
as mencións honríficas que o 
xurado estimar oportuno. 

5°.-· O fallo será dado polos 
meios de comt~nicación nos 
primeiros dias de Decembro 
de 1988. 

6ª .- A Agrupación Cultural 
O Facha reserva-se o direito 
de designación do Xurado que 
ha, fallar o prémio, asi como o 
sistema de eleición do poema 
gañador. 

7" .- O Facha compromete
se a publicar, en canto se xun
te cun certo número de poe
mas con prérnio e mención, 
un volume que abranxa ostra
ballos de vários concursos. 

8".- A participación neste 
concurso presupón a aceita

. ción expresa das presentes 
bases . 

ANUNCIOS DE BALDE 

Auxiliar administrativa con 
destino definitivo na Dirección 
Provincial de E:ducación de· 
Madrid , nivel 9, deflexa per
mutar con praza do mesmo 
nivel na Gahza . Chamar ao 
(91) 435 74 33 ou (986) 30 30 
97 

Na delegación en Vigo da 
Asociación de Am12ade Espa
ña -URSS está aberto o prazo 
para o novo curso de ele" 
de idioma ruso n.,. · 
dos pon"lo 
creta na 
fono 22 · 
rán 

Alúgase piso e chalé amobla- -
do en Sárria (Lugo) Vistas pa-

. norámicas.3 habitacións, 'salón, 
cociña e servicio. Tempada de 
verán. Interesados chamar ao te
léfono (986) 25 39 48. 

Vendo extractor eléctrico 
de mel, novo, para 4 cadros 
perfección ou 12 de médias al
tas. Précio 50.000 Pta . Teléfo-

54.00.68. Preguntar 
en horas de ofici-

en bon 
(986) 

AxendA ' 
AcuLTURALA 

EXPOSICIONS · 

• Estampas de · 
peixes do 
mar Cantábrico 

Entre o 30 de Setembro e o 15 
de Outubro permanecerán ex-

postas na sá de mostras tem
porais do Museu do Pobo Ga
lega unha série de estampas · 
da . coleción "Peixes do Mar 
Cantábrico", procedentes da 
Real Academia de Belas Artes · 
de San Femando. e que far- . 
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Fotografia de Basilio Cegarra. 
(Orixinal a cór) 

.man parte dos fondos da Cal
cografía Nac:;ional. 

Estas láminas son unha se
lección da realizadas, a partir 
de 1780. por D.· Juan Bru de 
Ramón, · Primeiro Desecador 
do Real Gabinete de Historia 

Natural. baixo a dirección de 
D. António Sáñez Reguart, Co
misario de Guerra da Marifl.a 
de Carlos III, como parte do 
que . hab~ría ser a primeira 
fauna e flora mariña das cos- . 
tas de España. Desta obra 
chegáronse facer máis de 300 
debuxos, "hechos por el natu
ral", dos que ingresaron na -
Calcografía Nacional ata 136 
láminas 'de peixes correspon
dentes ao Cantábrico, grava
das en talla dóce sobre cobre 
por Bru de Ramón. Aquela 
obra, que. había ser histórica, 

· nunca se rematou , por mor da 
urxencia de asuntos máis prá
ticos que reclamaron ·a aten
éión de Sáñez Reguart, e . dff" 
maior parte das planchas e 

ros textos e anptacións que as 
compañaban descoñécese 
al foi o destino. 
. Esta exposición. itinerante , 

foi exibida anteriormente no 
Museu de Belas Artes da. Co
ruña e no Arqueolóxico de Ou
rens~. foi cedida pola Acade
mia de San Femando, e canta 
coa colaboración .da Funda
ción Museu Evaristo Valle e 
co patrocinio do Banco .~Ílbao
Vizcaya. 

• Guil1km Fr_esquet 

Ten aberta únha exposición 
de aguarelas na Nova Sala de 
Exposicións da Céli.xavigo. Até 
o 23 de Outubro .. 

• Carlos Puch 
Óleos e Debuxos na Sala de 
Arte da Caixa Vigo. 

• Basilio Cegarra 
Exposición de fotografías na 
Galeria EAF (Frarixa 35 - A 
Coruña). Aberta até o 15 de 
Outubro.-chalé amobla-

190). Vistas pa
' tacións, •salón, 

Tempada de 
chamar ao te-
8. 

ACTOS . · -

Na delegación 
Asociac16n de / _ ~de Espa
ña -URSS está aberto o prazo 
para o novo curso de clases 
de idioma ruso. Os interesa
dos podeh comumcar coa se
cretana da Asoc1ac16n no telé
fono 22 44 57 de 5 a 9 do se
rán. 

