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... ANO XII• 2 DE MARZO• 1989 
PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

AS iNTROMISION·s· POLíTICÁS ·POl\J.EN ÉN CUESTIÓN. A CAIXA OURE··'"·--
. . 

A CAIXA ·DE VITORINO 
Alcaldes que sGn nomeados directores de sucursais, créditos impagados, .familiares enchufados,. auséncia total · 

de xestión empresarial. .. serian algunhas. das eivas ás que conduce o control da· entidade· creditícia 
· - pola · Deputac_ión Provincial. 

CANGAS, 
DE NOVO A GUERRA 

CADA 4 MINUTOS ... 

~i.~ 

ó 14-D decidio. 
a ruptura do 
Central-Banesto 

-
A contundéncia · 
da contra-operación de Alfonso 
Escámez e Mario Conde indi~a --
que entre a eleición de se 
representar polo actual partido na . 
Moncloa ou a de apostar con forza 
pola reconstrución do poder político 
da direita, unha parte da oligarquía 
financieira escolle decididamente · 
esta última opción. 

(pax. 8) 

. . . 

.AEROL/NEA 

Acor,do para 
·potenciar o·. 
galega no Bierzo 

' . ~. . . . ·~ 

·Alonso Montero: 
"Nunca ·tun 
nacionalista" 

Dias pasados tivo lugar en , Xesus Alonso Montero ven de 
Ponferrada un encontro entre a Mesa · receber hai poucos di as o Prémio 
para a Normalización Lingüística Otero Pedrayo que conceden as . 
(MNL) e diversos colectivos-e Deputaéións galegas dotado con 3 
asociacións culturais interesedas en millóns de pesetas. O esencial da 
organizárense na defensa e sua .vida cultural está vencellada ao 
promoción dos valores culturais ensino e é autor-de numerosos 
bercianos e moi espe9ialmente o ensaios, estudos e biografías sobre 
i9ioma galega próprio da comarca. figuras da nasa literatura. 

(pax. 7) (pax. 10-11) 

A CORUÑA RESERVAS T~LF . 21 .32 .,1 
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O polígono de San Ciprian esmoreceu por falta de créditos axeitados. 

As intromisións po.líticas poñen en cue~tión a Caixa Ourense 

A Caixa de Vitorino 
Alcaldes que son nomeados directores de sucursais, créditos impagados, familiares enchufados, auséncia total 

de xestión empresarial. .. serian algunhas das eivas ás que conquce o control da entidade ·creditícia 
pala DeputaCión Provincial. 

ALFONSO' EYRÉ 

En Xaneiro de 1980 
comerciantes e algúns 
partidos políticos 
protestaban porque a Cai.xa 
Ourense investía os aforros 
fara da província; en 
Decernbro de 1981, AP, 
denunciaba o intento de 

Gómez F ranqueira de 
facerse ca control da Caixa 
cesando a9 presidente 
Floréncio Alvarez; en 1987, 
Centristas:-AP, cesaban a 
José Posada afirmándose 
que era debido ao intento 
de control por parte de 

Vitorino Nuñez; en 1989 
denúnciase, outravolta, que 
a Caixa está ao servizo dos 
interes poi íticos de 
Cenfristas-AP, con 
acusacións tan concretas 
como por de directores a 
alcaldes, dar creditos a 

baixo interés a concellos 
afíns, partidos qué non · 

. pagan os seus empréstitos, 
familiares enchufados sen 
pasar sequer palas 
oposicións, non ter unha 
verdadeira xestión 
comercial e investir os-

¡:: ~. _\ LO.CAL.ISMO E 
·SUPEDITACl·ON PO.LITIGA 

As Caixas de Aforras, criadas coa divisa de 
favorecer as clases menos favorecidas, 
pronto se convertiron nun instrumento ao· 
servício dos grup()s locais dominantes, mé
dio de enriquecimento daqueles que copa
ban os s~us consellos de administración. 

- i!l!i!l ¡:I: . a simbiose_ poder lo9al~ C<;:iixas de Afo~ros, . 
:::::::::::::.:·:-::::::::::: senon tamen a dependencia destas ent1das 
:::::::::::::y::::::::::: do Governo, ben pola intervención directa 
::::::::::::::::::::::::::::: ·.do Ministério correspondente, . ben polo 

¡.-.1:1111 1·1:.¡: . ~~:~10~xercido polos Xefes Loéais do Mo-

""""""f"""'" Conve~i~as en entidades que acap¡:i.r~-

¡jJ:¡J::111~::.1:·¡. ~~~:S~~~r~~~~a~~~~º~u~~~ g~~~~~p~~~~ 
:::::::::::-:·:·:-:::::::::: ron o papel de motor econom1co que se 
:::::::::::::::::::::::::::: podía esperar do ·seu potencial finacieiro. 
::::::::::::::1::::::::::::: Os seus recursos, cada vez máis numero
lJ@ifl sos, eran investidos para indstrializar .ou
JJP.it tras nacións (Seat, Altos Hornos, V1dnera 
:::::;:::::::f:::::::;:: . Sevillana ... ) emigrando na década dos se-
·:::::':·:·:·:<-:·:·:<·:·: tenta máis de 100 millóns di~rios, ben por~ 
]:f::::::tt: que os dirixentes buscaban a rentabilidade 
rrll:t:: fácil e sen riscos, ben condicionados pola 
?ftttt política económica do Estado que é quen 

marca O$ investimentos. ... Sitúase aqui a xénese de diversos conflic-
Pero ao~ mesmo tempo reforzaban a sua · tos que acabaron nos tribunais, como nos 

imáxen local con "obras sociais", xustifica- easos de Vigo e Ourense. 
, ban a .sua condición benéfico-social con A lexislación autonómica para adaptar a 

iniciativas que buscan . a pr.opaganda e o composición dos órganos reitores das Cai
aplauso fácil duns investidores que seguían xas, ao tempo .Que permitira unha política 
a ver as Caixas como algo seu, ainda que baseada, ainda que fose mínimamente, na 
nunca puidesen exercer amáis mínima in- nosa realidade nacional , foi esmagada polo . 
fluéncia sobre a ~ua política. poder central, seguendo a via tantas veces 

Coa chegada das primeiras eleicións, ás pateada do Tribunal Constitucic:mal. O Go
entidades tuteladas polas corporacións lo- .. verno tripartito, como bo Mesías dos desig
cai$, concéllos ou deputacións, convertí- · nios de Madrid, achantoulle o camiño no 
ronse en campo de enfrentamento político Parlamento Galego. Os bancos das multi
entre os que, durante anos,. viñeran disfru- nacionais terán libertade de acción; as Cai-
tando das cadeiras de dirección, ao inten- xás galegas non. . · 
tar situarse adecuadamente na loi.ta eleito- . A mesma cerrazón ao cámbio das es-
ral. tr_ucturas dirixentes móstrase, polos mes-

Convertéronse, deste xeito, nun claro ~mos motivos, a todo intento de realizar 
instrumeRto de domínio político, pois arre- unha fusión que as faga competitivas pe
dor destas institucións non só . xira gran - rante as entidades crediticias foráneas·, evi
parte da política local, senón que o seu tando simultaneamente a competéncia en
control permite a concesión de favores e tre elas, e que permitiría o deseño dunha 
diñeiro co que os políticos poden realizar política !3COnómica de carácter globaliza
obras nos concellos. aor, único .xeito de superar algunhas eivas 
· Os injentos de trocar a situación, adap- que ten Galiza. Pero para conseguir isto é 

tándoas aos novas tempos, atoparon sem-. necesário acabar coa supeditación política 
. pre a oposición dos grupos dominantes. ª<?S caciquismo~ locais, O 

diñeiros en empresas de 
fara mentres as empresas 
de Ourense pechan unha 
tras doutra. 

Parece agora que a banca está 
de moda. As revistas as do cora
zón e as outras, comezaron a sa
car a luz as loitas nunhas socie
dades que até agora se caracte
rizaban polo seu ermetismo, e 
polo intento de non facerse noti
cia, ainda que frivolizando, sen 
entrar no fondo da cuestión: o in
tento de control polos distintos 
poderes. 

Aquí hai anos que veñen sen
da notícia as loitas existentes en 
"Caixa Ourense" polo control da 
entidade. Desde as primeiras 
eleicións tentouse facer un con
trol mecánico da entidade credi
ticia pola Deputación Provincial, 
con maioria nas decisións, que 
foi denun.ciado en diversas oca
sións polos· partidos na oposi
ción, ainda que, cuns meios de 
comunicación moi dependentes, 
nunca tivesen un verdadeiro eco 
público, e fosen acaladas con 
espedentes ou presións aos tra
balladores, a última a un delega
do sindical da UGT que denun
ciou a contratación da próprié!- ti
lla de Vitorino Núñez, espedenta
do polo próprio presidente David 
Ferrer. 

A dimisión do Director Xeral, 
Escobar Hervás, que avandonará 
o cárrego este mes de Marzo,· 
por estar en desacorde eoa polí
~ica que leva a cabo a entidade, 
ain'da que David F~r'rer manifeste 
que a "excedéncia especial" se 
produce nun clima de "total ar
monía"" supuxo u · s1ilto cualita-
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tivo nas denúncia~ sobre a. situa
ción de "Caixa Ourense". 

Tanto é así que o 11 de Febrei
ro pasádo o PSOE, por bopa do 
seu deputado provincial Agustín 
Vega, anplisaba. e denu~ciaba a 
situación da Ca1xa considerando 
necesária a intervención do Ban
co de España e da Consellaria 

-de Economía e Facenda para ga
rantir" a claridade na entidade fi
nancieira. 

Agustín Vega denunciaba a 
concesión de créditos ilegais a 
determinados concellos gover
nados por Centristas de Galiza e 
un trato favorábel aos amigos e 
membros do Consello de Admi
nistración. 

Segundo estas acusacións, no 
mes de Maio de 1987 Caixa Ou
rense concedeulle un creta de 1 O 
millóns de pesetas a AP, para fi
nanciar a campaña de eleicións 
cos concéllos. Este crédito non 
levou aval persoal algún, só coa 
garantía de AP. Esto ocorreu 
senda Lage Lage pr~sidente, e 
baixo as presión de Vitorino Nu
ñez, que conseguiu deste xeito 
ser Presidente da Deputación. 
Agora figura na lista de impaga
dos 

Tamén acusan a Vitorino de 
impar a criación de 15 novas 
pastos para enchufados, sen se
quer oposicións. Algúns familia
res do próprio Presidente da De
putación, como a sua filia colo
cada na sucursal da Caixa en 
Vigo, sen ter gardado as formas 
do exámen, ocuparon estas pra
zas. Cítase tamén o caso do fillo 
do ex- presidente de AP Ouren
se, Pral, sobriños e fillos dos se
ñores Barata, Saltar e Lage Lage. 

Alguns destes postas tamén ti
veron un uso político directo, 
venciendo pastos de traballo a 
cambio de filiación a CdG. Tal é 
o caso dos alcaldes de Laza, 
Oimbra, Calvos de Randín, ou o 
cámbio forzado do alcalde de 
Muiños. 

O 1 O de Febreiro de 1988 "La 
Región" publicaba unha carta de 
seis opositores a auxiliar admi
nistrativo na sucursal da Caixa 
Ourense de Calvos de Randín. 

A estas oposición, segundo re
latan, apresentáronse 7 persoas 
que cumplían os requisitos da 
convocatória (mínimo bachiller 
superior, idade non superior aos 
35 anos etc). Realizados os exá
menes pertinentes o rsultado foi 
negativo para todos os oposito
res. 

Dias despois o actual alcalde 
de Calvos de Randín (CdG-AP), 
aparece cubrindo dita praza. Se
gundo a carta dos opositores 
non cumple os requisitos esixi
dos pois os seus estudos máxi
mos son os de graduado escolar 
e, ademais, sobrepasa a idade 
do 35 anos. 

Intervención do Banco de 
España 

Esta situación leva a que o Ban
co de España aperciba a entida
de ·pola sua baixa rentabilidade e 
a falta de coeficiente de ·garantía 
a_si como a sua dificultade para 
promover fondos de pensións. 
Estes problemas non estarían re
lacionados con presuntas mal
versacións, senan con diferén
cias de critérios en matéria de 
cuantificación contábel. 

Diversos empresarios de Ou
rense, cuxo nome piden que re
servemos, ' critican tamén a pol íti
ca da Caixa coincidindo ~n que 
"existe unha nula xestión empre
sarial, limitándose a esperar os 
cartas dos emigrados, e non rea
lizando nengunha captación dé 
recusas". A crítica· ainda é máis 
dura cando se retiren .a investi
mentos "que non axuda para 
nada á pequena e mediana em- . 
presa, limitándose a investir 
on'de poden ter os cartas asegu
rados, a maioria das vece~ e os 

maiores recursos fara de Galiza". 
Xa un destes empresários 'de-.
nunciaba en 1981 en A NOSA 
TERRA que " se a Caixa investí
se na provincia de Ourense, a 
metade dos seus fondos libres, . 
Ourense seria hox~ untia das 
provincias. con máis renta · per 
cápita do estado. 

Os directivos da Caixa sempre 
xustificaron esta xestión afirman
do que non podían xogar cos 
cartas de tanta xente que confia-

Membros do 
Consello de 
Administración 
David Ferrer Garrido é o 
Presidente do Consello de 
Administración de Caixa Ourense. 
Foi falanxista, ex-alcalde de 
Ourense e ex-presidente da 
Deputación. Como alcalde 
mandou derrubar o Hotel Roma, 
histórico de Ourense,no que se 
hospeda Pierre Francesco 
Borghese, protagonista da novela 
"O Bosque das Antas", a sua 
chegada a Ourense. Agora ten 
negocios naquel solar. Ocupa o 
cárrego grácias ao pacto 
Centristas-AP. 

Xosé Luis Baltar Pumar, 
Centrista de Galicia. 

Gabino Garcia Fernández, 
Centristas e alcalde de 
Manzaneda 

Consuelo Seara Campos, dona 
dun alto cargo de Caixa Ourense. ¡ 

Luis Rivas Castiñeiras · 
Miguel Gago Garcia. 
António Araujo Outeiriño. 
Marcial rRodriguez Montes. 

ba na Caixa poro que tiñan que 
investir en empresas sólidas. · 

O Polígono de San Cibrán, 
aq1:Jsan, fqi morrendo por falta de 
diñeiro pois na Caixa non só -é di
fíeil conseguir os cretos, senón 
que ·poñen grandes deficultades 
nos avales. 

Agustin Vega acusa de 
esquizofrenico a David 
Ferrer 
Agustín Veg_a afirmou que "a 
continuidade de David Ferrer na 
presidéncia é o pior que lle pode 
pasar á entidade", calificando ao 
presidente corno "u.n esqÚizofré
nico e resentido político que non 
reune l,ln mínimo de claridade-de 
ideas pará presidir a Caixa". 

