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O estado de impasse 
na controvérsia 
normativa comeza a ser 
cuestionado por 
un número longo de voces, r-----...~ 
na esixéncia dun acordo 
urxente, entre todas as partes, 
que poña fin a enfrentamentos 
esterilizantes e claramente 
perxudiciais para o proceso normalizador da
língua. A NOSA TERRA dá fe deste estado 
de ánimo recorrendo a un amplo espectro de · 
persoas significadas ao redor do ~dioma. 

Biel Dalmau: 'A vida natural 
non chega ás cidades' 
Cre que desde a 
Administración están a 
urbanizar o campo en vez de 
levar á cidade as formas de 

vida naturais. É mémbro 
fundador da escola Rosa 
Sensat, que criara unha 
pedagoxía anovadora, 
alternativa á do Franquismo. 
Hai vintecinco anos que é 
mestre de adultos e prefire 
chamrse mestre naturalista. 
Biel Dalmau intervén desde o 
ano 64 na revista Perspectiva 
Escolar e fornía parte da 
biblioteca medio-ambiental 
Arba. Estes días fai unha viaxe 
pola Galiza á busca dunha. · 
carballeira intocada. 

(Páx. 1 O e 11) 

CADA 4 MINUTQS ... 

Mocións de 
censura: 
á procura 

, do voto perdido 
As mocións de c~nsura e os 
intentos para derrubar 
alcaldes, que están a governar 
co seu partido en mi noria,· · 
estánse a suceder na Galiza. O 
tempo nori é circunstancial, 
albíscanse eleicións e, sábese, 

· as alcaldías- son un has boas 
recaudadoras de votos. A 
forma é o de menos, os pactos · 
e amaños son múltiples. 

(Páx. 7) 

Autocrítica e optimismo . -
no VI Congreso da UPG· 
Profundizar nas modificacións 
táctiGas, apontadas no . 
congreso anterior,.. que faciliten 

· o acercamento á sociedade, -
sen facer ·deixación de nengun 
dos princípios ideolóxicos é, 
quizá, a ·principal conclusión 
do VI Congreso da UPG, . 
realizado os pasados 2-1 e 22 
de Xaneiro na Faculdade de 
Económicas de Santiago. O 
Congreso, que tivo como eixo 
a unidade e como aspecto 
novedoso a preséncia dun 
notório ánimo autocrítico, 
estivo en todo momento 

.. centrado ao redor da 
conmemoración dos 25 anos 
deste partido. 

(Páx. 8 e 9) 
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Ten sido un dos temas mais 
conflitivos, disgregadores, · 
da nosa história recente. O 
que debeu mant~rse nun 
debate profundo ultrapasou 
as máis elementais regras 
de respeito as opjnións 
alleas, xérando· divrsión na 

' harmonía dos sectores 
galeguizados, fenc;Jas na 
unidade interna das · 
diferentes opcións políticas, 
sindicais, culturais. No 
pasado o debate pala 
norma .para escreber o naso 
idioma estivo presidido, . 
desde as diversas 
tendéncias, pala 
esaxeración retórica, 
intoxicación informativa e 

· acriticidade científica. O 
emocional ten superado á 
simples argumentaciór:i de . 
razóns, increibelmente, 
·cando o contraste das 
opirións· teria que redundar 
no perfecionamento da 
escolla. 

Segundo un extenso inquérito realizado entre persoas significadas 

. Ampla charn~da 
a un consenso normativo. do galego 

O estado de impas?e na cnntrovérsia normativa comeza a ser cuestionado por un número longo de voces, 
na esixéncia dun acordo urxente, entre todas as partes, que poña fin a enfrentamentos 

esterilizantes e claramente perxudiciais para o proceso normalizador da língua. A NOSA TERRA dá fe 
deste estado de ánimo recorrendo a un amplo espectro de -persoas significadas ao redor do idioma. 

No verán de hai cen anos, cen, o 
mesmo debate normativo - sal

. vadas as distáncias pertinen
tes- tiña como 'plataforma de li

. bre expresión ao "Tio Marcos da 
· Portela", publicación periódica · 
escrita · en galego. 1888, cen 
anos pasados, a sección era titu
lada "a custión X"; detractores .e 
apoiantes eran denominados 
como "equistas" ou "jotistas", 
partes dun conflito tras do que 
estaba a procura dunha ortogra
fia comun. Etimoloxistas e foneti
cistas ás pancadas " .. . Nin é -cou
sa de terlle mepo ós fungueira-

. zos con que · nos ameaza ós 
equistas ... ". A falta de unanimi
dade era lamentada por un cola
borador do xornal apela1,1do á 
disparidade dos dicionários da 
época " ... hai pouca conformid_á · 
entre ·todos éles; o Rodriguez, o 
Cuveiro e o Valladares. Citar-ei 
media dúcea de palabras: caija/ 
caixa/ caija/; lagrimejar/ lagrime
xar/ lagrimejar; lijeiró/ lijeiro/ li
geiro; pajariño/ .paxariño/ pajari
ño; queijo/ queijo/. queixo; peije/ 
peixe/ peije. Con cal deles nos 
quedamos?. Ou ·deixamos de es
cribir tpdos os qu'e cultivamos o 
galega nestes tempos de grorio
so renascemento da nasa fala, 
burlando ás - esperanzas todas 
que o país tiña -nesta verdadeira 
resurreución". 

O mesmo debate, dando un 
salto no tempo, rexistrábase nas 
páxinas de A NOSA TERRA. A 
modo de exempfo citaremos o 
artigo titulado "l.)nificación e me
·11oramento do idioma gallego", 
asinado por Manuel R. Rpdriguez • 

· e publicado en Maio do 1921 Ci~ 
tando a António López Ferreiro 

A. MASCATO-XAN CARBALLA 

recolle o texto "Ben sei que nal- ' .- tes argumentos déronse poste-
gunhas cousas apártome da Or- riormente, o debate su~tentába-
tografia hoxe "eneralmente se- se na mesma problemática, un 
guida; pero como estamos no idioma sen regras comuns para 
período constituinte creo~ que escreber en período constituinte . 
cada un pode espoñer franca e 
lealmente as suas opinións. Es
tou . prestes a adoutar as regras 
que de algún modo oficial se po:.. 
ñan e establezan". Concomitan-

No mesmo artigo de ANT faise 
mención ao critério de Alfredo 
Brañas, quen decidira supril'!lir 
da sua escrita os ap_óstrof es e 

trazos, "hiatos e · aféresis que 
tanto afean a nosa escrrtura". Un 
verso de Añón serviu de exem
plo, entre outros, da "jerga e gali
matias na escritura"; a cita do 
poeta ''quer saca-los pes da al
forja" remítenos ao exemplari
zante "come-lo caldo". Non é 
pois novo o conflito, está docu
mentado na nosa escasa tradi-

ción xornalíst ica, ensaística, sufi
cientemente. 

Unha década de discórdia 
Debates precedentes máis próxi
mos no tempo impediron supe
rarmos a insostíbel realidade de 
termos, no mínimo, tres propos-

. UN CONSENSO NECESARIO E URXENTE 
Os procesos de cámbio social téñense só de!- nunha sociedade até agora 
revelado sempre difíceis e l~ntos ... Os- analfabeta na sua própria língua, son 
ideolóxicbs transcorren máis de vagar. . procesos rápidos e contraditórios nos 
Cande unha sociedade abandona situa- que un debe apostar ~oas mellaras ar
cións de atraso meé:tiante· a evolución ou mas e _coas menores remaras. 
a r!Jptura -segundo os c~~os- tende ª - O traxecto no que respeita á normativa 
compararse con outras ma1s avanzadas. . . . 
lso .produce admiración e mimetismos , hai que .rec:orrelo con v~lo<?rd~de mar~r, 
cara a tales paises que deron antes pa- con urxencra, pero sen vrolencra. Os ~ro-

t rn · · p~zos pro~ocan . perdas ~ª- normalrza-
sos sen re 0 º· c1on, que e o ma1s necesario e a base 

As línguas asumidas como oficiais po- de todo cámbio de recuperación lingüís
los estados renacentistas tardaron vários tica. 
séculos en acoplarse a unha ortografia 
uniforme e a unha combinación prudente 
de cultismos e xiros populares. As lín
guas non oficiali?adas até o século XX 
están ainda a .lograr esa uniformidade. 

Galiza non é unha excepción neste 
proceso. Sen e,mbargo conv~n non so
frer máis demoras. A fáse crucial de nor
malización na que _o noso P?ÍS está a en
trar de 'cheo, non pode verse trabada, 
nen un dia máis, por cuestións ortográfi
cas. O necesário acceso do galego a 
campos até agora vedados, a sua apren
dizaxe masiva através do ·ensino -e non 

Compre ser prudentes. A. $Ociedade 
na que vivimos rexeita con enerxia os 

- debates estereis e as solucións autoritá
rias. · O idiom~ é património comun e, 
nese contexto, a normativa, sen menos.:. 
préqio da compoñente fundamental téc
nico-:-científico, debe estar aberta á opi
nión . de todos os interesados. Porque o 
regulamento normativo é necesário e· 
ineludíbel para que a língua súbsista e 
se desenvolva, compre que esa norma, 
como todas as que rexen na sociedade; 
sexa erixida por convénio,~ despois de 
ouvir- a todas as partes e . nunca por im-' 

posición, como até agora se tentou facer 
cos resultados negativos - negativos 
para todos- patentes. A tolérancia no 
proceso de edificación da norma é xa 
que logo tan necesária como a sua exis
téncia e cumplimento posterior. 

Nada houbo tan equivocado como es-
. tabelecer, en vez do consenso, a con
frontación estéril , construida en termos 
de perda ou gañáncia por ambas partes. 
As águas non poden estar tan afastadas 
e, nunca dito con rneno_s. retórica, .a vitó
ria .non é de ninguén, senón -do galega. 

E chegada lago á hora de chamar a 
todos a sentarse de vagar, pero sen pau
sa, con seriedade, pero fuxindo dun sui
cida afán disgregador, superando postu
ras dogmáticas para dotará nasa língua 
da uniformidade precisa. En finé hora de 
lograr un consenso normativo, signo de 

. cultura e madurez. Delxemos aos criado
res esa liberdade montesia e acordemos 
nos meios de comunicación , na escola·e 
na · administración unha normativa de 
concórdia. T erémoslle feito á sociedade 
galega un servício polo que non debe. 
agardar máis. · .O 



tas ortográficas. Se insensato- é 
o feito de pretender impor unha 
determinada norma sen cons.en-

. so, oficializala desde o critério 
dun grupo restrifo -unha língua 
non debe fixar sua escrita por 
imposición _parcial-, tamén o é 
a falta c;.:lun esforzo colectivo para 
dar un paso adiante na procura 
de solucións. 

'Perdeuse a posibilidade da 
Comisión de Lingüística da Xun
ta, do 1980, (que elaborara unha 
proposta que foi aprobada pala 
Consellaria de Cultura, para des
pois ser fulminada polo chamado 
"Decreto Filgueira"). Era unha 
boa oportunidade de comezar ·a 
concórdia. 

Aq~elas " Norma~ Ortográficas 
do Idioma Galega" das que taran 
responsábeis Antón Santamarina 
e Carvalho Calero, ·entre outros, 
P?ñen de rel~vo que se ten per
dido unha decada na resolución 
do problema. 

Asinado por perta de trescen
tos ensinantes, filólogos e escri
tores aparecía no 1986 o "Mani
festo por un acordo' necesário" 
os grupos de base da dinamiza~ 
ción cultural mostrábanse solidá
rios na consecución dunha nor
mativa feita desde a pluralidade 
de critérios. A proposta tamén 
non foi acollida e a división evi
denciabase outravolta. Até hoxe 
só a Mesa de Normalización Lin
güística semella ter disponibili
dade para ser plataforma de en
contro. 

Entre tanto mantense vixente 
a Le1 de Normalización Lingüísti
ca, recorrida pola Administración 
Central -co PSOE no poder
no articulado referente ao "deber 
dos galegas a coñecer a sua lín
gi.Ja" e que provocou unha inten
sa campaña de protesta contra 
Domingo García Sabell , pala su-a 
dupla condición de Presidente 
da Real Académia e Delegado do 
Governo. A Lei de data 15 de 
Xuño de 1983, tivo sua oportuni
dade de modificacións nunha in
tervención parlamentária de X. 
M. Beiras a proposta da "Mesa". 

A Normativa vixente non foi 
aprobada polo Parlamento, tora 
promulgada polo Decreto de 17 
de Novembro de 1982. Hoxe su-. 
peradas as tensións e enfrenta
mentcs parece oportuno iniciar 
encontros, discusións, esclareci
, mentas mútuos que promovan o 
estabelecimento dunha conven
ción ortográfica de compromiso 
maioritário. Un intercámbio xene
roso, intenso, de información, 
motivados na necesidade dun 
pacto nacional pala consecución 
dun convénio normativo. 

Na própria Lei de Normaliza
ción Lingüística hai unha "Dispo
sición Adicional " que concede o 
"critério de autoridade no relativo 
á normativa, actualización e uso 
correcto da língua ao estableci
do pola Real Academia Galega"; 
deixándose unha porta aberta no 
final da Lei que manifesta "esta 
normativa será revisada en fun
.ción do procesó de normaliza
ción do uso do galega". A 
anuéncia da R.A.G. seria precisa 
para a modificación da norma 
actual; a non ser que o Parla-= 
mento derogase a adxudicación 
á ·Académia dese critério de aü
toridade. No actual estado de 
causas é a própria Académia a 
que ten capacidade para instar 
ao Parlamento no sentido 'de al
terar a norma ortográfica ofi'cial. 
Persoas interrogadas ao respeito 
por A NOSA_ TERRA apontaban 
que nas posíbeis Gomisións de 
encentro lingüístico teria que 
manterse estreita comunicación 
coa Institución, a maiores das 
decisións políticas que podan· to
mar Parlamento e. X unta. D 
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Para estimar _o estado e .. as posibilidades· futuras dunha mudanza da controvérsia e enfrentamento 
actual plantexamos un ha única pergunta a persoas representativas de diferentes institucións 

e c_oleétivos sen ánimo de exaustividade pero si d~ abordar ó amplo espectro de 
oplnións involucradas na cuestión normativa. Partindo da . realidade da existéncia virtual -

· ·dunha controvérsia normativa. É desexábel e posíbel chegarmos a unha normativa 
- · de consenso? Cales serian os mecanismos para chegar a era? 

ADOLFO 
DE ABEL VILELA 
Director. Xeral ·de 
Política Lingüística 
Sempre é bon e-desexábel che
gar á solución candó hai situa
cións conflictivas. O tema da 
normativa é un problema técni
co, c::¡ue o teñen que solucionar e 
resolver os expertos en lingüísti
ca. Polo mesmo a própria Lei de 
Normalización Lingüística· de 
1983 atribue as competéncias 
nesta matéria á Real Academia 
Galega .que é a que ten que deci
dir so e o particular. D 

CARLOS 
CASARES 
Académico, escritor e 
Director da Editorial 
Galaxia 
Eu formei parte da Comisión que 
elaborou a normativa actual re
presentando á Académia. Lem
bro que cando nos xuntamos a 
ponéncia conxunta do ILG e a 
Académia alguns representantes 
do que entón se chamaba o lu
sismo tomaron contacto conmi
go para oferecerse a participar 
con caracter dialogante e cons
tructivo naquela Comisión. Plan
texei esta encomenda na Comi
sión, discutiuse longamente . e 
chegouse á conclusión de que, 
apesar da boa intención da pro
posta, non era posíbel encaixala 
porque eran propostas persoais 
e non de representantes de nen
gunha institución. Polo tanto non 
resolvia nengun problema por
que o daquela chamado lusismo 
non estaba en· nengunha institu
ción semellante ao ILG ou á Ada
démia. Quera· dicer que houbo 
desde o princípio un.ha vontade 
dialogante, · pero por razóns de 
método non se puderon estabe
lecer. 

Sigo. pensando que non se 
pode descartar o diálogo. Agora 
ben , penso que ante. unha nor
mativa como a actualmente vi
xente é perfeicionábel e revisá-· 
bel, pero penso que os ·pasos a . 
dar non son fáceis na medida 
que hoxe hai normativa f?. contra
normativa. A posición máis razo
nábel seria, aceitando a existén-· 
cía dun feíto en si,. como é a nor
mativa v·ixente actual, a posib_ili
dade· da sua reforma. Penso que 
isto está contemplado, ainda, na 
própria lei de qormalización lin
güística. E penso tamén ·que o 
sector máis · amplo das persoas 
que teñen reservas frente á tota
lidade da normativa é razonábel 

·e con el pódese dialogar. Pero o 
· diálogo debiase estabelecer a un 

nível pllramente filolóxico. Penso 
que xuntar a xentes de recoñeci.:. · 
da solvéncia lingüística, para que 
discutiran as posibilidades de re
f~rmas e as que foran necesá-

rias, é positivo. Sen esquecer o 
fundamental que é perguntarse , 
para que serve a normativa? 
Penso que non debe disociarse . 
do horizonte final que é a ple.na 
normalizaciqn lingüística de Gali
za. Nese sentido débese ver que 
modificacións se poden facer 
para achegar máis ese obxecti
vo. E eliminar élemer:itos pertur
badores que podan dificultar ese 
o~xectivo final. D 

XOSÉ MANUEL 
,SARILLE 
Presidente da Mesa 
para a Normalización 
Lingüística 

A MNL entende que as postu
ras confrontadas, através das 
suas organizacións e institu
cións, teñen que achE:1gar postu
ras quizais através di.mha Comi
sión. . d 

Desde a nasa aparición no 1986 ,, 
a Mesa pala Normalización Lin- - ANTON 
güística afirmou que habia ·unha SANTAMARINA 
realidade de conflito· normativo. 
Pretender .ocultala era· non só Instituto da Ungua 
errado senón que traia, como 
trae agora mesmo, · perxuícios Galega 
?érios para o avance da normali- A elaboración dunha normativa 
zación lingüística, motivado pala ortografica pódese acometer con 

. própria pluralidade normativa e tres critérios básicos: fonético ; 
tamén p0lo clima de crispación histórico ou etimolóxico. Erí lín-

. que se estaba a viver entre as guas· de certa tradición escrita e 
persoas, grupos e asociacións dalguntía complexidade dialec-
que tomaban 'parte activa no de- tal , como é o caso do galego, 
bate. Coido que ese cl_ima suavi- non· é posíbel aderirse a un só 
zouse e en boa medida grácias aeles. Por iso o código gráfico se 
a ·un certo pragamatismo . e a elabora combinando os tres cri-· 
unha valoración cada vez máis térios. Na dose en que debe mis-
xeralizada de que- o verdadeiro turarse 9ada un dos ihgredentes 
problema, o auténtico cabalo de é imposíbel que non haxa discre-
batalla, sen e'squecer a cuestión páncias. Algo parecido oéorre no 
normativa, é a normalización do referente á r:nodernización do lé-
galego. Quizais a isto nós axudá- xico, en modo algo menor no te-
semos en certa medida. rreo da morfoloxiá e da sintaxe. 

N6s estamos a favor, como or- A isto hai que sumarlle que a lin-
ganiz;:ición, dunha concórdia, gua to~fos saben fala!a, e portan-
consenso ou arreglo, como se to se creen con di.reito a opinar 
queira chamar. E unha posición sobre ela, incluidos os aspectos 
que MNL defende con toda fir- máis ou menos técnicos da cua-
meza_ desde sempre. Os camiños -lificación. E no caso do _galega 
para que se chegue a iso son de- hai qUe engadir que se pon en 
licados, país que en princípio é discusión mesmo se é língua ou 
preciso restañar certas feridas e variante. Con todo iso non resul-
rematar con posicionamentos e ta extrano que exista QOntrovér-
actitudes d~scalificadoras que sia normativa. 
se deron desde todas partes. Por. tal razón son moi escépti-
sen que iso ·signifique deixar de co con referéncia ao logro dunha 
defender, sen dogmatismos, as normativa de consenso, s~ por 
posicións de cada tendénCia. A consenso se entende pór de 
MNL considera que as partes acorde a tantos filólogos, avoga-
confrontadas teñen que achegar · dos, economistas, pedagogos, 
posturas. Quizais através dunha · biólogos, teólogos, etc... que 
Comisión para o cal a MNL non hoxe andan polo país tratando 
ten problema de facer de árbitro de fixar na normativa a sua esco-
moderador ou ·~casco azul". A lla. Porque un ha normativa non é 
MNL ve con bos olios todo tipo un convénio colectivo, e ten que 
de atitudes e posicións que pro- ser un ha . proposta coerente e 
curen achegarse á concórdia. lso non unha componenda de tran-
non quer dicer que a nosa orga- saccións. O . grave é _que a nor-
nización vaia entrar no debate e malización lingüística reséntese 
na polémica e entrar na letra coa proliferación de normativas. 
miuda do debate normativo. A Non pode haber normalización 
MNL está conseguindo un con- lingüística sen- normativa única. 
senso no traballo normalizador, Por iso son da opinión de que a 
integrando, non sen dificuldades, normativa debe ser lexislada po- . 
a xentes de todas as tendéncias los _ órgé;lnos competentes e· nao 

·normativas, a .cal é sen dúbida conse·nsuada. Está claro tamén 
.uñ ponto positivo e de optimis- que un governo ou ur:i parlamen-
mo to, ou quen teña que lexislar na 

Moi posibelmente, despois - materia, terá que nomear unha 
dun primeiro paso de acerca- . comisión de técnicos, porque é 
mento entre posicións tan con- pouco imaxinábel - incluso fóra 
frontadas · se poda chegar a un deste país- unha comisión de 
acorde parlamentário, pois est~ políticos elaborando unha nor-
é o órgano· con capacidade para mativa. -E esta comisión ·debera 
unha reforma normativa. estar integrada· por filólogos e 

Desde un ponto de .vista es- · non por af~jzoados. 
trictamente persoaJ vexo moi di- E con isto non estou dando 
fícil que neste hipotético debate como -única nmma válida a que 
negociador podan entrar outras xa existe como ·oficial. Sinceira-
forzas s9ciais (sindicatos, etc ... ), mente coido qu.e a instáncia poH-
polo mesmo motivo que é difícii tica · á que lle corresponda debe-
de concebir que nel entren aso- rá evaluar se a situación actual 
ciacións empresaria~. do c0mér- esixe substituir esta normativa 
cio, etc... por outra: e facelo. Con isto non 

estou trata(ldo de levar a água 
ao meu mwño porque no!) penso 
participar nunca máis en elabo
ración de normativas. Acatarei a 
oficial sempre que o que codifi
quen sexa o galega. D 

ANTÓN _ 
COSTA RICO 
Nova Escala Galega 
Hoxe aceito plenamente as nor
mas oficiais, o que non quer di
cer que non me gastara a con
córdia normativa, distante tamén 
hoxe do . lusisr:no ñormativo por 
ser un radical trabucamento. lsto 
non impede, e·n absolÜto, o que 
non deba haber · unha cada vez 
máis intensa· comunicación con 
Portugal , particularmente no te- -
rreo cultural e c ientífico~ Por ou
tra parte os profesores galegos 
deberan favorecer os intercám
bios comunicativos entre esca
las, centr_os de ensino, entre co
lónias e excursións. O demais 
pode vir sen mecanicismos e fa
cendo sempre da língua un ins
trumento vivo de. comunicación . 
Con isto digo que se a concórdia 
normativa me parece ben non é, 
contodo, o máis urxente para o 
desenvolvimento normalizador 
da língua galega. Coido que urxe 
especialmente gañar poder polí
tico desde- o nacionalismo demo
crático e progresista para asegu
rar as batalas da língua como 
batala sócio-cultural do povo ga
lega. . o 

MARINO 
D.ÓNEGA 
Académico 
ParéCeme que o coñtido da per-

'"gunta é dificilísimo, por non dicer 
imposíbel. Haberia que elexer un 
tipo de lingüística: unha lingüísti
ca estrutural?, unha lingüística 
a·ntropolóxica? , teriamos que bo
tar man da lóxica -matemática, e 
dentro de cada sistema hai sub
sistemas (por e'xemplo a fonolo
xia, que pasa cos fonemas -pro
sódicos, cos fonemas vocálicos, 
cos _fonemas consonánticos?). 
Elexir un sistema ou outro con
dúcenos por camiños diferentes 
e esíxenos unhas reglas moi es
pecializadas. 

Por outra párte paréceme que 
o que deman"da máis importán
cia e pr:esa é a construcción dun
ha teoría fonolóxica, de maneira 
que seguindo as orientacións 
teóricas de hoxe, coas que canta 
o i_nvestigador. E isto vese ben 
claro na nasa televisión. Como 
calquera intervinte que non é ga
lega entende o galego, case todo 
excepto algunhas palabras. A 
que é debido iso?, á fonoloxia. A 
min cóstame entender a Ün an
dabz que fala castel.lana: aspira 
os h, suprime os final, etc ... Por 
todas estas razóns paréceme 
moi difícil, por non dicer imposí-
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bel, un consenso. Haberá que 
seguir o sistema, calquer siste
ma. Aquel sistema que apresenta 
maior rigor; ou maior facilidade, 
ou maior achegamento á realida
de lingüística do país, ·etc.'.. 
- De todas maneiras hai que· se
. guir estudando, é un labor de se
minário, de laboratorio,· de revis-
ta .espcializada. Pero non facer a 

· cousa pública porque iso pode 
confundir, e doutra maneira, pór 
ese camiño de _. ·estudo, pode 
chegar:se a solucións. · O 

. Mª C. HENRÍQUEZ 
SALIDO-
Presidenta da AGAL 
É posíbel e desexábel. O primei
ro mecanismo que¿ haberia que 
estabelecer urxentemente é que 
sentaseA a falar absolutamente 
todos os colectivos culturais e 
científicos presentes na Galiza 
que teñan algunha formación ou 
aportación ao que se chamaria 
ciéncias da linguaxe. Na medida 
en que os direitos humanos na · 

· Galiza, como é o direito á liberta
de de expresión e información 
están ameazados, deberan. cum-· 
prirse. · , 

Par a AGAL hai vários supostos 
prévios para conseguir unha nor
'mativa de concórdia. O eixo fun-

.. damental para nós seria respeitar 
e ter presente a história do noso· 
idioma, a história inteira, pois é 
ben evidente que o galego non 
nace no XIX con Rosalia. Na me
dida en que isto se tenta negar 
por determinadaos . sectores é 
fundamental para AGAL que se 

. estabeleza este presuposto. O 
segundo suposto sobre o que te
riamos que insistir é que se reco
ñeza o que xa manifestaron os 
nosos precursores e a filoloxia 
románica: a unidade do galego
portugués. Se non se mantén 
este pri.ncípio básico non sei que 
acordo poderiamos tomar. En 
terceiro lugar entendemos que a 
Galiza é unha- comunidade lin
güística minorizada dentro ·do 
estado español, seguindo ideas · 
de socio-lingüístas como Sán- · 
chez Carrión e outros, entende
mos que a Gallza non pode agar-

. dar simplesmente nen un ha mu-· 
danza de Governo nen ·tan ·se
quer, dada a situación ·gravísima 
do seu idioma, poderiamos agar
dar a coñseguir a consecución 
dunha independéncia ou dunha 

. soberanía nacional. Pois que isto 
conleva que o idioma vaia desa- . 
parecendo do pontó de vista do 
que consideramos galego'-portu
gués: ·En carta lugar entendemos. 

· que haberia que tér moi claro 
que estamos ni.m proceso . de 
normalización lingüística, do que 
non se pode talar en abstracto. 
O proceso de normalización leva 
implícitos vários elementos e en-

. tre eles saber qué normalizámos 
e aonde chegámos.- Finalmente, 
o ·que si é dáro e que o galego 
tén que ser gatego e non debe 

· levar na sua forma externa nen
gunha marca de escravitude. Se . 
qL,Jeremos ser ·tibres debemos li
brarnos dalgunha marca desa ín-· 
dole que ten o nqso idioma. O 

.MODESTO 
HERMIDA-
Prof e sor ·de . Galega e 

.1 nspector de Ensino 
Médio 
Sell)pre é interesar:ite un cansen- · 

· so para todo, pero dadas as cir
cunstáncias e a situación real na 
actualidade, en vista da imposi
bilidade .dese consenso·, coido 
que o máis adecuado seria asu-_ 
mir a ·normativa existente á que 

_paulatinamente haberia que ir in
troducindo as modificacións per
tinentes, como sucede a todas 
as línguas qüé teñen estad.o nun
ha situación semellante' e que 
mudan nun proceso diacrónico. O 

F. SALINAS 
PORTUGAL 

: Presidente da 
Federación de -
Asociacións Culturais 

tamente ·emparentada co portu
gués, pero língt:.1a de seu, e a do~ 

- que non consideran que galega 
e portugués sexan hoxe duas lín
guas difer~ntes, senón duas va
riant~s du.nha .chamada língua 
galego,... portuguesa, como se 
ainda estiveram·os na ldade Mé.:. 