Auxiliar admm1stratlva con 
desnno detmmvo na Duecc1ón 
Provmc1al de Educación de 
Madnd , nivel 9, desexa per
mutar con praza do mesmo 

. c ..... or eléctrico 
~J, novo, para- 4 cadros 

perfección ou 12 de médias al-· 
tas. Précio 50.000 Pta_ Teléfo
no (986) 54.00.68. Preguntar 
por Manolo en horas de oficj-
na . 

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

Alúgase piso e chalé amobla
do en Sárria (Lugo). Vistas pa
noránucas.3 habitacións, 'salón, 
cociña e servicio Tempada de 
verán. Interesados chamar ao te-

• O coronel non ten 
a ·quen lle 
escreber" 

A obra ·de M. Riveiro Loureiro 
representarase o día 13 ás 
20.30 h . no Auditório do Ate
neo dp Ferro!. 

• Jazz de · 
Moby Dick 

- . un grupo que forman catro 
dos máis prestixiosos músicos 
de jazz galegas: Antonio Peña, 
Manuel Gntiérrez, Baldo Mar
tínez e Femando Llorca'. 

• Emique X.~ 
Macias . 

No "Negra Sombra Blues" , 
(Rua Placer 19~ de Vigo vai ac
tuar o Sábado 8 e o Domingo 
9 desde as 24 h . "Moby Dick". 

Os dias 8 e 10 de Outubro. e 
orggnizado polo Concello de 
Vigo, concerto de musica con
temporánea con obr.as de En
rique X. Macias "Les adieux" 
e Enrique Correggia, ~L'Abi- · 
me Evanoui" . Co grupo Anti
dogrna-Música de Turin. 

ABbsA!IBBA 
PERIODICO GALEGO SEMANAL 

------.--~-~-~-----------

REDACGION 
. ·43 38 86· 

---------~-~~~--~~-~-ADM IN ISTRACION E PUBLICl.DAD.E 
43 38 30 43 .36 24 

-~-----------·--------·FAX -
PROVISORIO 

43 36 24' 
---~------~----~--~--

• Xoves Culturais 
en Moaña 

O Departamento de Cultura, 
Deporte. -Ensino e Mocidade 
do Concello de Mo.aña ven de 
organizar un ciclo ' de "Xoves 
Culturais" que inclue actua
.cións de teatro e música clóa
sica alternativamente cada xo
ves desde o 13 de Outubro. Os 
actos celebraranse na aula 
"Daniel ·Casteláo" dacordo co 
seguinte calendário : 
Dia 13. Teatro. Cantel con 
,;Calquera vai á gue~ra" 

1 Dia 20: Orfeón Terra a Nasa 

Dia 27. Teatro Artello. "Gran 
venta 10° Aniversário" 

• Éxpresionismo 
ale.mán 

organizado pala corms1on de 
cultura do CUVI ten orgarriza
do un ciclo cinematrográafico 
sobre expresionismo alemán 
para o primeiro trimestre do 
curso. "O último" de F.W. 
Mumau.; "Metrópoos" de Fritz 
Lang e "A ruasen alegria" de 
G. W. Pabst serán as obras 
proxect-adas. 

TODOS OS 

XOVES 
A•OBADU.& 
PERIODICO GALEGO SEMANAL 

NO SEU QUIOSOUE 

,. 

• 
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TRÉs EN RAIA lora 
CELSO EMÍLIO, UNHA VEZ MAIS 
, XOSÉ AL~XANDRE CRIBEIRO 

D isque o tempo cura todo, maJs eu 
coido que a dor non ten cura, que 
o tempo é a enerxia da memória, o 

1.JI: motor sen fin, até o fin, que xera un moví.
mento renovado, que engade praéer ou 
noY.o, que fixe intres de ,concién.cia plena, 
que mantén a vixéncia do pensamento. O 
tempo non só non cura, senón que· fai 
doente a. memória, taina agónica, ou .sexa, 
dramática e luCidía. 

Un ano niáis sen Celso Emílio, é un 
tempo que nolo devolve máis erara, máis_ 
alongado, máis alto na medida de nós. 
Fáisenos máis inteiro e ceibe. E fáiseme 
máis triste a sua ausériciá. 

Foi que- o outorio avisou en son chum
bento pola serrania castelán e anegou 
Madrid de insana lembranza. Este Axunta-: . 
mento decidiu colocar tn1ha placa conme
morativa na casa onde Celso vivira, e o 

.¡. Ateneo lembrou ·con eruditos e poetas a 
figura lonxana de Celso. (Lonxana digo? 

··A carón dos seus versos hoxe escoitados 
tal semella unha vcice xigante, actual e por 

. máis vixente no pañorama da poesia gale
. ga de agora. Non é que ·non soupéramos 

imitalo senón que. nen sequer poidemos 
seguilo). 

Pergúntome primeiro de todo por qué a 
placa na Rua de Conde Peñalver e non no 
Paseo de las Delicias, onde Celso morou 
tempo, chegando _ do exílio americano. 