Tamén acusou a Victorino Nu.., 
ñez de ser o responsábel da ac
tual situación, poñendo en perigo 
a continuación da institución 
como tal, especialmente por utili
zar os cen mil millóns de pesetas 
de recursos _da · Caixá Ourense 
como un mero instrumento polí
tico. 

T amé!l se lle bota en cara ao 
líder de CdG que a Deputacíón 
de Ourense teña os principais 
depósitos n_outros bancqs que, 

Manuel Nanin Ballesteros. · . 5 
· Manuel Martinez Randulfe, O 
senador de AP. 

Xulio Gurriarán Canalejas~ex-. O 
alcalde de AP do Barco de 
Valdeorras. I \ 

Daniel Barata Quintes, ex-
delegado provincial, Centristas~ .: . 

Amador Vázquez Vázquez, \. · 
alcalde de Coles, Centristas. ~ 

António Lorenzo Rodriguez, 
concelleiro de AP en Ribadávia. 

Francisco Paz Sotelo, Xerente 
do auditório Finca Sevilla, 
Centristas. 

Andrés Álvarez Vidal , PSOE. 
Ánxel Durán Garcia, Coalición 

Galega. 

Escasa 
proporcionalidade 
dos grupos políticos 
Ultimamente as leis que afec
tan a éleición dos organos di
rectivos das. s;aixas de aforras, 
están a mudar, ainda que o Es
tado siga intentando manter o 
seu control. Outras veces as 
próprias leis non se cumplen 
pois os ·grupos instalados no 
poder non ql!eren perder a di
rección destas entidades, bá
sicas na economía de moitas 
provincias. 

Así na eleición dos membros 
da Asamblea Xeral da Caixa de 
Aforras provincial de Ourense, 
os nomeados pola Diputación, 
entida,de fundadora, non gar
dan proporción coa importán
cia numérica dos grupos políti
cos integrados na mesma, 
polo que foron presentados 
dous recursos xudiciais, e ad
mitidos a trámite pola Audién
cia Territorial de A Coruña, 
cuxa resolución ainda non foi 

· comunicada aos mesmos. 
. Esta proporcionalidade "inxus

ta". favorece claramente a 
CdG-AP. 

Diversos impositores denún-

cian, por outra parte, que nas 
eleiciéns de Conselleiros Xe
rais, representantes dos impo
sitores, ·elexidos por compro
misarios, vários candidatos, 
estiveron presentes no mesmo 
local onde se celebraban as 
eleicións e estaba situada a 
fuma, entregando papeletas, o 
que invalidária unha eleición 
límpa. 

Untra vez realizadas as elei
cións locais e, polo tanto cons
tituida a Deputación, tres gru
pos políticos solicitaron a re
novación da Asamblea da Cai
xa, para. respetar a proporcio
nalidade. A Presidéncia da De
putación sempre se negou ou 
postetgou os nomeaméntos. 

Tamén _ denúncian que se 
está a realizar "sen rigor nen 
critério" a sustitución dos con
selleiros da Asamblea Xeral 
para foríTlar parte do Consello 
de Administración. Cítase así 
que como a Nanin Ballesteros 
o sustituiu, ·por maior número 
de votos · na asamblea, Rodrí
guez Rodríguez, segun.d.o un 

secadía, lle dan maís, pero, se
gundo manlfe'stacións dun depu
tado, "non hai que fiar na canti
dade de intereses que percebe, · 
que, ao millar, son baixos, senón 
nas cantidades depositadas e o 
tempo; lago que cada un saque 
as suas conclusións". 

Victorino deféndese 
Vitorino Nu.ñez, desmentía rotun
damente as acusacións feítas 

. contra del ·pala utilizaoión parti
dista .de Caixa Ourense. Reta a 

' "quen poda demostrar que Caixa 
Ourense concedeu creto algún 
por amiguismo políticq, e hegou 
tamén que Alianza Popular · ou 
Centristas de Galiza solicitasen · 
diñeiro 'da Caixa. 

Igualmente o presidente da 
entidade crediticia, David Ferrer 
Garrido, rexeitou as acusacións 

/"/ 

e/o~ o/ 

PEPE CARREIRO 

informe dá Asesoría Xurídica, 
ná sustitución do señor Trapo
te por Ferrer Garrido, preten
den que prime q critério per:.- · 
soal, ou sexa, sustituilo por un 
suplente directo, perxudicando 
deste xeito a outros membros 
da Asamblea que foron máis 
votad0s. · 

lnténtase tamén coAtrolar 
aos empregados por médio de 
pagas extraordinárias, seguin
do a teoría calificada como de 
"tripón agradecido". Durante 
1988 répartíronse duas pagas 
extraordinárias, ademáis das 
preceptivas (19,5 pagas) habi
tuais. Unha repartida ilegal
mente e outra retribución en 
función de. su postas rendimen
tos, 'que. priman sempre aos 
máis fideis. 

Tomouse, ademais a deci
sión de subir a retribución ao 
director en 2.300.000 pesetas, 
pasando a cobrar anualmente 
12.500.00 pesetas, algo que · 
non viña xustificado polos me- · 
diocres resultados ·que obtén a 
entidad e. D 

de instrumentali;zación política, 
amasándose disposto a calquer 
inspeción do Banco de España 
"xa que non ternos nada que 
ocultar". 

Negou tamén que se concede
sen créditos · ventaxosos aos 

. concellos de CdG, engadindo 
que todos os concellos que soli
citaron cretas, recibíronos. · 

Fontes proximas ao grupo reí .. 
tor de Caixa Ourense afirmaban 
que os dados segundo os cales 
un 90 por cento dos cretas con
cedidos por Caixa Ourense aos 
concellos da provincia, foran pa
rar no último ano a -ax.untamen
tos con alcaldía presidida por 
Coalición PP-Centristas. Segun
do o proprio David Ferrer, os 
concellos que mais recibiron de 
Caixa Ourense foron os socia:lis
tas con 753 miJlóns de pesetas, 
a ün interés médio do 12,91 por 
cento. Outros cinco concellos 
son de CG, que levaron nestes 
últimos tres, anos creto.s por un 
valor de 54 millóns ·de pesetas, a 
un interés médio do ·12,55 por 
cento. Para os concellos do PP
CdG so houbo 39 rnillóns de pe
setas a un interés de 14,75 por 
cento, e para os do CDS 37 mi
llóns a un 13,46 por cento. · 

· Pero, xa se sabe, os números 
tamén enganan. Hai que ver os 
prazos nos que se contabilizan a 
concesión déses créditos, a que 
concellos foron concedidos e o 
prazo de devolución dos intere
ses. So así se entenderá, entre 
outras cousas, que os aliados de 
\(itorino Nuñez "paguen máis". 

Denúncian tamén que se con
cedesen cretos..,a baixo interés e 
longo prazo para amigos dos 
membrós Consello de Adminis
tración. Estes cretas servirían, 
segundo Agustín Vega, "para fi
nanciar algunha éampaña eleito
ral das pasadas municipais". 

Outra das acusacións e a con
cesión de créditos ilegais a de
terminados concellos de Centris
tas de ·GalíGia, concretándose, 
sobre todo, no concello de Verin. 

Estas presuntas irregularida
des serian as que fixeron dimitir 
a Escobar Hervás que non quería 
botar as suas costas unha renta
bilidade financeira moi por de
baixo da média do resto das cai
xas do estado. -

O presidente da Comisón 
de Control nega 
anomalias contábeis. 
Manuel Sanchez Aguirre, Presi
dente da comisión de control de 
Caixa Ourense, afirma- que "non 
existe nengunha irregularidade 
manifesta na entidade" e que re
pasaron algunhas das ·denúncias 
feítas en relaciór:i coa concesión 
de créditos a algúns concellos e 
" .o listado do que dispoño de
mosfra todo o contrário". 

En relación cos nomeamentos 
de persoal, Sanchez Aguirre, afir
ma que se trata dunha facultade 
do Consello de Administración, 
tema no que a Comisión de Con
trol non se mete. ainda ·asi mati
za que, en todo caso, "'trátase de 
persoal contratado e nof"l fixo de . 
plantilla, e as últimas contrata
cións realizáronse polo p!'ocedi
mento de concurso-oposición. 

Tamén aclara que so houbo 
unha inspeción por parte do 
Banco de España, e non unha 
auditoria, algo que levou a cabo 
a propria Comisión de Control, 
non detectándose nelas, nen
gunha anomalía. 

En rel?ción coa inspeciór.i do 
Banco de España, Sanchez 
Aguirre, declara. que só se . fixe
ron unha série de recomenda-

. cións á Caixa "en relación cos 
· fondos de previsión para fallidos 
e património inmovilizado non 
afecto directamente a explota·· 
ción" e outras que a "Com)sión 
de Control vixiou polo seu cum
plimento". D 
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. Cangas: de .·novo a-guerra 
Cinco ·meses longos do 
último confüto e a vila de 
Cangas desperto.u de 
novo, na mañaríciña do 
?9, con violéncia J?Olicial 

contra o~ viciños ·que se 
.opoñian as pas -
municipais. Na 
madrugada do dia 
anterior o polémico 

alcalde, Lois Pena, 
aproveitara as tebras da · 
noite para introducir a 
paleadora na alameda, 

_ a cuxa destn.-!ción os -

viciñG>s levaban alcanzaron o cerre. do 
opóndese desde habia cómércio local ·e as 
várias semanas, mesmo ' c9ncentracións · 
facendo garda ante as continuadas de máis de 
obras. As protestas ·tres mil persoas. 
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A-L:IZA E M . NO 
• Os xuices acabaron 1amén con Sea Gondar (pax.6). 

• lgrexa e_viciños en conflito por un monte en Arteixo-(pax.6). • O trunfo de 
Heerema -(pax.9) ·• Meio seculo de movimento squater (pax. 12) • O gaélico er:i crise (pax. 13) 
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CRISE NO CONCELLO VIGUES 
1 . . 

O Ministério Fiscal estu?a o emprender accións-pola acusación de compra de concelleiros 

Tres tristes tráhsfugas 
O pleno muncipal 
celebrado o dia 27 de 
Febreiro en Vigo serviu para 
que o alcalde Manuel Soto 
aprobase, cos votos 
conseguidos pela maioria 
que lle deron os tres tristes 
tránsfugas, un presuposto 
que case duplica ao de A 
Coruña e que hipotecará 
ao concello por un prazo 
de 15 anos, ademáis de 
!impar os caixóns de canto 
asunto comprometido se 
tora arquivando por non ter 
maioria. Demandas, 
espedentes, Emorvisa, 
Emavisa, Guvas~, pasaron 
ao plano legal. Polo demáis 
serviu tamén para que as 
acusacións de compra de 
concellais se fixesen 
publicamente. 

"Verémonos no xulgado" , amea
zou Carlos Príncipe a Carlos 
Mantilla; "verémonos nos tribu
nais", enfado use Manuel Soto 
co portavoz do PP vigués. Hai 
que agardar, agora, a que as 

· ameazas se cumplan e sexan os 
xuices os que intenten esclare
cer os últimos acontecimentos 
vividos pola corporación olívica. 

As acusacións do concelleiro 
do PP, Carlos Mantilla, de que 
os socialistas compraran aos 
tres 'trasfugas" para conseguir a 
maioria na corporación, superan 
o ámbito puramente político en
trando de cheo no penal , ben 
pola falsedade, ben polo feito en 
si , até o ponto de que o Ministé
rio fiscal está estudando tomar 
cartas no asunto e comezar 
unha investigación . 

Carlos Mantilla afirmou no 
pleno celebrado o dia 27 de Fe
breiro que Carlos Príncipe lle 
afirmara que ou conseguian a 
maioria "pactando ou con pas-

MARXINACIÓN DA GALIZA 

Proposta polo BNG 
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Duas elocuentes posturas as que man.tiñan no último pleno vigués o tránsfuga Lago Castro 
e o aínda PP, Manuel Pérez. 

ta". Máis tarde no mesmo pleno 
acusou ao alcalde Soto de que
rer comprar ao grupo. Estas 
acusacións públicas viñan co
rraborar o rumor ~stendido pala 
cidade de que Alvaro Magari-
ños, Rafael Cameselle e Lago 
Lago se pasaran a equipa muni
cipal por mor das contraparti
das. Algún concellal popular ta
mén afirmaba a quen o quixera 
escoitar que a el lle ofereceran 
25 millóns de pesetas por apoiar 
a Manuel Sot0 e, nos "mentidei
ros políticos" , explicase con de
talles, pelos e sinais, como se 
realizaron as transació sn de 
edis, cales foron os pactos e a 
recompensa. Per xa se sabe, 
dos intosicadores non hai que 
facer moito caso, pero como a 
credibilidade da maioria munici
pal está totalmente en xogo, pa
rece indispensabel que, dunha 
vez, se aclare o "ataire" . 

Por non sair a luz púbrica nen 
sequer están aclarados os dis
tintos contáctos entre o PSOE, 

·pp e - CDS, para conseguir a 
maioria municipal devecida por 
Manuel Soto. O alcalde come-

. zou neste pleno a reseñar que 
ia a contar "toda a negociación 
con Mantilla", pero de contado 
se atragantou e parou a explica
ción, quedando todos a agarda 
_de saber o que realmente suce
deu. 

Compra, crispación 
e cabreo 

Manuel Sote estaba nervudo 
xa antes de comezar -o pleno. 
Polo que pudera pasar, situou a 
sua "Garda Pretoriana" do 092 
ao carón da mesa presidencial, 
e iniciou o pleno-advertindo aos 
presentes de expulsión se non 
estaban caladiños. 

Pero a quen expulsou o alcai
de foi ao portavoz popular, Car
los Mantilla, ainda que tivo que 

· readmitilo, pois a medida era ile
gal e non tiñé~ xa ao seu carón 
ao secretario Crusat. Manuel 
Soto, varias veces calmado po-

los seus compane1ros, tiña a 
idea fixa de sacar os asuntos 
adiante como fose. 

Comezou· o ataque, comezou 
as votacións e, un a uh, asuntos 
que viñan dormindo · anos no 
caixón da "Casa Soto'', recursos 
que foron ingnorados meritres 
non tivo maioria para "esmaga
los" co seu rodillo empurrado 
polos trásfugas foron facendo 
acto . de preséncia para instalar
se na· 1egalidade maioritária. 

Os espedientes dudosos, as 
alegacións veciñais, e os "gran
des escándalos", como Guvasa, 
Emorvisa, Emavisa foron desfi
lando para conseguir a absolu
ción municipal e a bendición do 
"nihil obstat" da nova maioria. 

Manuel Soto fmprimiulle a 
este primeiro pleno un ritmo e 
unha cadencia daquel que sabe 
o volúbele que é o tempo. Con 
un "nos votamos en contra", fói 
rexeitando case todas as alega
cións da oposición, durante as 
dez horas que durou o pleno. 