· dia. Simplificando de máis, a pri
meira conceición está contida na 
normativa que elaborou o ILG e 
máis a RAG e q1,.1e logo oficializa
ron o Governo e o Parlamento 
gálegos1 como tamén está nás 
primeiras propostas normativas 
da AS-PG. A segunda concei
ción está contida na normativa · 
da AGAL e .especialmente na mi
horia que hoxe defende, na Gal'i
.za, o chamado Acordo de Rio. 
Entre estas duas conceicións, 
tan radicalmente apostas, non 
hai, na .miña opinión, nengunha 
posibilidade de acorc;:lo, absolu

A respeito da . primeira pergunta tamente nengunha. Toda. con-
non só é de~exábel e posíbel se- · córdia e consenso é moi desexá
nón até necesária e irnprescindí- - bel, espedalme·nte nos que es
bel. Creo que despois de sete tán traballando pala normaliza-
anos nengunha das tr.es normati- ción do galega, e comparten .a 
vas hoxe existentes se impuxo conceición de que 0 galega é lín-
socialmente. Hoxe non se ven in- güa de seu e non língua satélite. 
dícios de que nengunha delas se De todos os xeitos esa concórdia 
vaia cónstituir a meio · prazo en non a vexo factíbel e posíbel ciun 
normativa única para o idioma. E xeito imediato por unha série de 
iso apesar dalgunhas delas, razóns moi variadas. 
como é o caso da do ILG, utilizar Verbo dos mecanismos de so-

. todos os meios· posíbe.is para se lución dunha controvérsia nor-
impor. Por iso cada un dos sec- mativa como a actual compre 
tares que defenden e usan al- non esquecer que hai aspectos 
gunha das normativas, se de ver- políticos :e técnicos na cuestión. 
dade están interésados no idio- - . No plano político 0 Parlamento 
ma, e teñen un ha vontade auten- Galega concedeu á RAG a auto-
ticamente normalizadora, debén ridade nas cuestións referidas á 
recoñecer ·a necesidade de abrir normativa, actualización e· uso 
un proceso que remate coa ac- correcto da . língua galega, tal 
tual situación através dun pacto como se pode ler na' disposición 
normativo que poda desembocar adicional da Lei de Normaliza-
tamén nun pacto normalizador. ción Lingüística. Se 0 P.arlameri-

Non se pode píantexar como to lle · retira á RAG esa potestade 
un tema de regateo senón desde terá que derogar esa disposición 
unha certa serenidade e desde e criar, por exemplo, unha comi-
esa vontade normalizadora, ·hai sión de técnicos con .persoas 
que. chegar a · un consenso que que teñan como aval un labor sé-
pensD debera centrarse en várias rio de investigación nos diferen-
liñas. Analisar a situadón actual tes aspectos do idioma, non 
a respeito da norm¡:¡tiva. Sen pre- unha comisión de afeizoados e . 
conceitos. Unha vez analisada curiosos - do idioma que tanto 
determinar a orientación desa abundan no país. o labor desa 
normativa de consenso (grupo ~omisión técnica seria analisado 
lingüístico en que se integraria o por outra comisión política antes 
idiom,a, qt,Je língua ou lingúas d~ de levar o seu traballo ao Parla-
referéncia se empregarian,- que mento para a sua _aprobación. 
procesos particulares afectaron - o que parece claro· é que nor-
ou afectan ao idioma, aonda de- malización e normativización es-
beria chegar ou debería tender· a · tán totalmente interrelacionadas 
-norma que se escolla .... ) e dentro e qu·e a existéncia de guerrillas e 
dela defir:iir unhas liñas morfoló- escaramuzas normativas non 
xi~as, sintácticas e gráficas xe- contribuen en qbsoluto á recupe- . 
ra1s. O_utro a,specto a ter en con- ración dun idioma minorizado 
ta sen~ _o ameto ?e . t:.1so desa / como é 0 naso. 'É urxente que 
~o:i:nat1va de ~oncord1a_, c?r:npa- haxa unha só normativa: xa, pero 
t1b1hzando ~, hberdade 1nd1v1dual unha normativa galega moderna. 
e a aportac1~n. de ca?a un corno Un ha normativa que combine a 
ut~nte dese '~'?_ma a norma co- tradición -coa actual realidade do 
n:iun, comp~t1_b1h.zal? coas nece- galega vivo. Non unha normativa. 
$1dade~ SOCl~IS, 1nd1cand~ O wau para unha élite ilustrada . . Conto-
de obngatonedade e os amb1tos do, 0 problema hoxe para a nor-
de uso consensu~do~. . malización do galega non é a 

Outro aspecto sena o seQ~I- controvérsia normativa, senón 
mento_ do proceso de ~su~<? 1 on máis ben a deixadez das autori-
de.sa norr:na e a sua rev1s~~1l1da- dades ·e dos organismos oficiais, 
de · ~ logo tomar unh8: ~ene de que pouco están a facer para a 
m_ed.1das coi:nple~entanas . que recuperación da língua própria 
e~1m1~en as_ ~1tuac1ons act~ais de da Galiza. o 
d1scnminac1ons e enrarec1mento
do ambente a este respeito que 
en. nada favorecen ao idioma. 
Este seria globalmente o meta
nismo-qüe haberia que utilizar. O 

f'.RANCISCO .- -_ 
FERNANDEZ REI 
Departamento de 
Galega da Facuidade 
de Filolox.ia .. Membro 
do ILG · 
Antes · de talar de normtiva de 

. consenso convine deixar claro 
que na:. Galiza hai, na actualida
de, 'duas · conceicións · básicas 
ben diferentes so_t;>re o que é ou 
debe ser o naso idioma. A dos 
.que consideran que o· galega é 
hoxe· unha língu.á de seu, estrei-

XL. MÉNDEZ 
FERRÍN 
Escritor 
Os patriotas deben seguir a nor..: 
mativa oficial. Por que A NOSA 

TERRA non .seg.ue a .normativa 
oficial? Hai que ser patriotás e 
seguir ~ normativa oficial vixente. · 
Calquer. tipo de ·a.Iteración da · 
normativa vixente ·é contribuir á 
confusión e darlle armas ao ene
migo. Incluida A NOSA TERRA. D 

VICTOR F. 
FREIXANES 
Escritor e director de 
Edicións Xerais 
A evidéncia di que cando se ten 
falado de acordos non se che
gou a eles. Pero penso que a pe
sar diso calquer marco que se 
poda estabelecer de traballo uní-

- tário e consensuado deben ser 
sempre apoiados. O país, neste 
e noutros temas, necesita, hoxe 
máis ca nunca, que a~xente en
tenda que hai que superar as pe
quenas liortas, que moitas veces 
son resultados de vaidades per-

. sonais e de política 'de tubo de 
ensaio, e aterrizar na realidade e 
sempr:e procurando as causas 
que nos unen e non as que nos 
separan. 

Todos os pasos que se podan 
dar deben ser ensaiados. Sem
pre aconsello que non se semen
ten ventas para que non se reco
llan despois tempestades. D. 

RAMÓN 
PIÑEIRO 

Académico e 
Presidente do 
Consello' da Cultura 
Galega 
O tema das ílOrmativizacións das 
Hnguas xera polémicas, incluso. 
apaixoadas, pasou co catalán, 
co basca, co .portugués que non 
se pon dacordo co brasi1eiro,. .. é 
peculiar de todos os problemas 
de normativización. No tocante 
ao noso problema coido que te
rnos. todos que ter en cont~, tra
tando de obxe.ctivar, que a lín
gua como todo o humano é unha 
realidade histórica, e polo menos · 
é unha realidade evolutiva. Des·-

. de hai 8 séculos a evolución da 
Galiza e Portugal foron comple
tamente distintas e iso refléxase 
na evolución das duas línguas. 
Hoxe, a fins do século XX, á rea
lidade da língua galega é diferen
te da portuguesa, pois seguiron 
experiéncias históricas diferen
ciada? ·.e independentes. A nor
mativización da nosa língua debe 
·ser respeítosa coa sua realídade. 
actual; e podo asegyr:ar que esa 
foi' ·e$trictamente a norma que 
guiou o critário da Comisión que 
elaborou ~ª · normativa vixente: o 
respeifo á realídade '{iva da nosa · 

língua . própria. Porque compre ·. 
. non esquecer que o portugués 
nunca foi lírigua dos gaJegos se- · 
nón dos portugueses e Viviu a 
história de Portugal e a nosa lín
gua viviu a história nasa, dos ga- · 
legos. Polo tanto .p·enso que a· 
normativa de.be ser fiel a esa rea
lidade e a realidade non é de 
idehtidade, é diferenciada e iso 
débese reflexar nas respectivas 
normativas. 

Non séi que se pode entender 
por consenso pois frente a duas 
normativas sistematizadas non 
cabe máis que a opción. A acti
tude ten . que ser opcional. O _q ue 
non caben son híbridos. As dife
réncias do galego co portugués 
son feitos reais. Cabe unha pos
tura de ultranacionalismo portu
gués, lusista, ou cabe unha pos
tura de fidelidade á realidade ga
lega, pero é sempre opcional , 
non serve .unha hibridación que 
non seria nen galega nen portu
gués, que é un artifício. lso non 
ten sentido. O 

XAN CARLOS 
RÁBADE 
Asociación de 
Profesores de Lí ngua 
e Literatura 
Sen lugar a dúbidas si. Na actua
lidade a unificación normativa é 
fundamental para unha língua 
susceptíbel de ser empregada 
nos ámetos de uso normalizados 
ou cultos. Patrón normativo que 
é definido para ser empregado 
neses ámbitos. Dada a situaci.ón 
xerada a partir da oficialización 
das normas do ILG- RAG, que en 
princípio ian rexer só para o en
sino mais que despois foron im
postas en todos os ámbitos, é 
ainda máis necesária unha nor
mativa unificada partindo da 
base dunha normativa de con
córdia. Na situación de precarie
dade de usos na que o galega 
se desenvolve, a imposición uni
lateral dunha tendéncia normati
vizador determinada só pode 
traer consecuéncias n~gativas 
para a normalización do galega, 
por non citar en concreto que se 
están conculcando os direitos 
máis fundamentais de liberdade 
de expresión, liberdade de cáte-

' dra, libre aéeso á cultura de to
dos os cidadáns ou que se están 
manipulando os fundos públicos 
para promover só aquelas activi
dades que, · sen o requisito de 
que quen a exerza garanta a mí
nima cualidade necesária, se 
axusten á normativa oficial, cau
sa que está fóra de toda legali
dade. As discriminacións e re
presións sofridas por certos sec
tores non partidários da normati
va oficial supoñen o desaprovei
tamento do potencial criador e 
ideolóxico que se expresa en ga
lega e que, evidentemente, non 
cumpre desaproveitar. Non se 
pode obviar o contributo de cal
quer sector social á hora de par
ticipar na recuperación dinámica 
dos usos cultos do galega, e me
nos nas circunstáncias precárias 
ás que aludiamos, salvo que o 
que se pretenda sobretodo, mais 
non só,, desde as instáncias ofi- ' 
ciais sexa nori fomentar ou non 
normalizar o galega. A confusión 
a que pode levar o uso de vár.ias 

_ normativas asi como a demos
tración da imposibilidade de cl;ie
gar a un acordo en dita matéria 
resta credibilidade social, aliás, a 
esé proceso de normalización 
lingüística. · 

A responsabilidade última des
ta situación correspóndelle .á 
Xunta de Galicia através da Di
rección Xeral de Política Lingüís
tica. O Parlamento Galega xa 
. instou á Xunta de Galida no ano 
1987 para q1,..1e solucionase o en
trentamento normativo a meio da 
negociación dunha normativa de 
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concórdla. Mais apesar de que 
vivemos nunha teórica democrá
cia parlamentar en que o Parla
mento é representación do Povo, 
a Xunta non fixo nada ou non 
deu conta das suas xestións. 
Outras entidades non institucid
nais (AGAL, APLL, · MNL) levan 
instado á solución do problema, 
mesmo, algunha delas, desde 
antes da promulgación da nor
mativa do ILG-RAG como ofiéial. 
lsto contrasta co pouco labor 
realizado polos partidos políticos 
que o consideran, inexplicabel-

·mente, un mal menor ou temen 
que as posturas encontradas no 
seo das suas organizacións se
xan o detonante de divisións, o 
que den]ostra que non é un mal _ 
menor. E a Xunta como respon
sábel última, se quer ter un míni
mo de credibilidade 'democrática 
executiva, a encarregada de sen
tar ás diferentes posturas nunha 
mesa negociadora xa que ·o· 
Povo llo requer, ou en todo caso . 
a encarregada de non lexitimar 
as posicións que non son dialo
gantes, xa que están contra a 
vontade popular, e parece que 
son máis ben elas as que impo
ñen a sua po[ítica. O lóxico seria 
convocar esa mesa negociadora 
de maneira que quen non acudi
sen ao diálogo non verian legal
mente lexitimada a sua postura 
lingüístíca. Nela debaterianse to
dos os aspectos normativos, 
procurando que fosen o máis 
uniformes posíbeis sen menos
cabo dalgunhas duplicidades 
nos casos que non houbera una
nimidade de critérios e sen a ne
cesidade. se asi se estimar, de 
considerar cuestións de fundo 
(por exemplo, se o galego e o 
portugués son idiomas diferen
tes). Tratariase dun pacto norma
tivo, operativo na práctica, fixán
dose nesa mesa o perioao de re
visión de dito pacto e os ámbitos 
de aplicabilidade de dito acorde. 

l. ALONSO 
ESTRAVIS 
Filólogo e Secretário 
das lrmandades da 
Fala de Galiza
Portugal 
Si é desexábel e posíbel a meio 
dun mecanismo que sente a to
dos de igual a igual, cousa que 
non vai ser fácil. Debemos che
gar a unha normati,va de consen
so sempre que sexa aberta para 
que aquelas persoas que queran 
ir máis adiante, sempre dentro 
do ámbito do idiomá galego, ou 
sexa sen ir na sua contra, que 

· vaian. Pero dunha base comun 
sempre hai que partir, que podía 
ser a chamada ortografia de mí
nimos ou podía ser unha máis 
evoluida. Incluso a oficial sempre 
que deixaran liberdade, p~ro non 
o vexo moi factíbel de momento. 

Por exemplo, é antigalego que 
convoquen axudas e concursos 
en que digan "en galega normati
vizado~·, entendendo por tal o 
que está na normativa da Xunta. 
E antimoral e antigalego, porque 
fai que moita xente non concorra 
e outros mandemos todo a pa
seo . . 

Para o ensino partiría da cha
. mada ortografia de mínimos, 

pero dentro destes os máximos. · 
Pódese partir dunha ortografia 
comun - acordada entre oficia
listas e non oficialistas- que 
sexa de base e aberta, quefr dicer 
que se teño que ensinala no ins
tituto poda subli.ñar aquelo que 
esté máis ou menos de acordo 
co galego, e que deixe unha ma
rxe ao que empregue o galega, 
unha marxe bastante ampla. Non 
impór obrigatoriamente nengun
ha cousa. Non aceitaría nen a 
portuguesa se me óbrigan. 

No momento no que estamos 
o que é preciso é conseguir que 
o aluno esté a gosto e. que non 

vaia suspender · por non pór 
acentos ou se lle escapan varian
tes da zona de onde é. O ALBERTE 

ANSEDE 
Presidente da 
Asociación Sócio
Pedagóxica Galega 
Como persoa vencellada ao 
mundo do ensino e representan
te dunha Asociación tamén ven
cellada ao ensino, .coido que 
este é o ámeto que rnáis se re
sinte da disparidade que actual
mente existe a respeito da nor-

Os posicionamentos normativos 
nas aportacións bibliográficas 
Desde que no 1864 se imprimi
ra nt.-!nba tipografía composte
lana a "Gramática"de Francis
co Mirás, considerada como a 
primeira do galego moderno, 
sucedéronse diversas publica
cións á procura da estandardi
zación do idioma. Non sempre 
foron eruditos os autores, mais 
todos eles, amadores ou espe
cialistas, aportaron un material 
de grande interese para a fixa
ción das .regras de escrita dun
ha língua no seu proceso de 
normalización. As últimas 
obras editadas reflexan un 
progresivo esgallar dos c~ité
rios. 

Á xa lonxana "Gramática 
elemental del gallego común" 
de Carballo Calero, rexeitada 
polo. autor anos despois, se
gu íralle a publicación das 
"Normas Ortográficas", da 
Real Académia, no 1970. No 
ano seguinte o Instituto da Lín
gua edita o primeiro tomo do 
método de aprendizaxe do 
idiomJl titulado "Galega 1" e a 
Real Académia as "Normas 
Morfolóxicas". Con fundamen
to nas edicións da Académia e 
o Instituto, fruto duns semi11á
rios filolóxicos nos que non 
participarian as ainda inexis
tentes asociacións de tendén
cia reintegracionista, xestáron
se as "Bases pra unificación 
das Normas Lingúísticas do 

Galego", era o ano 1977. A pri
meirá proposta estru~urada ba
seada no reintegracionismo 
seria a elaborada por Xosé · 
Martiño Montero Santalla, pU: 
blicada nunha edición ·non ve
nal do ano 1979. A Asociación 
Sócio-Pedagóxica Galega "se
guindo no fundamental as Nor
mas . da . Académia dó ano 
1971, sen pretender abrir nen
gunha nova via" dá a coñecer 
as "Orientacións para a escrita 
do naso idioma", por moitos 
considerada como posición in
termédia. Unh;:i Comisión Lin
güística da Xunta redactapa as 
"Normas Ortográficas do Idio
ma Galego" que chegaron a ter 
a categoria d~ oficiais, sendo na 
sua formulación encadrábeis 

· no que hoxe se denomi-nan 
"mínimos reiritegraCionistas". 
No ano 1982 con nova directi
va, a AS-PG revisa a publica
ción do ano 1980 e oferece as 
"Orientac;óns para a escrita do 
·noso idioma" na normativa de 
máximos ortográficos. 

A ·normativa oficial vixente é 
a estabelecida no 1982 pola 
Real Académia e o Instituto da 
Língua, as "No~mas Ortográfi
cas e Morfolóxicas", institucio
nalizadas na Lei de Normaliza
ción Lingüística de 15 de Xuño 
do 1983 que "estima como cri
tério de autoridade en matéria 
de normativa á Real Acadé
mia". A Associac;om Galega da 

·-------

Língua (AGAL); no volume titu
lado "Estudo Crítico. das Nor
mas Ortográficas · e. Morfolóxi
cas" , procúrase unha contes
tación á normativa oficial des
de o critério de máximos orto
gráficos. AGAL edita rio 1985 
un "Prontuário ·Ortográfico Ga
le~o" ña liña do seu anterior 
"Estudo Cr.ítico". 
. o grupo de . ensinantes e 
profesores organizado en tor...: 
no ás lrmandades da Fala da 
Galiza e Portugal aderian ao 
"Encontro de Unificac;ao Orto
gráfica'1 celebrado no Brasil no 
mes de Maio do ano 1986, que 
procuraba rematar coa dupla 
norma oficial para o portu§ués. 

Se falarmos de gramáticas 
modernas ternos a elaborada 
por H,enrique· Monteagudo, 
Charo Alvarez e X.L. Regueira, · 
do ILG, editada por Galaxia 
atendendo á normativa oficial, 
no ano 1986, e a que ten por 
autores a Xoán Carlos Rábade, 
Xoán Costa, César C. Morán e 
Maria dos Anxos González Re
foxo, na normativa de mínimos 
ortográficos, editada por Vía 
Láctea no 1988. A mesma si
tuación repétese .na publica
ción dos diferentes dicionários·. 
Desde os de ortografia oficial 
da editorial Ir Indo, Xerais ou 
Galaxia até o de mínimos co
ñecido como "Estravís" (Ed. 
Alhena), debido .á autoria de 
Isaac Alonso Estravís. .O ,,,::::¡ 
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mativa. · Creo que boa parte dos 
ensinantes decatámonos de que 
no ensino, riomeadamente na 
EXB, a aprendizaxe da língua -re
sulta pedagoxicamente dificulto
sa cando se entra na diferencia
ción, sempre confusa para os 
alumnos, de·distintas alternativas 
gráficas. lsto pode resultar ainda 
máis dañino para o galego na
queles casos. nos que o profesor. 
entre no xogo de asignaturizar o 
noso idioma, en definitiva ensi
nalo comó unh íngua estranxei- · 
ra. Por iso creo que todos os que 
queremos un futuro digno para ·o 
noso idioma seria bon que pulá
ramos por unha · normativa de 
consenso, non coa creéncia de 
que o problema da galeguización 
qu~daria resolto sen6n que que
daría situado nun plano máis 
real. A alternativa.. dos mínimos 
está neste sentido, polo tanto si 
vexo posíbel e desexábel esa al
ternativa de consenso. 

Para chegar a iso hai unha vía 
clara que é a do diálogo entre as 
diferentes posicións. Pero a nin
guén se lle · oculta que aquela 
parte que menos perde coa si
tuación actual non ten nengun 
inte~és en que esa situación se 
produza, por i~o compre que os 
colectivos que si estamos intere
sados presionemos ao Parla
mento galego para que realmen
te executa un acordo tomado 
n_este sentido E} tal diálogo se 
produza. O 

XOSÉ GONZÁLEZ 
Asociación de 
Funcionários para a 
Normalización 
Lingüística 
Unha língua nun proceso_ de nor
malización lingüística preci$a 
<;junha gramática, dunhas reglas 
que eviten .a degradación dese 
idioma. Fixar esas reglas nun 
país sen tradición de estudos fi
lolóxicos é unha tarefa inxente, e 
non exenta de conflitos. Aqui 
mistúranse diferentes critérios á 
hora de se decidir por unha nor
mativa: a fonetista, a etimolóxica 
e a histórica. Decidirse pois por 
unha solución significa dotar a 
unha língua du~ médio para a 
sua pervivéncia. Quen debe de
cidir? Penso que habida conta 
de que na Galiza non houbo, 
como antes dicia, ·un ha tradición 
como no. caso catalán, ten que · 
ser unha institución a que resolva 
o problema. Non caben pois so
lucións "democráticas" en temas 
filolóxicos. Penso que a normati
va actual é suficiente·e permite a 
fixación dun "standard" lingüísti
co sen ter qu'e· facerse agora re
plantexamentos neste tema. o 

R.CARVALHO 
CALERO 
Filólogo 

Se entendemos por consenso un 
acordó que respeite a conciéncia 
de cada quen segundo a corres
ponqente conceición da língua. 
que profese, ise é desexábel 
como fórmula de coñcórdia que 
non exclua a natural evolución 
que toda língua viva inclue, e que 
non pode verificarse sen liberda
de. Unha ~órma administrativa 



que rexa a · burocrácia oficial 
debe considerarse como provi
sional e suxeita á adaptación aos 
úsos sociai.s en canto estes se 
reflictan na escrita literária. Fóra 
deste campo debe haber· reco
mendacións mai.s. non decretos. 
Todo é pos íbel se o problema se 
pon en termos de maior sociali
zación e menor g.uvernamentali
zación ·que até· agora. Deberia 
comezarse por renunciará inter
vención guvernativa na práctica 
literária, que fi~ia libre de cen
suras e discnminacións. Polo 
que s'e refere ªº ensino os profe
sores proporian, mediante con
vénios, unha coordenaciór. no 
ensino da língua que deixase a 
salvo os critérios científicos con
correntes. Derogarianse as dis
posicións que ignor.er:i os princí
pios de libertade lexítima na elei
ción de alternativas e traten de 
forzar unha única soludón dog
mática e coercitiva do problema 
exposto. · O 

FRANCISCO 
RODRÍGUEZ 
Sociolingü ísta 
Non só o vexo necesário senón 
tamén urxente, porque é un con
flito real, negativo socialmente · 
para o idioma. Usando como 
coartada a normativa · estanse 
cometendo, ·desde a oficialidade, 
discriminacións e persecucións 
ideolóxico-políticas, académi
cas, artísticas,... ademais é ta- · 
mén un ha coartada para. a mani
pulación de fundos públicos, con 
critérios clientelistas, nepóticos e 

favoritistas (subvención e com
pra de libros, protección a edito
riais e prensa periódica de deter
minada tendéncia, aceso a pos.: 
tos de traballo ... ). Hai que che
gar, · pois, a unha concórdia. 
Quen ten a máxima responsabili
dade son o poder político (Xunta) 

. e as institucións e organismos 
lingüístrcos a el asociadas, por
que son os que noh posibilitaron 
nen promoveron o diálogo neste 
sentido. 

Esté diálogo debería promo
verse entre as distintas posicións ·

.norma~ivas para que chegasen a 
un acordo nun prazo máximG, 
por exemplo, dun ano. Poderiase 
facer unha proposta por parte de 
tqdas estas organizacións, apre
sentala aos partidos po'I íticos 
para que tamén fose debatida no 
PQ.rlamento, para chegar a un . 
acordo o máis· democrático po~í
bel. E_só dicer que o mantirttento 
deste conflito desvirtua a situa
ción real do idioma a nível social 
situando a dialéctica . da discu
sión onde non debe· estar, (na 
normativa), cando -realmente está 

. na situación sócio-política da 
nosa língua e nas alternativas 
que a este respeito se deben de
fender. O 

XESUS ALONSO 
MO"TERO 
Escritor e profesor de 
língua e literatura 
1.- Limiar. É posible pero non é 

va. Normativa oficial só hai unha, 
que f<;>i sanGionada, oficialmente, · 
polo Goberno de Fernández Al
bor. Non é, sen embargo, a nor
mativa de Alianza· Populár, da . 
Dereita, da Reacción ... ; é a nor
mativa elaborada por un grupo 
de lingüistas de profesión -os 
mellares qye ten Gallcia- e pre-

. sentada ó Presidente do Gober
no Autónomo como obra da Real 
Acadell'Jia Galega e do Instituto 
da Lingua Galega. Que o Sr. Fer"
nández Albor, como Presidente 
do Goberno, a declarase oficial, 
non o honra dun xeito -especial, 
pero deshónraríao senón o fixe
se. 

Tamén é certo ·que nin aquel 
Goberno nin o actual fan nada 
esencial en favor da Normativa, 
o que t~n que· ver co. incompro
miso (non sempre _ben disim01a
do) ou coa indefinición que os 
nosos got?ernantes teñen ante a 
Língua (agás determinadas per
s.oas, · condenadas, no esquema 
gubernamental, a non decidiren). 

3.- Ante a Normativa. Trátase 
dunha normativa feita desde o 
galega, e desde o galega (cjesde 
os seus dialectos e sociolectos 
·reais) estase a construir un es
tándar, que difire, notablemente, 
do portugués ~ulto .e de certas 
propostas máis ou menos próxi
mas ao portugués cultos. 

Debo recoñecer que nalgúns 
aspectos máis ou menos anec
dóticos, discrepo (en voz moi 
baixa) da Normativa. Por outra 
·parte, cómpre aclarar que a Nor
mativa só compromete, esencial
mente, río gráfico· e no "morfoló
xico", e non neutras dimensións 
do idioma. No léxico, por exem
plo, vai depender do talentó lin
güísitco dos escritores, profeso
res, locut9res... que se impoña, 
no estándar, "fungueiro" ou "es
tad!-Jllo", "lóstrego" ou "relustro". 
Nunca se imporán no estándar, 
nos· sociolect_os cultos, "cona", 
"carallo", "tetas", "collóns", ... , 
voces que figuran como "nor-

desexable. · 
2.- Aclaración sobre a Norrnati-

. mais" nun libro de texto que re
comenda, · con entusiasmo, á 

X unta. 
Aínda que eu discrepara _ da 

Normativa en aspectos de certa 
entidade, . endexamais lev~ría á 
aula, na práctica, os meus disen
timentos. Sería disciplinado, en-

·tre outras razóns, por unha moi 
importante: os alumnos de hoxe, 
que, case todos, non se entu
siasman ·coa lingua galega, nun
ca tomarán en serio un idioma 
escrito e ·explicado nos seus 
anos escolares con dous, tres ... 
critérios distintos, moi distintos 
ás veces. 