· Pergúntome tamén se hai algunha placa 
na sua Pontevedra tan benquerida. Per
gúntome -digo pergúntome- se hai pla- vagar tan tristemente pala terra, ·deixou
ca na Rúa Urzaiz en Vig-o, onde tanto nos Celso sen aviso prévio, sen chistar se
amou e sofreu. Cecais iso é o de menos. quer, sen se despedir, nen protestar por 
Estamos afeitas. aquel calor abafante,. el que suou unha 

( ,#t Mais o acto do Ateneo é outra causa. marte breve despois de ter suado tan Ion-
Todos sabemos qµe a entrade de Celso gamente unha vida. _ 
no Ateneo de Madrid da man de Carmen AqL,1el agosto fedorento do 1979, xa his
Llorca, daquela presidenta, p'c:ira. ·se encar- tórico. e ine?quencíbel, timbrou o meu te
gar da cultura galege, estivo arrodeada de léfono ás 5 da mañá ·nun Madrid que ·se 
opinións encontradas. Eran tempos da axeitaba ser:i Fr~nco e rebulia espranzado; 
UCD e el -vivía moi perta aquel proce- . era Lois Ferreiro que, con voz serea de 
so- embarcouse no proxecto consciente raiba díxomo escueta, calma, brutalmen
do que ia pasar, antepondo os intereses te, . "papá morrey". No meio do ensqno 
da Galiza -dicia- aos de certas ideolo- non daba creta .ao que escoitara. Parecia
xias. O caso é que hoxe ·presidiu o acto me irreal que despois de- que este patriota . 
Don José Prat e o Conselleiro de Cultura, surxira.felizmente de tanta inxvstícia e in
xa nos tempos do PSOE. A butaca da· comprensión, cando ·por fin en vida era re
miñc¡i. esquérda estaba valeira, e nunc_a . coñecido coma o expoñente máximo da · 
tanto sentira perta de min a preséncia de· . poesía galega, cando a política que dal
Celso. No celobre ollei o seu bigode loiro gun xeito o exiliara vivía xornadas de cám
dando bandazos a babor e.os seus ollos bio, cando estaba en plenitude coma es
azuis aG.endidos de ironía. E foi que, de critor e coma _home, un aneurisma tolo fu,.. 
súpeto, fiquei sereo e contéríto cando por ráseo para sempre na súa propria terra. · 
fin, un poeta grande, un home inteiro e xe- Así que foi soterrado na sempre fresca 
neroso dixo con vo'ce limpa e fonda con a terra de Celanova que amou nun prolcin~ 
verdadé mesma, -que a súa preséncia ali gado orgasmo de saudade, escomenzou 
só tiña como fin lembrar a ·un poeta, a un un espectáculo tristísimo de apropriaéión. 

, ·home nacíonai/sta. Uxio Novoneyra, gra- Partidos e partidiños, agrupacións e orga-
cias. · · nizacións, xentes e xentiñas, escritores, 

Por si _de algo servise, _dicia_ eu hai un c0pistas e corvos ventilábal)Se en -líos hi-
ano: pócritas o favor de quen xa endexamáis, 

"Nun agosto coma ·este, que pasou de por fortuna, podería percibir o cheira de -
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aquel pranto egoísta. Para non citalos, 
quera expor ~ por deducción pódese 
entender perfectamente quen eran os es~ 
púreos- a andaina política de Celso: é 
sabido qúe nos tempos da preguerra, con 
Pepe Velo e outros patriotas ourensáns 

.. militou activamente nas Mocedades Gale
guistas. A Guerra. Civil, de cuxa loita non 
se puido liberar por máis que quixo -pú
ñase branca cada vez que se tocaba- este 
tema, -que asegun própria confesión trau
mouno sen remédio mentras viviu- foi 

' para el .coma para tan~os, un tempo de si
léncio, unha-"longa noite de pedra" na que 
só a clandestinidade política fixo avivar a 
esperanza desde o medo e ·a prudéncia. 
Así, no 1962 ingresa no Partido Comunis
ta. Certamente esta militáncia só era con
oebíbel desde a perspectiva da fundación 
dun partido comunistande Galicia, que 
por máis teima e entrega non se acada. 
_Lembreu Santiago_ Alvarez, Enrique Lister, 
Juan Gómez ou Ignacio Gallego con que 
decisión defendía Celso Emilio a indepen
déncia dun PCG, non frente a un PCE, se-

. nón simplesmente de Galicia. Tanta desi
lusión nesta loita, e con problemas econó
micos irresolúbeis por aquel tempo, que o 
levarían a unha emigración/exílio na Cara
cas dos ananos, der6n con el na UPG, da 
·que ademáis foi fundador. Entón alguns ti-
rábanse dos pelos dicindo que Celso non 

. · tivera de se marchar e que os seus pro
blemas tiñan aqui solución. Ben se mjrou: 
cando chegou definitivamente do exílio, 
somentes o seu pr~stíxio e o asistemento 
oalgunha x~nte de een, sen interés políti -: 
co," aínda que si patriótico --;estoume ·a 
referir con xusticia ao finado Alvaro Gil
marcaron o seu defin_itivo rexurdimento. 