Endebedados 
por15 anos 

Despois de limpar os ca1xon, 
principiaron coas arcas 'munici- 
pais que, co novo orzamento 
·aprobado para 1989, non so 
quedarán como uchas en casa 
de probes sen bouza, senón 

· que en 15 anos nen ratos vai ha
per nelas, mália a que intente 
convertir ás villas da auga nun 
cachón de diñeiro, aumentando 
a tarifa nun cen por cen. 

Os tránsfugas permitiron 
aprobar un orzamento ordinário 

- de 17.500 millóns de pesetas, 
máis outros 2.500 millóns para 
un plan de investimentos, e ou
tros 5.000 millóns de empréstito 
a Emovisa, o que ven a ser o 
doble do orzamentato polo con
celllo de A Coruña, cidade con 
idéntico número de habitantes 
que a olívica. -

Manuel Soto, ao final, parecia .... 
respirar tranquilo. Lograra non 
só sacar de diante todos os es
piñentos asuntos, senón tamén 
o orzamento para este 'ano elei
toral", corno xa fixera o ano pa
sado valéndose · da inocéncia 
dun PSG-EG que pensou ia 
cumplir os páctos .. De alcalde 
acosado, derrotado e un futuro 

. político francamente a baixa, · 
pois mesmamente a sua cadeira 
de alcalde andaba en pública 
subasta tanto dentro do partido 
como entre mareantes de EU, e 
o seu peso na política galega 
mermaba dia a dia, pasou a ser 
o ·"gran mago" da política socia
lista, con capacidade inusitada 
de r~cursos para. sobrevivir. -

Resta por aclarar como ,con
seguio a miragre da trasfigura
ción dos tres concelleiros que lle 
deron- a maioria, pero isto é algo 
que parece preocuparlle moi 
pouco aos seus compañeiros do 
PSOE. O 

A.E. 

·. Criación dunha plataforma unitária contra a discriminación nas comunicacións 
O Bloque Nacionalista Galega 
realizou un chamamento a·todas 
as fmzas políticas de ámbito ga-

· lego, representativas de diferen
tes sectores sociais, para consti
tuir unha plataforma conxunta co 
fin de sensibilizar a opinión públi
ca e movilizar ao pavo galega en 
demanda dunhas vías de trans
porte adecuadas as necesidades 
de . c;;omunicac.ión !nterior e que 
faciliten as comunicacións con 
Portugal e co resto do Estado. 

Como manifesta o BNG a case 
· totalidade das forzas pol(ticas 
galegas teñen denunciado a ma
r~ir:iación da Galiza no plan de 
v1as de comunicación da penín
sula, facendo referéncia ·ao plan 
d.e trasportes ferrqviários, auto

_v1as e gaseoducto. 
O governo central afirmou re

centemente non cóñecer. ainda 

as datas concretas para chegada 
á Galiza do tren de alta velocida
de, as autovias, nen o gaseod.uc
to, o que suporia que até o mo
mento nen sequer é un ouxetivo 
contemplado. Os mapas de co
municación da Comunidade 
Económica Europea tampouco 
sinalan a Galiza, asi como ao 
norte peninsular, como zonas· 
onde se realizarán obras para 
millorar as comunicacións, o que 
levou a que se reunisen os man
datários destas rexións para pro
testar pala postergación. 

. Pero non son so os partidos 
políticos ·os . que se teñen mani
festado contra o feito da mand
nación ·de Gal iza que, engadiria 
un novo atrnnco ás dificultades 
existentes para o despegue eco
nómico da nosa nación, senón 

que organizacións como a Con
federación de Empresários de 
Ourense, a do Norte de Portugal 
e outras asociacións teñense 
manifestado no mesmo senso. 

O BNG realiza esta proposta 
dentro da.sua "política de consé
guir acorde~ unitários para a de-. 
tensa dos intereses do país"-. Ini
ciativas ·como a Plataforma para 
a Defensa do Sector Lácteo ou a 
mañifestación contra a discrimi
nación lingüística, serian unha 
boa mostra de unidade e de de
fensa conxunta dos intereses na
cionais. 

Partidos como o PNG e CG; 
que permanecen ainda sen defi
nir o seu campo de actuación 
práctico, terán que escollar entre 
a $Ua posición no Governo _ou a 

_ defensa dos intereses galegas. o 

A'f / 

,-;:;A::;s~ .. 
Trens de vía rápida a Europa, segundo a revista Via Libre. 



ANOSATEBltA . GAUZA E MUND-0 
~~Nº_37_7_-2_D_E_M_AR_z_o_oo_1_98_9~~--'-~--"-~~~~~~----¡~~~~...,.-~~~~~~~~~~~~~~~-/---

P.ROPRIEDADES _AGRÁRIAS ALCALDES NO XULGADO 

O monte obxecto de disputa entre, os viciños e a lgrexa 

Arcebispado e viciños de Lar.in -Arteixo-, 
enfrentados pala posesión da finca de.San Roque 

Un monte entre o ceo e a tena 
O pasado sábado, os · 
viciños de Larí n estaban de 
festa: adicaron a tarde a· 
plantar carballos e 
castiñeiros por toda a 
extensión do monte. A 
semana anterior, o 
representante l_egal dos 
viciños, o letrado coruñés . 
Miguel Estévez Doamo, 
presentara unha demanda 
contra o Arcebispado de 
Santiago por "usurpación 
de terreas viciñais". 

Larín é unha parróquia do conce
llo de Arteixo situada á beira da 

. estrada que une A Coruña con 
Fisterra.~Un bon día, os seus ha
bitantes deciden construir nun
monte próximo que era de pro
priedade comunal de vello, unha 
pista de motocross, que comple
mentase as instalacións deporti-

. vas e de ócio que existian xa nas 
proximidades. Foi cando se en
teraron de que duas parcelas de 
uns 16 ferrados foran vendidas 
polo Arcebispado a particulares. 
Aí comezou a longa andaina dos 
viciños por recuperar unha ex
tensión de monte que a lgrexa 
ten por seu. 

Segundo as pescudas realiza
das por unha comisión espontá
nea criada na parróquia para a 
recuperación da terra, foi no ano 
~ 969 cando o Arcebispado de 
Santiago, · apÓiándos~ no artigó 
205 da Lei Hipotecária inscribe 
no Rex·isto da Propriedade o 
monte viciñal de San Roque, 
cando ainda había pouco que os 
viciños deixaran de pagar dez
mas, prim ícias e oblatas á insti-· 
tución católica. Este artigo per
mitia que as institucións públicas 
formalizaran a propriedade dos 
seus bens só con acompañar un 
certificad_o decindo que a finca 
ou inmobel én cuestión era da 
sua propriedade, sen demostrar 
nada. 

Probas históricas 
Enrique Mar:tínez, viciño de Larín 
e unha das -persoas que máis 
empeño está pondo· na recupe
ración do monte, lembra que 
"era preciso buscar probas his- . 
tóricas qe que a inscripción do 
Arcebispado era unha falseda-

. de". ·Foi. no Arquivo Histórico do 
Reino de Galicia onde atoparon 
o que eles consideran "probas 
conctuintes" de cál é a proprie-

dade das terras en cuestión. 
"Partindo das datas de realiza
ción dos diferentes catastros -
dí Enrique Martínez- obtivemos 
os antecedentes nos que basea
mos a nos.a reclamación ante o 
Arcebispado·". 

Así, no catastro do Marqués 
da Ensenad~-, que se realizou en 
1750 e no que se recollen todos 
os bens das casas e as igrexas 
de cada parróquia, non aparece 
nengunha referéncia ao monte 
de San Roque á hora_ de relacio
nar as propriedades da lgrexa de 
Larín. No documento, que firma
ra o daquela crego da parróquia, 
aparecen, porén, moitas outras 
fincas que sí posuía esta lgrexa . 

A meiados do século p~sado 
ten lugar a desamortización de 
Madoz, que sacara a subasta 
pública os bens denominados 
"dos vlciños". Con tal motivo, o 
governador coruñés ordena facer 
unha relación destes montes na 
que aparece o de Larín co núme- . 
ro 355 como "monte de San Ro
que". A terra sae a suoasta públi
ca e é adquirido por -un viciño 
que non cumple as condicións 
económicas que él mesrrio pre
vera para o seu pago é queda 
anulada a subasta, que non vol
ve a celebrarse. Nese mesmo 
tempo', e grácias tamén á.acción 
desamortizadora de Madoz, faise 
unha pormenorizada relación 
dos bens, que tiña a tgrexa de 
Larín, firmada polo alcalde de Ar
teixo, un notário de A Coruña e . 
un perito, na que tanipouco apa
rece o monte de San RoqtJe. 

É a firiais do XIX cando o mi
nistério da Facenda encarga 
unha reláción de montes chama
dos "de utilidade pública", termo 
polo que se entende os montes . 
viciñais, no que aparece reseña
do o monte que os viciños que- · 
ren recuperar. Por se todó. isto 
fara pouco, os viciños fan unha . 
última referéncia: "Nas escrituras 
públicas dos proprietários colin
dantes, sempre se fai relación ao 
"monte ;:iberto" de San Roque, e 
na documentación actual do ca- ' 
tastro de facenda aparece o 
monte como de propriedaoe vici-
ñat". · · 

Ante o Arcebisp~do 
/ 

Con todas estas argumentacións_ 
no cartafol, a comisión de afec
tados chamóu á porta do Arce
bispadp santiagués. Concreta
mente falan con Daniel Cerquei-

ro, provicário xeral da casa, ~uen 
lles contesta en carta pósterior 
que os documentos aportados 
"non fan referénci~ á pertencia 
por parte da lgrexa do monte de 
San Roque, mais tampouco ne
les s'e dí o contrário". Engade a 
vicaria que neles tampouco se_ 
xustifica a pertencia viciñal e in
sinúa que "a ~rexa, por xusto tí
duo, puido telo adquirido en da
tas posteriores ás sinaladas". 

Pese a que esta carta arcebis
pal remata dicindo que a lgrex-a 
está aberta ao diálogo e a entre
gar o monte a quen demostre 
que é o proprietário, a mesma 
lgrexa non aportou proba nen
gunha .a unha comisión criada a 

. tal efecto na facultade compos
telana de História co obxetivo de 
votar luz sobre a disputa. A acti
t'ude pasiva da institución ven 
probada tamén pola non asistén
cia dos seus representantes a di
versas convocatórias públicas 
que fixo algún meio de comuni
cación, e tamén pola disculpa, 
frecuentemente utilizada, de que. 
se estaban a enterar de todo 
"pola prensa". 

O informe elaborado por varios 
profesores da universidade foi 
remesado tamén ao xuiz que se 
vai encargar do caso, como ele
mento documental. Por outra 
·banda, o problema da proprieda
de do monte satpi9óu tamén in
directamente ao concello, que 
aproboú, cos únicos votos en 
contra do PSOE -que governa 
sen maioría absoluta- unha mo
ción presentada polos viciños na 
que se pedía que o município se 
fixera cargo das costas xudiciais 
do proces.o. As razóns aportadas 
polos representantes socialistas 
do concello, ·qáe os viciños califi
can como "difíciles de entender" 
nun comunicado de prensa, furJ
damentánse en que actuar como 
o fan os viciños non son formas 
correctas para resolv~r un asun
to des tas características .. 

Así é todo, esta decisión muni
cipal foi declarada nula polo Go
verno Civil de A Coruña apoián-
dose nun problema linguístico: a 
utilización na denominación 
"monte comunal" por "monte de 
propriedade viciñal", causas que 
xurídicamente son distintas, xa 
que mentres· o monte comunal é 
propriedade dalgunha institución 
pública para disfrute dos viciños, . 
no de propriedade vicinal, os ·ha- . 
bitantes son os titulares. O 

ANTON PRIETC? /A CORUÑA 

O xulgado dita 
orde d~ captura 
contra o ex-alcalde 
.de O Grave 

BeaGondar: 
o.fin dun 
político 
conflitivo 
Reclamado polo xulgado de 
Vilagarcia, o ex-alcalde de O 
Grove Bea Gondar, rematou o 
seu prazo de dez dias para 
apresentarse voluntariamnete 
diante da xustícía. Unhas de
claracións a unha emisora de 

· rádio na que acusaba a- mili
tantes do PC de ser contra
bandistas seria a causa do 
seu procesamento, ten ainda 
pendientes mais dous por 
"presunta" malversación de 
fondos públicos e desordes 
públicos. Fuxido á Arxentina, 
país no que· asentaria, en opi
nión dalgúns viciños de O 
Grove, "as suas tradicionais 

· actividades próximas ao con
trabando". Diferentes persoas 
de Q Gro ve consultadas. por 
ANT concordaban na imposi
bil.idade de que o ex-alcalde 

. vaia apresentarse á xustícia, 
"quiemou moita xentiña que 
creu nel coma eren no Irán en 
Jomeini, e non falo só de 
préstamos de ~iñeiro". 

Procesado por delito de ca
lúnia con publicidade, aperci
bido de que debe comparecer 
para non ser declarado en re
beldia e coa orde de procura 
e captura para ingresar no 
cárcere en canto sexa detido, 
á espera doütras demandas, 
estamos asistindo ao final 

-- dunha carreira política plaga
da de escándalos. Bea Gon
dar, prototipo do cacique que 
acumulou moito poder na sua 
man, remata a sua actividade 
nos cargos públicos sen ter 
sabido aproveitar até onde lle 
teria sido posíbel, o seu po
der. A megalomania, os exce
sos nos gastos e a cambiante 
camarilla da que se ten rodea
do fixeron que chegue ao lími
te sen grande fortuna persoal. 

Todo comezaba na década 
dos anos sesenta, un "Alfre'di
to" en idade escolar era entre
vistado no El Pueblo Gallego , 
mostraba un vello violino 
crendo que era un stradivárius 
por se alguén tiña interés nel, 
con foto incluida. Era o inicio 
precoz do que iria ocupar 
moito espácio nas páxin¡;is 
·dos· xornais. Acada o seu si-· 
llón de concelleirc;> grovense 
polo sistema que el. definiria 
anos despois como "demo
crático,. eu fun o primeirá con
cellal democrático" eleito nas 
listas do franquista "tércio fa
miliar". As desavenéncias que 
ocasionaron o cese.do alcalde 
Lores, coa conseguinte repul
sa viciñat polas actividades da 
canteira explotada pota em- ' 
presa Raimundo Vazquez S.A. 
ria ensenada de A Lanzada, fr .. 
xeron que fose nomeado al
calde de O Grove. A ditadura 
estaba· tocando fondo, untía 

. forte campaña de desprestí
xio, contra a sua preséncia na 
alcaldia, levouno a xogar- . a 
baza do · poder e meterse na 

operación de UCD. Pasou a 
ser "el hombre de Suárez en 
El Grove" como fixo acuñar 
nos carteis: Entretanto inau
guraba un mesón no que, to
cado con gorro de cociñeiro e 
branquísimo delantal, fracasa. 
Como fracasa no seu estabe
lecimento de electrodomésti-· 
cos, en plena- expansión da 
construGión ilegal, á que tanto 
favoreceu aplicando unha Lei 
de Costas ultrapasada. Un 
chamado Pacto de esquer
das, entre os concellais do 
PC, PSOE e BNG, farian que 
non acadase a alcaldia ainda 
sendo o mais votado. No 23-F 
daria mostra do seu talante 
democrático, aquela tarde es
taba en Madrid por .negócios, 
ao enterarse dos graves feitos 
apresentouse nun cuartel da 
Guárdia Civil para poñerse ás 
ardes. Posteriormente nega
riase a participar nunha mani-· 
testación local en defesa da 
democrácia. 