Nota.- .O 1 de Xaneiro de -1959 
a Real Academia · Española ·de la -
Lengua promulgou as "Normas 
de Prosodia y Ortografia" de 
castelán. Era a época dura da
quel tirano apelídado Franco, 
pero todos nós empezamos a 
escribir dese xeit9, sen proble
mas, porque, en realidade, o có
digo fora elaborado por Menén
dez Pidal, Rafael Lapesa .e Dá-
maso Alon&o. • 

4. - Norma e normalización. 
Cómpre dicir -por enésima 
vez- que a normativización inci
de, positivaménte, no proceso 
de normalización, e viceversa. 
Ternos que procurar que o idio
ma galega sexa un código nor
mal (en tódolos ámbiitos; situa
cións e funcións), propondo du
rante un período non curto a 
mesma norma. 

Non se debe talar de normali
zación sen termos en conta a 
normativización. Pois ben, na 
norma que ternos deberíamos xa 
{mañá poidera ser tarde) crear 
unha Instancia de filólogos e so
ciolingüistas que se propuxese: 
a) Normaliza-lo galego ·na Televi
sión, onde só é idioma de plató 
(forzosamente ruín). 
b) Normaliza-lo galega no Parla
mento, onde só é lingua litúrxica 
(forzosamente pintoresca). 
c) d) e) f) · 
g) Facer ver ó Goberno Galega 
que chegou a hora de que ~e for
mule unha· Política Lingüística 
digna de tal nome, o que sería, 
mesmo, un éxito electoral para 
as siglas que se comprometan, 
nesta tarefa, con honradez e pre-

• 

cisión. 
_Nota.- · Os protesionais (¿da 

palabra?) de a eb, agás· un catro 
por cento, recibirían a edición 
galega do "Elogi de la .Paraula" 
de .Joan. fy1aragall. O 
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Poeta e presidente da 
Asociación de 
Escritores en Lí ngua 
Galega 
A discrepáncia entre os propug
nadores das duas normativas, a 
oficial do ILG, e a reintegracio
nista, da AGAL, é o máis grave 
problema que divide ao galeguis
mo cultural desde hai anos. Che
gando a límites increíbeis de en
cono, ás veces de cómica visce
ralidade, entre as duas correntes 
que máis ben se deberan chamar 
bandos polo grau de paixón libe
rada. O problema, ainda que gra
ve, non é demasiado profundo, 
pois toda normativa ortográfica 
non pasa de xogar con signos 
convencionais e, polo tanto, pu
dera ser solucionado nunha nova 
convención se cada unha das 
partes, que ambas teñen a sua 
razón, poñen .empeño en conse
guilo, ainda que só seña para 
non criarlle máis atrancos á nor
malización que é empeño no que 
ambas coinciden sinceiramente. 

É facedeira unha normativa 
comun para a escrita do galega 
no ámeto da educación e en xe
ral no da Administración. Debe
ran achegarse, ainda que só fose 
por patriotismo. Polo patriotismo 
indubidábel de ambos bandos. 
Unha normativa mínima que per
mitise o maior grau de liberdade 
e de flexibilidade. 

E cinguíndonos só á escrita li
terária, a escrita galega na litera
tura de criación, onde se impuxo 
artificialmente o problema divi
dindo ao mundo da literatura 
como se dividiu ao do ensino, 
propoño a máis completa liber
dade. Deberla terse en conta a 
última das conclusións dos en
contros "Galeuzka" do pasado 4 
de Decembro en Bilbao: "Que 
ninguén sexa discriminado por 
cuestión do idioma, nen por 
cuestións ortográficas". Esta dis
criminación dase hoxe na Galiza 
ao levar a Lei de Normalización, 
no aspecto da normativa, até ex
tremos ridíc1.,llos que atentan 
realmente contra a liberdade de 
expresión e de criación e dificul
tan a criación de idioma e rebai
xan a sua exprésividade. 

Qu.e non nos manipulen a lín
gua. Que non nos desfiguren a 
pátria. lsto vai dirixido a ambos 
bandos.Que non nos de.sfiguren 
a pátria. 

No próximo Congreso de Es
critores en Língua Galega vaise 
tratar o problema da normaliza
ción e ·da normativización da 
nosa, 1 íngua a AELG oferécelles 
aos representantes das duas co
rrentes. normativas a posibilidade 

. de ter en conta e de buscar un 
acordo. · A cita será en Lugo c:fo 
31 de Marzo ao 2 de Abril. No 
fondo só é unha cuestión de 
vontade e de responsabilidade 
nacionaf. E ante todo de humil
dade e de respeito á própria lín
gua e saber que é de todos. . O 
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P.OLÍTICA MUNICIPAL ------....,.-----------
Na s~a m?ioria nen perseguen mellorar a administración, 
nen responden a afinidades ideolóxicq.s 

Mocións de censura, 
na procura do voto perdido · 
As mocións de censura e 
os intentos para derrubar 
alcaldes, que están a 
governar co seu partido en 
minoria, estánse a suceder 
na Galiza. O tempo non é 
circunstancial, albíscanse 
eleicións e, sábese, as 
alcaldias son unhas boas 
recaudadoras de votos. A 
forma é o de menos, os 
pactos e amaños son 
múltiples; dá o mesmo un 
entendimento PSOE-AP, 
que PSOE-CDS ou CG 
contra AP e, ainda, comprar 
algun concelleiro. Non 
busquen, no fondo, intentos 
de millorar a xestión, na 
maioria dos casos, o que 
oferecen como máximo, é 
conseguer máis diñeiro da 
Xunta ou Deputacións. 
Algunhas veces aférranse 
tanto ao cárrego que é 
necesário unha providéncia 
da Audiéncia T erritórial 

Ocorreu que alguén, nunca se 
sabe ben quen foi , nin o dia 
exácto, deu o pistoletazo de sai
da cara as eleicións xerais. A 
maioria dos partidos, que non 
fan outra función que a recolecta 
de votos cada estación eleitoral , 
mandaron aes seus pedicheiros 
como se de recolledores de tra
bucos se tratase. Uns e outros 
deseñaron os plans alá en Ma
drid, ainda que no que se retire á 
Galiza decidiron apremiar máis a 
captación pois tamén as elei
cións, segundo a léxica estabe
lecida por lei, teñen que ser an
tes. 

A plan máis ambicioso afirma: 
conseguir o maior número de al
caldias, Deputacións e governos 
autónomos posíbeis; son o millor 
garante de arrecadar votos. 
· Comenzaron deste xeito as 

mocións de censura, sempre 
xustificadas pala "má governabi
lidade do alcalde de turno" 
Rompéronse pactos, fixéronse 
uns novas, houbo intentos, fra
casos, expectativas non cumpli
das... até coincidir nestes dias 
Saviñao, Boiro, Sobrado, Cee, 
Ribeira, Allariz, Ribadávia, Car
nota, Foz, Arteixo, Pontedeume, 

· e outras en xestación. 
Destes intentos de derrubar ao 

governo muncipal de t1Jrno, al
gunhas foron abortadas. . 

Arn Arteixo o PSOE conservou 
a alcaldia .para Frutos Xesús . 
Martinez, gracias a un pacto de 
última hora con AP . . 
· En P'ontedeume, os intentos 
do casi vitalício alcalde Sardiña 
de voltar a ocupar a cadeira de · 
rexedor municipal, víronse abor
tados ao conseguir o PSOE que 
un concelleiro de AP, "mudase 
de opinión". _ · 

En Allariz foi o presidente da 
Deputación, Vitorino Núñez, que 
logrou situar no poste de alcalde 

a X.L. ~id Cid, que nen se votou 
a sua persoa. Cando quixo· dimi
tir "apertáronlle as torcas dos 
cretos", segundo se comentaba 
na vila alaricana. · 

En Ribadávia a xestación da 
moción de censura ven de longo 
e semella ir para lonxes, pois o 
BNG, de momento, segue a 
apoiar ao alcalde socialista Mi:_ 
guel Fidalgo. 

En Boiro, pela contra, conse
guiron o cambio de governo mu
nicipal ao dividirse o grupo so
cialista, que contaba con maio
ria. Velo Velo foi sustituido por 
Xosé del Rio que, anteriormente, 
militaba, tamén, no PSOE. _ 

Algo . semellante ocorreu en 
Foz onde lograron desbancar ao 
aliancista Manuel Maria Neira, 
uníndose PSOE, CG, PSG-EG, 
CG, PNG e CDS; ocupando ago
ra a alcaldía · o socialista Martín 
Beltrán. 

A abstención do BNG 
permítelleao CDS 
conservar 
a alcaldia de C~e 
En Cee, Manuel Castro, do CDS, 
conservará a alcaldia ao non 
prosperar unha moción de cen
sura apresentada polo PSOE, ao 
absterse o BNG. 

A decisi0n do Bloque Naciona
lista Galego decidiuse en asam
blea o dia anterior á censura, o 
venres dia 20, e segundo o maní-· 
testado polo portavoz do grupo, 
Xosé Cañizo, se o labor desenro
lada por Castro Castro é mao, 
ainda era peor a que realizou La-

Xosé Manuel Martínez, ex-alcalde do 
Saviñao . · . 

mela Lestón, o aspirante socia
. lista,· na anterior lexislatura. 
· En Ribeira tamén o PSOE 
anunciou que lle _ ·apresentará 
unha moción de censura ·ao al
calde aliancista Perez Queiruga, 
acusándoo de "malgoverno xe
neral". 

Tamén aquí o BNG é un apoio 
indispensábel, non. decidindo 
agora cal é a sua postura. O seu 
portavoz municipal, Mariano Vi
da! , ainda que recofiece que len
titude administrativa no concello 
e se mostra en desacorde GO la
bor desenrolado por AP, pensa 
que a moción de censura do 

No Saviñao o novo alcalde 
foi recibido tirándolle pesetas 
Máis de 400 persoas asistiron 
ao pleno de censura celebra
do en Escairón polo que Cas
tor Montes (CDS), sustituiu ao 
nacionalista Xosé Manuel 
Martinez. O reéámbio na a!
caldia ·foi unha teima persoal 
do socialista Ceferino Diaz 
(natural do Concello) , segun
do declaracións efectuaadas 
polo responsábel de política 
municipal do BNG, Francisco 
Trigo. Asi llo manifestaría o 
próprio Antolín Sanchez Pre
sedo nunha conversa. 

O aspirante á alcaldia, Cas
tor Montés,, leería -a moción 
apresentada na que a xustifi
caba pela "má xestión", cen
trándoa en dous extremos:. 
non pór a andar a biblioteca 
muni_cipal E1 non iniciar as 
obras do pavillón polideporti-
vo. 

Xosé Manuel Rodríguez 
aproveitou para facer unha 
·longa disertación e' permeno
rizado recento, parróquia por 

parróquia das .obras realiza
das durante a sua xestión, 
moitas máis que os socialistas 
na anterior lexislatura; culpan- 1 

do ·ao PSOE de que a bibliote-;-
ca nGn estivese aberta ao p~
blico ªº ter os libros embala
dos na Xunta e non querer 
mandalos mália as xestións 

- realizadas. No concernente ao 
pavillon polideportivó ·afirmou 
que só lle oferecerán pistas 
descubertas e que el reclama- · 
ba un.has_ instalacións cober
tas, como aparecen agora, 
.precisamente, no proxecto. 

A saida, retr;asada, da se
sión do no"vo mandatário, o 
público congregado ti_roulle , 
calderillas ac.usándoo grafica
mente de$te xeito e de pala
bra, de sucumbir aos desexos 
do PSOE por diñeiro. Momen
tos despois o ex-alcalde cele
braría con membros da sua 
candidatura e amigos, unha 
comida, na que celebraron xa 
a "recuperación da alcaldia 
pero con rnaioria". O 

PSOE, sen apresentar programa 
alternativo "non é máis que un 
intento do PSOE de facerse coa 
alcaldía dun concello que conta 
con moitos votos e moita proxe
ción nos meios de comunicaé.ión 
social, para utili~alo asi como 
plataforma c;;ira as eleicións pró
ximas". PSOE e BNG van a cele
brar conversas co gailo de aca
dar acordes glob~is das duas 
forzas políticas para propiciar a 
estabilidade nos concellos no 
que, uns e cutres están en mino
ría, segundo lle manifestou A 
NOSA TERRA, FrarJcisco Trigo, 
responsábel da política munici
paí dQ BNG, "pero sempre con
tando coa opinión dos militantes 
das zonas implicadas 

O alcálde de Camota terá 
que convocar a sesión de 
censura 
En Sobrado dos Monxes ·o alcal
de X.M. ,Sánchez Pateiro apre-

. sentou a sua dimisión irrevocábel 
· para "non ·pasar o trance da mo
ción de censura", no meio dunha 
rocambolesca história que ten 
como fio conductor o seguinte 
entramado: Sánchez Pateiro 
apresentouse a alcalde nas listas 
da Coalición Progresista Galega, 
sendo membro do Partido Libe
ral: o novo alcalde vai ser o 
membro de AP Emilio .Bugallo; o 
presidente da Deputación de A 
Coruña, X. M,- Romay, apoia a 
Sánchez Pateiro e o mesmo fai 
Mah~el Fraga, que ·· 11~ enviou 
unha carta ao membro do seu 
pártido e· candidato a alcalde; 
Arufe, o alcalde de Santa Comba 
e sostén do go.verno provincial 
coruñés aproveita a ocasión e di 
que hai que .négociar os pactos 
provinciais; PSOE son os apoios 
dos aliancistas ... b novo alcalde 
Varela Bugallo abandonará AP e 
seguramente ingresará nunha 
das formacións que o apoian, 
Sanchez Pateiro será o home de 
Romay. . 

O alcalde de Camota, Ramón 
Noceda; f íxose máis o marelo 
que o de Sobrado, negándose 
desde hai meses, como fixera 0-
boirense Velo .Velo, a convocar o 
pleno no que se debatera á sua 
moción de censura. Agora a Au
di~ncia Territorial obrigoulle a 
convocalo nesta semán. 

Voltará deste xeito o BNG a re
cuperar a alcadia, despois de ex
p_ulsar a0 at~ de agora alcalde da 

. fo~mación, na persoa de Brea 
Beiro. 

Mentres tanto Xunta e AP dis
pútarise ' non . só os .. concellos 
através das mocións de censura, 
senón tamén tratando de estran
gular económi9amente aes con
cellos que non son· afins, tanto 
desde a Xunta como desde as 
Deputacións, e tratando de con
trolalos, ben sexa desde a Fede
ración de Concellos ou da Aso
ciación. O de menos parece ser 
a x,estión muncipal. o_ 

A.E. 

• Máis de.2.500 produto
res de leite,. pertencentes 
a 28 cooperativas leiteiras . 
da Ga:iza,, que superan os mil mi'... 
llóns · de litros anuais de produ
ción, constituiron a "Asociación 
de Cooperativas do Leite de Ga
licia", como · un primeiro paso 
para lograr a constitución dunha 
federación galega de cooperati
vas de pr9dutores do leite. 

Entre as _metas da recén nada 
asociación está a consecución 
dun contrato homologado que 
posibilite a implantación dun pré
cio· xusto para toda a produción 
leiteira galega, que, nestes _mo
mentos, está situado entre as 43 
pesetas por litro , para o leite de 
tipo médio, e de 51 pesetas, 
para o de alta calidade. · 

Os representantes das coope
rativas valoraron moi positiva...: 
mente o acorde logrado entre as 
principais empresas comerciali
zadoras e os sindicatos, que per
mitiu o-' estabelecimento de pré
cios mínimos; criticando as em
presas_ comercializadoras que 
non asinaron o pacto. 

Reivindicaron tamén o estabe- 
lecimento, igual que ocurre . en 
comunidades como Nafarroa, 
dun laboratório interprofisional, 
no que participen representantes 
dos productores e dos compra
dores, e cuxo funcionamento es
fexa availado por organismos ofi
ciais. A este instituto correspon
deríalle fixar os critérios para de
terminar a calidade do leite, asi 
como o estudo das mostras per
tencentes aos produtores. O 

P~stor Alonso, alcalde de Noia 

• Embárganlle o coct;e 
ao alcalde de Noia. O xul~a
do de Noia decretou o embargo 
91.038 pesetas do soldo men
sual e do automóvil de Pastor 
Alonso, alcalde de Noia. Dase a 
circunstáncia que o auto embar
gado é propriedade da sua irmá 
e non sua. 

A decisión xudicial está en
marcada nas actúacións suma
riais relativas ao conflito · das 
areeiras, sucedido na 1987, polo 
que está procesado Pastor Alon
so e outras 11 persoas, para cu
brir as responsabilidades civís 
incursas no procedimento. 

Pasto( Alonso manifestou que 
esta decisión xudicial "é unha 
proba da persecución desatada 
contra a miña persoa e o que eu 
modestamente podo represen
tar, xa que na-manifestación ta
mén participou o deputado so
cialista Diaz Fornas e ali estivo o 
capitán da ~uardia Civil , pero 
eles non foron procesados, cou
sa que ainda · ninguén sabe por 
qué". D 
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\J) CON.GRESO DA UP0 

Bautista Álvarez protagonista do · 25 aniversário 

Mirada autocritica ao pasado 
e optimismo car.a ó futuro 
Profundizar nas 
modificacións tácticas, 
apontadas no congreso 
anterior, que faciliten o 
acercamento á sociedade, 
sen facer deixación de 

_ nenguh dos princípjos _.;.· 
ideolóxicos é, quizá, -a 
principal conclusión do VI 

·Congreso da UPG, realizado 

O optimismo dos dirixentes da 
Unión .do Povo Galego, inmedia
tamente despois de rematado o 
Congreso, era patente. O- mo
mento de crise e ruptura que 

os pasados 2 l e 22 de 
Xaneiro na Faculdade de 
Económicas de Santiago. O 
Congreso, que tivo como 
eixo a unidade e como 
aspecto novedoso a 
preséncia dun notório 
ánimo autocrítico, 
estivo en todo 
momento· centrado ao redor 

arrodeara ao congreso anterior, 
coa perda conseguinte de mili
táncia e o interés por comprobar 
até que ponto estaban asumidas 
polos militantes as modificacións 

da conmemoración dos 25 
anos deste partido e moi 
nomeadamento· no seu 
presiderte, Bautista Álvarez, 
único continuador entre os 
fundadores da UPG, quen 
recebiu en várias 
oéasións os aplausos dos 
seus compañeiros de 

· partido e convidados. 

tácticas dos últimos tempos, re
solvéronse de maneira claramen
te positiva para este partido. 
Congreso da unidade foi unha 
das definicións ·outorgadas por 

Bautista Alvarez, logo de vistos 
os debates entre os máis de 
trescentos participantes. 

Evaluación dos 25 anos 

o 25 aniversário da fundación da 
UPG serviu para facer revisión 
do pasado, resaltando o papel 
sobranceiro da UPG na história 
recente do nacionalismo e de 
Galiza, pero sen agachar o reco
ñecemento de erras cometidos 
en distintas fases. A mención ás 
diferentes crises padecidas pala 
UPG deixaba de ser tema tabu 
para situarse dentro da história 
oficial do partido; "unha organi
zación sen crises é unha organi
zación marta", sinalaria o informe 
do Comité Céntrq_I. 

Na liña de autocrítica, a pri
meira, quizá, que realiza aberta
mente o partido, mencionariase 
a "práctica de control mecanicis
ta" defendida no seu dia no seo 
da INTG, "negándonos a recoñe
cer teimudamente a realidade 
plural, ideolóxica e política que 
xa existía no sindicato". 

Bautista Alvarez 

Incrementar a 
incidéncia social 

A NOSA TERRA: 

A respeito dos cámbios tácticos 
iniciados no V Congreso de 
1986, o Informe do Comité Cen
tral, leido na apei;tura do Congre
so por Bautista Alvarez, sinalaria 
que "dentro da estrita ortodóxia 
e fidelidade aos princípios nacio
nalistas e de clase, a UPG está 
disposta a facer as perestroikas 
que sexan necesárias para incre
mentar a sua incidéncia social, 
para afinar a sintonia coas cama
das populares" . "Sempre haberá, 
continua o Informe, ideoloxistas 
con teorías oxidadas que inter
preten como claudicación, refor
mismo nu direitización as análi
ses realistas do contexto políti
co". 
Fortalecimento do BNG 
Un dos pontos definitório.3, ainda 
que non novidosos, da actuación 
da U PG é a "proposta de fortale
cimento organizativo do BNG', 
asi como da sua "expansión e 
implantación social". Reafirmán
dose tamén no ."máximo respeito 

'Faremos a autocrítica necesária para integrar a antigos militantes' 
QÚe valoración fai destes 25 
anos da UPG? 
O simples feíto de ter vivido en 
permanente actividade política 
durante 25 anos, representa xa 
un - éxito, tanto para o naso 
partido, como para o país; por
que compre ter en conta que 
hai un ha primeira fase · na que 
ten que actuar baixo a dictadu
ra franquista, na seguinte ten 
que dar a ·batalla para que a 
transición dentro do estado 
español se faga .nun determi-

Bautista 
Álvarez 
recebe u 
emocio
nada ho
menaxe 
dos seus 
compa
ñeiros de 
partido e 
convida
dos 

~ nado sentido, é no momento 
ffi no que~ defendemos as Bases 
1- Constitucionais para un Pacto 
~ Federal do Estado. Efectiva
~ mente non se chegaron a con-

Un xantar· de confraternidade ; coa preséncia de vários centos de mili
tantes do seu partido e convidados-, tivo lugar no Hotel Compostela 
de Santiágo o mesmo dia da clausura do VI Congreso da UPG. Fran
cisco Rodríguez, quen interviu cunhas palabras.. de homenaxe ao pr~
sidente da UPG, lembrou os sel!S 25 anos de adicación' ao partido, . 
sinalando a sua conciéncia clara .da situación de Galiza desde a sua 
orixe dE? mozo labregq que conseguiu o acceso á cultura através do 
seminário. Segundo F. Rodriguez, séria un dos poucos casos da épo
ca no cal o vencellamento ao nacionalismo non viria dado nen palas 
orixes familiares, nen_ pola_ pertenéncia a nengun grupo culturalista 
como Galaxia. Con acertos e con erras ao longo destes anos, "a evo
lución de Bautista Álvárez é sintomática da evolución do partido". 
Senda "a dialectica dos feitos a que o colocou no papel sobranceiro 
que desempe_ña" . . Ao finpl, ademais dun pequeno agasallo dos mili
tantes) Bautista Alvarez, con emoción incontic;ia, recebeu un dos 
aplausos máis longos da história recente do nacionalismo. D 

seguir eses obxettivos, pero 
avanzouse na conciéncia po
pular. Despois veu xa ·a fase de 
consolidaGión do sistema de-
mocrático burgués e a descen
tralización autonómica, como 
reformulación do estado .unitá-
rio . Un partido político que 
soupo adoptar as tácticas 
oportunas para cada momen
to, duranté 25 anos, é algo im
portante e· coi damos que ten 
garantido xa o seu futuro, por
que demostrou a madurez ne
cesária para saber interpretar 
as necesidades e a conciéncia 

do naso país. 
Que cámbios ou que elemen
tos considera máis importan
tes deste VI Congreso? 

Eu creo que neste VI Congreso 
non se decidiron cámbios de 
liñas tácticas, en relación ás 
aprobadas xa no V Congreso; 
ali si, efectivamente, fixemos 
as modificacións tácticas 
oportunas á situación dun es
tado nQ que, como antes afir
mei, estaba c9nsolidado, polo 
momento, o réxime democráti
co burgués e a descentraliza
ción apministrativa. Neste 
Congreso o que se fai é ·afon
dar nesa liña táctica,· concre
"tá-ndoa nalguns aspectos. Pero 
o que pode ser definitório, é a 
ilusión de todos os camaradas, 
do refo'rzamento nas suas con
vicións ideolóxicas e do pro
pósito de seguer a tráballar 
para que o partido se expanda. 

Houbo várias alusións a unha 
política de integración de mili
tantes que nun momento ou 
outro deixaron o partido, asi 
como a mención de erros di
versos ao longo de etapas an
teriores. En. que sentido hai 
que entender isto? 
A UP~ ao longo da sua histó-

ria, como calquer partido, 
pudo cometer erras importan
tísimos, moitas veces por ter 
que tomar decísións inaprazá
beis, tanto para o futuro do 
país, como por intereses parti
dários. Nós constatamos que 
através das sucesivas crises 
hai unha, penso que minoria, . 
de militantes que segue unha 
práctica social que está total
mente en contra dos princípios 
que un dia prometeron defen
der dentro do naso partido . 
Agora ben, observamos que 
unha inmensa maioria segue 
facendo un.ha prática social 
nacionalista e ainda que non 
ten unha militáncia organizada, 
coido que non hai inconve
niente nengun para que volvan 
reintegrarse nas filas do naso 
partido. Nós estamos dispos
tos a dar os pasos necesários; 
aqui non vai haber pechaduras 
para todo o que queira incor
porarse despois de v.ários 
anos de alonxamento, sempre 
que teña demostrado esa prá
tica nacionalista; penso que 
hai moitas persoas que están 
neste camiño. Nós trataremos 
de recuperalos e de facer a au
tocrítica que sexa oportuna, se 
é necesário. O 

f 
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á autonomia política e organizati
va dos diferentes colectivos". 
Facendo fincapé na intención de 
"transmitirlle ·Un estilo áxil e 
atractivo, buscando o tono máis 
axeitado ao n ível de conciéncia 
das clases populares". 

No terreo institucional o Con
greso -aprobou a proposta de 
"contar coa posibilidade de que 

. a posición do BNG sexa determi
nante para a formación dun go
verno autónomo". Definindo, _ 
neste senso, como positiva a 
participación ni.Jn "hipotético go
verno que teria que estar forma
do por forzas exclusivamente g;.;i- · 
legas e basearse nun programa 
mínimo de actuación, extraído 
da Lei de Bases". Esta proposta 
parece tratar de desbancar a 
idea dun BNG vencellado, a prio
ri e exclusivamente, a tarefas de 
oposición, apresentando ao BNG 
como "un proxecto político con 
vocación e capacidade de gover
nar o país". 

Sindicalismo hexemónico 
Elemento en boa medida diferen
ciador da pratica realizada ate 
agora é a realización, nos dife
rentes eidos de actuación, de 
propostas novas e xeralmente 
unitárias. Nese sentid0 encamí
ñase a valoración positiva das 
propostas de acordo si~dical en
tre o sindicalismo nacionalista, 
sinalando como positivo o ache
gamento xa realizado na prática, 
e, en medida semellante, a pro
posta de reformulación do pro
xecto das Comisións Labregas 
cara á criación dun sindicato am
plo, capaz de hexemonizar a loi
ta no agro. 

Representacións 
convidadas 
Ao canto de hinos e protocolo 

' habituais, acompañou a leitura 
de cartas ou telegramas de soli
dariedade da Crida catalana, Vall 
de Aosta, Embaixada de Cuba e 
a Unían Soviética, Partido Co
munista Portugués e CXTG (unha 
das máis aplaudidas) , asi como 
a intervención no acto de repre
sentantes da OLP, INTG, CCLL, 
Galiza Nova, Colectivo Socialista 
do BNG, Colectivos lndependen
tes do BNG e, no último lugar, o 
diputado Xosé M. Beiras. Colec
tivos Socialista e lndependentes 
salientaron o papel positivo da 
UPG na frente, "ao non facer 
uso, por outra parte lexítimo, das 
maiorias númericas, buscando o 

· acordo entre as distintas tendén
cias do BNG". 

Bautista Álvarez, encarregado 
de cerrar o acto de clausura, da
ria leitura ás resoTucións finais do 
Congreso, quen se definiu: en 
contra da repovoación eucalip
teira con destino ás celulosas, en 
solidariedade coa xornálista de 
TVE recentemente destituida, 
Maria Teresa Navaza, ·en apoio 
dos traballadores e comité de 
Alúmina-Aluminio, en favor das 
convocatórias . do sindicalismo 
nacionalista e chamando a unha 
mobilización de carácter nacio
nal en contra da discriminaci.ón 
de Galiza nas . comunicacións. 