Vive daquela en Madrid e teño para min 
que a sua militáncia baixa · ·considerabel
mente, non asi o sentimento firme e deci
dido de voltar a Galicia e loitar desde a 
libertade pala libertade da.Terra. 

Prodúcese entón un fenómeno que eu 
non me expliquei endexamáis, e que polo 
delicado que é non chegamos a comentar 
-coa fondura suficiente: se ben o PSOE rei
vindicou a sua militáncia, coido - igo coi
do- que esta rion se produciu. Non é que 
non tivera direito, e de feíto apresentouse 
a Senador por Ourense nas listas do de
van-dito partido, pero quera pensar, coñe
.cendoo como o coñeéin, que eses amores 
eran dalgun xeito clandestinos dentro da 
libertade que entón conquerimos para ele-
xir. · 

Se mo permiten, cando vaia esmore- . 
cendo o outono voltarei a lles talar do Cel
so Emilio, fuxido de nós tan cedo sen que 
sexa posíbel se afacer. E digo cando vaia 
esmorecendo o outono porqu~ era ·o tem
po que el gastaba de beber e pescar con 
quen escrebe, Paseo de las Delicias· 
adiante". 

Pois xa digo, chegou o outono e voltei 
a ficar triste un ano máis. O 
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PODO PRt~TAR.HE--

OLl M PIADA .. Df-

O FU·NCIONARIO 
PARADA 
MANUEL RIVAS 

J orge Parada Mejuto, goberna
dor civil de Pontevedra, ven 

· de entrar con tódolos honores 
no censo de ineptos desalmados. 
Movo o dial da radio buscando confir
mación ó que acabo de escoitar e 
non saio do meu asombro. Este fun
cionario, pagado para preserva-la paz 
pública e defende-los dereitos indivi
duais, afirma sen rubor que se desa
tende do problema de Heerema tralos 
incidentes sucedidos en Pontevedra. 
Por actuacións semellantes, na Amé
rica de Reagan ou na Rusia de Gor
bachov, Parada pasaría directamente 
de gobernador civil a un museu de tú-

~ zaras. ' 
Parada debe ser un deses tipos tan 

devotos do poder que se ere os seus 
propios sermóns e que as suas ver
sións van a misa. 

Pero pillase antes a un manipulador 
ca un coxa. Un gobernador que ade
máis non teña sentido do drama aca
ba convertindo- todo en expediente e 
os expedientes gubernativos acabaos 
convertindo en lanzas. O de Heerema 
é Ún drama,..,tm fondo drama humano. 
Oitocentos traballadores despedidos 
pola brava .e retornados por forza a 
unha patria que os acolle a golpe de 
porra. Non se sabe da capacidade do 
funcionario Parada para resolve-los 
problemas pero ternos xa probas 
contundentes das suas dotes para 
agravalos. O outro día, en Ponteve
dra, unhas palabras amables de parte 
do gobernador bastarían para disol
ve-la concentración deses cidadáns 
traballadores. Co cargo subido á ca
beza, Parada demostrou que as cau
sas non só se poden facer mal senón 
que se poden facer peor. Pero máis 
grave que os feítos, é a lóxica que 
transpiran. Velaí a ecuación dun 
home que confunde o gobemo cun 
ximnasio de tae-kwon-do ou co san
tuario de Fátima: xa que non se com
portaron debidamente, agora desa
téndome do problema. Curioso xeito 
este de servir á función pública. Se 
hai follón cos parados, alá eles e que 
apodrezan toda a vida na estadística. 
Moito coidado con ·alborotarse, ven 
dicir o gobernador, porque primeiro 
caña e despois andanas. En fin, non 
son eu deses tipos que disfrute talan
do mal do~ gobernadores, pero vos
tede, Parada, despois disto, dame 
cen ·patadas. O 

VOLVER AO REGO 

M oi esnafrado debe andar este 
mundo cando se produce 
unha congratulación interna

cional, tan ecuánime, pola conce
sión do prémio nobel da paz aos 
cascos azuis da ONU. Triste alegria 

, terse -que felicitar porque o paradig
ma-·de valuarte da paz no 88 se~a 
precisamente un fato de soldado$ 

. armados e ate ·con baixas. Pero, a 
que tanta sutileza. ·nosa, se. até o · 
mes_mísimo Ronald Reagan era sério 
c~ndidato aos prémio .. Entón o Nó
bel para os cascos· azuis ... , pois ain
da menos mal. · O 