Nas segundas eleicións mu
nicipais era o home de Fraga, 
mais unha vez estaba engam~
do. Ocupou a alcaldia por ser 
o mais votado e non acadarse 
acordo na oposición. Gover
nando en maioria simples, · 
cuns concelleiros alcumados 
como "convidados de pedra" 
-rachou pronto a equipa de go
verno. O conflito político deri
vado da sua negativa a dar 
posesión como concelleiro a 
Manuel Mascato Bea (BNG) . 
por negarse este a xurar a 
Constituición, co que asegu
raba a maioria· simples, foi o 
comezo do fin. Un pacto da 
oposición, prévia moción de 
censura, apartábao definitiva-
. mente da alcaldia. Perdidos 
todos os· apoios partidári~s. 
logo de proclamar a sua inde
pendéncia, sen remuneración 
á conta do Concello partia 
cara outras terras mais propi
cias. Agora chega o momento 
da enfrentarse á xustícia, el 
que tf!rito apelóu a eta en tem
pos nos q~e sinteu ben gar
dadas as suas costas. · O 

A.M. ' . 
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Q GALEGO NO BIERZO. E ASTURIAS 

O uso do idioma galego supera as 
fronteiras administrativas da nosa 
comunidade. 

Aéordo entre a Mesa de Normalización 
e os principais colectivos do Bierzo 
para a potenciación do galega na zona 
Días pasados tivc;:> lugar 
en Ponferrada un encentro 
entre a Mesa para a 
Normalización Linguística 
(MNL) e diversos 
colectivos e asociacións 
culturais interesedas en 
organizárense na defensa 
e promoción dos valores 
culturais bercianos e moi 
especialmente o idioma 
galega próprio da 
comarca. 

Estas asociacións represen
tan a actividade sociocultural 
!Derciana, as cales centran a 
sua actividade na divulgación 
e dignificación do galego. Ade
mais de publicacións e actos 
sobre o tema veñen reivindi
cando desde hai tempo medi
das tales como a Normaliza
ción Linguística no ensino (con 
profesores que impartan aulas 
de/en galego) ou a cobertura 
total de rádio e tv. galega que 
na actualidade só se recibe en 
certas áreas da capital bercia
na. 
Reclamar ante as 
autoridades galegas 
Os mencionados colectivos re
claman polo tanto a atención 
das autoridades galegas ás 
suas peticións dadas as com
peténcia? da Xunta de Galiza 
soqre o citados temas. 

Cara a veiculización destas 
aspiracións teñen como pri
meiro obxetivo o traballar con
xuntamente constituindo unha 
organización pola defensa e 
normalización do galego, par
tindo dunha realidade como a 
berciana, diferente á existente 
nas catre províncias. 

As asociacións bercianas 
cubren o traballo nunha bisba
rra importante de tala galega, 
que xunto coa Mesa de· Defen
sa do Galego en Astúrias 
abranguerá á práctica totalida-

Un inquérito do 
MEC 
contabiliza o 
galego no 
Bierzo 
Tras a entrevista realizada 
hai várias semanas entre o 
Conselleiro de Educación da 
Xunta de Galiza, Aniceto Nú
ñez e o Ministro de Educa
ción , Xavier Solana e na cal 
se estudou a posiblidade de 
declarar o galega como 
asignatura optativa en deter
minados territórios de Astú
rias e Galiza, O Ministério de 
Educación acordou realizar · 

de do galega talado fora das 
fronteiras administrativas de 
Galiza. · 

Os colectivos' participantes 
brgan ízanse ao redor de revis
tas como A Curuxa de Coru
llón, Vagalume de-Carracetjelo, 
Xesta de Toral dos Vados, Re
vista Villafranca,Carocos · de 
Balboa e de asociacións cultu
rais como as de Candin, Caca
belos, Val de Aneares, Búrbia, 
Acebo de Balboa, Seraos de 
Teixeira, Olmo de Aira da Pe
dra e Campo da Auga. D 

através dos seus inspecto
res de zona un inquérito que 
servise para contabilizar o 
número de alumnos galego 
f al antes nas es colas b~rcia
nas. 

Segundos estes resulta
dos o galego é recoñecido 
como lingua própria en am
plas zonas. Se en Ponferra
da o galego circunscribese 
ao extrarrádio e á povoación 
inmigrada das comarcas li
mítrofes, a porcentaxe de 
alumnos galego-falantes 
medra claramente neutros 
casos, asi, por exemplo, en 
Vilafranca o galega seria 
asumido por \ . .m 50 do alum
nando ate chegar ao 100 nas 
zonas lindantes con Galiza e 
nomeadamente nas de mon
taña. D 
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Segundo un estudo realizado 
pola Universidade de Barcelona 

O 94 °/o dos gal egos 
entenderi o. seu idiorria 
O 94 _do.s galegas entend~n o seu idioma e-o 90 son capaces de · 
falalo. En-Catalunya a relación é dun 90,28 e dun 64 para cada 
caso, mentres que no Pais Basco o índice descende ate un 42 
para os que entanden -0 euskara e un 24,58 para os que o falan. 

Os dados pertenecen a· un estudo realizado sobre o censo de 
1986 polo Centro de Información e Documentación sobre Lin

, guas, avalado por Miquel Siguan, profesor adscrito á Universida-
de de Barcelona. , 

O estudo analis~u ~ relación do cidadan coa sua própria lingua . -
en Gatalunya, ~alenc1a, Baleares (catalan), Pais Basco, Navarra 
(euskara) e Galiza (galega). Os dad!J~ completos pódense ver no 
cadro. 

En_ conxunto as _comunidades con lingua própria diferente do 
espanol abranguen o 41,29% da povoación do estado. · o 

COl\lECIMENTO E USO DA LINGUA PROPRIA 

Gal iza 
Catalunya 
Valencia 
Baleares 
Pais Basca 
Navarra 

Como l~ngua 
materna 

55% 
51% 

. 40% 
64% 

23'8% 
9'9% 

Falana Enteridena 

90% 
64% 
49% 

70'82% 
24'58% 

12% 

94% 
90'28% 
74'36% 
89'47% 

42% 
15% 

Non a 
entenden 

6% 
9'4% 

25'64% 
10'53% 

58% 
85% 

Abel Vilela oferecera subvencións á Mesa par.a a Defensa do· galega eQ Asturies 

Pedro -Silva adVirte a Laxe dun posibel conflito lingüístico 
O oferecemento público de axudas por parte do director 

· xeral de Política Linguística da Xunta, Adolfo de Abel 
Vilela, á Mesa pala Defensa do Galega de Asturias para a 
normalización e ensino do galega exterior provocou unha 
inmediata réplica do presidente da Xunta a3turiana, Pedro 
Silva, que calificou o xesto dos representantes do governo 
autónomo de intromisión. capaz de criar un conflicto se 
non se rectifica. A Xunta de Asturias ratificou o seu 
propósito de introducir o ensino do Galego na zona 
oGcidental para o vindeiro curso escolar. 

En declaracións ao diário La Voz 
de Asturias, de Oviedo, o prE¡lsi
dente do Principado, manifestou 
que "se fose verdade que a Ofi.,. 
cina de Politica Linguistica -da 
Xunta de Galiza oferecera asis
téncia á Mesa Pola Defensa do 
Galego en Astúrias isto consti
tuiría un erro, ;..mha intromisión 

e, se non se rectifica, un conflic
to". Silva precisou que o ensino 
do galego de Asturias, ao que el 
se refire coma fa/a, será de livre 
eJeción e estará a cargo exclosi-
vamente da Administra,ción de 
Asturias. Ao desmentir ?S aspi
racións secesionistas dos inte
grantes da Mesa, asegurou que 

"Agás catro insensatos, exacta
mente catro, a !ingua do occi
dente de Asturias non pon en 
custión senon tqdo · o contrario 
a estabilidade da comarca". 

Rotas as canles de 
comunicación 
O Conselleiro de Cultura de As· 
túrias expresouse no mesmo 
senso ao afirmar que "a postura 
da oficina de Polítiea Linguistica 
da Xunta constituí ' un acto de 
clara -inxerencia nos í:!Suntos do . 
Principado que xa ten aoµncia
do a sua disposición de introdu-

~ cir o ensino da fa/a desta 'área 
nos centros escolares. Esta ex
periencia terá caracter voluntá
rio e sempre será á iniciativa _dos 
Consellos de cada centro." Para o Cónselleiro, _ ao . anunciar a 
Xunta a sua vontade de entregar 

. subvencións á Mesa pota De

. tensa do Galega en Astu
rias, "rompeu as can les normais 
de comunicación entre os dous 
governos". 

Un representante da Mesa si
nalou que "ver reivindicación!;) 
nacionalistas na defensa da lin

. ·gua é cómo querer ver pantas
. mas" e remitiuse a próxima reu

nión de femando González' Laxe 
a Pedro Silva en Sargadelos 
como ocasión ideal para desfa
cer calquera malentendido. que 
puidese existir e11tre os dous 
paises. 

Pala sua parte, o director de 
Política Linguística do Principa
do, Antonio García, ratificou o 
contido das declaración que 
realizara á A NOSA TERRA o pa
ss:ido mes de Outubro (número 

359) no senso de que a Xunta 
de Asturias ten o propósito de 
escolarizar en gqlego nas esca
las da zona occidental. "Pero tá
rémolo desde· aquí. En esa zona -
hai persoas calificadas dabondo 
para. sacar ese proxecto adian
te. No primeiro celebraremos un 
Seminario para estabelecer a · 

· normativa. Para iso contaremos 
coa colaboración Lle linguistas 

- da zona ainda que non descar
tamos outras aportacións. Unha 
vez que di-spoñamos de mate
riais para a escolarización e 
despois de realizado un curso 
intensivo para ,a formación do 
protesorado a Consellería regu
lará o ensino do Galego-Asturia
no. 'Esperamos cumprir os pra
zos previstos para todo o proce
so e poder introducir o ensino 
no curso pr?ximo" D 
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MA!~IFEST ACIÓN DO 26 CONTROL DO .. CENTRAL-BANESTO 

Chuvia· e ~vento no.n 
rest_arori significado a 
ce·nvocatória dos 
sindicatos nacionalistas-
O forte vento, acompañado de choiva, que o pasado 26 deixaron sentir o.s 
seus efectos por todo o pais, non restaron importáocia e significado, ainda 
que si, en boa lóxica, asistentes, á movilización .que con carácter masivo 
organizaran as centrais nacionalistas CXTG e INTG en Santiago, en 
demanda de emprego e contra a discriminación de Galiza nos plans estatais 
e comunitários. 

Partidos políticos, organizacións sindicais, estudantis e cultorais e os 
paflamentários Frar1cisco Gonzáles Amadios, Camilo Nogueira ~ Xosé 1 

Manuel Berras acompañaron na capital galega aos traballadores que se· 
dirixiron á Praza do Obradoiro nunha xornada climática de tal dureza que 
en moitos casos impediu 6 próprio desplegue de pancartas. Os 
convocañtes criticaron á Xunta de Galiza por actuar "como sucursal do 
poder central, en lugar de poñerse_á cabeza das ·reivindicacions", asi-como 
por negárense· a realizar investimeñtos no sector. público. Os asistentes 
pediron solucións concretas para colectivos en crise· como os de Ascon, 
Mafriesa, Prqpecsa, Conservas Reyman, Cerámicas Santa Rita, solicitando 
se clarifique o futuro de Barreras· e o grupo Alvarez e esixindo xustiza para 
o comité de Alúmina-Almínio. · 

lnsistiuse ademais na chamada ao diálogo entre o governo autónomo, 
sindicatos e patronal cara a ·elaboración dun Plan Económico ·que enfrentar. 
ao sistemático desmantelamento .industrial que afecta á nosa oación e que 
serva para a criación de em·prego e desenvolvemento da comunidade. 

Por último reclamouse de UGT e CCOO. o "abándonq,d~ S!Ja pasividade a 
r~speito dos problemas de Galiz.a". ·. ~ ~:. ,,. - . . D .. 

TRANSITO MARÍTIMO --------

O 14-D' influiu ·dec·isivaniente 
-n·o f~acaso_ d~ 'Operació(l_ ·Boyer 

A Operación ,Boyer, .coa qu~ o 
governo de Felipe González pro
curaba estabelecer un espácio 
firme de poder no· centro do ca
pital financeiro, pódese conside
rar xa un completo fracaso que 
conducirá á ruptura da fusión en 
trámite dos bancos Banasto 
(Banc9 Español de Credito) e · 
Central. Coa volta atrás do pro
ceso de fusión e a retirada dos 
pións do PSOE, abórtase a es
tratexia de Boyer: para substituir 
capital eleitOral en descenso por 

· poder efectivo . dentro do cumio 
. financeiro español .. A conturidén

cia da contra-operación de Al
fonsó Escámez e Mario Conc;:le 
indica tamén que entre a eleición 
de se representar polo actual 
partido na Moncloa ou a de 
apostar con foiza pola reconstru-

. ción do poder político da direita, 
unha parte da oligarquía ·finan
cieira escolle decididamente esta 
última opción. 