· Outros pronunciamentos atin~i
ron á solidariedade co recen 
criado estado palestino, os rexi
mes de Cuba, Nicaragua e Saa.:.. 
ra, asi coma· en defensa da "via 
pacificadora en Euskadi'!, · "hai 
que sentar ás partes implicadas 
a discutir para avanzar na conse
cución dos direitos desta nación 
irmán" sinalo'u Bautista Álvarez. 
Por último recolleuse a solidarie
dade cos alcaldes nacionalistas, 

. facendo expresa mención do re
xidor noiés e do recentemente 
cesado alcalde do Saviñao. D 

, M.V~ 

eliminando voces que poidan 
non ser do agrado de determina
dos xefes e recebemos o noso 
prémio. ·Pero non contaron con 
que esto ía ser bastante escan
daloso cunha reacción da sacie~ 

, · pade .tan grande. Esto é un me.io 
público e non unha empresa pri
vada nen a tinca particular de 
determinadas persoas. 

Desde certos sectore'S pedense 
probas desas presións políti- · 
cas. Hai persoas concretas nes
ta represión ou están motivadas 
por accións concret~s suas? 
Noutras épocas houbo proble-

. mas conmigo, como na traída 
dos restos de Castelaó, ou na 
leitura do comunicado da recon- · 
versión naval. "Pero non houbo 
neñgun programa . ou entrevista 
concreta pola que se me acuse. 
O oficial é o tema da frivolidade 
·e populacherismo. Eu estou re
. cebindo chamadas de xente do 

Tareixa Navaza 
PSOE, non só de traballadores 
dos méios . de comunicación, 
abochornados por esta situación 
porque realmente se lle veu enri~ ,. 

'Ténseme dita que non 
se pode criticar ao. PSOE' 

ba a i;ociedade. ' 
- O comento por Santiago é . 
"este é o cámbio socialista". 
.Esto é lamentábel para a demo-

. crácia. Á marxe deste comentá
base que certa xente aentro do · 
Ente ia por min e o próprio xefe 
de informativos dixo o_ dia que Sen xuício prévio, 

condenárona. Non houbo 
acusación e, polo tanto, 
tampouco podía exis1ir 
culpabilidade. Condenárona 
a "facer pasillos", a sair das 
nasas casas e entrar no 
mundo dos innumerábeis 
profisionais "cambiados de 
destino", que non cesados. 
Encontreiría sorrinte; 
pequeria como é pero chea 
de optimismo; grande en 
simpatía. Viña cara min 
polos corredores de RTVE
G como senón tivese 
pasado nada. A miña 
primeira pregunta ía ser o 
tópio "que fai unha moza. 
coma ti nun "pasillo" coma 
este?, pero xulguei pouco 
orixinal o interrogante. 
T ampouco estimei oportuno 
entrevistala para ANT 
no"poleiro" (noutra "casa" 
chámase "palomar") onde · 
agora está instalada. Xa que 
lago, citámonos na cafetería 
do Hostal, como políticos. 
E noh poidemos escoller 
mellar. 

• XAN DOCAMPO 

Coincidiu a conversa coa exposi
ción que noutra sala facian os 
dous mandamais do PS de G
PSOE (Laxe e Antolin) sobre a 
campaña para espallar polo país 
os logros deste governo galego. 
A entrada de T areixa Navaza era 
o precedente do que ía ser a ·en
trevista. E principiu talando ela, 
como adoita a facer, cunha pre
gunta: "o meu caso tamén será 
un dos logros deste executivo?" 

Non tiña gue responder eu 
porque. era o entrevistador. Da
quela abordei directamente a 
cuestión do seu cámbio de desti
no e defenestración na dirección, 
apresentación e artellamento do 
"Panorama de G~licia". 

Tareixa, cal é o por qué of~cial 
·deste "cese"? 
Non houbo razóns. O dia que me 
despido para coller ~s miñas va~ 
cacións o director dime ql!e esta 
encantado conmigo, que son 
unha gran profisional, que se eu 
nof'.I estou ten moitos problemas 
pero que -me retirá porque-quer 
facer un programa frívolo, popu
lacheiro e coller unha minifalde
ra. Ao mesmo ·tempo pídeme 

saíü o tema nun meio de comuni
cación escrito, textualmente "a 
ésta pedorra rne la cargo". A rea
lidade é que nori estou facendo 
o prog_rama, que está _unha per
soa da profisión, etc. etc. Pro
bas? Se tivese unha proba estr\
ta ou gravada nun magnetofón, 
esta.ria no xulgado.-

'HAI DENUNCIAS 
PÚBLICAS DE 
PRESIÓ_N_S_D_O __ _ 

GABINE:TE DE. 

que siga nese programa frívolo 
facendo un apartado de saúde, 
a poder ser patrocinado pola 
Consellaria de Sanidade, e un 
apartado de cultµra, a poder ser 
imitando a Sánchez Ocaña e Pa
loma Chamorro. Eu digo que non 
estou de acordo. Que senón 
teño responsabilidade para se
.guer facendo o programa tar.1-
pouco quero r~sponsabilidade 
do· micro-espácio, e menos pa
trocinado por unha Consellaria, e 
que aparte de todp eu ía rachar 
esa liña de frivolidade e ·papula
cherismo que el queria e que non 
me interesaba. Á volta de vaca
cións seguiu coa rriesma película 
e dígolle que vou pensar un pro
grama para facer se se pode. 
Esa seria a razón oficial pero hai 
uns comentos doutras razóns 
máis fortes. 

. ANTOLIN S .. · 

Hai denúncias públi.cas de pre
sións políticas moi concretas dp 
gabinete de prensa de Antolin 
Sánchez Presedo, das que non é 
alleo o xefe de informativos Da
vid Formoso; o tema é que a min 
se me teh dito mesmo que non 
se podía criticar ao PSOE, algo 
que melloraba a situación ante
rior na que non se podia criticar . 
nen AP nen ao PSOE. As razóns 
políticas non están gravadas nen 
postas nun papel e non se poden 
demostrar. Eu estou segtJra que 
ao mellor certa cúpula- do poder 
non sabia . nada desta · história e 
se atopou con esto feíto. Sempre 
van os "correveidiles", servís e · 
incompetentes, que din: vamos . 

PRESEDQ' -

Falábase de mostras de solida
riedade 'desde dentr9 mesmo 
do PSOE. Que outras mostras 
recebeu? . _ . 
Traballadores dos mejos de co
municación, todos agás Rádio 
Popular de Sántiago e Diário de 
Galicia. Xentes do -ensino, sindi
catos, agrupacións culturais, 
Asociación de Actores, escrito
res, e mesrno a asociación de 
apicultores. .. 

Na própria profisión a reacción 
foi qe impacto e solidariedade a 
tope. Ná Coruña, despois da fes
ta do patrón, os 61 · periodistas 
participanfo,s.- decidiron amosar o 
seu apoio. A solidariedade na 

,'Laxe· non sae _nunca na lVE-G' 
Os traballadores da HTVE-G Hoxe mesmo saia un acto ao 
tamén decidían apoiáta nun- _ que ía el pero non saian pla~ 
ha asamblea recente na que nos seus. Eu pergunto, hai 
tamén se abordaron · cues- un ha actuación deste señor, · 
tións de fóndo da proplemá- denunciado como fontaneiro, 
ti ca do· ente na Gal iza. Houbo ·que lle interesa que saia máis 
unanimidade entre os seus outro conselleiro que o sr. 
compañeiros? González Laxe? Pero, góste

Total no referente ao apoio. 
En cantó ao tema da obxecti- · 
vidade informativa deixouse 
para un estudo máis a fondo. 
Pero tamén neste eido hai ca..:. 
sos públicos nos que se anio
sa o que vimos talando. Por , 
exemplo: é lamentábel que o 
presidente de Galiza, Gonzá
lez Laxe, non saia nunca na 
Televisión Española na Galiza. 

nos máis ou menos, é o presi
dente g~lego, e non sae. na 
TVE-G. Hai persoas que se 
ben só ese canle de TV non 
coñecerá . prácticamente ao 
presidente. Isa foi denunciado 
na asamblea. E hai algun tra
ballador que renúncia á sua 
digni.dade profisional e .que 
quer máis conseguir que o 
seu político preferido saia 15" 
máis nun telexornal. O 

. -

profesión foi increíbel, mesmo 
desde XC?nte que tradicionalmen-
te se cónsidera achegada ao po- / 
der. 

Teñen un valor especial estas 
mostras ou van server para 
algo? 
Non sei se vai serv~r para reinte
grarme ao meu traballo ·pero 
amósase que este pais non é pa
sivo, ·que de súpeto a xente reac
ciona como se se estivese ferin
do. a todos. Dame a· impresión 
que a conciéncia crítica da xente 
aflora e protesta por esa falta de 
liberdade. Decía García Alén "é 
isto o progreso social?" . A quen 
corresponda esto ten que clarifi
calo, alomenos para que este 
país non se vaia escurecendo 
pouco a pouco. 

A xente, á que non coñezo de 
nada párame na rua e pergunta
mente cando hai que manifestar
.se. 

Falaba de liberdade, cal é a sua 
opinión sobre os graus de liber
dade que existe nos meios de 
comunicación públicos? 
o máis grave que noto e a espé
cie de autocensura que fan moi
tos dos profisionais. Pero si que 
é certo que alguns po!íticos coi
-dan que esta é unha finca na que 
.poidan aterrar, eliminar voces, 
suprimir xente, controlar, dicer o 
que hai que dicer, como debe di-

. cerse. E para isa colocan nos 
postos . directivos a persoas 
afins~ Todos sabemos como é 
quen nomeou aos mandos inter
médios e altos dos meios de co
municación públicos. 

Pero hai dous tipos de persoas 
nomeados: as que fan o traballo 
con máis intelixéncia que o fan . 
tan ben, mesm() con certo grau 
de profisionalidade, que facendo 
ese favor ao poder non se nota 
tanto que o están facendo. Dan 
oportunidade ao resto da socie
dade e elevan o nivel informativo 
e o .nivel do tra.ballo. Os outros, 
os menos intelixentes, son tan 
burdos na sua actuación que non 
serven ao poder, baixan o nível, 
deterioran o traballo profisional e 
quítanlle. a ·ilusión aos profisio
nais. Agora mesmo de TVE es
tanse indo profisicinais porque a 
situación deste centro penso c,ue 
é bastante impresentábel como 
traballo. Non hai persp"ectivas. 

Na última asamblea de traba
lladores comentáronse tal canti
dade de causas asombrosas que 
fan pensar nunha corrupción a 
tope. 

O ·seu pre~ente é "facer pasi
llos". Que hai no futuro? 
Non o sei. Sigo aí coa ilusión coa 
que estou desde sempre de se
guer traballando por este país. 
Gosta~iame SE;3"QUir aqui ondE:rme 
forrnei. . Haberá que seguir pele
xando por esa liberdade de ex
presión que din que ternos. Per_o 
non sei que vai pasar. 

Eu podo ser frívola, ·como lle 
·<;iixen ao director, e_ está ben selo 
de cando en vez. Pero non son 
tonta e non estou de costas ao 
que pasa neste país. Non pode 
esquecer os problemas do idio
ma, da universidade, dos . traba
lladores, das mullere.s, da cultu
ra. Podo facer o "Hola" nun mo
mento determinado pero o país 
ten unha problemática que non 
podo esquencer. 

Falaba da problemática do idio
ma. Como se vive na TVE-G a 
temática da normalización lin
guística? 
Fatal. Nunca tivemos un asesor 
ou corrector. Fixemos números 
para acadar un cursiño. Cada 
quen tala o galega que Deus lle 

. deu a entender, cunha .norma di- -
ferente. Fansé probas para tra
ballar na TVE-G e o que menos 
se pide é o idioma, non importa. · 

· A atitude é de desprecio total é 
absoluto. O 
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'Urbanizan o campo, pero. as·fo.rmas 
de ·vida· n·aturai~ non· ·chegan ·á cidade~ 

Biel Dalmau 
Mestre naturalista 
é membro fundador da Escola ·Rosa· Sensat 
Cre que desde a 
Administración están a 
urbanizar.o campo en vez de 
levar á cidade as fbrmas de 

· vida naturais. É membro 
fundador da escala Rosa 
SEJnsat, que criara unha 
pedagoxía anovadora, 
alternativa á do Franquismo. 
Hai vintecinco anos que é 
mestre de adultos e prefire 
chamrse mestre naturalista. 
Si.el Dalmau intervén desde o 
ano 64. na revista Perspectiva 
Escolar e forma parte da · 
biblioteca medio-ambientql 
Arba. Estes días fai uhha 
viaxe pala Galiza á busca 
dunha carballeir.a intocada. 

• G. LUCA DE TENA . 

Entre naturalistas diferénciase o 
que· é un bosco dunha plantación 
de árbores. 
Tense chegado a un cérto cansen"' 

so para distinguir o que é ·un bos
co como eco-sistema (con todo o 
que comporta: soto-bosque, ani
mais, nível de . prantas inferiores, 
herbas etc. ) do que podía ser 
unha plantación de árbores en 
tarta ex:plotación, horta ou ,planta
ción de frutais. Por unha parte se-

. ríq o bosque e por outra 'a planta
ción de árt>ores para a produGción 
de madeira ... o primeiro conceito 
tería unha consideración ecolóxi·
ca desde varios pontos de vista (o · 
que representa o bosco no eco
sistema xeral) da vida humán e· 
outro desde o ponto de vista das 
.necesidades de madeira e de in
tercámbios. O bosque non só 
pode mirarse con olios produdi
vistas, . senón tamén desde o da 
conservación da vida humana e da 
vida n.o planeta. N isto . non -hai 
unha referéncia só ao lecer ·ou á 
estética . Voces autor'izadas de 
todo o mundo, desde as políticás 
até _as científicas e egolóxicas, 
concordan neste momento en que 
compre gardar o sistema bosque 

se queremos conservar a vida so
bre a Terra. 

Un mundo en perigo 
Queríamos que _ nos talase do 
efecto bumerán. 
Chámanos a atención que un pe
riódico coma Le Monde publicase 
un artigo conxuntamente cos pe
riódicos europeus, entre os que se 
contaba Navidades de Moscú, no . 
que se pasaba revista ao estado 
do·,planeta no que se refire á água, 

-o solo, o ar, a contaminación ... e 
chegaba á conclusión de que agás 
que se tomasen medidas antes do 

'QUEREN 
APROVEITAH A 
MORATÓ-R-tA-D~A-S-~ 

LEIS AMBIENTAIS DA 
CEE PARA POÑER 
A.QUI AS 
CELULOSAS' 

2000, estaba en perigo a nasa 
existén:cia no planeta pala conta
minación :xeral e tamén polo eiec-: 
to iny'ernadeiro producido polo ex
ceso de anhídrido carbónico dos 
combustíbeis empregados na in
dústr!? e no transporte e pala alar
mante destrucción da selva. ama-

. zónica que cada ano engade tone
ladas de carbónico na atmósfera. 

. Ali se formulaba a propo'sta de for
mar un Consello . Internacional dé 

. naturalistas, cecais integrado na 
ONU, que puidese intervir nas 
custións de ·médio ambiente. 

· Nos primeiros anos sesenta, can
do se talaba de desenvolvimento 
defendíase a necesidade de tirar 
a lección dos paises industriais 
ayanzados e non repetir os seus 
~rros. Pero certamente se repeti
ron e agravaron os peores pasos 
da indústria en todo o mundo. 

Penso que a Galiza ten un capital 
extraordinário. O feito de que un 
sesenta ou setenta por cen da po
boación galega viva ainda na área 
rural é unha garantía. Non é que 
defendamos unha sociedade utó
pica e lírica na que non chegue o 
progreso ao mundo rural. Pero é 
unha posibilidade que tendo e$te 
capital humán o mundo rural se 
considere un tipo de desenvolve
mento que non deturpe o médic 
ambiente, Neste caso podemos 
aproveitar as axudas comunitárias 
para criar modelos de desenvolvi
mento que non caian na destru
ción do médio ambiente. Gardan 
un gran valor as formas de vida do 
rural, tanto destle o ponto de vista 
educativo coma naturalista. 

. -
Pequeno é fermoso 
Pero a proposta do Mercado Co
mún é a de amortizar a povoa
ción. Esta idea é asumida por 

_- unha parte da e'sqeurda. 
Sen ser e·conomista creo que a 
Galiza ten un capital humán que 
pode dar alternativas. Desde a ex
periéncia de industrializacion clá
sica proporía un modelo mixto de 
indústria-agricultura, sen destruir 
as formas de vida tradicionais. 
Pero sobretodo o problema das 
enerxias que deberian seren con
trolada~. Un sábio coma Margalef 
di que o grande sempre é máis feo 
que o pequeno. E no que toca á 
enerxia a mostra do que non se 
debe facer son as centrais nucle
raes. 
A transición política veu cambiar 
as posibilidades políticas de 
abordar os problemas do médio 
ambiente. Cof!IO se pode xulgar 
ese novo horizonte desde a reali- . 
dade actual? 
Entre a xente que traballaou du
rante anos procurando alternati
vas ao sistema, a situación non é 
moi optimista. Tanto na Generali
tat como nos concellos nacionalis-

- tas e de esquerdas, os temas do 
médio ambiente e da educación 
están sempre no último · lugar. 
Agora mesmo en 8qrcelona, can
do se van adicar cen mil millóns 
para a Oiimpiada., no orzaménto 
municipal do último· ano non se 
adica nen un peso para médio am
biente. Nunha sociedade que o 
mide todo en termos económicos, 
se non hai presuposto, non se 
pode actuar. En Catalunya hai 
unha política de parques naturais 
que comezou desde as deputa
cións, xa durante· o franquismo. 
Co prirneiro ' governo de Tarrade
llas aprobouse a Escala de la Na
tura del Montseny, que é a primei
ra do país e ten un gran naturalista 
ao frente, como Martí Boada .. Por 
presión dos movementos ecolo
xistas e de opinión, a Generalitat 
aprobou despois o parque natural 
do delta 'do Ebro, o dos Aigu.a 
Molls de Girona, etc. 
Pf!ro o parque' natural tamén se 
pode entender coma unha espé~ 
cíe de reserva india. 
Nel hai un .lugar de reserva batán~ 

· ..... , 

'A agricultura bioló ica 
A respeito <;ta contaminación 
por fertilizantes químicos, mal 
se pode facer campaña contra 
esta forma de abono nun país 
onde o atraso é non telas. 
Seria importante ter información 
de experiéncias de agricultura 
biolóxica que producen a relati
va sorpresa dos mesmos labre
gos, que teñen comprobado 
que· o emprego de fertilizantes 
era cada dia máis caro e lles 
producía problema sobre pro
blema. lso levounos a se recon
verter á tradición do abono or
gánico-biolóxico e ás experién
cias da agricultura biolóxica que 
con todos os médios de que 
hoxe dispoñemos demostran 
seren tan produtivas coma agri
cultura que poderíamos chamar 
industríal, para entendérmonos. 
Eu teño comentado cos compa
ñeiros, que a mazá autóctona 

'NA HORTA DE 
LLEIDA COMBATÍAN 
AS PRAGAS CON 
TRES INSECTICIDAS 
PERO AGORA 
NECESITAN QUINCE' 

ca pero tamén se concebe coma 
un lugar de lecer. O efecto é que 
urbanizamos o campo no canto de 
naturalizar a cidade. A necesidade 
de naturalizar a cidade non só non 
se atende nos orzamentos senón 
que nos últimos anos houbo unha 
política de fomento do transporte 
privado que a converteu en inviví
bel, irrespirábel. Polo que sexa, o 
coche é o rei, e non se entende 
unha política de. información do 
que representa o uso do automó
bil privado como ferramenta prin
cipal de transporte. O que nos 
preocupa aos mestres e pedago
gos é que a ecoloxia teria que es
tar presente ·en todos os progra
mas escolares e sobretodo nos 
meios de difüsión de masas, como 
sería a TV eri primeiro termo, con 
programas non precisamente exó
ticos da natureza senón da nature
za próxima. Programas non espo
rádicos senón cotidianos no que 
se talase da natureza en relación 
co home. 

Celulosa non 
Pola con..tra, a presión para in~ta- 
lar indústria contaminante é tan 
forte cor:na na primeira década 
dos 70. A Xunta apoia decidida
mente a instalación dunha planta 
de celulosa ao sulfato en Fazou
ro. 
Nós eremos 'que hai que dar á 
alarma. porque en Catalunya ven 
de aprobarse unha Lei Forestal, 
que fara moi debatida antes da 
aprobación, porque é moi· prodU"c
tivista. Damos a alarma porque. 
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n ega, boa e sabrosa por de-
11 is, non se pode nen campa-
ª r coa mazá de tipo médio do 
s rcado Común. Máis nos vale-

investigar nestas espécies 
n prias antes que desapare-
a . Na harta de Lleida, que é 
i- ste momento a máis impar-
~- te do país e a máis producti-
o vi a, se antes tiñan que botarlle 
:s tr insecticidas para controla-
is r i as pragas, agora necesitan 
)- q ·nce. Se investigamos nas es-
1- oies próprias coma eles fixe-
r- r , poderemos conseguir pe-
,_ s e apariéncias semellantes 
1e ro con mellar calídade e me-
ie 11 r adaptadas ao médío. Os pe-
tn ri s do abuso dos fertilizantes 
·i- n ben coñecidos: en Italia, no 
ar ta do Po, tiveron que· deter a 
s. ducción por contaminación 
a- abonos químicos que con-
1a eran aterra en improdutiva. 
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a moratória de catro anos para 
'icar aquí as leis do médio am
te do Mercado Comun, que 
bastante sérias, é un tempo 
aproveitarán as indústrias pa

p eiras de Europa que aló non 
p den instalarse para vir aqui. Hai 

e se manter vixiantes porque se 
n n, quedaremos con toda a mer

que eles non queren. 
intereses das papeleiras non . 

poderán realizar sen a refores
ión masiva de eucalipto. 
apele ira de Torras Hostench in

t tau en Girona unha reforesta
c nen zonas sospeitosamente in
c ndiadas que sementaban des-

is de eucalipto. Eran zonas tra
ionáis de sobreiro e houbo ac

c ns fortes contra este xeito de 
r · orestación que agora está para

. Sabemos que o eucalipto pro-
ce unha sustáncia que produce 

~ natureza un efecto semellante 
do penicilicina, no carpo hu~ 

'n, e as suas follas evitan que 
s. produza a rexeneración do 

an. A campaña contra este tipo 
.. reforestación é continua e sis-

1 ática en Catalunya. 
' cialismo ou barbarie? 

cialismo, pero no senso auténti
, socialismo democrático. Ou 
ra non cair en títulos, diríamos 

. ha sociedade na que os valores 
n fosen únicamente os do mer
do, senón os de cooperación e 

r •speito á natureza. Neste sistema 
on entrarian as formas de econo
ía que teñan somentes a raiz do 
ercado. Unha forma coma a que 
op~~amos no último congreso 
olox1co de Italia que non é tanto 
de dicer o non clásíco á forma 

: producción capitaJista coma ás 
1' rmas de distribucióo e de vida: 

non á enerxía rn,1clear, enerxías 
a ' ernativas, a criación do Conse-

9n 1' E?olóxico Mundial, composto 
al, científicos e naturalistas (eco- .: 
ja cidos, asi como· a institución 
·c- Tribunal Mundial do Medio 
ue ' ~mbiente. · o 
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Un lon_go proceso f)egociador cos traballadores 09asiona un conflito sen prec~entes 

Os 42 dias ·que cOnmaveron ao 
.. Conceno de Ourense. , 
O pasado luns remataba o 
longo conflito . que enfrentou, 

· por máis dun mes, a un amplo 
sector dos traballadores do 
Concello de Ourense coa . · 
equipa municipal de Governo 
do PSOE ainda que con apoio 
de indepen.dentes. No fondo 
da controvérsia latexaba ·a 
cuestión económica, cunha 
diferéncla de arredcir de 40 
millóns de pesetas entre a 
cantidade global reivindicada 
pola Xunta de Persoal e a 
oferta retributiva do Concello. 

O acordo retributivo a que chega
ban as partes o pasado luns supón 
unha cifra de 70 millóns de pesetas 
destinados a incr-ementar a masa 
salarial dos funcionários para o 
presente exercício. A esta cifra 
compre engadir o incremento dun 
4% aplicado por Lei, o que supón 
un ha cifra global de máis de 100 
millóns de pesetas que irán parar, 
non só a retribucións senón tamén 
á criación dos novos servícios que 
se contemplarán no novo organi
grama do Concello ainda por nego
ciar. 

Aparte do novo sistema retributi
vo quedaron pendentes de futuras 
negociacións outros pontos da tá
boa reivindicativa apresentada pola 
Xunta de Persoal, como a mellqra 
das condicións de traballo, a posta 
en marcha de medidas para a for
mación e promoción dos funcioná
rios, a negativa á laboralización e a 
equiparación salarial entre os 
membros do corpo de bombeiros 

·e da Po licia Local. 

O ponto de converxéncia acada
do logrouse despois de 42 dias de 
forte controvérsia, peches, con
centracións, expedentes e san
cións, e grácias á teima da Xunta 
de Persoal (INTG, CCOO e UX1), 
perante -unha equipa de governo 
que se amosou inflexíbel práctica-

EDUCADORES POLA PAZ 

mente desde o comezo do· conflito, 
rachando as conversas en duas 
ocasións. Esta postura debeuse en 
parte ás reticéncias amasadas polo 
qoncelleiro independente, José 
Luis López Iglesias, pouco ·dispos
to ao diálogo. Máxime despois das 
increpacións de que foi obxecto 
por parte · dalgun~ traballadores. 
Noh obstqnte a veterania negocia-
· dora do concelleiro socialista 
Agusttn Vega, fixo posíbel ·un ache
gamento de posturas tras dun lon
go proceso no que máis dun per
deu un bon número de quilos, os 
nervos ou a sua própria credibifida
de. 

Comezan as hostilidades 

Os pechados solicitaban· a reaper- mesmo se chegou a rachar a porta 
tura das negociaqións· e rexeitaban das instalacións onde se atopaban 
o calificativo de ''.of.erta xenerosa" os bombeiros que permaneceron 
que se atribuia o concello en rela..:_ pechados 12 horas. · 
ción ao tenia salarial. Rexeitaron Como consecuéncia do peche o 
tamén a declaración . de Agustin Concello suspendeu os haberes de 
Vega quen negara que se produci- · · 2 dias aos 53 bombeiros, aóriu ex-
ra nengun tipo de represión sindi- pedente a 9 deles, mentres o·Jtros 
cal no 14-D. tres eran suspendidos indefi_nida-

Dous días máis tarde o concelléi- mente de emprego e soldo. A peti-
ro independente, López lglésias, ción de que se retiras~n as san-
acusaba a Baldomero Areán, se- cións .incorporouse de imediato ás 
cretário comarcal da UXT, de ofer- reivindicacións .dos traballadores. 
tar á equipa do governo un ha ne- As , mobilizacións continuaron ao 
gociación á · marxe da X~nta de longo da semana cunha concentra-
E?ersoal, para que a sua central ción de funcionários no salón se 
rendabilizase a posíbel negocia- sesións mentres , se celebraba un 
ción. Ese mesmo dia a equipa gu- Pleno o" xoves 12 de Xaneiro. No 
vernamental deu por . rotas as ne- desaloxo pala pólicia lqcal resulta"' 

o diá 12 de Decembro comezaban · gociacións por 'entender que as rei- ba ferido Manuel Rodríguez Mos:.. 
as hostilidades cando 53 policias vindicacións erah exces~vsamrente quera, representante da_ INTG na 
locais se pechaban durante duas altas para. ~eri:n asumidas , palas Xunta de Persoal. Nos seg\..Jintes 
horas nas suas dependéncias para arQas murnc1pa1s, acusan?o a ~.un- dias producianse duras acusacións 
protestaren '. 'pola coacción exerci- ta de Persoal de q~~rer rendab1llzar e mentres os bombeiros solicita-
da pola equipa de governo ao fixar a sua postura p~llt1camente . Pare- ban a dimisión_ de Agustin Vewg·a, 
servícios para todo 0 carpo 0 dia la~~nte esta ultima vo.lt~~a facer a INTG apreséntaba ante o Xulga-
14". Dous dias máis tarde arredor publicas as suas cond1c1ons para do denúnbia contra 3 policias lo-
de 300 traballadores· .concentrá- reabrir o diiálogo: preséncia do al- cais e contra o alcalde Manuel Veí-
banse diante da casa Consistorial calde na Mesa de negociación, ga Pombó como "responsál:>eis'' 
antes da manifestación do 14-D compromiso de que non ia haber das lesións a un afiliado á central 
para protestaren polsa . '!negativ~ represálias e concreción por escri- nacionalista. · 
reiterada", aos seus direitos e pola to da í?roposta do Concello. , Chegados a este momento álxi- . 
"·imposición autoritária" de Comi- · O d1a 22 Ba!?omero . Arean ne- do do enfrentamento as posturas 
sións de Traballo solicitando unha ·gou -as acusac1ons vertidas sobre comezaron a aproximarse o martes 
negociación real e democrática. a sua suposta oferta, mentres 300 · 17 de Xaneiro. Nese dia asinaban 

traballadores participaban nunha unha trégua alcalde e traballadores 
Segundo declaracións do alcal- asamblea, que coincidiá co fin do ". que permitia .o iníci9 das negocia

de ese mesmo dia, é;l paralización peche da Xunta de Persoal. cións. A aproximadán pasaria por 
das negociacións era culpa .da Na asamblea aprobouse un ca- momentos de alonxamento cando 
Xunta de Persoal. Ao dia seguinte_ lendário de mobilizacións que re- o xoves 19 a amnistia · solicitada 
a Xunta de Persoal do Concello de- · mataria o dia 30 cun paro xeral polos traballdores era negada polo 
nunciaba coaccións e amezas da mnos distintos servícios munici- Concello. Porén, ao dia seguinte 
equipa de Governo nos dias ante- pais. aco"rdábase a reapértura da neg9-
riores á mobilizaCión do 14-D. Se- · - . .ciación ao prometer o alcalde que 
gundo estes existia un . grande o lume dos bombeiros- os expedentes abertos quedarian 
medo entre os trabal1adores de A semana do g ao 15 de Xaneiro en suspenso mentres durase a ne
cara ao dia da folga por temor ·a foi decisiva para os trab.alladores. gociación. A cámbio desconvocá-
represálias. o martes 1 O, os 55 membros do base a folga do 30. Ainda volveria 
O peche da Xunta cürpo de bombeiros pechábanse a rondar a pantasma da ruptura até 

no seu cuarteliño para solicitar me- que o dia 22 , produciase o ·acordo 
lloras laborais e materiais. No in- retributivo, base fundamental dos 
tento de desaloxo que levaron a que poderian acadarse en vindei
cabo 300 policias locais producí- ras datas e que parecen moito me
ronse enfrentamentos verbais e nos conflitivos. LOIS CASTRO 

- O dia 19 a Xunta de Persoal pechá
base no Salón de Sesións do Con
cello contra "a política represiva e 
anti-sindical ~o grupo de governo", 

Encontro de profesores galegas e portugueses . 

Prepárase ·o . Dia Escolar pola Paz 
para o 30 de Xaneiro. 
Celebrouse no pasado fin de . 
semana na Escala Secundária . 
de Monserrate un encontro 
de educadores pola paz, 
organizado polo Sindicato de 
Professores do Norte 
(Portugal) e no que tamén 
participaron ensinantes dos 
sindicatos galegas, CXTG, 
UTEG, INTG e o de CC.00. 

lse encontro forma parte dunha 
xeira de actividades que sobre o 
tema da Paz artella a Comissao Or
ganizadora, constituindo un Semi~ 

· nário. Permanente de EducaQao 
para a Paz. 

O Encontro. foi conducido nista 
ocasióR por Xesús Xares, membro 
da Comissao Organizadora e pro
fesor do C.P. García Barbón de 
Vigo a xeito de Seminário práctico 
con xogos cooperativos e de simu
lación, traballo con fichas ·en estu
do de casos sexistas e visionado 
de diapositivas de activld~des es
colares pola paz en. coléxios vigue
ses. Fíxose unha vaJoració_n positi
va sobre a importáncia do xogo de 
cara á cooperación e .. solidariedade· 
do grupo e falouse das dificulda
des detfacer unha educación para 
a paz nun sistema educativo e so-· 

cial competit'ivo e agresivo. 
Outro dos temas tratados foi o' 

das actividades. a programar para 
o 30 de Xaneiro, Dia Escolar Pala 
Paz, ínstituirido por iniciativa inter
nacional e non guvernamental no 
1964, en lembranza da. cabodano 
do asasinato de Mahatma Gandhi. 

Os obxectivos do Seminário Per-
. manente son os de concienciación 
e autoformación através de inter
cámbio de experiéncias e desenro
lar entre os ensinantes relacións 

cooperativas e comunicativas. Ex
perimentar. e criar materiais peda
góxicos para traballar na Escala os 
valores da Paz, facilitar información 
e documentación pacifista en xeral 
e a Educación para a paz. · 

Das actividades, unha son de 
carácter teórico con fundamento 
en bases científicas e, outras, son 
·prácticas d~ cara ás actividades · 
cos alumnos. Outro aspecto que 
interesa subliñar é o da edición de 
materiais para ·as actividades na 

Escala, como son caderrios, fi
chas, diapositivbas ... 

.Proximamente · constituirase en 
Viana un Centro de Doeumer)ta
ción , que se quer internacional, -
cóntase con apoios da Galiza, Bél-

. xica ... - especial izado en temas da 
paz. Valorase moito os cor.tactos 
internacionais e coa Galiza manté
ñense relacións habituais e de in
tercámbio cos sindicatos'. 

Xornada Escolar da Paz 
O próximo S.eminário de Fevréiro, 
dias 24 e 25, . estará adicado ao 
"DesenvoJvimento. Rela9oes Nor
te-Su!- e o seguinte, dias 7 e 8 de 
Abril, consistirá nun traballo prácti
co de "Dinámicas da paz na-esco
la". Mais denantes está ' ise 30 de 
Xaneiro que a · Federago Nacional 
de Professores (FENPROF) asumiu 
como Dia·Escolar da Nao~iolencia 
e da Paz e que representa o pri
meiro ano de Comemoración en 
Portugal. Con tal motivo preténde
se incidir nos meios de· comunica
ción social partindo de debates 
nas escalas sóbre a violéncia na 
·imprensa e, sobretodo, na Televi
sión. Farase algo nas escolas gale
gas? D 

XICO PEÑA 

. ' 



-. 

12 A JIOSA TEDA GALIZA E MUNDO 
~-·-· N_º3_72_-_26_D_E_~_N_EIR_O_D_0_19_89 ____________________ 1111m1111111111~-------------.-----------------------~ 

Javier Gurriarán Prieto ten a 
expresión alegre e desperta 
dun neno traste e tala coa 
modéstia de quen se sabe 
parte dun proxecto 
colectivo. Ten 49 anos este 
cur~ valdeorrés que leva 
vintecinco traballando por 
mudar a inxusta situación 
socia~ e política dun dos 
paises . mais castigados do 
mundo. Forma parte da · 
"Iglesia guatemaltecá en el 
exilió" e na actualidade 
realiza traballos de 
asistéqcia aos refuxiados 
guatemaltecos e non 
desperdícia ocasión para 
buscar solidariedade cun 
pavo no que se sinte 
plenamente integrado. 
Acude a Centroamérica 
como misioneiro enm 1964 
nun: momento de fluxo 
cristianizador cara América · 
Latina dunha lgrexa 
preocupada polo avance do 
comunismo no Terceiro 
Mundo. 

li GUSTAVO DOCAMPO 

"O primeiro choque que sofrimos 
foi a inmensa pobreza que ato
pamos, pero tamén un -éhoque · 
cultural, estabamos diante dun 
povo diferente que pensaba ·de 
diferente maneira, cunha cultura 
indíxena que se .move nun cam
po de valores diferente ao que 
-nos levabamos". Toda América 
Latina vive momentos de convul
sión social e de grande activida
de dos movimentos populares. 
Os relixiosos chegados de Euro
pa van ter un importante papel 
na revisión das actitudes da lgre
xa católica até aquela, e que 
dará lugar, a partir do Encontro 
dos Bispos, 1atinoaméricanos en 
Puebla no ano 1'968, ao que 
hoxe coñecemos como teoloxia 
da liberación. "A lgrexa ten que 
acercarse a unhas masas que 
.está a ponto de perder, as comu
nidades cristianas compromé
tense co dese¡ wolvimento so
cial" nunha Guat(3m.:ila que tras 
a invasión ianqui do 54 p::ira de..: 
poñer ao reformista Jacob0 Ar
benz, só coñecía governos mili
tares. Nesta igrexa populw reali- · 
za Gurriarán o seu traballo no 
depártamento do Quiché, vive 
durante once anos coa etnia ixil, 
"o m~is rebelde dos pavos indí
xenas de Guatemala", chegando 
a talar a sua língua e a estudar 
profundamente a - sua história. 
Resultado deste traballo é o rela
to "Oo"s ríos que se juntan", que 
está revisando para publicar pró
ximamente e no que figura "Se
bastián Guzmán, principal de 
principales" unha historia levada 
ao teatro en Cuba. T amén é co
autor de "Guatemala, seguridad, 
desarrollo y democracia", traba
·110 colectivo de próxima apari
ción, no que se analisa o mo
mento actual da loita popular. 
En Xaneiro do 86 o democristia
no . Vinicio Cerezo foi elexido 
presidente en Gaatemala. Pdr · 
aquí tratouse, desde os meios 
de éomunicación, de dar a sen
sación de que hai unha retirada 
dos militares aos·cuarteis e que 
a longa série de governos mili
tares chegara ao seu fin dando 
paso á dem.ocrácia. Qué valora
ción lle merecen estes tres anos 
de governo civil? 
"O dar paso a un Governo Civil é 
un proxecto do Estado Maior -do 
exército de Guatemala e ,está 
. contemplado dentro dos pi a ns 
de campaña contra a guerrilla no. 
ano 1984. O exército planifica o 
retorno á constitucionalidade: 

'A co.nquista ·e. a época colonial 
está moi· presente ·na memória histórica 
dos. povos índios' 

.Javier Gurriarán 
Uh galego na lglésia güatemalteca no exílio · 
eléxese unha constituinte e esta
belécese unha Constitución na 
que se introducen todos os. ele
mentos da loita contrainsurxente 
que está ten do lugar ·desde 1954 
_e desde a aparición da guerrilla 
no 62. Estamos pois diante dun- · 
ha Constitución forzada por un · 
exército moi capacitado, moi vi
sionário e con gran experiéncia 
contrainsurxente, pero despresti
xiado interna e internacionalmen-

no de Vinicio Cerezo só serve hai unha policía especial prepa
para dar ao exército unha plata- rada por -este- goverrio, e sofisti
forma constitucional para operar cados sistemas de computación , 
e unha pantalla ante o campo in- para ter a todo o mundo contro
ternacional. · · lado. A reprEsión segue senda 

'~ LOITA 
GUERRILLEIRA TEN 
UNHA ENORME · 
REPRESENTATIVIDADE' 

te, desgastado '· pala acción de Pero esta manobra do exército 

masiva no c·ampo ainda que 
máis disimulada, hoxe aparecen 
dez cadáveres e o Goberno .cul
pa á delincuéncia común. O que 
haxa estes espácios poi íticos 
non pode confundirse en Europa 
con que haxa democrácia, a vio
lación dos direitos t:tumáns posi
blemente sexa máis aguda ago
ra, actualmente están apareéen
do entre 8 e 1 O cadáveres tortu
rados por día. 

governo. obriga a unha certa apertura de 
As eleicións de 1986 son posi- espácios políticos, que non i:;;on 

belmente as únicas eleicións lim- unha concesión, son unha con
pas da história de Guatemala. O quista da loita popular. -Actual
povo busca unha alternativa, non mente pode facerse unha mani
entre os partidos poi íticos, o que fe.stación contra a suba da luz ou 
busca é como sair das mans do do transporte público, hai catro 
exército. A.O.e., que tiña esta- anos. non se podia. Con eso o 
blecido unha alianza co exército governo dí: ¡xa hai democrá9ia!. 
no 76 e está ben vista polos Os do GAM (Grupa , de Apoio 
EE.UU., gaña as eleicións. Mutuo) tan unha manifestación 

Moitos observadores europeus pedindo os desaparecidos, pero 
esperaban. que Vinicio Cerezo os desaparecidos non aparecen 
fara dislanciándose do exército. e segue habendo mais, e os diri
Oespois qe tres anos vemos que xentes do GAM asesinados. 
non . houbo nengun distancia- ' Agora os tanques xa non andan 
mento, . ne_n era esa a sua inten- palas ruas da cidade capital pero 
ción. Guatemala non é como Ar~ 

A tres anos de governo da 
o.e. nengun dos grandes pro
blemas nacionais tivo solución. A 
confianza do país en V. Cerezo 
para que se distanciara do exér
cito foise esboroando e, ao áno 
de governo, xa non existía." 
Entre os anos 80 e 84 o movi-. 
mento popular foi decapitado, 
cómo están na actualidade as 

,organizacións de masas? 
"Non é que "ahorita" non haxa 
represión, pero é un pouquiño 

xentina, onde hai unha democrá
cia controlada polo exército, é o 
caso dun país no que o exército 
.governa a través dun · civil. As 
eleicións non trouxeron un ·Cám
bio de. poder en Guatemala. O 
governo civil, apreséntase conie> 
un governo de concertación. Vi
nicio Cerezo di que vai concertar 
con todos os sectores do pa(s . . 
O exército necesita unha concer
tación porque xa non pode levar 
el só a guerra contra a revolu
ción, necesita chegar a acordos 
cos grupos do poder, coa em
presa privada, .e necesita un go
berno civil para abrir o campo da 
concertación. Pasados tres anos 
non conseguiron concertar nen 
coa . empresa . privada, nen cos 
partidos políticos (a extrema di
reita acusa á o .e. , de comunis
tas); nen co·a lgrexa que ten unha 
oolítica de direitos humanos ben 
definida. Así ternos que o gover-

Represión -intensiva· 
· Guatemala é con Haití o país de habitantes as cifras da re-

con máis miséria en todo o presión recollidas por organis-
continente americano, porén· mos ·internacionais son sobre-
ten . un dos exércitos mellar colledoras: 150.000 asesina-
preparados para a repr~sión... tos, máis de 40.000 secues-
"O exército de Guatemala res- trados dos que n.on aparecen 
pande á doctrina da segurida- os cadavres, 44 7 aldeas arra-
de nacional, ten unha carga sadas, 200.000 refuxiados _no 
totalitária moi forte, con raices exterior, 100.000 concentra-
no nacismo europeo. A sua fi- dos en "centross de désenro-
losofía .consiste en que non lo" (campos de concentración 
hai nada que non poda facer- . dos que non pode entrar ou 
se para garantir a seguridade sair ninguén sen permiso do 

· nacional, suspéndense os di- éxército), 1.100.000 despraza-
reitos civís e o exército ocupa dos no interior do país pala. 
o poder poiítico e o eco_nómi- represión, 1.000.0ÓO de carn-
eo do país, hai xenerais e co- pesiños obrigados a servir nas 
roneis que son grandes ricos. "patrµllas civiles" (paramilita-
0 exército fixo de Guatemala res), 200.000 viuvas e 180.000 
un povo desgarrado, desinte- nenas orfos por accións re-
grado. Con cerca de ·a millóns presivas. o 

mais calma, como decimos alá 
"la matazón bajó ún poquito". Na 
época de Mejía Victores comeza 
unha reorganización do movi
mento popular, con novos líde
res pois os antíguos foran elimi
nados. 

O movimento obreito toma for
za coa criación dunha gra·n cen
tral sindical (UNCITRAGUA) que 
abarca á maioría dos sindicatos 
obreiros. Os estudantes resuci
tan á AEU e aparecen novos mo
vimentos dentro do estudantado. 
A lgrexa refai as suas bases po
ptJlares e aparecen organiza
cións como o Comité Nacional 
de Viudas e o GAM, e tamén rea
parece o Comité de Unidad 
Campesina (C.U.C.) que sofrera 
unha matanza terríbel. Son orga
nizacións semilegais ou legais 
pero que os seus líderes teñen 
que estar na clandestinidade, 
que buscan facerse presentes 
sen sofrer a represión. Neste 
Séntido é importante a creación 
da UASP (Unidad de Acción Sin
dical y Popular) como instáncia 
de coordenación do movimento 
popular, que ten elevado o nível 
de organización e combatividade 
das masas. 

A história de Guatemala é a 
história dun país no que o pavo 
non se deixa impor un destino 
que o exército lle quere impor, 
fundamentalmente o de ser es
clavo." 
Qué papel está xogando a gue
rrilla nesta coxuntura? 
A loita armada é outro aspecto 
da loita do povo, doutro n ível. O 
movimento guerrilleiro comenza 
en ' Guatemala en 1962, é moi 
golpeado ao final da década dos 
sesenta e resurxe no 72173 cun
ha maior fortaleza. Hai 4 organi
zacións guerrilleiras: Organiza
c ión del Pueblo en Armas 
(ORPA), Fuerzas Armadas Revo
lucionarias Populares (FARP), 
Ejército Guerrillero de los Pobres 
(EGP) e Partido Guatemalteco 
del Trabajo (PGT-núcleo de di
rección). Estas organizacións 
que aparecen en distintos luga
res e, tal vez con distintas posi
cións políticas ou modos de ver 
a loita, van unificarse na Unidad 
Revolucionaria Nacional Guate
malteca (URNG), que para o mo
mento actual ten xa unha co
mandancia única, cunha unidade 
moi sólida que non se quebrou 
nunca. 

A loita guerrilleira, que en Gua
temala tivo un periodo de resis
téncia, de sobrevivir e atu"rar as 
grandes ofensivas militares, ten 
unha enorme representatividade, 
e é a única alternativa real para 
o movimento popular e os secto
res democráticos e patrióticos. 

Hoxe a URNG ten unha impor
táncia política que non tiña hai 
tres anos. O fracaso da manobra 
do exército de governar através 
dun civil abriu novas espácios. A 
guerrilla incrementou o seu n ível 
ofensivo nos últimos dous anos 
e ten a iniciativa na búsqueda 
dun diálogo político co Governo 
para buscar a paz no marco de 
Esquipulas 2, que o Governo in
cumpliu A guerrilla lanzou a idea 
dun diálogo nacional para tratar 
os problemas do país e foi re€o
llida por sectores progresistas, 
pala lgrexa e a Comisión de Re
conciliación Nacional, que forza 
ao Governo a convocar, en Oe
cembró pasado, ó diálogo nacio
nal, eso sí, excluido del a URNG. 
Ao falar de Guatemala é obriga-
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N EGOCIACIÓN EN EUSKADI 

do facer reieréncia á situación 
que vive ~se 60% da povoaci<i>n 
que son ós indíxenas ... 

Tem~s 22 étnias máis en .Guate
mala, cada unha coa sua língua, 
línguas que teñen a mesma raíz, 
con grandes valores culturais co
muns pero tamén con .expresións 
distintas. Guatemala é un país de 
nacionalidades, multiétniéo. Par
te da loita do indíxena é o reco
ñecimento da sua nacionalidade 
e ten oferecido, qtravés do tem
po, unha résisténcia fortísima a 
sua perda de identidade, a ser 
destruido como povo, resisténcia 
que alguns occidentais confun
den con indiferéncia, ao ver ao 
índio de Guatemala pensan que 
é unha persoa pasiva ·e lacazán 
ou pouco vital, e tal vez non per
ceben que parte da atitude des
tos pobos é a sua resisténcia a 
perder os seus valores. 

A sociedade indíxena non res
posta á cultura nen ás motiva
cións occidentais. Hai valores 
culturais maias como o respeto 
e o servicio á comunidade, o res
peto ao home e a natureza, o 
preservar a vida da comunidade 
por encima incluso da do indivi
duo, a continuidade do povo. 

Vou contarche un caso que 
nos pasou a nós en 1980 estan
do en Nicaragua, onde se tiñan 
refuxiado un importante grupo 
de axentes de pastoral do Qui
ché que lograron escapar da re: 
presión do exército. Un dia apa
rece unha velliña índia, norífala
ba nen palabra de español, atra
vesara El Salvador e Honduras 
con once rapaciños, ao chegar a 
nós dixo: "Padrecitos aqui les 
vengo a buscar para que se sal
ve la semilla de nuestra co_muni
dad, ya el ejército mató a más de 
mil gentes de nuestro pueblo, 
entonces yo traigo la semilla de 
nuestra aldea para que no se 
pierda", aquela vella quiché viña 
de La Estancia unha aldea das 
mais de catrocentas arrasadas 
polo exércíto naqueles anos. 
Esta conciéncia de continuidade, 
de povo, é impresionantemente 
fo rte. 

As clases dominantes e o Go
verno queren converter todo isto 
en folclore, non hai espácio para 
as expresións culturais, para eles 
o indio é un impedimento para o 
progreso, e escrébeno asi nos 
xornais "somos un país subde
senrolado porque ternos índios", 
cando en realidade o pais é dos 
índios, que constituen a maioria 
do país. Polo tanto, a loita de 
clases e a loita étnica están en
trelazadas en Guatemala. 

Como ve o movimento popular 
de Guatemala a celebración do 
V Centenario da conquista polo 
Governo Español? 
Cando un indio che fala da con
quista parece que foi onte, é in
creíbel, é unha· conciéncia orai 
que pasa de xeneración en xene
ración, parece que foi ante can
do don Pedro de Alvarado con-

. quistou Guatemala. En todos os 
pavos rememoran o "baile da 
conquista", con traxes moi visto-
sos e unha preciósa marimba -á 
marte do rei quiché. A conquista 
e a colónia está moi presente na 
·mell}ória histórica dos povos ín
dio.s. Por isa non entenden como 
un governo democrático pode 
festexar o momento en que eles 
foron . invadidos polos exércitos 
de España, o aniversário de seu 
sometemento e da marte de mi
lleiros de ind íxenas. 

o movimento popular guate
malteco pide que o V ·Centenário 
sexa un espácio para as masas 
populares, para os pavos lati-, 
noamericarios e_ indíxenas para 
que se coñezan as suas reivindi
cacións. · o· 

.Miles de bascas apoiaron en Bilbao 
as conversas políticas con ETA. 

• O Fiscal solicita un ano 
de.prisión para Maria Xosé 
Rodríguez~ O pasado Marzo, 
unha nena deficiente mental, ·do 
concello do Barco de· Valdeorras 
era violada por un viciño. Duran
te os trámites realizados ·polo 
xuiz e fiscal, tras a denúncia rea
lizada polos pais da vítima, ·a 
mesma foi interrogada, segundo 
Mulleres Nacionalistas Galegas, 
"d~ forma intimidatória", con 
perguntas que, tal como mani
festou esta organización nun co
municado, rozaban a "tortura 
psi9-0lóxica". 

o espectáculo era abraiante · 
o sábado 21 en Bilbao: os 
máis reservados dos 
cronistas non se atreveron 
a facer un cálculo menor de 
"decenas de milleiros de 
manifestantes". En todo 
caso, houbo coincidéncia 
xeneralizada_en que aquela 
era a meirande 
concentración habida nos 
últimos tempos na ·capital 
bizcaina. E a consigna 
central tiña por tema nada 
menos que a negociación. 

E se u·nhas xentes que se mani
f estan poi a negociación entre 
ETA e os poderes do Estado ex
presan con este feíto un elevado 
grau de conciéncia, n.ori é menos 
certo que a esas horas en Arxel 
xa se dera un paso decisivo no 
devir da moderna historia de 
Euskal-Herria: os representantes 
do Estado Español lexitimaban 
outravolta a ET A coma interlocu
tor válido para negociar sobre o 
futuro político da nación vasca. 

A manifestación de Bilbao ser-

vía, entre outras custións, para 
debullar calquera dúbida sóbre -a 
coeréncia poi ítica ·e o acompasa
do que levan o ritmo a avangarda 
e as bases do Movemento de Li
beración Nacional Vasco. Frente 
das intoxtcacións habituais, . es
pecialmente disparadas nas últi- . 
mas semanas, calquera observa
dor neutral non teria outra opción 
á vist da manifestación que 
concluir que ET A estaba real
mente enraizada nun amplo sec
tor do pavo- basco e, se se es
carbase un tanto máis na idiosin
crásia desta nación, concluiría 
que Euskadi-Ta-Askatasuna, é. 

· cónsecuencia dunha ampla série 
de reivindicacións históricas ex
presadas políticamente. 

As "decenas de milleiros de 
manifestantes" tamén deixaron 
patentes algunha causas máis: 
Herri . Batas una é absolutamente 
impermeábel a_ operacións de la-· 
boratório e, precisamente por 
iso, Txema Montero, eurodepu
tado abertzale, foi a persoa máis 

. aclamada no decurso cjunha 
marcha enormemente emotiva. 

Ao día segujnte, o carteiro 
trou:io novas de Arxel: un ~omu-

AP REFUNDOUSE CUN NOVO NOME 

O PP empeza a andar 

A denúncia das MNG deu· lu
gar ao inicio da acción xudicial 
contra esta formación e a sua re-

. - presentante; Maria Xosé Rodri
gúez, co gallo da suposta "ofen- ' 
sa moral grave, afectando á dig- . 

nicado de nove pontos para lér · 
devagariño · e no que como ·as
pectos a salientar quedaba claro 
que esta vez faciase un pacto bi-

· lateral para nunha mesa de eón- · 
versacións - poi íticas tratar do 
contencioso . histórico que Eus-
1<adi e o Estado Español veñen 
arrastrando desde hai longas dé
cadas. 

Un dado importante, que tam
pouco terá pasado desapercibi
do para . calquera observador, é 
que , contra do acorrido eri oca
sións precedentes, o governo 
españpol non negou esta vez a 
existéncia de conversacións curi 
calendário completo de cues
tións políticas. Pero quen fixo 
máis por non criar falsas expec
tativas ; foi, máis unha vez, a pró
pria organización armada. ETA, 
pésie á sua reiterada vontade ne
gociadora, ·non desbota que, re- · 
matados os dous .meses de tré
gua, as posicións retornen ao 
seu ponto de orixe, co que isto 
vai si.Jpor qe sacrificios-e de con-

. tinuidade na loita pola liberación 
do Pavo Basco. O Aberri Eguna, 
vai ter este ano unha doble signi-
ficación. PEPE REl/DONOSTI . 

· nidade do xuiz", asi como da 
"cal,ümnia ou inxúria grave con
tra autoridade pública na sua au

. séncia" segundo o fiscal. No xuí-
cio, celbrado o pasado día 24, 
solicitouse a pena de .un ano e 
un día prisión e 50 mil pesetas 
de multa para a rep~esentante 
das MNG. 

o violador fara condeado a un 
ano de prisión por abusos deso
nestos. O 

Momento do desaloxo das chabolas 
de Labañou 

• O Axuntamento de ~ A 
Coruña derrubou as viven
das dos chabolistas de La
bañoue obligou aos seus mora
dor_es a unha perefgrinación pola 
cldade en busca de onde acobi-

coa Vista posta ·nas europeas 
. liarse, ainda que fose por unha 

só noite, fria, moi fria, por certo·. 
Patetismo indisimulado e gran

de desplegue de FOP foi a tónica 
dominante deste desaloxe. Pero 
pior foi lago a travesi9 pala cida
de, con contínuas-chamadas de 
diversas partes da cidade de
nunciando _que se estaban · a 
asentar ali os "xitanos". 

Non deixa de ter certo 
simbolismo que o congreso 
de AP-PP se celebrase nun 
Palácio de Congresos de 
Madrid en plena 
remodelación. Así como no 

· edifício permanece a 
estrutura básica e se 
renovan aspectos externos, 
modern ízase a decoración 
e adáptase o conxunto ao 
gasto europeu, a vella e 
tradicional estrutura de AP 
vestiuse de limpo e _ 
rebatizouse PP. Ao igual 
que o Palácio se· está 
axustando aos· novas 
tempos e con celeridade, 
porque as fumas non están 
lonxe. 
Asi pois, nunha meteórica "ope
ración recollida" AP-PP foi su
mando fidelidades e. vontades. 
Máis do segundo que do primei
ro. Incluso Rodolfo Martín. Villa, 
p.quel esquecido Ministro do In
terior, aparece na cena. Apenas 
se poñen condicións para entrar 
no novo partido, ainda que o que 
si se esixe é que se faga de for
ma persoal e non en grupo. Non. 

se desexan ·Sürpresas desagra-
. dábeis, como puderan ser co
rrentes organizadas nun conglo
merado que xa de por si apre
senta demasiadas pontas de 
personalismo como .para profeti
zar un plácido mar político. A 
nova vice-presidente, Isabel To
cino, aludía a ese perigo na sua 
incendiaria alocución a un audi
tório emocionado o derradeiro
dia do Congreso. 