A todos eles lle acai o califica
tivo de xente guapa, e son o 
máis semellante á estética da fri
volidade das minorías previlexia- . 
das·. Deliberadamente foron nes
tes _ catro últimos anos motivo 
central dos semanarios qua.ocu
pan o primeiro lugar nos bare
mos da banalídade e da ·espec
tacularización da vida privada. O 
seu protagonismo de adver:iedi
zos criticábase desde as bases 
do partido, mentres os cadros o 
xustificaban comoa unha esixen- · 
cia do poder. Boyer abandonaba 
o ministerio de Economía pero 
non para que o executivo renun- · 
cie a unha política monetarista 
(como ch~gan _a asinar moitos 
comentaristas) senon para refor
zar con SqlchagR esta posición e 
.contin'uar unha estratexia de afir
mación do p.0der en forma de 
accións en bolsa. .;:: 

Apostar polo governo 
A coerencia entre o que predica 
· Boyer e a aposta do Go'verno 
central por manter baixa ·a infla
ción e longo o paro, atrae opi-:: 
nións favorábeis entre os ban
queiros'. A · Oferta Pública de Ad
quisición {OPA) · lanzada sobre o 
Banesto polo e ministro de Eco
nomía · conta con aliados dentro 

Mario Conde e á sua dereita Alfonso Escamez nos momentos felices do 
acordo 

do banco que confían na ~titude 
resoltamente capitalista do Go-

. verno. Outros, temen a capaci
dade do executivo para mano
brar co'n fondos· de investimen
tos· coma o do Kuwait lnvest
rilent Office (KIO), a ONCE e as 
concesións de obras públicas e 
os regulamentos financieros. A 

. fusión dos bancos Central e Ba
ne~to de cara a entrada en vigor 
da Acta Unica é polo tanto un 
desafío con dobre senso: a 
aposta polo P~OE como repre
sentación -política dR direita e o 
melloramento de posicións de 
cara a un novo espacio económi
co. 
- A ruptura da fusión entre os 
doús principais bancos se trasla
da estes días con insistencia· a 
cau~as que teñen que ver coas 
prinieiras páxinas eta prensa do 
corazón, ás mesmas revistas que 
fixeron de Boyer unna estrela do 
mundo de noite de Estepona. 
Pero hai razóns para afirmar que 
o fracaso da Operación . Boyer 
ten relación estreita co aconteci
do no14 D. O éxito daFolga Xe
ral ten un efeito inmediato: a re
composición do cúmio dirixente 
da direita política, coa entrada 
de democristiáns e liberais no 
proxecto . Fraga. A nova equipa 
do Partido Popular ten estreitas 
conexións coa direita económi
ca, con homes ben situados en 
bancos, negócios e empresas. 
Pesos pesados do mundo em-

presarial como Alfonso Ossorio, 
vice-presidente de Petromed e 
Petroquimed, do Grupo Banesto; 
o deputado lñigo Herrera; fillo 
dun influinte · conselleiro do Ba
nasto; o senador Manuel Arque
ros, asesor xurídico do Banesto 
e presidente da empresa catala
na Escipión SA, promotora imo
biliária ou o tamén deputado Pe
dro Argüelles, tillo do vice-presi
dente do Banasto Jaime Argüe
lles. {O Banesto estende a sua 
influéncia grácias as absorcións, 
de?de 197 4 a 1981 , de capital 
galega representado· nos bancos 
de Sucesores de Barreiro (1950), 
e Simeón García de Vilagarcia, 
Compostela e Ourense. 

A Folga Xeral, moito máis que 
os problemas de parella dun dos 
herdeiros de Construcciones y 
Contratas e -acionista principal 
de Banesto, ' é a que determina 
novos posicionamentos da direi
ta. Estes cámbios de posición 
confirman o fracaso da Opera
ción Boyer e o avance das posi
cións netas dos fraguistas. Entre 
ter o centro do poder financeiro 
entregado á representación do 

- PSOE no monstro resultante da 
fusión Central-Banesto, a direita 
aposta por unha opción clásica: 
porlle unha vela ao PSOE, con 
Boyer no control dunha parte (o 
48 por ·cento do grupo KIO) no 
Central e outra a Fraga con Con
de na presidéncia do Banesto. O 

G.L.T. 

·Encamiña a parte principal do tránsito sobre caladei~os tradicionais 

A dirección · dá Mariña Mercante solicita un separador 
da navegación én Fisterra distinto ·do que expuxera ás contrarias 
A Dirección Xeral da Mariña mer
cante ·presentou Q pasado_ mes 
de Decembro ~o organismo das 
Nacións Unid¡is especializado en 
navegación, a solicitude dun se
parador de tránsito · marítimo 
para Fisterra fundamentalmente 
distinto_ ao que se dera a coñecer 
a cofradías de pescadores, á di-. 
rección de pesca da Xunta e aos 
patróns maiores da área de Fis
terra. Os barcos con carg~s peri
gosas circularán entre 20 en 24 
millas de distáncia en dirección 
ao Sul ;- en troques das trihta mi- · 

. llas que indicaba o proxecto. A . 
proposta española marca para 

. os barco~ que deban circular por 
esta zona, rumbos ·que pasan 
por riba de parques de. pesca de 
Fisterra. · · 

A proposta n~speta as veiradas 
de pesca tradicionais da flota ·de 
Fisterra comprendidas no radio 

·de _doce millas de costa, pero 
afectará directamente a oito ca-

ladeiros que se atopan a 22 mi
llas da beiramar e que no ano 
1977 abrigaron a Administración 

· a prescindir dun dispositivo de 
ordenación de tránsito previa
mente estabelecido. Este dispo
-sitivo deberá ser sanCionado por 
unha equipa de traballo da ONU 
e remitido despóis a todolos pai
ses membros. 

_ Zoria de denso tránsito 

-Na ·solícitude de implantación 
do novo sepa.radar, 9 Governo 
Central explica que ."na zoña 
comprenc;:lida entre Cabo Vilán 
e Cabo Fisterra rexístase un 
denso tránsito marítimo, por 
ser zona de converxéncia de 
importantes ·derrotas o que 
trae un factor de risco conside
~ábel, agravado adicionalmen
te polas adversas cóndicións 
meteorolóxicas locais". Tendo 
en conta estas condicións, pí- . 

dese. ao subcomite de- $eguri
dade da Navegación da Orga
nización Marítima lnternacfonal 
implantación dun dispositivo 
separador do tránsito. Este 
discriminador convencional 
está situado-por frente a laxe 
de Touriñán cun primeiro co.
rredor de tres millas de ancho 
para os . barcos que se dirixen 
.ao .Norde. A carón deste, un 
segundo paso de catro millas· 
de ancho marca o camiño dos 
barcos que traen rümbó Sul e 
que na sua parte máis alonxa
da da costa fica a -unha distán
cia de 24 millas. este segundo 
corredor ser~ o que condu~a q 
parte principal do tránsito de 
mercadorias desde o Norde de 
Europa en dirección ao Sul. Un 

· terceiro paso , ao qu.e se refire 
'º proxecto como. paso exte

_..... rior, fica na sua· parte máis alo-. 
nxada de costa a unha distan
cia de trinta millas, e está re-

servado aos barcos que circu
len con rumbo -norde. 

O cámt::iio non advertido pola 
Dirección da Mariña Mercante 
consiste en que o corredor 
central, que na exposición pú
blica era ·para os barcos ·que 
traian rumbo - Norde, aparece 
na solicitude para os de rúmbo 
Sul. Os mercantes portadores 
de· sustancias peirigosas -( deri
vados do petróleo, sustancias 
químicas ou residuos de ca
racter contaminante) terán que 
navegar na extrema da vía ex
terior. _Os que traen rumbo Sul 
empregarán o corredor normal 
(entre 20 e ·24 millas) pero te
rán que navegar na sua extre
ma exterior. lsto quere dicer 
que a -meirande parte do trán
sito marítimo entre o Norde de 
Europa e o ·ponto .de recalada 
de Fisterra, que s1.,1pera os 
50.000 barcos anuais, circulará 

por esta via central. 
De ser informado por todo o 

mundo a traveso da axéncia 
das Nacións Unidas para a Or
ganización M.arítima, este se
parador marcaria o paso obli
gatório sobre caladeiros tradi
Gionais' coma O Barranco, O 
Gamboteiro-Norde e Sul , o da 
Punta o Crime, e a Navida. De 
entrar en funcionamento este 
dispositivo, resultaría . que a 
consecuéncia directa do enea- · 
!lamento do· Casón na punta 
do Rostro sería unha disposi
ción administrativa contraria 

. ·. aos intereses dos . principais 
perxudicados. · 

A · asociación de veciños 
Costa. da Mort~. esixira .no Na
dal do 88 a separación de todo 
tránsito marítimo por Fi$terra a 
máis de 17 millas, de mane.ira 
que deixase libres estes par.:. 
ques de pesca. · O 
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Qs despediqos fan un balanza positivo: 'Non queremos ser_~ a .. mán" de obra barata _da Europa' 

Heerema, catro cadelas 'para Ásia •· 
. '~Nós aspirabamos a moito 
máis, pero tal como estaban 
plantexadas as cousas, o 
resultado das negociacións 
fo'i unha vitória". Esta nada 
disimulada sátisfacción está 
no semblante dos .ex
traballadores da 
multinacional Héerem~ que 
faA un balanza positivo do . 

· conflito en que sé viron 
envoltos ao seren 
substituidos, nas nóminas 
da empresa por persoal 
asiático. Agora, cos animas 
máis calmado, comezan a 
aflorar dados que botan luz 
sobre algún episódio da 
protesta. 
• ANTÓN PRIETO 

Un destes dadós é o que implica 
ao governador civil de Ponteve
dra como colaborador da parte 
empresarial durante o conflito. 
Segundo fontes da mesm.a em
presa que preferiron ficai no 
anonimato, o governador Parada 
era a primeira fonte de informa
ción dos directivos de Heerema 
na Galiza. As mesmas persoas 
pontualizaron que a principal mi
sión de Xurso Parada no referen
te ao conflito era desbaratar as 
redes de protesta e acción que 
os traballadores montaran es- -
pontaneamente apoiados na es
trutura sindical da INTG. Neste 
sentido, cifran como un dado 

. moi revelador o feíto de que fora 
no noso_país onde máis se difun
dira a notícia do atentado de·Es
sen contra as oficinas da empre
sa, que alguns meios -tentaron 
relacionar nun primeiro intre coa 
actividade do EGPGC. · 

A satisfacción dos traballado
res ven xustificada polos 19 dias 
por ano traballado que lograron 
arrincar á empresa durante as 
negociacións de despido, cando 
esta non estaba disposta a pagar 
máis de 12 días e médio. Mais 
outra das vitórias ten como fun
damento o feíto mesmo de ter 
chegado a unhas negociacións, 
e ter mantido a boa parte do co
lectivo unido durante as mes
mas, xa que nunha empresa des
te tipo é difícil que exista unida
de entre os obreiros. O xeito de 
contratación, por pór un exem
plo, non é estábel, e os operários 
son chamados á casa cando a 
empresa precisa dos seus serví
cios. Así 1 soldadores, camarei
ros, cociñeiros, mariñeiros e o 
resto de persoal viñan notando 

cada paso máis agresiva, s0bre- ;ano._ Os meses seguintes ·carné- . 
todo a medidá que se foron zan as acción~ d.e protesta, que 
substituindo aos antigos capata- · duran até mead<;>s de NovE!mbro, 
ces holandeses por xentiña qu~ - descartada a hipótese t:ie que a 
procedia tamén da Galiz.a e que ·bof'Tlba da cid.ade belga de Es-

. na maior parte do$ casos eran os sen estivese motivada pór este 
que mantiñan relaci.óns máis ten- , conflit_o:· 

- sas co persoa1.· A situación esta
lou no ano 85, cándo a meio. dé. 
comités· clandestinos . lográn
plantexar a primeira folga auspi-

. ciados por · UGT. Habia 4- anos 
que non subian o .salário; os des
pidos· sen motivo eran frecuen
tes,· e o maltrato era tan xeraliza
do que éonvertia a siti.Jación en 
insostíbel. 

fSt UGT CONSEGUlU 
.1 ~,5 DIAS POR ANO, 
E A INTG 19 PARA 
CANDANSEU 
COLECTIVO. 

. ·As negociació.ns· do ·hotel Orly 
Hilton concluiton fixando os lími
tes das posturas: .a empresa aví
ñase a talar .dunhas cantidades 
que ían entre os 12 e os 24 días 
por ano, causa .que tamén acei .. 
taran os traballadores, que acu- . 
pían representados por Acuña, o 
avogado basca José María Rufz 
Soroa ,e Rafael Iglesias, membro 

· da INTG. Parellamente ·a empre
sa ia 'o.ferecendo solucións per
soais a moitos traballadores, vis
ta do que ~ demoraba á· solu
ción · conxunta. lso funcionou 
como alicerce para apurar 'un -re
sultad.o; xa que O_ tempo· xogaba 
contra ·o colectivo obreiro. Foi na 

. Conseguiran :daquela homoxe- segunda negociación cando ·os 
traballadores conqueriro·n· apro

nei~ar 1:-.1n pouco os salário~ · E? aµ_- ximar os pontos pólos que loita-: 
mentalos, a cambio de firmaren ban máis ªº prato- da su.a balan
Únha reforma do convénio nq za. Como recorda hoxe alguén, . 

Manuel Acuña, Voceiro do Comité de Heerema 

o - que. se . substituía i.mha cláusulá . "gáñámoslle 7-5", en referéncia 
"'7_ que abrigaba á empresa a garan-:-

. tir un mínimo. de :·seis semarias . aos 12 pontos que en princípio 

como desde o ano 85, data da 
primeira folga, botaban cada vez 

PERTO DE 1.000 
GALEGOS ESTAN 
INSTALADOS OU A 
PIQUES DE 
INSTALARSE AQUI. 

máis tempo ria' ca·sa, sen seren 
chamado~ para traballar. Acon
tecía que xa- comeiara a contra
tación de persoas do Suleste 
asiático: : · " 

Había uns 20 anos . .que Heere-·
ma viña contratando galegas. A 

. situación nos lugares de traballo 
-sobretodo plataformas petrolí- . 
feras en. construción- era a 

.de traballo. ao -ano, por. outra que separapan ambas ~ as ,duas pos-
turas: · 

subia a .cinco ·dias· de cobro por · ; .· . 
mes . traballado a fi.n .do_ ano, e :: . A· . MA-lORIA" DO' s 
·que ar;ites e~tapa _f1xada e~ tan M . 