O "poder fáctico" Manuel Fra
ga, ainda que impuxo as. su_as 
condicións en todo momento, 
está algo collido polos acordos 
con Marcelinci Oreja, e é que se 
precisan mutuamer:üe nesta ree-

. dición, segundo. moitos comen·
taristas, da UCD. Oreja, por moi 
brilante que sexa, non ten arras
tre eleitoral. Precisa da "locomo
tora" de Fraga, do seu ánimo e 
imaxe nos carteis ainda que non 
sexa o político galega quen en
cabeza as listas. A primeira cita, 
o primeiro test non está lónxano: 
ou eleición.s antecipadas ou xa 
en Xuño nas éleicións ao Parla
mento europeu. 

O camiño . que emprende o 
novo PP non- vai ser fácil. Aos 
previsíbeis problemas internos, 
incluida a reticéncia de moitos 

militantes e cargos médios ao 
cámbio de nome, van sumarse 
outros chegados - do exterior. 
Está por ver, por exemplo, QS 

apoios econ.óniicos con que vai 
contar o proxecto. A gran banca 
está encantada coa política do 

. PSOE e quizais non esté -polo la
bor de qu_e o "humanismo cristia
no" encarnado no PP chegue ao 
poder. En calquer caso si con1a 
Fraga co apoio de dous grandes 
famosos e importantes bancos, 
o Banesto e o Central, pero· as 
famílias tradicionais que respal
daron sempre ao x'enuino Ma
nuel Fraga non parecen moi con
tentas ca novo xiro. 

A patronal, que tampouco ten 
queixa~ excesivas do PSOE, non 
vería con desagrado un cámbio 
guvernamental · . que sLlpuxese 
unha fiscalidade mais favorábel 
aos seu's intereses e maior "flexi
bilidade" na contratación labor~!. 

Sobre toda esta maré Manuel 
. .Fraga xura e perxura que o seu 
é Galiza e que xa non ten aspira
cións á Moncloa. O tempo dirá 
se a sua palabra _ é · tan sólida 
como a sua persoa. O 

TERESA TODA/MADRID 
. .. 

. O desaloxe produciuse a ins
.táncia dos viciños por considerar 

· que era "ún niño de tráfego de 
drogas", e o axuntamento seguiu. 

· coa sua política de acabar ca 
chabolismo, dunha maneira sui 
generis: que non se . vexan as 
chabolas. 

, • A inflación . do pasado· 
ano dobloo as previsións 
iniciais do governo, sendo 
Galiza unha das tres comunida
des onde subiron máis os pré
Cios. O índice de précios ao con- · 
sumo aumentou en Decembro un 
0;8 por cento, co que a inflación 
acumuJada situouse nun 5,8% 
cando o Governo, nun comenzo, 
fix_áraa nun 3 por cento. _Pero na 
Gaiiza ·o índice anual de précios 
aumentou ainda máis, situándo
se nun 6,5 por cento. Mentres 
tanto os soldas na nosa nación 

. seguen a ser inferiorés aos das 
maiorias· das outras comunida
des. · O 
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CARTAS ' 

GALIZA E PORTUGAL 
Despois ·de ler o artigo Algo 

· muda em Portugal? en ANT nº 
354 de 15 Setembro do 88, dis
poño-me a divagar sobre do 
mesmo, pois coido que é .nece
sário -aclarar algunhas- cous·as 
que .ao meu ver están bastante 
erradas e distorcidas. 

Sen ser eu home de estudos 
atrevo-me a discordar de ·afirma
cións , feítas · no artigo, por un 
máis ou menos bon coñecimento 
de causa, xa que estou en Portu- . 
gal hai vários anos, e como na
cionalista galega teño enfrentado 
as miñas ideas con "portugue
ses" e teño analisado a realidade 
"portuguesa" tamén dese pris
ma. 

Primeiro e ·antes de talar do 
asunto principat do ar:tigo', a nosa 
Pátria, quería facér un desvio so
br:e o. que -~u entendo por Portu
gal. Por tal nome vexo- un estado 
binacional e Imperialista. As duas 
nacións diferenciadas aqui non 
pola língua, ainda que haxa al
gunhas particularidades, mais si 
por sistemas sociais, hábitos, e 
pola xeografia, son: a_Norte do 
ria Douro ou que na realidade é 

· Portugal, e a Sul do mesmo rio, 
a Lusitánia, que perdeu o nome 
pola expansión dos portugueses 
que a dominaron para máis tarde 
seren dominados, da mesma 
maneira que o reino da Galiza foi 
contra os mauros e agora son os 
mauros os q~e mandan. Vistas 
asi as causas direi que Lisboa 
vive voltada para o mundo, es
quecendo unha e outra vez o 
Norte (a tal Galiza sül) e o esque
cimento-enfrentamento se pon 
máis de manHesto no Porto, 
oride por ser a segunda cidade 

·do estado .sinten con máis forza 
. a falta de i'eis e d~ xustiza.que lle 

den ·as mesmos direitos ca a Lis
boa. O mesmo pasa coa infor
mación, sobretodo· na televisión, 
onde en programp~ . de ,_ár:nbito 
estatal dase m_oita ·in.formación 
sobre da capital do império. Hai 
un dita, tan sectário como reac
cionário, que ·usan ·~Qs . qúe non 
son dc:i Norte Gamo como manei
ra de despr-écio que é · dicer: 
(cando se ven fS)ara o Norte) 
"Veño de Portugal", (e cando 
saen do Norte) "Vou para Portu
gal_". Todo isfo como se o Norte, 
o verdad.eiro Portugal, fose un 
pouco de bosta. Tamé.n ·cando 
se atr-avesa o estado nótase 
unha boa diferéncia no trato ·das 
persoas que demostra, no meu 
ver, a realidade nacional distinta. 
E que por outra banda xustificará 
sempre esa diferéncia, pois se
nón nengun dos países da Amé
rica teria razóns para se autode
terminar' pois que o idioma é o 
que levaran os colonizadores eu
ropeos, · non si? 

E Jeito este pequeno aparte 
vou ao que si me motivou a es
creber. Discordar, discordar 
frontalmente das afirmacións de 
·que Galiza e "Portugal", ou Brasil 
ou outros, téñen todos a mesma 
língua e C-ultura. E discordo por.:. 
ql:le eu mesmo o sentin e sinto 
ainda hoxe qu$, xa poñendo de 
lado a tala que dis ser a mesma 
(e eu xa coñecin persoas que me 
dixeron que entendían mellar o 
español ca o galega e algunhas 
desas persoas eran retornados 
das ex colónias portuguesas, po
los vistos non é tan a mesma) as 
nasas culturas son ben , diferen:.. 

· tes, a máneira de encarar a vida 
e outra a Norte e a Sul do Miño. 
T amén é certo, e polo tanto hai 

XO.SÉ LOIS 

que recoñecelo, que as diverxén
cias non son tan grandes como 
quizá nos inculcaron na escala 
pois nós non somos españois, 
tomos, somos e seremos gale
gas, mais galegas da Galiza e 
non aqueles que se lle chama asi 
no estado portugués porque son 
os -burros de carga,' os recadei
ros, etc., "Traballa coma urí gale
ga!", é un ha expresión diso mes
mo. E a min mesmo xa mo dixe-. 
ron ... de broma? -

Eu penso que cando as per
soas afirman .unha causa como 
iso da mesma língua e cultura, 
.ou cando escreben nunha (para 
min) imitación de traer por casa 
do portugués están querendo fa
cer algo moi grave, . cambiar a 
história. lsto é moi· perigoso, pois 
a história dun povo,. por moi tris- -
fe e escura que sexa será a ga
rantia da sua existéncia. Por isto 
mesmo nós, Pavo Galega, ternos 
que aceitar a nasa história como 
é e saber viver coa nosa língua e 
cultura como ela chegou a nós 
despois de séculas de barbaris
mo e asoballamento en que a ti
veron metida o imperialismo e 
colonialismo españois. Claro qüe 
·tamén é certo e necesário que se 
pescude nas raigames mási pro.., 
fundas do noso antergo idioma 
para limpar e purificar a fala e es
crita, mais isto non é nen pode 
ser copiar outro idioma, pois ta-

-mén é certo que o galega anter
go é diferente do portugués de 
hoxe, que descende direCtamen-
te del( ... ) _ 

E por iso tamén que non 
- aceito o toque imperialista cando 

se tala galega arcaico e no seu 
lugar se escrebe "galega-portu
gués'', por" que? Se como reco
ñecia un historíador portugués 
nün libro: "Cor:idado Port1,.1calen
se era todo o distrito "Galega;, a 

· Sul do Miño". Como entón ·pode 
ser "galega-portugués"? Por 
unha vez na vida sexamos realis
tas: o galega· e o portugués o 
que teñen en comun é que son 
tillos lexítim·os e direitos do gale
ga arcaico, non existiu nengun 
país que .se chamase Galiza-Por
tugal, polo tanto non pode haber 
un idioma galega-portugués( ... ). 

Unha outra ·afirmación faise, e 
é ~ue o povo portugués asumiu 

tamén a atitude oficial de igno
ráncia e descoñecimento do 
pavo irmán do Norte. lsto é o 
descoñecimento· total dunha si
tuación cultural e política. Os go
vernantes de Lisboa ig~oran á 
Galiza da mesma maneira que os 
partidos políticos, mesmo os que 
están ·máis á esquerda. Nembar
gantes non se pode dicer o mes
mo do povo, pois este non é in
formado-na escala, aqui os ne
nos aprenden que houbo un rei
no galega-leonés ou algo seme
llanté e que apareceu despois un 
señor, D. Afonso· Henriques, que 
era portugués e se prodamou reí 
separando o seu território do rei
no español, pois l eones=espa
ñol, xa que non se .remarcan as 
diferéncias. Como se pode ver é 

· imposíbel que dunha maneira 
xeral o pavo portugués-lusitano 
saiba a realidade da Galiza. Eu 
persoalmente xa teño discutido 
bastante defendendo a nasa Na
ción e o noso ·direito á autodeter
minación e mesmo asi hai per
soas, até con estudos superiores 
e conciencia política de esquer
das, que:-non conquiren entender 
e diferenciar Galiza de España. 
( ... ) 

Por ultimo só unha pequena 
corrección. A Galiza Sul non foi., 
non · é somerite a· que hoxe lle 
chaman Miño, é tamén para Sul, · 
quizá xa son moito, e o que se 
chama Trás-Os-Montes que é 
"fronteira" con Ourense e Zamo
ra no território arrincado á Galiza 
polos repartos españois, e que 
como a nosa Terra padece unha 
dicriminación brutal tanto econó
mica como cultural e sociaf. Nes
ta rexión xa se fixeron actos cul
turaís conxuntos entre as duas 
Galizas, e é iamén aqui que se 
conservan gaitas e vestes anter
gas redescubertas agora polo re
xurdimento do gesto polo folclo
re popular verdadeiro e non polo 
que as autoridades lusas mos- · 
tran, onde non hai vestíxios de 
instrumentos autóctoaos, nen 
música nen nada. Praticamente 
cáseque non hai diferéncia entre 
un rancho (grupo folclórico) do 
Miño ou do Algarve .. Tamén aquí 
a influéncia do colonialismo? Tal
vez, o que si é veraade. é que 
urxe protexer e recuperar a cul-

tura tradicional e popular da "Ga
liza.;' Sul, e nen:ibargantes non . 
será copiando a maneira cqmo 
se fai na Galiza Norde. O 

EVÉNCIO BARREIRO LOPEZ 
Matoslnhos (Portugal) 

. RESPOSTA A TRES 
Quera . efectuar -coltiendo-me 
ao talante proverbialmente aber
to deste jornal- algumas· anota- . 

. 96es ao monólogo ·a tres vozes· 
que nos últimos números vem 
publicando, qual tedioso roman
ce ·por entregas, os amigos 
A.L.V., A.B.C. e o membro "disa 
Dirección socialdemócrata chau
vinista", efectivamente, do BNG 
Xoán Carlos Pereira Martínez. 

Considero que a te-se central, 
a leitura sintomática, da sua dis
cursiva nom é outra que o acer
tado diagnóstico que o compan
heiro de HB José Antonio Egida 
apontou há algo mais de um mes 
nestas mesmas páginas; a saber, 
que o BNG tem encarrilado a sua 
praxe teórica e política no auto
nomismo mais estéril, rompendo 
rela96es coma esquerda revolu
cionária·basca -nom com Ortzi, 
nom, meu coitadinho!- e tratan
do insistentemente de aliar-se 
com a direíta facciosa e caciquil 
que por estes lares nos toca . so
frer. 

Eu, que tenho adquirido o mau 
vício de estragar o tempo em 
grande medida ·COm leituras des
te tipo, tam pobres e banais (po-

. Lit!camente) cor:no interessantes 
(psicanaliticamente), vejo-me na 
abriga moral, como militante de 
base da FPG, de -intervir no que 
considero que poder~a. e deve
ria, ser un frutífero debate. Mas 
nom nos termos formais de alar
dear aos quatrc ventas de urna · 
nula forma9om política e cívica, 
como fai o amigo A.LV., in9ando 
a minha intervem;om de come90 
a fim de insultos e impropérios 
-iso si que é, amigo Carlos, um 
"discurso insultante"- senom 
contestando ás hipóteses cen
trais do vaso enunciado e dei
xando, se se me permite, no ar 
algumas interrogantes. 

Primeiramente e fazendo um 
paralelismo com o caso do MDT. 
catalám que tanto traedes a co
la9om ultimamente, é preciso fa
larmos no sucessivo con rigor ªº 
referir-nos ao nascimento da 
Frente Popular Galega, nom em 
termos de cisom conjuntural do 
Bloque, o qual nom seria mais 
que perpetuar um enunciado fa
laz, mas como materialización 
histórica duma corrente indepen
dentista e, por ende, revolucio-

. nária gestada .no movimerito na
cionalista galego desde muito 
mais atrás: tam atrás, atreveria
me a dizer, como a formaliza9om 
dumha corrente de autonámfamo 
reformista que ao lóngo de todos 
estes anos é conhecida popular
mente como o Bloque. Na mes
ma medida, vamos, em que hoje 
nos Paísos Cataláns contam, fru
to de um processo dialéctico e 
de clarificagom, com urna plata
forma chauvinista e, doutra ban
da, com· um movimento indepen
dentista revolucionário cuja ca
be9.a mais visível é o MDT-IPC. 

En segundo lugar, e como fi
cou bem claro em recentes con
versas suprapartidárias, dado 
que .o Bloque nom fai explícito 
um · recha90 á maquinária gran: 
d~-capitalista da CEE, óbvia que 

. o ·trabalhar por um prqjecto . de 
autodetermina9om e está contra 
da aministía para os nossos pre-

sos independentistas, é patente 
que, quando menos a,lguns na
cionalistas que se dim revolucio
nários, em contra do que di o 
amigo A.LV., estám em etapas 
bastante anteriores, se nom da · 
Escolástica, si das primeiras le
tras, dos artelhos básicos do que _ 
deveria ser desejável para actua
rem como galegas revolucioná
rios algo mais que- de palavra. 
, Contudo, o argumento que 
mais me chocou e, por que nom 
dize-lo?, me divertiu foi aquele 
de que o projecto BNG tem au
mentado quantitativa e qualitati
vamente. O primeiro, embora 
ponho em dúvida que como insi
nua o colega A.B.C. os que esti
verom na moviliza9om contra a 
quota do leite fossem todos 
membros de carnete da vossa 
organizagom, pode ser em maior 
ou menor medida um dado em
píricamente constatável, que 
nem sequer me interessa aqui 
discutir. Mas em quanto aquilo 
do crecimento qualitativo si que 
supom, ao menos para a minha 
curta capacidade de disquisi9om 
(e surpresa), introducirno debate 
urna categoría que nom acerto a 
adequar no seu justo ponto; con
siderades, por acaso, crecimento 
qualitativo sustraer de um broxa-
90 a qüestom da luta armada da 
praxe teórica numa organizac;om 
nacionalista "revolucionária"? 
Ou, talvez, o· crecimento qualita
tivo é, nem mais nem menos, um 
crecimento quantitativo com a 
incorporac;om recente ao BNG 
dum nutrido seitor de intelectua~ 
lidade pequeno-burguesa? 

Eu, modestamente, considero 
que, por exemplo, urna conside
ra9om quali1ativa procede faze-la 
(dados numéricos á marge) na 
manifesta9om pola autodetermi
nagom que os independentistas 
convocámos o passado 11 de 
Dezembro, ou das concentra-
96es ás que exclussivamente 
nos tem acostumados nos últi
mos tempos o BNG polo defunto 
Castelao {dizer aqui, ao canalha 
amigo A.LV., que isso si que 
som salmódias, e nom os ente
rros dos gudáris bascas. Aqui si 
poderiamos talar de diferencias 
"qualitativas" ... ) 

En resumo só me resta mani
festar que se algo há no mundo 
que é induvidavelmente imper
doável é a banalidade, a redun
dancia, a estupidez. Quando um 
nom tem nada aportativo que di
zer, o melhor que pode fazer é 
calar-se. Pessoalmente som 
muitas as li96es e conhecimen
tos que tenho roubado na histó
ria do MLNV, lamentando nom 
poder dizer o mesmo na trajectó
ria do BNG. 

Seguramente, ao final, resulte 
qu.e o que acaba tendo no fundo 
mais razom seja o amigo A.LV., 
e que um anda já "moi curado de 
espantos". De todas formas, a 
um, que por e~tensom tambérn 
devo ser um "tolleito paifoco", 
sempre me ficará a íntima satis
fac9om, con:ici dizia Gabrial Al
biac, de poder criticar sem me
dia96es o despotismo alineante 

. do Estado .burgués, o permanen
te nojo e horro( dos seus lacaios. · 

Mentres, . a sempiterna qües:
tom fica no ar: quem é o sujeito 
objectivamente interessado na 
Gali+:a num processo revolucio
nário · de' libertagom nacional, .e 
atraves de que _passos de ruptu
ra? · O 

JÚLIO BÉJAR (A Corunha) 
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A ÑOSA 'TEARA 

Desque partiu a nave de 
Celtas senFiltrohai xentes 
do Teatro que titan a 
diário o horizonte á 
espreita dun retorno 
imposíbel das velas 
brancas da comédia de 
éxito do derradeiro 
Artello. Galicia S.L. é un 
espellismo máis mentado 
sobre a imitación daquela 
estética : unha 
reincidéncia sobre un 
vieira estéril que a cadel. 
volta agranda a anédota e 
o ruído efectista perante 
a incapacidade manifesta 
de recuperar aquel 
momento teatral. 

E non volve a oportunidade por
que. en primeiro lugar. Lampou
co brilla outravolta a calidade do 
texto dos Celtas nen da treboa
da auto-crítica que o ilustraba. 
A masa sobre o que se foi cocer 
este espectáculo é - escasa e 
rúin preciso é contalo desde o 
pnncipio e apllcarllo aos sete 
nomes que procesionariamente 
se responsabilizan do texto e do 
título institucional da estrea . Os 
grupos Noroeste e Malbarate 
botan man do d1c1onário depor
tivo para declarar a sua inten
ción de criar cante1ra de auto
res . nun confuso recurso ao tra
ballo colectivo. Os sete autores 
asumen polo visto esa repeti
c1ó'n abusiva de tópicos do ma
nifesto da obra no que se asegu
ra · querer cnar público sobre 
unha presunta preferéncia po
pufar pola comédia. en concreto 
da comédia de costumes. 

No suposto xeneroso de que 
estexamos a tratar dun traballo 
xenuinamente colectivo. faré
mos por descreber aquí a estru
tura do edificio que con tantas 
pedras de distantes e ben acre
ditadas canteiras se foi apresen
Lar sobre o cenário do Principal 
de Compostela . No primeiro. os 
sete textos están envolveitos co 
papel da Comedia dell 'Arte pola 
que o director Eduardo Alonso 
ten demostrado tan teimosa 
afe1zón O ltmiar ou desfile ini
cial. o parlamento final. a suce
sión de cadros, o subliñado pa
ródico da mtepretacióon , aluden 
a esta fórmula da gran tradición 
cómica , con continuas apela
ci6ns.á cornplicidade irónica do 
espectador Na Commedia, 
como é abando coñecido, pouco 
importa o tema porque todo 
está suxeito á sucesión de efec
tos cénicos . Ternos asi conde
nados a un plano secundário a 
intriga e a própria rnatéria do 
que se di. porque Eduardo Alon
so e a sua equipa van atrás dun 
espectáculo no que o actor debe 
ser todo. Mesmo poñen á dieta 
a máquina céni'ca que se limita 
a suxerir un entom·o (b.enzoada 
simplificación para a itineráncia 
e interesante aforro para o pre- " 
suposto) pois que son os ele
mentos esenciais da arte teatral 
os que deberian lostregar sobre 
as táboas : os dos actores con 
to?os os. recursos do oficio . Non 
hai razoamento, senón aforis
mos: non hai acumulación de 
información e estímulos •para 
conducir ao espectador ás situa
cións, senón anédotas que son 
situacióons en si mesmas e que 
procuran provdcar a risa pola 
via · máis curta: non hai xesto 
coma exponente dunha tensión 
interior, senón xesto externo au
tónomo, con con0tacións expli
citas; non hai interdependén
cias,neste universo humano, se
nón personaxf'._s capaces · de di-

• • • ~J 
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En busca do filtro perdido 
Estrea de Galicia S.L. 
polos grupos !Joro~ste e ~Malbarate en Compostela 
sociar as suas ernoc1ons : urba
nícolas de terceira vía , parados 
pícaros. labregos parvos e obrei
ros de mono rosa . 

Caza e captura da risa 

A vontade que se gastou para 
facer Commedia desta proposta 
tiña que dar os seus froitos . De 
certo hai máis movimento céni
co ca texto. Sai mellorado con 
isa o espectador porque o orixi
nal desta obra non é o que un 
salvaria dunha biblioteca en 
chamas, nen ainda que fose un 
Jume programado e de avance 
lento. Neses sete lances , que te
ñen un por un matéria menos ca 
un sainete, poderíase salvar se 
cadra o episódio final no bar, no 
que Antonio Durán Morris sai 
derradeiramente da sua másca
ra de polichinela e consegue 

' deixar a estela dunha persona
x~ . Pero se o texto non brilla en 
xeral pola.sua inventiv·a, a maté.: 

' ria dramátic9 tampouco é de · 
cualidade. O equilíbrio entre ve
rídico e inverosímil, que é con
traste inequívoco da bondade -
<leste xénero de comédias, apa
rece estragado pala caza e cap
tura da risa do público. O hu
mor, que pode abrollar con tanta 
facilidade da · traxédia, é páxaro 
de mal asento nas ponlas das 
mascaradas por paradóxico que 
poda parecer. Eses conselleiros 

-FICHA 

Textos: Manuel Rivas, _Antón .de· 
Santiago, Maria Xosé Oueizán, Ma
nuel ·auede, Xesús Campos, Anto
nio Simó e Lino Braxe. Actore.s: · 
Rosa Álvarez, Ernesto Chao, Antó
nio Durán. Luma Gómez. Mabel Ri
vera, -Marisa Soto, Diego Varela e 
Tuto Vázquez. Música: Emilio Cao. 
Vestuario: -S. Montero. Cenogra
fia: António Simó. · Dirección: 
Eduardo Alonso. 

disfarzados de camareiros (xa 
seria de máis recoñecer unha 
-alusión ao asunto dos chaqués 
neses figurins de pésima cuali
da_de) . estáff protexidos de toda 
ironía transgresora pola sua esa-~ 
xerada condición de fantoches . 
Para asegurar a inofensividade 
da crítica , os discursos. poñen o 
que faltaba grácias á abstrac
ción e unhas carautas de cau
cho que por riba estorban a dfc 0 

ción: para garantir· a domestici
dade da-.sátira , os diálogos 'pro- -
curan a senténcia máis vulgar: 
"Que su padre nos garantiza los 
votos de Santiago?" , pergunta 
un conselleiro a un interlocutor 
que lle solicita o ingreso dunha 
rapaza non gaiego talante para 
ingresar- na Televisión Autonó
mica . "Pues eso está hecho; 
hombre", remata . "Xa che dixen 
que non ma volveses tocar!", e 
outra xoia de barataria que pre
tende acaso situar ao especta
dor entre a disxuntiva perplexa 
do tacto e da interpretación ins
trumental. 

F aliar o tiro 
Do.us ,son os riscos de que se 
produzan retrocesos temíbeis 
da arma do b.umor no Teatro 
cando esta se dispara coa inten
ción de producir un efeito no 
público· a toda costa . Cando na · · 
sua recámara se combinan bur
las, chistes e materiais recolli
dos da coloquialidade rnarxinal , 
pode chegarse ao resultado de 
que a metralla vaia dar por ex
ceso na marxinalidadé mesma; 
tamén, que se chegue a rebor
dar a sit1.1ación crítica e fallar o 
qlvo d~ sátira, de xe!to que a ne
gación cómica se convirta .en 
afirmación por mor da mesma 
vulgaridade coa que está conce
bida. Talé o caso dos dous epi
sódios que se retiren á TVG, á 
que en Galicia, S.L. se aluden 
coma Te-ka-ga, nun alarde de 

luces. A sesión _de dobraxe está 
tan ridiculizada que pode tirarse 
dela a conclusión. de que é im
béci( en si mesma a actividade 

·de dobrar peJ.ículas. O sainete 
do informatiVo de RTVG pode 
ben éompracer aos que predi
can que os informativos non de
berían ser totalmente en galego. 
A utilización- do extraordinário 
talento da actriz Marisa Soto 
par.a representar unha campesi
ña atoutiñada no meio urbano, 
reconforta as inseguridá.de do 
auto-noxa e do . desclasamento 
coñ gargalladas sonoras. O pú
blico responde a estas pontas 
de comicidade, pero no pátio de 
butacas un silenzo frío ocupa 

· ostensibelmente o espácio qüe 
vai dunba broma á outra. 

Nada disto acontece ao chou, 
porque é parte dunha clara elei
ción na maneira de tratar a co
média. Nen se diga que a dispa
ridade e sosería dos máis dos · 

· textos non se pudo coutar con 
· algo máis de ritmo, vivacidade 

e inventiva na dramatización. 
Porfin, na alocución finai (parte 
das · alusións fundarnentais · á 
Commedia) conventerásenos d.e 
que todo o que .ali pasou era 
soño, e hase repetir o nome de 
Galicia S.L . .en ladaíña. Vivimos 
nun país tan liberal que- as alu
sións á nasa colectividade na
cional e aos nasos símbolos;_ son 
polo de hoxe a mat~ria cómica 
máis socorrida (lémbrese o de
sembarco en Santander, pagado 
con cartos públicos ainda máis 
esplendidamente ca esta· obra 
imbécil). Está por chegar b mo
mento en que se levante o telón 
dun teatro galega e nos surpren
dan cunhas pallasadas sobre o 
escudo da Monarquía Constitu
cional ou o' glorioso exército es
pañol, gañador de várias gue
rras contra o seu próprio pavo 
desarmado. xa· que é de rir, ria
mos de todo. · O 

G.L.T. 
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Maria Xos~ Queizán 

• Festa da Palabra Si
lenciada, acaba de publicar 
o seu número cínco . Ana Roma
ní fiXo a escÓlrna de traballos de 
nenas de todo o ·país que apare
cen na sección de Criación do 
número de Inverno da revista 
esta da Palabra Silenciada Case 
trints;i. páxinas que serven de 
motivo a este número cinco da 
Revista de . Mulleres , nas que 
aparece identificado o ,mapa da 
Galiza escolar , rural e urbana . 

O número . de 130 páXinas. 
que xa está nos quiosques ao 
précío de 650 pesetas , contén 
colaboracións eneal da literatura 
infantil e xuvenil , a muller no 
con to popular , o libro de texto 
non sexista , e o dual feminino 
do mal e do ben , entre outros . 

Este mesmo número 5 inícia 
a publicación da Filos0fía Femi
nina , con traballos que procuran 
unha reinterpretación do coñe
cement6 sesgado pala . mentali
dade patriarcal . Hai tres intere
santes traballos de Maria Xosé 
Oueizán ("As - Publicacións de 
Celia Amorós". "Pudenda . Orí-. 
go". "Soren Kierkegard ou a 8-u
bxectivídade do cabaleiro").e un 
de E5ilar Allegu~ ("A Crítica da 
razón Patriar~al " ) . O 

Damián Villalaín 

• O CDG busca atraer 
ao públfoo, e a sua programa
ción de 1989 que ven de apre
sentar en Compostela o seu di- · 
rector. está encamiñada a este 
obxectivo. "O Arce no Xardín" , 

, de Roberto Salgueiro , gañador 
do I Premio Cunqueiro, será a 
prirneira producción do CDG a 
estrear o 15 de abril no Principal 
de Compostela . A segunda pro
ducción será a "Salomé" de Os
ear Wilde en versión libre de G. 
Sendón, Roberto Vida! Bolaño e 
John Eastham, ·que representará 
o grupo Chévere. En Setembro 
será a estrea ·de a · adaptación 
que Manuel. Quede e Eduardo 
Alonso farán de "As alegres ca
sadas'" de Shakespeare: para as 
tres obras, o presuposto aproxi
mado é de oitenta y cinco mi
lóns ·de pesetas. O recén no
meado director volve sobre o 
rego de "encher ·os teatros" 
como fin principal do CDG, tal 
como esixira ao teatro institu
cional, a Consellaría de Cultura 
de Vázquez Portomeñe e des
pois a de Fernández Barreiro 
coa Xunta de Alianza Popular. 

D 
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_.'Estamos ria: pre-história musical' 

Femando Vázquez Arias 
Director de Or~estra 
Femando Vázquez Arias é 
un dos dous únicos 
músicos galegas que 
estudan dirección de 
orquest~a nun. país onde 

· voltan aflorar as bandas 
como margaridas de 
primavera. Actualmente 
dirixe a banda, o coro e o 
Conservátorio de Música 
de Lalin. Dedicase tamén á 
composición, con 
numerosas obras 
estrenadas, ao tempo que 
segue· a sua carreira de 
piano e de director, senda 
invitado este ano a dirixir a · 
Orquestra de A Coruña. 
Móstrase tremendamente 
crítico coa actual maneira
de formar cis músicos na 
Galiza. 

• A. EYRÉ 

Como ve o momento actual 
da música galega, sobretodo 
no que se refire ás bandas e 
aos coros?. 
Falta infraestrutura, sobretodo 
pensando nos profesores que 
.eduquen aos alunos , pois van 
ser os futuros músicos. Os con
cellos ou zonas onde se promo
ciona esta actividade cultural, 
que é rnoi irnportante,teñen que 
saber a importáncia que ten o 
ter un bon profesorado. Despois 
desta primeira base do profeso
rado deberíanse organizar so
ciedades que podan aglutinar, 
dalgún xeito, unha maneira e 
unha forma de pensar, musical
mente talando, para poder ex
pandir as música. 

Por outra banda necesítanse 
directores con capacidade para 
dirixir estes tipos de agrupa
cións. Profiionais que esteñan 
formados. Aquí . hoxe, caíquer 
persoa que domina un· pouquiño 
o solfoo ou calquer instrumento, 
ponse a ·dirixir unha banda au· 
un coro . O director, ademais. de
ses, necesita m.oitos rnáis coñe
cirnentos. Unha boa dir~cción é 
hoxe o que se bota en falta nas 
agrupación galegas. · 
Pero o rexur~imento das 
bandas non se corres.ponde 
coa formación de directores. 
So duas persoas estudan di
rección hoxe na Galiza ... 

_ É un contrasentido. Si, por un 
lado hai un rexurdirnento musi
cal. pero polo outro, a respeito 
do personaxe do director, non 
se estuda dirección. En prirneiro 
lugar porque se descoñece o la
bor que pode facer un bo direc
tor ·e, outra, tarnpouco hai sítios 
onde estudar, que é o que rnáis 
inconveniente acarrexa. Para 
formarte. como director tes que 
ir a Madrid, Barcelona ou Valén
cia. 
Como é o noso momento 
comparado con outras par
tes do estado que gozan de 

.'PoR PRIMEIRA. 
VEZ NA NOSA 
HfST"óRIA .HAI 
MOITOS MÚ-S-IC_O_S_ 
GALEGOS 
TRABALLANDO NA 
COMPOSICIÓN' 
.moita fama? 
O rexurdir das bandas galegas 
é patente, pero con rnoi pouca . · 
infraestrutura, con .maos_ profe
sores, con rnaos directores.:. es
tanse facendo músicos pero so 
nalguns casos acuden aos con
servatórios. O mao de todo isto 
é que un . rapaz empece cando 

· ten dez · anos , e que empece 
mal; candq ten 20 xa non pode 
correxilo, xeralmente é tarde.· 
Hai qué formar músicos cunha 
boa base par.a que lago podán 
seguir para diante.. , 
Esas clases dé instrumento 
ou solfeo que dan xente sen 
a preparación ·adecuada po
den ser perxudiciais? 
Efectivaménte. Poderia fa.lar de 
casos concretos, pero é mellor 
que queden no anonimato, de . · 
concellos que organizan escolas 
destas, que levan un ·músico 
que encontraron por aí, que to
caba· a trompeta ou o saxofón 
moi ben (haberia que polo ta
r:nén en dúbida) e póñense a fa-

ten9a .. material fotográfiéo 
estudo . reproducións 
diapositivas de textos 
revelaxe .cibachrome 

r./ coruña 19baixo t~lf.9861233105 vigo 

cer unha banda con rapaces , 
con instrumentos maos, ensi
nando el todo ... iso é pre-histéri
co . Antes de que un concello 
comezase a facer algo tan nece
sário como iso, aconsellaríalle 
que se informase ben, que esco
llesen a persoa adecuada que, 
corno mínimo requisito, debería 
se.r titulada. Seria o mínimo a 
esixir. 
En canto aos coros parece 
que sofren na ádualidade 
un pequeno bache. 
Galiza canta . Somos bons can
·tantes. Pero o problema é seme
llante ao d?s bandas. Seguirnos 
no mesmo tema : non hai direc
tores. Se falta a dirección , o co
rre como nunha empresa ; non 

. pode funcionar ben. 

'O REXURDIR ·DAS 
BANDAS GALEGAS 
E PATENTE, PERO. 
CON MOI POUCOS 
MEIOS, MAOS 
PROFESORES E 
MAOS DIRECTORES' 
Falouse moito da necesida
de de fac~r urlli~ "Orquestra 
Nacional da Caliza" . . Coma 
ve a posibilidade? 
Non sei cales son os rneios polí
ticos ou económicos para con
seguilo, pero penso que a Galiza 

s9mos coñecidos 
na Galiza inteira, 
pala nasa · 
·especialización . 
en libros 
galegas 
e portugueses 

necesita, xa dunha vez, unha 
orquestra sinfónica en debidas 
condicións. Adernais tendo en 
canta que rexións corno a astu
riana, valenciana ... con tan con 
orquestra non se comprende 
moi ben porque aquí non a hai. 
Nesta ·zona ·nasa tan musical ne
cesitarnos unha orquestra. Para 
os · directores que nos estarnos 
formando, _para os composito
res ... para dar saída aos solistas 
que se están formando por aí 
como poden, para que teñan po
sibilidade de tocar con orques
tras... de ir pouco a pouco ele
vando o nível da Galiza que, 

· creo, o merece . 
Hai xente cualificada dabon
do para constituíla? 
Instrumentistas de corda non os 
hai nen a nivel do estado, inclu
so. Pero hai xente que está em
pezando e ten uñ nível de grau 
elemental e de grau meio polo 
que é necesário montar unhas 
bases con bons profisionais de 
fóra, · recorrendo aos países do 
Leste, para que sexan os xefes 
de corda. Despois ir promocio
nando aos xóvenes que come
zah . 
Falaba antes dos solistas, 
vostede que é solista de pia
no, como ve este apartado? 
Ultimamente dáselles máis 
publicidade" non se corres-
ponde cun auxe? -
Si, hai unha espécie de "boom" 

. e tanto as Deputacións como os 
concellos como os centros cultu
raís:.. están organizando bas
tantes concertos, criándose asi 
unha espécie de ''.vidiña musi
cal" na Galiza, cornezando a 
chegar .a música de cámara a 
distintas povoacións. Neste as
pecto estarnos rnellorando, pero 
moi tímidamente. 
Falernos agora dos composi
tores galegos actuais. 
Hai bastantes músicos que es
tán traballando neste terreo. 
Penso que por prirneira vez na 
.nasa histór~a. Haberá que espe
rar que a história xustifique to-
dos estes . músicos; a composi
ción non se pode valorar moitas 
veces na época en que vives, 
hai que esperar para máis 
adiante e ollar que repercusión 
ten: Incluso ver que eses xóve
nes V?lqres que están aí sigan a 
compor. Se os' organismos non 
estirnula:q, finalmente quedarán 
poucos que sigan cornpondo. 

Existe na Galiza unha certa 
diatriba en canto á capacida
de dos nosos compositores 
históricos. Cal é a sua posi
ción? 
Na Galiza houbo poucos compo
sitores. Dunha talla reseñábel só 

- se poden nomear a Soutullo e a 
Roxelio draba. Outra xente 
como Adalid. Montes . Chané , 
non sobrepasan a liña de af ei
zoados. Para escreber para or
questra hai que ter unha dedi
·cación plena que esta xente non 
tivo. O 

Praza do Li~ro 
Tel: 26 63 77 
A CORU~A 

República · 
de El Salvador, 9· 

Tel. 5 6 5 8 12 . 
SANTIAGO 

Falando da televisom 
Com este ano que acabamos de 
despedir, rerrtatou umha outra 
jeira da TVG, e remata o ano 
com u:rnha grande nova; a tele
visom da Galiza a pouco mais 
de tres anos de encetar a sua 
andaina, converteu-se no pri
ineiro elemento. de comunica
c;om da Galiza, deixou de ser 
essa emissora que nos 1nquéri
tos ficava por tras do 1° canal 
da TVE, e é valorada pala au
diencia como a mais respeitosa, 
séria, e fiável entre todas aque
las que chegarn aos nossos 
ecrás. Hoje podemos dar urnha 
volta polos bares das nossas ci
dades, vilas , povos e aldeias. e 
ainda teremos que caminhar e 
visitar bastantes, para atopar al
gúm onde o seu receitor nom 
esteja conectado ao centro de 
Sam Marcos, e cando isto aco
rre nom é raro que seja por nom 
recibirerri alí o sinal ou norn te
rem antena, é dizer ainda hai 
muito campo para seguer o me
dre na audiencia. Cando se co
necta a Tevé só haber urn canal 
básico, o que se acende sem
pre, e a partfr do mesmo fam-se 
os cámbios a outros. A TVG co
meza a ser o canle base para 
muita da sua audiencia, corno o 
que está é cada dia mais fidel a 
ernissora. 

Por outra banda devemo-nos 
perguntar se realmente a TVG 
está contribuindo a normalizar o 
país, e erguermos o orgulho de 
serrnos galegas, a transformar a 
tanto calaceiro mental, afeito a 
sentir-se subordinado , domina
do e a actuar com pass.ividade 
ante o que ele ve como sinos do 
nosso pavo. Mas o nosso desti
no nacional nom térn outros si
nos que os que nós mesmos 
construamos. Em geral na TVG 
nota-se urnha sensível melhoria 
na qualidade de dobragens , e 
nos aspeitos do puro cinema hai 
urnha mais · que aceitável pro
grarna9om e excelentes obras 
da sétima arte estám chegando 
aos nossos fogares coma TVG. 

Mas as eivas, que nom som 
poucas , e que cando comezou a 
sua caminhada podiam ser olha
das com comprensorn. nom ten
hem aspeito de mudar, e como 
as causas seguam com isse 
rumo, aviados che andamos. 
Apresentadores que norn con
hecen a lingua, que polo demais 
combram por isso, usá-la , e qu~ 
polos seus roles fam um labor 
profundamente exemplarizante, 
e que resulta muito negativo. O 
seu meio de comunica9om a pa
lavra, rnais pareze a posta em 
cena durn ritual que se esta ofi
ciando, que um auténtico com
promisso -duns trabalhadores co 

- seu país e com o seu trabalho. 
Desgra9adamente como nom 
dirijo a casa e norn podo enviá· 
los a fazer tempo na bicha dos 
desempregados. Um pequcmo 
ex. o guapo apresentador dopo
pular programa Arestora, com 
umha estrela in.discutível "O 
Pufo", em que língua fa!~, que 
gramática gasta , e nom .é causa 
de se do ILG oü nom ILG, é que 
norq é galega. O programa tem 
sub-apartados cada ;dia da se
mana, e hai um dia que tern urn 
tarn original e pavero que para 
~ín resultava totalmente in
compÍensível, O Sacacorchos, 
por mais que pescudei entre 
odos os dicionários galegas que 
tenho na casa e os que obran 
na biblioteca da Funda9om Pen
zol, nom atopei que poderia ser 
"corcho" com decir-vos que ca
vilaba que seria umha ·palabra 
"foia". até que um amigo muito 
listo e sabido, dix.o-me que era, 
umha rolha, e digo eu, e lago 



que nom lhe chamaram saca- . 
rolhas ou tira-rolhas que dos 
dous jeitos se lhe chama? 

Hai outros programas como 
esse de Messa Reservada, 
que deveriam chamar-se, por fa
zer-lhe honra o conteudo, or
neas na taberna, perdom arná
veis leitores que me aguenta-

. des, "rebuznos en el mesón':, 
porque a . ess~ programa traem
che aos indivíducis mais pandi
gos que se atopam além do Pa
dornelo a "rebuznar", quereram 
os chefes da casa que aprenda
mos os gal egos is so ... ? 

Hai um debate (confundiria
me ao citar es.sa palavra, seria 
mester que emprega-se outra?), 
·que crei9 que se chama A fa
vor do Fio , no que o apresenta
dor, venha a abanear-se cam· a 
palma ou palmito, asegúm, mas 
porque se picará tanto iste 
home, para que andará fazendo 
méritos, que jeitos de desenca
minhar as causas, que jeitos de 
esnaquizar tuda; a algúns con
tertulios só falta que os. levem 
atados e corn a boca cosida . Sr. 
Palmeiro nom dedique a metade 
do programa a disculpar-se, 
vaia,se e muito lho gabaria a 
audiencia. 

E os Tele-jornais. Minha 
mridrinha e que estamos já de 
carnpanha eleitoral. e que neste 
país nom acorre nada fóra do 
que dírn as pantalhas (pantalha 
está no sentido limiao, de aspei
to de um, de cara , e por analo
gía careta e máscara v.g. as do 
entroido ; ex. tés boa pantalha: 
por tés boa cara , tés bom aspei
to) que governam corn bom 
tempo. Por favor, que chova, 
que já andarnos fartos durn tem
po tam bom, o pozo que tenho 
está estinhado e mais enjuto 
que urnha praza de pám no s·ei
tura. a ver corno rego as minhas 
couves. Sres. estes tempos tam 
melhores que nos prometerom 
só estárn senda para os gover
nantes, os campos sem auga e 
queirnados coas giadas. · 

Hai que dizer dos telefilrnes : 
acabarom-se-lhes as reposir;ons 
passáveis e de novo a voltas 
com sub-produtos da catadura 
do Espantalho e a Sra. King. 
Viva a guerra fria. a Sarn Mar
cos runda norn chegou o "Glas
nost", e com tanta grandeza 
moral telefílmica e tanta paz, 
quérn se estranha de que os ca
zadores se mamfestern polo en
cerramento da veda, o raro e 
que nom o figeram a tiros . 

Ha1 umha gentinha por San 
Marcos qué nom descansa de 
matinar , que este é um país de 
pa1láns, e claro hai que dar-lhes 
muito feno, meus amigos, custa 
trabalho pensar em que nom 
Lenham algo mais de sisso. 

Os concursos. seguen sem le
vantar voo, é problema do cale
tre mas isso sím, demon$Lrarom 
o boro servi90 telefónico quepa
decemos; é-che-vos como os 
outros. 

E falando da noite velha , 
manda c. na Havana e em Mos
covo'. toda a noite agardando a 
prnmetida chicholina, e nada .. 
pilhou-rne antes o sano, vinha 
anunciada para as duas e ala a 
chantagear-nos com a moza 
para que aguantáramos um pro
grama tam ruím que só é com
parável aos que emitem desde 
Madrid. · 

Sres.· de sam Marcos, quer~m -
umha boa ideia para um progra
ma, e por riba gratis? Pois vou
lhes contar. O programa de 
mais éxito da. TV em Holanda, 
durante muitos anos, foi um no 
que se davam 5 minutos para. 
que .quem quige'r ir e lhe apete
cera, contara algo ou figesse al
gumha partfcular habilidade. A 
nossa Galiza está inzada de gé
nios é artístas anónimos, dade-

. lhes umha oportunidade e já ve
remos a ECOTEL descontrola-

da. Mal pensados, .a idea esta 
nom tem nada ,.que ver com 
Ruanda, senom com Holanda, 
hai que ser parvos para Ílom sa
berdes que o que priva em · 
Ruanda é JR: 

.Falando da TVE Galiza. Para 
min a TV Galiza foi desde hai 
muito tempo um rosto T. Nava
za, e coma mín para as gentes 
deste país. T . Navaza tém o so
rrisso mais bonito que coñezo, 
nom é que se meta nos fogq.res, 
mete-se nos corazóns. O seu es
tilo, o · seu orgulho de galega 
"dos bes e generosos", a sua 
profisionalidade eram e som um 
exemplo ~a ver se algúm da 
TVG toma nota) . Nesse centro 
maltratado que é o que TVE 
tem na Galiza,, pessoas como T . 
Navaz'á faziam pensar que era 
umha casa séria. Que caste de 
degrada9om leva, qu~ caste de 
hominhos governam isso para 
arrincar assírn palas bravas o 
seu logotipo de marca. T. Nava
za. Querida Tareixa, perdoa o 
atrevemento, desde aquí quera 
dar-che ánimos e todo o meu 
cativo apoio, que nom é só para 
tí e para a luita de que haja na 
Galiza umha TVE que nom seja 
só umha bulra deste povo. E de 
todo corazom mando-che · urn 
beijo e umha aperta, que é algo 
que sempre quigem fazer. O 
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A Turbo 
Miguel Suárez Abe! xa no ano 
82 gañara o prémio de narra
cións curtas "Modesto Figueire
do" co relato O quiquiriquí. 
Con Turbo iniciase como nove
lista e -adernais. por esta história 
realista de frustración e impo
téncia. amor é odio no mundo 
marxinal das máfias do contra
bando na ria de Arousa, foille 
concedido o Prémio de Novela 
Blanco Amor· na súa sétima edi
ción que recentemente se cele
brou no concello de Boira . Así 
di a solapa E algo deberon ver 
nel Henrique Monteagudo, X.M. 
Martinez Oca , Luís Mariño, 
Xosé António Perozo e ,Borobó 

Miguel Suárez Abel 

GuieirQ .. 
CULTURAL 

,,.,· 

para conderllo Pois é en realida-
. de unha história imadura e algo .. 

defectuosa. 
· O mundo do contrabando son 

cabe _dúbida de que se apresen
ta como un asunto atrevido, ac
tual e atractivo para calquer no
yelista e novela. Pero ·aquí non 
pasa de ser un elemento orna
mental máis. Un papel de cores 
que se presta para envoltórios 
suxerentes. O que realmente 
constitue a novela é o conflito 
interno que vive Elías, non as 
actividades mafiosas. A máfia 
contrabandista é o mundo que 
o rodea, no cal, afinal, inícia un 
dubitativo e tímido proceso de 
introdución. E é. un contraban
dista o que se apresentará como 
ladrón da sua muller (a ferm.osa 
e 'prostituída Susana) e contri
buirá como coafflru.yante ao de
sericadeamente final. Pero máís 
nada. É indiferente que Elías 
sexa Uff xefe maftoso, a Elías o 
·que lle importa (e asimesmo o 
que importa á novela) é que 
sexa o roubador da muller á que 
tanto quer e que é a súa. O ou
tro coadxuvante vai ser Máxi
mo. O antigo condiscípulo de 
Elías que xa desae o inicio se 
apresenta corno a única porta 
de salvación para Elías e Susa
na, como o únko factor capaz 
de salvar o seu matrimónio e as 
suas vidas, e cando finalmente 
apareza (fria, despreciador. fá
túo e-envaidecido) será o deto
nador que utilizará a Elías como 
instrumento para afcer estalar 
todo~ para. vingarse de todos e 
po,r todos. 

Nen é unha história de amor 
e ódio . E, si, de amor e desa
mor. Afina! Elías mata . mais 
non por ódio senón por despei
to, corno culminación da sua 
frustración e realización máxi
ma da sua impÓténcia. E eu 
quera tarnén aquí manifestar a 
miña frustración e irnpoténcia. 
Por · que nas informaéións que 
aparecen en solapas e contra
portadas, tantas veces só intere
sa pór palabras que vendan; sen 

- que importe o respeito á: verda
de? Os leitores sentímonos esta
fados en moitas ocasións. Isto 
revela duas causas. Por unha 
banda unha má selección dos 
textos a publicar que abriga a 
buscar saída a . algo que é nece-

sário vender como sexa. E pm 
outra o escaso coidado con que . 
se realiza o proceso de edición, 
todo parece causa de vender . e 
acabar pronto. · 

'Elías mesmo será un dos na
rradores que nos informe da his
tória. En foqna d_e monólogo in
terior transmítenos os seus pen-

. samentos, as suas elucubra
cións e mesmo a accióp que se 
está pasando no que constitue 
o mellar momento da . novela. 
Mai,s os pensamentos que se 
encadean na mente de Elías es
tán unidos de forma brusca, 
pouco natural.. Esa brusquedade 
só ten xustificación ao final, en 
medio da violéncia pasiva que 
o rodea. Pero antes el é un home 
pacífico, abúlico. inactivo. Tan 
brusca sucesión nos seus pen
sarnentos parace antinatural. 

.Sen embargo Elías non é o 
único narrador. Hai dous riláis. 
Un que nárra os episódios máis 
m_arxinais , e totalmente excÚsá
beis , onde aparecen como pro
tagonistas Barreiro e Viana, per
sonaxes tamén totalmente su
pérfluos na novela pois non te
ñen nengl.mha transcendéncia 
cara a história. E outro, tamén 
omnisciente, que nos informa 
de todo o que Elías non fai e 
non é manµnal. .Como conse
cuéncia diso é natural que a es
trutura se resinta , habendo cau
sas marxinais e .sen interese a 
leitura fais·e poÍ veces penosa e 
menos agradábel. · 

No capítulo das pers_onaxes; 
só as principais' están ben confi
guradas psicoloxicamente. Só 
Fran, Elías e Susana. Lago hai 
outras como Antón, que en po
téncia é unha personaxe da que 
se poderia tirar moito partido, 
resultan artificiais e quédanse 
en accións e manifestacións 
que non eñtendemos pqr que 
son asi. · 

En definitiva é, rnáis ca unha 
novela , un esbozo ou tentativa 
de novela. Lástima., Se fose eli
minado o supérfluoo e se tirase 
partido do que o oferece (na no
vela . hai do que ·tiralo &bondó) e 
se madurase un chisco o estilo 
teríamos unha boa novela. ·Asi, 
fica en apenas suxeréncia. D 

XOSE M. EIRÉ 
Turbo. Miguel Suárez Abel. EdiGións Xe
rais de Galicia . Vigo: 1988. 135 paxinas . 

Cristino _Mallo, 
in memoriam -

Nacido no 1905, en Tui , Mallo 
iniciou a sua formación na Es
cala de Artes e· Oficios de Avi
lés. No 1923 trasládase en-Ma
drid e inícia estudos na Faculta
de de Belas Artes de San Fer
nando e na Escala de Artes e 
Oficios da mésrna cidade. 

No 1927 remata os seus estu
dos e relaciónase coa intelec
tualidade .da época através da 
sua asisténcia ás tertúlias ·da 
"Oranja del Henar", onde coñe
ce· a Valle-Inclán, Alberti, Larca, 
etc. . . (ca ;xenial granadino che-
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gará a colaborar na realización 
de fig·uins de teatro). 
81É a época en que se influe da 
atmósfera surrealizante que im
pera tanto na capital de España 
como en Catalunya -convén 
lembrar que a sua irmá, Maruja 
Mallo, forma, xunto con Reme
dios Varo e Angeles Santos, a 
"tríada" de pintores surrealistas 
españolas por execléncia. 

É . · como consecuéncia de 
todo iso , o único periodo (a _ex
cepción dalgunha peza esporá-· 
dica) en que· Cristino desenrola 
obras de marcado talante van
gardista , pasto que a sua obra 
posterior , entrados os anos 30, 
empeza a se metamorfosear e a 
se caracterizar por unha série 
de constantes que xa non aban
donará : a liberación de todo for
malismo gratuito~ a procura de 
céÍto realismo acorde coas suas . 
conviccións máis profundas 

Conviccións que, sen dúbida, 
se deixaron influir tanto polo 
seu fondo galeguismo (esa espé
cie de "atavismo formal" do que 
tanto ternos falado nesta sec
ción, como polo pensamento 
dos· seus paisanos contemporá
neos, na altura agrupados arre
dor do moovimento "Os novas" 
e a cidade de Compostela. 

Cristino, pésia "á distáncia, fa
cia seu, á sua rnaneira, o -sentir 
dos homes que, desde a sua Ga
liza nat?l. debatían sobre o ver
dadeiro significado e · do papeí 
dullha arte gal0ga moderna e~ 

· válida. Pero sen concesións cara 
certas iñfluéncias foráneas 

:t:Jo 1933, cando obtén o Pré·
mio Nacional de Escultura · coa 
sua obra "Desnudo con pez" , 

. Cristino ten achado a sua pró
pria -linguaxe: será o continua
dor da tradición · da imaxinaria 
máis toscca, máis sóbria e .sere.
na, máis contida, pero chea de . 
emoción interna. 

Se. podemos falar ciunha es
cultura "mediterránea", cuxos 
expoñentes serian .Casanovas, 
Rebull ou Clará, para compren
der a Cristino acaso seria ade
cuado o término que intentara 
explicar esa espécie de trans
fonéio celta, esa espécie de vi
sión coru::eladq da forma plena 
de chanzada -non cliea de bul
tos e alardes¡;¡. anatómicos:.._ esa 
espécia de dicción case totémi
ca que nos leva a amalas con 
máis intensidade canto máis 
nos dura ese "rapto anírnico
animal" en que nos mergulla a. 
sua contemplación. 

Cristino deixounoS, pero se
gue tallando e rabuñando ás en
trañas da pedra esas formas que 
as ondas que rompen contra os 
cantís' de ·Fisterra intentan re:: 
medar en estrondos semellantes -
ao da maza· que es.Q.a9a en ca
chizos o bloque pétreo ~ O 

L. CASADO CADARSO 

~ 1 
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CARLOS CENTENERA BANOS 
Nado en 1951 en Madrid. .Composición';) en 1976. Pablo Otero .Adengria co que realiza 
Arquitecto pala Escala de Madrid ·Chega en 1979 a Ferro!. Ne~ta cidade . o resto da sua obra, fundamentalmen
(onde deu clases de "Elementos de co~parte gabinete de arquitectura eón te vivendas sociais e algun edificio 

público eri Mádrid· e A Coruña. 
Algunhas destas obras teñen sido pu- . 
blicadas en 'Obradoiro' e 'Nueva Forma' .-

EDIFICIO DE ·v1VENDAS SOCIAIS 

Planta tipo 

.1-. · . 

; ... ... 