:-~ó dou~ ·<;Jias . Todo _e~te pr:oceso - CAPATACES MAIS . 
supuxo, a longa, que os tr~balla- AGRESIVOS TAMEN. dores abandonaron a UGT, xa - _. ___ . _______ . _____ _ 
que,_ como l~mbra agor~ !"1anuel · ERAN GALEGOS. · 
Acuna, voceiro -do com1te, "non 
fixeron nada por'. frear as repre- "En opiníón de Manuel Acuña, 
sálias ·da empresá contra ostra- .a negodación "non foi .un trunfo 

Tortura moral e anímica 
· _bailadores que máís s_e distingui- na medida -en que nunca se sabe 
ran por aquelas, ademais de fir- onde se pode chegar, pero tal 
mar l)n convénio destavorábel como se encontraba o colectivo 

-para os obreiros". · ~ -perta de 1.000, persoas- é 
" ... Refírom~ á tortura moral, 
anímica, e ás veces até física 
que alguns directivos e man
dos da compañia- Heerema 
exercen sobre as suas viti
mas, que non son outras que 
os seus empregados'1 • "A 
arrogáncia, a ineducación, o 
imperioso sentido do mando, 
a ira contida, a agresividade 
petulante e a corrupción, 
únense en determinados dí
rectivos e mandos da compa
ñía ... " . "O abuso do poder é 
ben exercido polos mandos 
de abordo, e eso (vai dirixido 
ao presidente, Peter Heerema) 
acontece entre os seus direc-· 
tivos, levados polo seu ines~ 
pe·rado sentido da f or:za e a 
súa nefasta ineducación, e 
que torturan con la~tirnosa. . 

frecuéncia e intensidade". 
Son anacos dunha carta re

dactada polo presidente do 
comité, Manuel Acuña, .e en
viada ao presidente o · asado 
6 de Agosto, cando non pui-· 
deron aguantar máis, segundo 
lembra hoxe Acuña. "Esta.car
ta tivo unha importáncia de 
primeira orde no conflito, _xa 
que á seguinte xuntanza, ce
lebrada unha semana des..: 
pois, asistiu o mesmo presi
dente da compañia a negociar 
o despido e foi onde nos pro- ·. 
puxeron. cobrar 24 dias por 
ano traballado, que· lago, _ en 
votación seereta, os traballa
dore~ rexejtaron- para cpnti- ; -
nuar ne'gociando áté acadar 
os 35 días por ano que nos 
propuxérarrios en princípio.- D 

. A seguinte fase do _ conflito · un ha : vitória, tendo en conta, 
aparece en Agosto do 88, cando, · ademais, que a einp,resa, ·men
vista a-intención firme da campa- . tras nós oferecianos 12 días 'e 
ñia de prescindir dos trabaHado- médio, estaba a "venderlle" á 
res europeús, a UGT, minoritária UGT 14 dias para que o sindica-
xa, .aceita un despido que dfra6a · to socialista, através do seu se
en 12,5 dias a remuneración q'ue cretário · en Por:itevedra, .xose 
habian de cobrar os·despedidos:. · · Maria Franco, llos- oferecera. aos 
Os traballadores dedden plantar· traballadores". Todo este proce-
b 11 b "24 d' · so, no que Acuña .·pensa que ·a · 
. ata a por co rar _: · ,ias por. .Governo español mantivo a :'in-

.XURXO PARADA 
ACTUOU NA GALlZA 
AO SERVICIO DOS 
'PATRONS DE 
HEEREMA, SEGUNDO · 
'fONTES. 
EMPRESARIAIS 

digna postura ·de no.n ter · f eito 
nada"; serviu aos traballadores· "" 

-para "demostrar . que as razóns 
dos · galegos_ ,estáó por· ribc;. .. do 
escravismo ou das acusación$ 
de , terrnrista,s"~ en· referéncia -a· 
moitos insultos que· tiveron que 
soportar~ "Agora . -remata Acu- . 

~ña~ xa rion somos a man de 
· . obra tirada da Europa". Os des

pedidos- de- Heerema .quixe_rori . 
deixalo: ben claro. -D ,• · 

M Q N TA Q A Q lE LJ Algunhas tarifas aér~s a vários pontos d9 mundo qye ~é visitar. Nort 
están todos os que son e, 'ademais, existen sempre várias posibilidades 

·Lagos ........ .... :_. ........ .-.... .. 77 .250 pts .. 
r_uanda ... : .......... ... .... .. .. . 112:050 pts. 
Marrakech ... ... ................ 39.100 pts. 

Hong.Kong "_ :: .. ,. . 135.500 pts. 
Jakarta .... ............ -...... _ .. 133.500 pts. 
Karachi ...... ....... ....... .... .. 101.000 pts. -. -=-R---_'··:_~_ de billetes' a cada ponto. Aqui vai unha cativa mostra a·xeito de orienta

ción. Todos os précios de ida e volta. 

. ~§§~=~~~· - -- EUROPA .GÚatemala* .. _ .. ,,_ .. ,· .. : .. . . 126.500 pts. 
Amsterdam* .... .. ...... .... .. 29.000 pts. · · Kingston ...... ... .... .......... 109.900 pts. 

·-- Atenas' ....... ..... .... . · .... ..... · 44.500 pts. · La Habana ... .. .. .. .. .. : ..... 102.900 pts:· 
---- Bruxelas ....................... -. . 42.850 pts~ · Managua ...................... 122.500 pts. 
·-- Copenhague ... .. ...... .. ..... 58.350 pts . . Panamá ..... ................... 121.900. P~-

Estambul ...... .... .. .. .......... 39.000 pts . San Juan/S. Domingo : ... 95.400 pts. 
Estocolmo .. ....... : ... :.: ...... 72.300 pts. Asunción/B,. Aires/Montevideo* 

· Frankfurt* ........ .... ........... 37.500. pts. .. . ., ....... ....... ... :..... ......... . 109.000 pts. 
Xenebra · · 44 200 pts Bogótá ...... ............ ...... . 125.500 pts. 
Londres .·.·. ·.·.·.·.·.:. ·. :_·_·. ·. ·. ·.·.·.·.·.·. ·. ·.·.·.". 28 .. 400 pts... e * . i· 1 000 ts · aracas .. " .. .. .. .. ,. ......... 1 _ . p . 

· Milán 52 250 pts Lima* ... ................. .... .. 124.00Ó pts. 

~ -~ .· 5~:] + : HrJi~ ¡~~~;~~~=·c~,1é:~~E 
Zurich* ..... : .... ...... , .......... 29.500 pts. ÁFRICA* 

-.- . --- -
AMÉRICA 
New York' ........ ......... ... 53.500 pts. 
Chicago ........................... . 83.500 pts. 
L. Angeles/S. Francisco . ·94_500 pts . 
Miami ....... ...................... '88.400 pts. 
Montreal ... ... , .................. 82 ._000 pts. 

· México .......... ....... ... ..... 104.900 pts. 

, Ábidjan .... .. .................... . 86.400 pts. 
Alxer ...... .. .. ....... .... ........ . 23.500 pis. 
Bamako .......... .. ............ 75.400 ptas. 

· Casablanca '. .. .. ..... .. ... .. .... '2'7.400 pts. 
Dakar .. ........ ... .. .... .. ... .... ... 69.400 pts. 
O Cairo ... ........ ...... , ........ 68.000 pts. 
Harare ... ...... .. ................ 90.000 pts. 

Consúltanos sobre ca.lquer prox,ecto de viaxe, 
pode_mos axudarte a org~nizalo. • · 

Nairobi . .. ... .. ..... .. .. .. ........ 85.000 pts. 
Tánxer ...... .. ....... : .. ... ~ .... .. 19.950 pts .. 
T.Jnez ...... ...... _. ..... .... ....... 32.900-pts . 

ORIENTE* 

KatJlmaridú ..... ~ .... ~ : .... . : 122.000 pfs. 
Manila ............. .' ..... _ ........ 152.000 pts. · 
Pekín ........... ...... ... ........ 144.000 pts. · 
Tokio ............. ':, .. .. .. .. ..... 168.000 pts. 
Si~gap_ur .... ..... .. .... : ...... 107.500 pts. 

Ammán/Damasco .. ... ...... 96.000 pts. AU~TRÁLWO.CEANIA* 
· Bangkok ..... : ..... ............ 112.000 pts. 

Colombo : ..... ............... . 100.500 pts. · Aud<land ............ ....... ... 249.000 pts. 
Bombay/Delhi ......... : ... .. .. 92 .000 pts. Melbourne/Sydney ....... 163.000 pts. · 

Nota: As tarifas con asterisco (*) son desde· Madrid, o resto con 
saídás desde ACoruña, Santiago ou Vigo 

afüsuz · 
CLUB DE VIAJEROS . . . . . . . 

Rondo de Sont Pere, 11. 6º Ja.· 08010-Barcelono · Tlf.: 302 50 8J 
Ledesma, Z 1º izqda • 48001-Bilbao · Tlfs.: .42~ 42 65 · .4~.4 'n 15 

Rodriguez San Pedro, 2.0f. 1202·2~015-Madrid·Tlfs.: 4451145 



,-Descorazónanie que-· se poda dirixir--un país 
con tantá. n:ieqiocridade, inc~ltura e corru_pci-óll' 

Xesus-Alonso · Montero 

. "SoN N u.· N HA éie Lugo nor 
--=-=---=--::--:-:-=-'"=-----~-coa bibliogn 
MEDIDA NADA indo as 1ec1 

-:-:-=-==-=--=----- ei~a man e 
DESDENABEL, FILLO s socialista 

DE RAMON PIÑEIRO" lexión que 1 
e clásicos 

garse a outros rapaces novas. · u son teór 
No ano 64 nacen a UPG e o PSG a esquerda, 

e nace de xent~ educada na famo- a tes a La1 
sa mesa camilla, non toda pero os primeiro 
case .toda. Estaba eu no Partido a no ano 
Comunista ---.-daquela era de Espa- blicarme 
ña- desde o ano 1962, como es- e os marxi~ 
taba Celso Emilio Ferreiro, Feman- o. 
do Alonso Amat, José Ruibal, Mer <S avitaban 
cedes Ruibal, Agustín Pérez Bellas aleguismo e 
Eu era unha voz galeguista dentr a esfera poli 
do Partido, non a máis important ue está cos 
pois esa é a dos poetas e aí estaba úncia, a .dL 
Celso Emilio, cunha milit~ncia pe. ovas"; corr 
quena de duración e moi ir:i-formal, Qmbativa d 
porque el era asi: in-formal, no a aspecto:: 
podia ser organizativamente orto- as de Ca~ 
doxo. Habia no PC voces galeguis- n canto 
tas e quizais a miña incidéncia era e oeiro mur 
a meirande nese sentido, por idade pilación 1 
e polo meu contacto coa mocidad r los no 
desde a cátedra. a Frantz 

Cando no 67 conecto curi grup · alicia, q 
de obreiros de carne e oso, entr PG, era 
os que está unha persoa que influí a, unha ti 
moito en min e pola que teño unh de col1 
gran admiración moral , Julio Anei 
ros, aquel grupo moi comprometi 
do de obreiros asiste a unha confe 
réncia que eu dou sobre Curros 

_ a quen ese ano se adica· o Diada 
Letras Galegas-, que era a primei ? 
ra en galega, en Ferrol, desde ed iatame 
1936. Non o digo como mérit ~ as eleicié 
meu , senón como indicativo do di de que n 
fícil que estaban as causas e becei a 
precário da conciéncia galeguist diu o meL 
Para aqueles obreiros que viñan d 
fundar CCOO, que tiEian a polici 
sempre detrás dos calcañeiros, 
que tamén estaban aprendendo izar as ra 

- .._.: · seren comunistas e sind icalistas, a que dei 
.>< galeguismo chegáballes com oitas loi· 

unha mensaxe moi conservadora . . E norm 
Para persoas como Otero ou Piñei C ainda 1 

. ro, na medida que tiñan notíci unha ve 
- desta realidade obreira, era unh un pecad1 

mensaxe polít ica coa que lles er o destino d1 
difícil conectar porque eles era irse dos 
fundamentalmente conservadores bós, esto 
Cando chego talando de Cels o. 
Emilio Ferreiro, tratando de conxu 
gar progresismo con defensa d 
determinados valores da pátri-,....i.__ __ _ 
realmente esto é novo e non se asi 
mila en dous dia·s. · ~---

Ven dé receb~r o prémiq Otero Pedrayo das deputacións 
Vostede nunca se define como....,_ __ _ 

nacionalista. . . . . s guindo e 
Nunca me consrd~.re1 nacr<?nal~st_a · facia a di 
galega, e as cuest1on~ termmolo~1 - tura que 1 

Xesus Alonso Montero ven de tes delas· tivernn relación conmigo afastar atrancos para que veña 
receber hai poucos dias 0 ·na aula. lnsísteseme moito na miña únha sociedade que non era o so-
Prémio Otero Pedrayo que condición de Profesor, e quero si- cialismo pero que estaba máis pró-

nalar un feíto: con frecuéncia en xima de_sa fermosura que desta 
conceden as Deputacións · moitas entrevistas fálas·e do Profe- mediócridade, non era difícil que 
galegas dotado con 3 riiillóns sor Alonso Montero, sinalando que· unha persona .das miñas caracte-· 
de pesetas. O esencial da sua iso son antes que erudito, escritor, rísticas conquistase o titulo de 
vida cultural está vencellada anotador de textos, ou O!Jtras acti- "Profesor Alonso. Montero". 
ao ensino e é autor- de vidades. Son·o profesor. Hoxe modificouse esa atitude-
numerosos ensaios, estudos Nos 16 anos de Lugo, que eran sua? · .-
e biografías sobre figuras da anos do tranquismo,. exercin, coas Aqueles eran tempos máis duros 
nosa literatura. No centro miñas limitacións, a miña profisión e difíceis. Esteticamente máis exci-
dunha importante polémica con -paixóri e convencido. Con.ven- -. tantes. Hoxe hai menQs dificuldade 

cido de que o que facia éra impor- pero as -posibilidades que ternos 
na década dos 70 palas tante, de que o ensino é importante de incidir nun sector da sociedade 
posición defendidas rio seu e que· as transgresións lque facia hoxe son nulas. Un ten cada vez 
"Informe Dramático ... " sobre do esquema oficial eran importari- máis anos, e ainda que estoÍJ con-
o galega, ·Alonso Montero é tes· e pagaba a pena arriscarse. Os ' vencido de que aquelas ideas e va-
persoaxe referencial dunha profesores daquela época van lores son os ú:iicos que me intere-
forma de entender ~ participar comprender SE? explico que, xentes san, apenas creo que vaian ter 
na vida cultural galega. -do ensi_no e doutras áreas, tifíamos unha ·cristalización na · sociedade 

- unhas grand~s esperanzas, esta- do futuro e iso condiciona. Hoxe 
. • XAN CARBALLA bamos no umbral das grandes ex- son. un profesor "inferior, e só de 

peetativas, supoñiamos que _ morto ' vez en.cando sorpréndome talando 
Recoñécese. en moitas reseñas Frarico, ou se se dese· algunha cir- con certo entusiasmo e convic;;ción, 

sobre vostede unha grande im- cunstáncia pol_ítica, ian acontecer e iso é cando conecto co que fun: 
portáncia no · que, podiamos cha- na sociedade feit9s moi importan- fala o outro, Cando se tala do meu 
mar o proceso de "despertar con- te's. Non digo ·que pensase na Re- - entusiasmo 8 dunha certa capaci
ciéncias", nomeadamente no pe- volución ou nun sistema democrá- dade miña de persuasión digo que 
riodo lugués. Como abordaba o tico entusiasmante. En todo c·aso, é o· Alonso Montero máis rapaz, 
en sino· naquela altura e como va-:- . ·se no ano 72', 7 4 ou 75 dinme que niáis novo . . _ 
lora o. feito da di.versidade política a sociedade espaéiola é .a que es- Nos anos 50 o galeguismo -do in- · 
que logo seg_uiron moitos dos tou · vivindo e padecen do-, que as terior defínese polo-culturalismo e 
seus discípulos. cúpulas governantes, e que confi-· un outro gramo posterior cria no 