· .. ' . 'Iratábase de a~tuar nun lugar caraete- do bairro. de. Monelos. . ··w-----~· ..... ----- .. -·. :-~ ·· l\ffiMORIA 
rizado po~a sua varieda~e iconográf!- Ademais ·disto a zona reffexa a proxi-
c~ .. A caro~ ?o.emptazamento do ed1- midade aos __ novos grandes centros co
f1c10 cenv1v1an desde mostras de Ar- -merciais da cidade. 
quitect_ura .Internacional -os Novos . 
Ministerios-. até arquitecturas rurais A miña busca consisteu . na presenta'" 

ción dunha imaxe potente ,. reguladora mico algo anárquico. 
do entorno, rigurosa no seu concepto 
de-contenedor urbano de vivendas so- O meirande logro deste proxecto é 
óais ·(as·mínimas vi vendas permitidas esta dicotomía que polemiza entre a 
pala actual normativa de Protección ortodoxia e a pragmatismo permane
Oficial) dotándoa dun aspecto epidér- , cendo alleo a ambos. . 
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ANUNCIOS DE BALDE ACTOS ~ 

Os titiriteiros de Kaos aníman
che as . festas do teu · coléxio. 
gardaria ou do teu bairro e de 
todos aqueis que queiran pa
salo ben. Os interesados en 
coneétarnos poden chamar 
aos teléfonos de Moaña (986) 
31 14 09 e 31 20 03 . 

Vendo mel da Galiza (Serra 
do Faro de Aviom - Ourense), 
producido artesanalmente 
sem tratamento quirnico, em 
botes de ·112 Kgr. a 650 pta . E 
1 Kgr. a 1.200 pta . para pedi
dos mandar cheque polo· im
porte máis. 150 pta . para gas-

. tos de e'!'lvio a nome de Joám 

Lois G¡llego Torrado, 32513 
Godás da Cima O Carvalinho 

Ourense. · 

Exposición de F6iografia "Hí
roshima e Nagasaki ... A disposi
ción de concellos, asociacións e 
entidades. Educadores pola Paz 
(Nova Escola Galega) Apartado 
577 Vigo. 

Vendo vídeo reproductor 
VHS.Marca Baitron VCR~ 12. 
A estrena r. Garantía 24 me- · 
ses . 20 mil -pesetas. Tfno . (981) 
25 98 03. 

F.m A Corunha curso inten-

sivo de galego reintegrado 
(e breve aproximac;;om a cultu
ra-portuguesa). 14 de Novem
bro a 16 de Dezembro (todos 
os dias) . Pelas 20 .15 h. até as 
21 .15. Instituto Salvador de 

· Madariaga. Inscripc;;om e ma
tricula : a) Llvraria Terra. Prac;;a 
do Conservatório, 2 (onde a 
Escola de. Idiomas); b) Livraria 
Lume, Rua Femando Macias, 
3; c) Livraria Couceiro, Pra9a 
do Livro. 

Danse clases de Matemáti
ca& de BUP, FP e COU. Per
guntar por Marina, 'polas tar
des, na Rua Touro 3-7° dereita 
(Compostela). 

, 
A.MERICA 

POR: 
DESCUBRIR 

Fradera 
Profesoi História Contemporác 
nea dá Unive1sidade Autóno-

. ma de Barcelona. 
Ponencia : "Desenvolvemento 
do colonialismo español en_ 
América" 
:19 h . lnstituto MunicipaJ de 
Educación. 
30 Xaneiro. AgustÍn García 
Calvo. 
Catedrático de Fjlosofía de 
Madr·id . · 
Ponéncia: ''1992: A ideoloxía 
da conmemoración". 
19 h . Auditorio do Concello. 
31 Xaneiro. Carlos Gómez. 
Representante para o Estado 

EXPOSICIONS -
-español do e .u.e . (Comité de 
Unidad Campesina). Indixen a 
Quiché. Guatemala. 

Sebastiao Salgado 

• Emilia Salgueiro 
Expos1c1ón de Pmtura na 
Nova Sala de Expos1c1óns da 
CAV (Poilcarpo Sanz. 26) . en 
Vigo Até o 4 de Febreuo. 

• Espácios 
pontevedreses 

Unha mostra de fotografias do 
urbamsmo de Pontevedra que 
perm1te achegarse a unha ci
dade do pasa_do. As fotogra
áas son do macabábel arqwvo 
dun dos mellores fotógrafos 
galegos. o pontevedrés Pmtos 
No Ed1fíc10 Sarrmento do Mu 
s u de Pontevedra 

• Piti Mayáns 
·comos cortos" xpos1c16n d 
fotogr áa na Galana AF de A 
Coruña 

• De Galicia 
Colectiva d pintores xóvenes 
galegos na Casa da Parra de 
Compostela Até o 10 de Fe 
breuo 

. • Sebastiao Salgado 

As fotografias que o documen-

talista brasileiro t0mou no 
Sahel e que veñen de ser edi
tada§ pola asociación "Médi
cos sen fronteiras " están a cir
cular por toda a Galiza. Até o 
6 de Febreiro están pendura
das nas sás do Museu do Povo 
Galego. O libro que recolle 
unha ampla mostra da exposi
ción, "Sabel: o fin do camiño" 
está tamén á venda. 

• Castro de A Graña 

Os últimos achádegos na se
gunda excavación do castro 
de A Graña, en Toques. No 
Mi.:.seo Terra de Melide. 

• História da 
Língua Galega 

Na Sá Laxeiro organizada pola 
Dirección Xeral de Potitica 
Lmgüística en colaboración 
con diferentes concellos«· 

• Análise 
sociolóxica de 
Rosalia de Castro 

O dia 26 apresentarase no 
Centro Cultural da Caixavigo, 
organizado pola Asociación 

Cultural, o . último libro de 
Francisco Rodríguez, "Análise 
sociolóxica da obra de Rosalia 
de Castro . Ás 20 horas . · 

• ·Cinco anos de 
Arracadá 

Aproveitando o · início do seu 
quinto ano de actividade a ga 
leria coruñesa expón obras de 
Xmxo Alonso, Alfonso Bonifá
cio. Rafael Canogar, Xosé 
Freixanes, José Guerrero. Gui
novart, David Lechuga, Linds
trom, Martinez de Ja Colina, 
Leopoldo Novoa e Dario Villa!-' 
ba. 

• Século das luces 
Exposición no Centro Cultural 
da Caixa Vigo "Memória his
tórica do século das luces". 
Desde o clia 17. 

• Coleccion 
Manfred Schwarz 

Exposición ep. Andro Arte (Via 
Norte 22, Galaria . VIGO). 
Obras de ·32 pintores ga1egos: 
Lodeiro, Laxeiro, Matarnoro. 
Quesada, Sevillano, Moldes. 
Moruoy, Eiravella, Grane l! ,. .. 

.. 
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~ COMISIÓN CONTRA. O \1 CENTENAR tO 

• Ámérica ·por 
descobrer 

A Corrus1ón contra o V Cente
nário celebra unhélll série de 
conferéncias baixo o seguinte' 

· prog_rama · 

25 Xaneiro. Hans Dieterich 
Catedrático de Socioloxía da 
Univers1dade de México. 
Coordenador da Comisión 
Contra o V Centenário de 

PUBLICACIONS 

• 40 por 50 
A revista d e fotografía que di
rixe Xosé Abad publica a sua 
sexta en trega co epígrafe xeral 
de · "Provocación". Un mono
gráfico oo que colabórarn An
drés Mahia, J .P. Clemente, 

· J .A. González, F. Taxes , X.E: 

América Látina . 
Ponencia: "Identidade e 
emancipación americana a 
500 anos da conquista" 
19 h. Instituto Municipal de 
Educación. . 
26 Xane~ro. Inaki Egaña 
Membro do Colectivo Basco 
Contra o V Centenário. 
Ponencia :· "O 92 ·como ofensi
va hispana". 
19 h. Instituto Municipal de 
Educación. 
27 Xaneiró. Josep Maria 

. Acuüa , Micky Bertojo . na pate 
cfos textos. e M. Oriola. Jorge · 
Rueda , D. Remeseiro. Xosé 
Abad. Piti Mayán s e Juan Pe-

. dro Clemente. A lámina que 
agasalla a revista .recolle unha 
fotografía de primeiros de sé
culo de Bernardo Cobián. 
Está á · v~nda en todos os 
quiosques e librarías. 

Ponencia: "As comunidades 
mdíxenas e a celebración do V 
Centenário". 
19 h . Instituto Municipal de 

· Educación. 

• Debate sobre 
_-política militar · 

Organizado pola CNOP e · a 
Comisión Anti-OTAN de A 
Coruña. o luns 30 de Xaneiro 
<::elebrarase unha .mesa redon
da ás 20 h . nos locais do Ate
neo (Alfredo 'Vicenti, 6) . A 
mesa convócase co 'gallo de 
celebrarse o Día Escolar Mun -
dial pala Paz. 

Baixo o títu lo de "A politica 
militar exterior do govemo es

, pañol : OTAN. Bases e UEO" . 
· Intervirán Xosé Fortes (coronel 

na reserva) e Carlos Femández 
(comentari5ta de tenias· milita
res) 

• Poesía pola Paz 
Na Coruña. o venres 30 de,Xa
neiro. no Centro Fonseca. re
cital de Poesía de Salvador 
Mourelo. Xavier Seoane, Mi
guel Mato Fondci. Xavier Cor
dal. Pilar Pallarés. Fernán Ve
Uo , Alfredo Ferreiro · e Rocío 
Martínez . 

Algunhas tarifas aéreas a vários pontos· do mundo que Pode visitar~ Non 
están todos. os que son e, ademais, existen sempre várias posibilidades 
de billetes a cada ponto. Aqui vai unha cativa mostra a xeito de orienta
ción. Todos· os précios de ida e volta. 

Lagos .. .. . .-......... .. .. ........ .. 77.250 pts . .., Hong Kong · .. _ ................ 135.500 pts. · 
Luanda ...... ..... ...... : .... ... 112 .0~0 pt:;. Jakarta : .. ...... : .. ..... . !: ..... 133.500 pts. 

EUROPA Guatemala* .. .. ........... :: 126.500 pts. 
Kingston ................... .. 109.900 pts. 
La Habana .. . .' ... ............ 102.~00 pts. 
Managua .... .... : .. .-...... .... 122.500 pts. 
Panamá -. ... ... .. ................ 121,900 pts. 
San Juán/S. Domingo-.. .. 95.400 pts. 
Asunción/B. Aires/Montevideo* 
___ .. ......... .. ... .. .... .. ... ~...... 109.000 pts. 
.Bogotá .............. ..... ..... . 125.500 pts. 
Caracas* ...... .. .. .. .. ........ '111.000 pts. 
Limá* . ... .. .............. .... :. . 124.000 pts. 
Hio de Janeiro* ....... .. ... . 99.000 pts. 
Santiago de Chile* -- :·-- 123.00.P. pts. 
Sao Paulo ........ ....... .. ... 102.000 pts. 

Amsterdam* .: .... .. ..... ..... 29.000 pts. 
Atenas· ........... .. ...... ... ... . 44.500 pts. 
Bruxelas .. ............ 

1 
.. .. ...... 42.850 pts. 

(openhague .. ... ........ . : .. . 58.350 pts. 
Estambul ....... .............. ... 39-.000 pts. 
Estocolmo .. ..... .... ... .... .... 72 .300 pts. 
Frankfurt* ... .... ... ., ... .... .. . 37.500 pts .. 
Xenebra ............... ... .... .. . 44.200 pts. 
L.ondres ... ..... : .. .... .. ...... .. , 28.400 pts. 
Milán ....... .. ..... : ............... 52.250 pts. 
Oslo ............. .. ................ 70.850 pts. 
París* .... ...... '. ........... .. .. .. 28,000 pts. 

-~~:~~ª-- : : : :: : :::: : ::::::: : ::: ~:: . ~g:ggg ~=: 
Z:urich* .. . .... .. . .. ... ... . ... .. .. 29 .500 pts. ÁFRICA* 

AMÉRICA 
New York~ : .. .. ........ , ...... 53.500 pts. 
Chicago .... .... .... ......... . : .. . 83.500 pts. 

Abidjan .... ...... .. .. • ....... .. ... . 86.400 pts. 
Alxer .... ...... .. .. .. .... .. ....... .. 23.Spü pts. 
Bamako ... .. ... .... : ... ....... . 75.400 ptas. 

Marrakech .. ...... ..... .. ..... .. 39.lQO pts. Kaiachi : ... .. ... ....... : ... .' ... . 101.000 pts. 
Nairobi ............. '. ... : ..... .... 85.000 pts. Kathmandú ...... ... ... .. .... 122.000 pts. 
Tánxer ........ ...... .. ... .. ... .. .. 19.950 pts . · .Manila ............ ... ......... .. 152.000 pts. 
Túnez ...... ... ... .. .. ......... ..... 32.900 pp;. Pekin .' .... .... ... : ........... :._ .. 144.000 pts:r 
ORIENTE* Tokio _ .................. .. ....... 168.000 pts. 

Singapur ..... ..... .. .......... · 107 ,500 pts. 

Amman/Damasco ...... ... .. 96.000 pts. 
Bangkok ...... ............ , .. .. 112.000 pts. 
Cplombo .. ....... ............. 100.500 pts. 
Bombay/ Delhi .... .... ..... .. . 92.000 pts. 

CARNAVAIS EN NEW ORú:ANs· 

, AUSTRÁLWOCEANIA* 
Auckland ...... ....... ~ ......... 249.000 pts. 
Melboume/Sydney ..... .. 163.000 pts. 

Unha viaxe para participar no Mai:di Grass, os camavais de New Orleans, a 
cidade berce do "blues", ·que neses dias ten unha marcha "delirante e desmadra~ 
·da". Data: 30 de Xaneiro ao 14 de Febreiro. Précio: 116.000 Pta. 

Nota: As tarifas con asterisco (*) son desde Madrid, 'º resto con 

~idas desde. A O?rc;Siú z 
CLUB DE VIAJEROS L. Angeles/S. Francisco . 94.500 pts. 

Miami .... .. .. ... .. ................ 88.400 pts_ 
Montreal ................. .. .. .... 82.000 pts. 

Consúltanos sobre calquer proxecto de viaxe, 
podemos axudarte a organizalo. · 

Casablanca : ... .. .... ...... ..... 27.400 pts. 
[)akar ... ..... .. ............... .... 69.400 pts. 
O Cairo ....... .......... ......... 68.000 pts. 

Rondo de Sont Pere, 11. 6• Jo,· 08010-Borcelono · Tlf,: 302 5081 
~ Ledesmo,7. 1· izqdo·48001-Bilbao·Tlfs.: 424 42 65-424 2215 
Rodríguez San Pedro, 2. Of. 1202 • 28015-Madrid • Tlfs.: 445 11 45 

México ... ....... .. .. ....... ... . 104.900 pts: Harare ..... .. ... ... ............ ... 90.000 pts. 

" 

· ~ 
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VIAXE NA PERCU.RA 
DAS AMAZONAS GALEGAS -
MARCIAL GONDAR PORTASANY .E' stou estes días rematando de re.:. 

dactar un 'traballo sobre a id.ea que· 
da moralidade da muller teñen as 

~ propias mulleres non urbanas da costa 
galega. A razón de ter escollido eu esta 
zona debeuse a que máis dun estudioso 
da Antropoloxía galega quixo ver nela casi 
un reino do matriarcado no que .os hom-es 
estarían nunha situación de. sumisión. A 
realidade con que me atopei era bastante 
distinta. As grabacións feitas sobre o te
rreno abundan en manifestacións do teor 
seguinte: 

"A un home todo llé. é par.donado pero 
a unha muller non; ten que mirar moito o 
que fai e con quen anda ... " · 

"A muller é a honra da casa, cando 
un ha muller non é honrada. o mal non é só 
para ela, é para o seu home e para os · 
seus tillos. Tí mirarás que fai un home-cal
quera causa e como non sea de roubar · 

· sempre se dí: 
··-Mira o que fixo fulano 
Pero cando é un ha muller todo o mundo 

dí: 
-Mira que des~racia caeu naquela fa

milia." 
Ao preguntar ás informantes o por ·qué 

deste comportamento diferencial, as res
postas foron de dous tipos. Unhas que 
apelaban á tradición ou á natureza: 

"Serupre foi así". · 
"A muller por sé-lo ten que saber ser re

catada ... " 
Outras fundamentan-no no especial r.ol 

que a muller ten que desen:ipeñar de cara 
á educación dos tillos 

"Que home vai querer como nai . dos 
seus tillos a unha muller · que non sea 

·como ten que ser?.- O home xa pode ser 
como queira e andar con quen queira pero 
cando se trata de buscar unha nai para os 
seus tillos non lle vale calquera". 

Non debe entenderse que este desequi
librio na carga moral que a muller soporta 
se reduce ao campo do sexual. Ao home 
non só se lle dispensan deslices no terre
no sexual; actitudes como a pendencia e 
a borracheira, sen ser naturalmente louva
das, s'empre atoparán un!'i:=t atenuante no 
caracter forte, nas compañía~ e, en última 
instancia en que son "cousas de homes", 
razóns que, por suposto, nengunha delas 
vale para as mulleres. 

Incluso o feíto de despreocuparse polos 
tillos pode receber unha certa disculpa 

e que nunca unha riai podaría esperar ata
par: 

"Os pais teñen que preocupar-se polos 
tillos; os dous xa se sabe, pero tamén esto 
é cousa máis da n~L Os homes méten-se 
na taberna, emborráchan-se, xogan ... e, 
claro, ao mellar os tillos están na casa pa
sando fame pero, que me dirías tí dunha 
nai QL.le fixera eso? -que tamén as hai, 

· non te vaias a creer ... pero, claro eso sería 
xa a desfeita; como di o 0utro, ir á corte e 
mata-las todas, porque os homes son ho
mes e sempre foron as.í, pero si un ha rnu
ller non sabe pofier-se freno ,e anda borra
cha por ahí adiante 'e armañdo. escándalo 
con Lms e con outros eso non é unha mu
lller nin é nada;;. 

En todo este tema da moralidade só fun 
capaz de atopar doLJs casos nos · que o 
home ten unhas exixéncias sociais máis 
foites que a muller; unha é o roubo, a ou
tra -e aquí corn muito o desequilibrio fa
vorece á muller- é faltar á palabra dada: 
· "Ves tí, ro.ubar e manter a palabra son 

duas cousas nas que xa se lle mira máis a 
un home que a unha mvJJer. Que unha mu
ller dí unha cousa e despois vólvese atrás-, 
¡pois, · efect1ivamente, non _éstá ~en pero . 
bueno, pero que o faga o home eso ní ha-· · 
blar ... A palabra é mais ben cousa de ho
mes;'. 

Despois do · n parecerá ·esaxera-
do afirmar , QJ~ a Galiza costeira 
é a encarri ~da de q normas e valo· 
res socia' ~on~. s_' tra ~orta senón 
que se ~p ~JÚr~I te v1ndo así a 

o ~ 
~ 
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converter-se no símbolo da moralidade dd . 
grupo. Os homes; pero sobre todo elas 
mesmas, van ser vixiantes· celosos dis
postos a sacar á luz o mais pequeno des
lice con que unha muller ouse atentar con- • 
tra as !10rmas. Esta vixiáncia e posíbel 
castigo vai ser algo que se leve a cabo 
non na fría as~psia da legalidade senón 
baixo o, a primeira vista muito máis iner
me mais . en realidade tremendamente 
rnáis efectivo, control .dó "que dirán". 

Se ternos en conta a ampJa gama de in
teres.es contrapostos que ·caracterizan ás 
sociedades como a nasa, a necesidade en 
que se- encontran de establecer alianzas e 
ao mesmo tempo o . pouco interna! izados 
que nela están os mecanismos de control 
institucipnalmente autónomos. propios do 
mundo urbano, cairemos na conta de que 
o feito de que as normas se salvagarden, 
ou que polo menOs se dé a impresión de 
fac·e10, é de fundamental importancia para . 
o grupo. . ·· 

Mais esta necesidade do colectivo erí 
vez de- soportala conxuntamente, a socie
dad e, ou ·máis precisamente ·dito os ho:.. 
mes; bótan·a sobre as mulleres por canto 
que mentras eles gozan dunha certa pa
tente. de corso fan recair sobre elas as 
cargas do' comportamento modélico re
servando-se pa~a sí a honradez e o respe
to á palabra dada, valores estos que non 
poden eludir xa que o poder das decisións 
económicas e de propiedade, está acapa- . 
rado por eles. -

A este tratamento desequilibrado a qu!3 
os homes da costa galega s.ometeron ás 
muHeres, con tanto éxito que son elas as 
súas principáis defensoras, ternos que en
gadir tod? outra serie de desequilibrios 
estructurais noa que unha vez máis a mu
ller leva a· pior parte. Só vou facer referen
cja a algúns deles. 

Así como a función de exemplo da mo
ralidade do grupo; salvo críticas minorita
rias que comenzan a despontar, é algo 
basicamente internalizado dentro do. gru
po de mulleres, estes outros desquilibrio~ 
dos que vou agora falar, tenden a ser sen
tidos sobre todo no grupo dé..s mulleres 
novas como unha clara discriminación. · 

Cando se toca .o tema o primeiro que 
se destaca é a diferencia de trato con res
peito as diversións: . 

"Cando te casas xa che se acabaron as 
salidas, descle ese momento todo se volve 
casa, casa e máis casa ... " 

"Eles taberna todo· o día, e cando non 

cos amigos para 1,m sitio e para outro ... , 
para a muller todo se acabou ... Tí cuida · 
dos nenos, fai a comida e a eles que llo 
poñan todo na mesa, e ainda é unha obri-
gación". · . 

Outro dos desequilibrios que saen é a 
distinta situación no traballo . 

"O traballo da muller é mil veces máis 
sacrificado que o do home. Mira, aparte 
das cousas da casa, polas secas vas a 
mariscar, xa ve's con aqueles cartiños 
'para arreglar a casa ... , que muitas veces 
son-che os únicos que entran porque os 
que el gana quedan-lle na casa do ~aber-. 
neiro ... Si te chaman a fábrica para o fres
co ou para calquera cousa alá vas tamén 
a ganarlle unha peseta; si é o tempo da 
bota das patacas veña a buscar balumada 
á praia ou veña traer un feixe de paulo 
para ter secos os animais; bueno, que é 
un estar sin parar todo o día ... " 

O medo á soltería é algo do que resulta 
fácil percatarse: 

" ... e lago un ha muller que non ·se casa, 
· rnórren[le os pais e, sin ir máis lonxe, da
·11e un dolor e quen mira por ela? .-" 

Existe ainda un terceiro ,problema; refí
ro-me á repre$ión sexual. As veces desta
ca-se a liberalidade sexual da Galiza tradi
cional ao contrapó-la á restrición doutras 
áreas ·como pode ser Andalucía e, en xe-

• ral, a canea do Mediterráneo. A parte de 
que isto non abarca todas as zonas de 
Galiza, naquelas onde sé dá, a relativa 
permisividade limíta-se ás mozas solteiras 
e en ningún lugar inclui as_ casadas. Se 
agora nos pomos no contexto analizado ~ 
zonas mariñeiras en que os maridos pa
?an a maioF parte do tempo fOra das súas 
casas,_ as veces con ausencias mui pro
longadas, fácilmente poderemos entender 
que a insatisfación sexual sexa todo me
nos un problema de fácil solución. Así iro
nizaba un mariñeiro en torno ao tema: 

"Eu digo-che a tí que os toros eri vez 
de ir buscalos alá a Andalucía, tiñan que 
levalos dos portes de mar É-che a desgra
cia que ternos con nós os mariñeiros." 

Analisemos todos estes desequilibrios 
conxuntamente. Unha couraza opresora 
como a que vimos descrebendo, que ás 
veces chega a afectar as pulsións máis in
tensamente sentidas obriga a que, valén
do-se de mil estrataxemas -forman mon
tañas as anedotas de que as mulleres se 
valen para conseguir os obxeetivos que a 
sociedade Hes veda- a norma salta feita 
pedazos e cando isto non ocorre viven 
nunha' continua situación de tensión. 

Correlacionemos agora dous feitos. Di
xen ·que a función de símbolo· da morali
dade a muller da' costa galega tíña-a basi
camente internalizada, mais ao mesmo 
tempo veu-se tamén que a situación de 
dependencia é de tal intensidade e afecta 
a tantos vectores da personalidade que é 
practicamente imposibel que o seu estali
do non se produza. O resultado é que cer
tamente-a transgresión da norma ten lugar 
mais o precio a pagar é unha fortísima 
sensación de culpabilidade que .se atopa 
no grupo das mulleres. 

Tenden a sentir como unha inxusticia 
.ese trato discriminatorio a que se Hes so
mete mais son incapaces de dar o salto e 
ver ql.Je é igualmente desequilibrado o sis
tema moral que a sociedade lles impuxo 
como un xugo. O resultado é o mellor que 
os homes podían esperar: os escapes ao 
sistema en vez . de ser vistos como práti
cas liberadoras son vividos como pecado 
a purgar; o que podía ser revulsivo con
verte-se nun mecanismo reforzador do 
sistema. Naturalmente que esto a sÓcie
dade non o consegue de forma gratuit~; 
os custos van a canta das tensións desin-. 
tegradoras que as mulleres van ter que 
sofrer. 

A miña viaxe chega ao seu final. Mal in
formados estal;>an aqueles outros . .viaxeí
ros que me contaron que nas costas d~ 
~aliza estaba o reino das Amazonas. D 

BIPARTIDISMO 
G. LUCA DE TENA 

D as tres baixadas do monte de 
F~aga lri~arne coas, t~blas da 
le1 na man, esta ultima ten 

algo que non é de re-estrea, un non 
sei qué de technicolor distinto e orixi
nal, como se por fin lle cambiasen os 
decorados e as túnicas e as silvas 
secas do Sinai. O líder xa non camiña · 
con aquel paso cambaleante e os 
ollas acesos de Simeón Estilita. Hai 
nel unha serenidade que moitos cro
nistas chaman prudente con.tención. 
Quen non recorda aqueles sete mag
níficos que berraban calamar contra 
Adolfo Suárez ou se se facían cruces 
do marxismo por entregas do PSOE? 
Se alguén pensa que a compaña das 
dereitas católicas atempera por fin as · 
famosas emisións de adrenalina do 
ex-ministro de Franco, faga boa me
mória daquel Silva Muñóz, portavoz 
dos cristianos no circo, que na apre
sentación do clube da dereita se al
zaba do chan e do micrófono para 
resumir o seu modernísimo progra
ma: Si, a Cervantes; sí, a Miguel Ser
vet,- si, a don Juan de Austria! 

Acaso son outros os tempos e xa 
non está en perigo a circulación do 
sangue, as letras hispánicas e a ba
talla de Lepanto? Como pode o mi
nistro vitalicio de Información e Turis
mo respostar con ese coallo aos ve
nablos que. lle botan nas rodas de 
Prensa? Será porventura que estas 
tablas _da lei que trae na man son dis
tintas? 

Que.n sabe. Hai pouco o líder tei
maba outravolta coa institucionaliza
ción do papel de líder da Oposición. 
Nas enquisas, o PSOE perde a maio
ria absoluta, pero xa está a trasladar 
parte do seu mobiliário para un piso 
compartido; para un poder estereo
fónico no que a caixa do segredos 
do Estado quede lonxe do alcance 
de ventureiros e esquerdas. Untia te
levisión que censura desde hai oito 
anos todo o que non far inaugura· 
cións de pantanos, converte a panta
lla en vaso de bágoas congresuais 
do ex-ministro da censura. O biparti
dismo é o novo lema dos soterras do 
mando, daquilo que en anos non tan 
lonxanos chamabamos poderes fác 
ticos, dos que mandan todo o que 
Felipe González dí que non pode 
mandar co governo que el preside. O 
Xefe da Oposición acouga, Alfonso 
Guerra di que consolidar a Dereita 
sería ·benéfico e é de esperar que 
Laxe diga "trágame terra". D 

VOLVER AO REGO 

A lgun desperto responsábel de 
irnaxe socialista descobreu, 
non sen tempo, que a mistura 

de socialismo e jet-set, de socialismo 
e yuppismo, estaba a producir: de
sastrosos resultados entre o público 
e qLe Redondo en camisa de franela 
e con ·bolsas nos olios, con cara de 
facer ecoríomia ·sull)erxida polas,.noi
tes, era o novo ídolo de masas. 

Por· iso non é extraña esa nova 
Oflda de dar repaso ás "modestas 
propriedades dos ministros e diriXen
tes socialistas". "Un austero chalet 
adosado de Corcuera, moi perto de 
onde vive António Gutierrez, un mo
desto Renault 11 de .non sei quen ... ". 
Pobriños! ·o próximo dia do Domund 
será 'dedicado aos paupérrrimos so
<?iatas. o 
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