O meu labor fundamental está na guran os tecidos social e q.1ltural, 64 a UPG e máis o PSG. Vostede 
cátedra, no ensino . . Certamente ian ser como son, morreria de de- xa era militante do .PC, cal é-a sua 
moitas persop.s -:'-todo é relativo- cepción. Cando un non é ·vello e relación con estes grupos? • 
que hoxe teñen postas ou signifi- .está convencido do que fala e de Son; nur:iha medida nada desde
cación política ou cultural, bastan- ·que o labor .. de formiga que fai vai ñábel, tillo de Ramóri Piñeiro., 

Como creo que son fillos de Piñei
ro tamén todos aqueles galegas 
que ternos algun . tipo de vincula
ción co galeguismo. No círculo de 
Piñeiro habia actitudes recelosas 
cara o que burdamente chamaba 
Franco "comunismo" : Esto obede
cia a que Piñeiro non simpatizaba 
nen simpatiza con nengunha forma 
de. comunismo. Cónstame que si 
sentía simpatía palas persoas que 
estaban próximas a diversas for
mas de comunismo. El ; desde a 
sua posición ascética. e austera, 
contíñase na manifestación da. 
sir:npatia pois entendia, e doulle en 
parte a razón, que habia qu~ pre-

- servar ese círculo xerminal da con
ciéncia galeguista de posguerra, 
de calquera embate que viñera do 
franquismo que podia tildar ao pi
ñeirismo de galeguismo, mesmo 
de separatismo, e iso poderias~ 
capear, pero tildalo ae comunismo 
seria unha proba de ·difícil supera-· 
ción. Tratábáse de consolidar .Ga .. 
laxia, Grial, a Revist·a dé Economi~, 
extender a sua influénoia e ache-

''SE NOS 70 
DESCRIBENME A 
SOCIEDADE NA QUE 
ESTOU VIVINDO . 
MORRERIA DE 
DECEPCIQN·" 

cas son fundamentars para m1n. nha boa 
Considérome un ~ocial~~ta con r outro lad 
acento galega. Esta e a mina lectu· e un coi 
ra do problemaa polític<;> da Galiza uista de 
e asi hai que admitirme. o 62 se qu, 

Convidado no seu dia por Mén· n a o franq 
dez Ferrin ao acto que deu na o a inscrebe 
constitución da UPG "teño por ai rtido Comu1 
un ha carta que ·o acredita", Alonso E definitivc 
Montero define as suas distáncias tu o que tac 
co nacionalismo e as polémicas entes non e 
que ten sostido nestes anos "entre 
o que hoxe se chama o Bloque e 
eu ten habido polémicas, insultos 
e causas -que algun dia penso 
contar- moi graves porque é non 
respetar á persoa. Alguén é Oeus 
aqui .que diga que está no certo e 
que eu estou equivocado? Non, 
ninguén." -

Vostede ·foi un divulgador de 
Paulo Freire, tivo unha preocupa· 
ción polos problemas do T erceiro 
mundo, etc ... Que liñas de pensa· 
mento influen con máis forza na 
sua formación? 

Sobre /min gravitan, con desigual 
incidéncia, as ideas marxistas que 
nun princípio foron moi de segu~· 
da man. A P.rimeira revelación ma· 
rxista foron dous textos do ano 37 
de Antonió Maohado: . o discurso ás 
Juventudes Socialistas Unificadas 
e a semblanza que fai ·nese mesrn~ 
ano d.Ei Pablo lglésias. lso, que fOI 
licio antes db meu ingreso no pC, 
fíxé>me ver o marxismo case corno 
unha organización política da_ re· 
xisténda. besde aí, e coas dif1cul· 
dades próprias do caso, pois des· 

vicepre~ 
sello da e 
orque no1 
aba unh< 
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talado e 
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o, discrep 
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que podé 
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nesa · ma 
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..._ Lugo non era fácil o contacto 
~a bibliografía da. es~uerda, va.n 

----- ~indo as lecturas marxistas de r:>.n-
- ei a man e as ~e~turas de Lenin, 
.O 5 socialis~as ~top1?os e u~tia ~e
~ le~ión que. teno. fe1to con 1nte!es, 
- e clásicos da literatura .esp~nola 
is. · u son teóricos do compromiso e 
o PSG a squerda, e que van desde Cer-

1 famo- tes a Larra, desde Jovellanos 
a per os primeiros gr~nd~s textos do 
Partido a no ano 66 rnngu~n se atreveu 
i Espa- blicarme un meu libro sob~e os 
mo es-e os marxistas do prirr:i<?iro Una-
:ernan- o. 
11, Mer 6 avitaban tamén os clásicos do 
Bellas altlguismo do XIX .e o XX, pero ~a 
dentr a esfera política estou coa Resalla 
ortant ue está cos emigrantes, a que de
estab úncia, a dunha parte d~ "Follas 
cía pe. ovas"; como estou coa ·' espada 
formal Q bativa de Curros Ennquez e 
al, no 'e aspectos radicalmente progre
e orto. as de Castelao. 
ileguis- n canto ao meu interés polo 
icia era eiro mundo, téño un libro de 
ir idad pilación de textos, "Galiza vis-
)Cidad or los no gallegos", que llo de-

a Frantz Fanon. A miña lectura 
alicia, que non coincidia coa 
PG, era a dunha terra marxi
, unha terra cun determinado 
de colonización interior, e 

e o que queira ser esquerdista 
nxugar pátria con clase terá 
poñer o acento máis na clase 

mos na pátria. 
Dia da ndo deixa o PC e por qué ra

? 
ediatamente despois das pri-
as eleicións do 1977. Perb o 
de que non saise deputado -
becei a lista de Lugo- non 

diu o meu xesto. Non creo qu·e 
sexa a ocasión. -pois penso 

1 polici a non tardar escreberei unha 
añeiros, p' cie de Memórias- para por-
jendo izar as razóns. Por outro lado 
listas, a que deixei o PC teño estado 

oitas loitas e actividades do 
. . E normalmente son votante 

1u Piñei C ainda que, non quero ocul-
notíci o unha vez votei ao PSOE. E 

ra unh n un pecador, que lle vou facer!!, 
!les er destino dos pecadores é arre

irse dos pecados e tratar de 
bós, esto dito con tono humo
o. 

UNCA ME 
NSIDEREI 

3 comoi-i--C_IO_N_A_L_l_S_T_A_" __ _ 
. S guindo co anterior. Non me 

<?nali.st.a facia a dimensión galega nen 
11nolox1· lé tura que como comunistas fa
ra min. nha boa parte da dirección. 
ta

1 
cto~ r outro lado, era eu decididaª ec. u nte un comunista ou un anti

:i Galiza uista de esquerdas que no 
o 62 se quer loitar con efícácia 

a o franqu1smo está condena
deu na o inscreber a sua militáncia no 
> por ai artido Comunista? ~ 
Alonso En definitiva no 77 a lectura do 

;táncias tu o que facia o PC e os seus di
lémicas e tes non coincidía coa miña. 
s "entre 
!oque e onsello 
insultos Cultura Galega 

espírito ·crítico debe -funcionar e 
neses temas que poñia como 
exemplo o Consello da Cultura ten 
moito que dicer e isó conleva de-
núncia. · · 

· lovestigación na Universi
dade 

Ocórreseme que na investiga
ción hai duas liñas: un ha · máis 
erudita e outra máis interpretativa, 
e que mesmo se podian adscribir 
a posicións . ideolóxicas.· Cal é a 
sua opinión sobre esta bivaléncia, 
nomeadamente no campo da Uni
versidade e tamén cal· é a sua opi
_nión sobre a atención qué esta 
·presta á realidade do país? 

"NoN SE PODE IR DE -
MONOLINGÜE AS 24 
HORAS DO DIA" 

En todo investigador, universitá-· 
rio ou non, ten-que haber unha di
mensión estrictamente erudita: os 
datos son os datos, a cronoloxiai
xa, os documentos ... Podemos fa
cer interpretacións de Rosalia, Cel
so, Castelao, Leiras ou Curros, por 
citar autores aos que dediquei tra
ballos, pero ternos que partir dos 
dados sobre eles. Non é que eu 
leve un ha visión poi ítica senón que 
vexo e analiso desde a miña óptica .· 
cultural, desde a miña filosofía da 
vida. Se teño unha conceición pro
gresista das cousas non podo de
sentenderme dela á hora de falar 
de calquer cousa, e ise progresis
mo lévame a atender determina
daas voces e autores, como os 
que acabo de sinalar, porque paré
cenme autores literária e política
mente importan.tes, pois c9a sua 
vida ou a sua obra interviron positi
vamente na concienciación progre
sista deste país. 

A Universidade hoxe non está 
. desvencellada ·da vida, e penso 
agora nas disciplinas · humanísti
cas. Pero si debería haber moita 
máis vinculación, e debían estar 
máis estudados temas como a 
emigración, a diglósia,. certos pro- , 
blemas socia is, ... 

Nas suas relacións con outros in
telectuais xérase, moitas veces, 
unha dialéctica que vostede defi
ne de amor-ódio. Por qué esta 
polarización? 

1 penso 
e é non 

Unha persoa que fai cousas nun 
país nun país ondé non se fan moi
tas, unha persoa que levanta a ca
beza por riba do nível -meio na sua 
comparecéncia, é unha perosa pú
blica. E non coñezo a nengun sábio 
nen a nengun santo --e non son 
nengunha das duas cousas- que 
non teña suscitado polémica, en 
vida e post-mortem. Polo tanto, 
mutatis mutandis, quero dicer: sen 
ser sábio nen santo, un publica li
bros, dá conferéncia, emite opi
nións cando pode e non todo o 
mundo está de acordo. Eu poderia 
ter máis acordos, porque coñezo 
os resortes da persuasión, pero 
son pouco demagogo. Eu estou 

vicepresidente segundo do aqui a talar cun nacionalista, estpu 
sello da Cultura Galega e dimi- onde se imprime; redacta e .pro

P.orque non admitia ,o que con- xecta , o periódico do Bloque, e'en · 
aba unha "xogada'' de Váz- nengun momento fixen o m_en0r 

z Portomeñ~, cando viu Jordi esforzo de mahz para que a i11fro-

é Deus 
certo e 

>? Non, 

1dor de 
~ocupa· 

rerceiro 
pensa· 

orza na 

jesigual 
;tas que 

segun· 
ión má· 
, ano 37 
::urso ás 
JÍfícadaS 
mesrno 
que foi 
no pC, 

;e corno 
1 da re· 
; dificul· 
ois des· 

I a Lugo. Antes e despois, e té- dución desta entrevista sexa máis 
talado con Ramón Piñeiro favorábel. E hai moito tempo que 

a da~ persoas a_ quen_ máis ad- deixei toda forma de demagóxia 
· discrepo, en que funcións consciente, e fun algo demagogo 
e cu~pli~. E un organismo que na·época de Franco, en certa me-
~sta no Estatuto· basca nen dida porque daquela estaba todo 

lan,. e é independente mesmo pérmitido con tal de lle criar pro
~~ f1 nanciaci.óh, e debera ser a blemas a aquel réxime. . . 

ciencia vixilante da problemáti- Non é fácil admitir a ünha figura 
cultural. Está aí para emitir infor~ que, ~n todo caso, coi9a moi moito 

que poda so'iicifarlle o Gover- o non ser demagogo, non.ser com
ou que cokie preciso elaborar placente. Probabelmente son neste 
·e esa conciéncia vixiante: so- mornento o tipo máis ·solitário des-
P Problema da; língua, sobre as te país e para a d.ireitél. 1$empre se
iot~cas, sobre como promocio-: rei · un comunista, e equivócase: 
0 libro. _galeg'o, ... e se se chega oxalá. tivese eu as· cuali.dad.es dun 
n~lus1o_ns éríticas co govérno comunista, carezo desa grandeza, 

de1xar as suas responsabilida.:. , qu.e o saiba a direité;l. E para o ·que,-
nesa matéria pois dío. Non un pouco trivialmente, chamamos 

0 ten que ser denuncia pero o - os do Bloque, eu non acaQ.o de ser 
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un nacionalista, e ainda que hoxe 
·as do Bloque teñen,· cando menos; 
. atitudes persoais máis ··educadas, . 
eu neste periódico teño sido moi 
insultado ou moi silenciado .. 

· .Logo o PSOE, ao que votei no 
82, é para min como unha enfermi
dade. Descorazóname que se 
poda dirixir e organizar un país con 
tanta mediocridade, con tanta in
cultura e con tanta corrupción. · 

E . agora danlle o Prémio Otero . 
Pedrayo? · 

É. un prémió qae ainda non foi 
contestado, pois é prémio "ao la
bor de toda unha vida". Pero eu 
concursei a ese prémio -ao que· 
se podía concursar ou que te apre
sentase un ha institución ou o mes.:. . 

Coido que todos 
.·os que estamos 
corhprometido.s 
coa 
normalización .-
deberiamos · -
xuntarnos xá 

Vostede ten defendido posi
cións gradualistas a -resp~ito da 
introdución da líbgua no en~ino, 
e mesmo nesta entrevista dt 
que non é partidário dun mono
lingüismo das ·24 horas do dia ... · 
No ámbito individual, e polo de 
agora... J 

... segue · defende~do esa posi
ción mininialista despois de dez 
anos de poder autonómico? · 
Unha língua non se pode impo
ñer da noite para-a mañán. Se se 
admite isa e ·que hai sectores re
ticentes e mesmo hostís ao gale
go, hai que entrar nese mundo 
do ensino sen imposición e sen . 
decretos. Haberia que definir 
unha pedagoxia da persuasión, · 
que non precisa claudicacións 
prévias. Hai unha configuración 
histórica que xerou reticéncias -
no mellar dos casos- en millei
ros de persoas, algunl:tas decisi
vas na configuración da socieda-

. de galega. 
Hoxe o problema está nas ins

titucións. · Estou farto de dicer 
que sen instituciónalizaciórr non 
hai salvación. Un idio.ma como o 
naso, nas coordenadas da socie
dade contemporánea, ten unha 
vída pero non ten garantida a 
eternidade. 

Non se .diga que se utiliza no 
Parlamento ou na televisión e 
que iso ternos andado. Nón. lso 

mo xurado-. . O meu ·labor a prol 
da cultura, a identidade e a língua 
de Galicia están · fóra - de - dúbida, 
pero pode dicer alguén da UPG 
que non é o correcto, diría eu. que 
non é correcto o conceito dese sé
ñor, e direi do seu conceito que 
non coincide c'o· meu. Nen o meu 
labor é estrictamente mónolíngüe, 
nen a miña pr-áctica· lingüística é 
estrictaente monolíngüe, en parte 
porque teño razóns para creer que 
na sociedade galega non se pode 
ir de monolíngue as 24 horas do 
día. Na miña pedagoxia da persua-. 
sión penso que non sempre é bon 
p~ra a causa d_a língua . gale~a ter 
unha praxe sistematioamente en 
língua galega. Pero esto levarianos 
a o_utras discusións. · 

ternos retrocedido. Os locutores dades que están por · riba desta, 
todos -un 98%- da Televisión porque isto inscrébse na iñexis-

: teñen ise idioma como idioma de téncia dunha programación lin
plató e ademais é .un idioma fosi~ güísitca, de planificación. 
!izado, litúrxico. ·sabemos que Nen na Xuntaqe AP, nen a que 
ágás alguns deputados n.aciona- agora dirixe o PSOE co bei1eplá
listas -non todos!!- e a imensa cito de duas siglas nacionalistas, , 
maibria son do PSOE e PP non ha,i unha planificación Hngüística. 
teñen como língu.a de _famíli~ o ·. E gañe ·PSOE ou PP,'hai' algunha 
galego. Por que a'TV é a pior TV razón para o. optimismo de que 
do mur:ido no aspecto lingüísti- . mude esta~ situacón? . ' 
co? Porque non teñen concién- Coido qu~ todos aqueles que 
cia profisinal os que a dirixen e a estamos comprometidos .. e non 
protagonizan. E un profisional da só é a Mesa· pola Normalización 
paabra ten que sabér ben un Lingüísti9a, creo que deberíamos 
·idior:na e iso é ter correción gra- xuntármonos xa . . Hoxe debemos 
mati.cal e r.iqueza léxica pero, conseguir. un grupo de xentes 
fundamentalmente, estar ¡·nstala- seriamente vencelladas ªº feito 
do nese idioma. Non se instala lingüístico e literário, aceitando a 
nese idioma quen o emprega só normativa -ou en todo caso dis
no plató. lsto resólvese non con cútase aí, ainda que se agora 
despidos, porque· a responsabili- irnos cuh cámbio de normativa 
dade .é da dirección e das autori- eu retírome- e non vai ser bon 
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Pero hai Únha cuestión: "é bas
tardo recibir galardóns ou cartós 
das institucións?". Creo que non . 
Nunha sociedade democrática que 
se prémié o labor du intelectual, 
dun investigador ou. un artista é 
bon con tal de que non o condicio
ne. Déoese. premiar atendendo a 
critérios culturais e nor:i políticos. 
Outra cousa seria que ese prémio 
fixese de min un apoloxista das 
Deputacións galegas: seria grave 
para min e para ~ cultu~a galega. 

Non vou. rexeitar. os cartos ppr
_que eu solicitei o .prémio. Seria ridí- 
culo que o Sr. Méndez Ferrin ; que 
·solicitou 750.000 ptas. de a;xuda _ 
para unha novela ao :Qoverno do 
PSOE en Madrid, as rexeitase can.: 
do llas concederon. · O 

·que a Galicia expectante vexa 
que son os do Bloque están co 
galego, · non seria bon para o 
idioma esa identificación. Grá
cias aos do Bloque lioxe fálase, 
mal, pero fálase galego no Parla
mento, pero non todo o que fai o 
Bloque é favorábel ao galega: si 

, subxectivamente pero non ob
. xectivamente. 

E o ·Bloque debera sentarse 
con esta xente e nós estamos 
cun programa que debe ser mí
nimo. E agora ven Fraga e estou 
disposto a diri~irlle unha carta 
pública ·nesta matéria. 
Pero en cuestión lingüística, e 
tamén na política, cal é a fron
teira éntre PSOE e PP? 
Entre o que sospeito que ·vai fa
cer Fraga e o que sei que fixo o 
PSOE no poder non · sei o que 
pior._ O 
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'NEGOCIAR CO DEPORTE 

líl!pulsado' pala "xente g~apa" 

Por qué querén re·lanzar 
o ·bo·xeo? · 
Morrazo no queixo, _ 
cachete no fígado.c labazada 
na orella, cabezazo na cella, 
vista reloxeira con 1 ívfda 
néboa de ódio, · pés que· se 
arrastan nun baile c;Je ·animal 
ferido .mentres o público 
aplausa, berra, brama como 
cachorros de manada 

. esperando a sua comida: . 
boxeo. 

Nos .últimos anos este "depór
te" andaba en franca decadén- · 
cia, pasada a época na que foi 
utilizado para "maior ·glória da 
pátria española", co cubano 
Xosé Legr$, o euskaldun Urtain, 
Pedro Carrasco, Velázquez, Peri
co Fernández, Folledo ... , .consi
derando ao boxeo prqfisional 
como algo non só. anti-democrá-

,,. tico senón tamén antisociaL Os 
xinnásios comenzaron a pechar 
ªº encontrar os xóvenes _O:utras 
saídas,· algunhas vecés nori me
llore~1 ·como a drqga,' par!i esca
par da situación de .m.iséria; aJ
guns concellos decidiron proibir · 
a cetebración de veladas nos 
seus pazos de deportes, . os . 

_ meios de comunicación pubiicos 
· .'foron dismiouindo as novas so..: 

bre combates e puxilistas:.. é a 
TVE decidía non r~trasmitir máis 
combates. . _ . . . . 

Oeste xeito pechábase o cerco 
a unha actividade, considerada 
deportiva, que sempre foi denun
. ciada, até nos momentos de 
maior aceitación popular, como 
raiana coa extra-legalidade, cos 

. baixos fondos; unida á trampa, 
ás ameazas, ao amaf)o,. todo a · 
pral da consecución dun maior 
benefício económico por .parte 
dos "padriños" que controlan 
aos puxilistas. Foron dúcias de· 
películas ás que retrataron fiel- · 
mente este_ mundo "garisteiril", 
mais .nengunha, :que eu recorde, 
aoalisou ainda o papel substitu-

. tório -das apostas pqla lV. · 
Agora tentan que ese ehfrentq

merito humno entre as doce cor~ . 
das se poña de moda, outravol
ta, no estado español. Defénde-

• r 

1 r:io usando ·argumentes como ó 
1 

da sua beleza: un home . contra 
outro home só cos seus cac~e
tes, o baile de pernas, a 1orza, 
primitiva e, primária ·que o levou 
a ser t..in dos wimeiros deportes 
praticádos. 

Esquécense que todo o entor
no do boxeo profisional, a bruta
lidade que entrañan os 1 O ou 15 
asaltos dos combates, as secue~ 

Frank ~runo '. 

las inevitábeis que lle quedan 
aos boxeadores; en sur:na, ·da ·_ 
sua brutalidade; de que ·non ten 

· nada de deporte e todo dun ne
gócio montado a carón do sofri
mento humano. Seria ó mesmo · 
que reivindicar a loita· do home 

. contra a$ feras, . deporte ,ainda 
máis antíguo. Existe pfástica, · 

.. emqción, destreza, forza .... e esa 
san.gL.ie. que · parecen reclarnar-· 
moitos dos afeii:oados ao boxeo. 
Pero, de -momento, a nenguén se . 
~le· acorre resucitar o circo ·roma
no, nen os .desafio~ da ldade . 
Méia. 

De seguir por este camiño as 
ánsias . de novas sensacións por 
.parte da "xente guapa" non seria 
causa do outro· mundo que ten- . 
tasen impor a moda romana ou. -
medieval, pois son estas per
soas, ·Sarasola (chamada. o ban
queiro do PSOE) e demais "bea
tiflos" ,. os que están detrás deste 
"reviva!". 
-Ao combate de Poli Díaz, apa-· 

driñado· de Sarasola, ·acudiron 
cátro Ministros . e outros moitos 
asíduos .das revistas -españolas 
(case todqs cada vez máis ro
sas). Moitos deste meios de co-

. municación arremeteron 1 contra . 
Solanfl, o novo xefe da TVE, por 
non retransmitir tanto ese duelo· 

· como o de Tyson e Sru.no polo 
· campionato do mundo dos pe-. 

sos pesados. Pero non se 
tratan só de que busquen diverti
riento; d~trás tamén hai o negó
cio, o que se move detrás de cal
quer espectáculo deportivo e o 
que xera o boxeo profisional eo 
si mesmo. D 
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T R l BU NA 

M-EIO SECUL!O DE MOVIMENTO SQUA TER 

NON VAN. DAR-NOS A CHAVE 
XAIME C-ASAS 

º ' fenómeoo da ocupac1on de casas baleiras, ocupador en Madridt_ está consolidado, chegan- · 
contra_ do que ·pode parecer, non é un fenómeno " do incluso a criarse unha activa e estábel Asam
moderno. X.a nos anos 20-30 víña.se desenvol- blea de okupas, e polo tanto nun curto prazo ha
vendo en Amsterdam unha febril actividade ocu- berá de novo squat en Madrid. A nota déronna 
padora, sobretodo de vivendas. _ os do xornal ASC, ao declarar nun dos seus edi-

Coa. revolta hippie (anos 60) os "squatters" vol- toriais que as kasas okupadas eran unha tapa
ven ocupar, .ainda que só se instalabfirYpor perío- deira para agachar e entrenar terroristas interna
dos breves. Na 'última década, · Alemaña, Halan- • cionais (???!!!). 
da, Inglaterra, Dinamarca, ltália e tamén o Estado No Sul só Málaga canta cunha casa ocupada. 
español foron o cenário do retorn9 sq1:.1atter e do E en Barcelona esta funcionando CROSS 1 O no 
alumeamento dunha nova ideoloxia, a 'autono~ bairro de Sants, que acaba de receber a primeira 
mía. C~so aparte foi Portugal, onde os ocupado- senténcia favorábel a unha casa ocupada frente 
res de _casas nunca tiveron consciéncia de tal, dos seus proprietários que a tiñan abandonada 
como movi.r:nento, ainda que co derrubo do siste- desde hai 21 anos. Tamén existen squats en Cor-

. m9 colonial moitos foron os retornados que fexe- nellá e . outro moi particular tamén en Sants: o 
· ron da propriec;:iade .altea a sua. Hoxe erí dia as Ateneu EncícJopédico, formado por vellos e xu

ocupacións de vivendas parecen desligadas do bilados ocuparon unha casa para poder desenro
movimento squatter, máis orientado á criación de lar actividades culturais e tal, xa que o Concello 
espazos iivres de todo o control e autoxestiona- anda moi apurado co rollo olímpico. 
.dos, onde sexa posíbel desenrolar formas d~ tra- En Euskadi a c9usa cámbia, mogollón de oci.J
ballo, esparcimento e cultura alternativas á xa pacións, miles de xóvenees implicados e tamén 
existentes (ou máis ben inexistentes)~ A carón un feixe de problemas. 
deste movimento squatter, e dada a riqueza de Os partidos políticos adoptan curiosas atitu
xente& que estaban implicadas nel (ecoloxistas, des, desde o PNV e EA que tanto reprimen dura
asociacións de viciños; comunistas, homose- mente (Ordizia) ou actuan con toleráncia (Silbo), 
xuais,· anarquistas,- feministas ... ) surde un movi- até HS que cede locais e subvenciónaos, sen 
mento político: a autonomia, que toma como ba- contrapartidas polo momento (Laudio, Lekeitio), 
ses · a toleráncia e convivéncia ·de todos estes pasando polo caso de represión extrema e dura 
indivíduos xuntos nun squat ou casa ocupada. A .dos concellos do PSOE (Ermua, Renteria). 

. estrela· negra será o seu símbolo e a divisa de Tamén haí casos de histérico pataleo coma o 
"tomar e facer en vez de pedir e esperar", con- de Euskadiko Ezkerra no Concello de Silbo: estes 
verterase no seu xeito. de viver. "progres" de E.E.' realizaron durante todo o ano 

O exxemplo máis avanzado de squat na Euro- pasado unha intensa campaña contra o Gaztetxe 
pa é a rua Hafenstrassen de Hamburgo. Desde o de Silbo,. un dos principais de Euskadi, conver
ano 83, gando o Concéllo de Hamburgo queria teuse no centro cultural xuvenil da cidade por ex
demoler este bairro para facer unha auto-estrada celéncia, canta con salas de todo tipo (teatro, 

. até hoxe, a Hafenstrasse resistiu as "razzias" da concertos, ... ) biblioteca- fanzinoteca, talleres de 
policía e máis as dos skins ,..n~o-nazis, conseguin- traballo para parados, escalas de euskera, etc ... 
do no , 87 que o Corwello. lles colocase a luz e a Cando o ano pasado se viu ameazado, incluso 
água grátis . houbo manis de país de xóvenes bilbaínos 

A Hafenstrassen é hoxé unha fortaleza no cen- apoiando o Gaztetxe (casa okupadas de xóve
tro de Hamburgo', tres liñas de barricadas impe- nes). 
den ás cargas policías achegarse máis ·de 200 Como vemos non son unicamente os estados, 
metros á rua: Rua onde hoxe están montadas sa! os inimigos das casas ocupadas, sen6n tamén 
J,as de cine, teatros, concertos, exposicións, talle- os que se eren coa exclusiva de cultura cultural e 
res de traballo e até bancos alternativ0s para o cultudzada, neste caso os señor.es de E.E. 
uso·dos 1.500 habitantes fixos desta rua. No pe- Ben, falta a Galiza, onde até o momento unica
ríodo 86-87 cando. a situación da rua era máis mente s~ consolida.ron duas ocupacións, as de 
crítica, .e até o governo alemán tomara xa o con- Arteixo e Vigo, ainda que nestes momentos hai 
trol da situación, faise por todos os ocupadores noticias dunha recente ocupación na Coruña. 
un manifesto de catre páxinas, qnde se proclama 
o direito dos individuos a auto-defensa contra o 
Estado cando este actua contra os seus direitoS. 
Os ataques policiais se suceden, e unha vez e· 
outra tamén son wxejtados polos perta de 
10.000 squatters que sé xuntaran na rua: vindos 
desde todas partes da Europa (maiormente Ale
maña. e Holanda). O sétimo dia 90 cerco policial 
a Hafenstrassen, o Alcalde anúncia publicamente 
a concesión do contrato de ág~a e. luz grátis para 
os squatters. Mentres, _pota rádió livre da rua errii
tíase o seguinte comunicado: "Nen somos van
garda •. nen encontramos solucións para todo, 
mais, isa si;· a.loita. continua en Hafenstrasse". 
·. Sen chegar ao ponto de autq,-organi~aci6n oa 
Hafenstrassen, no Estado españÓI tamén se de
ron e dan movidas squatters principalmente en 
zonas urbanas. 

En Madrid, comeza a movida no 78, a asocia
ción de viciños de Tetúan ocupa un coléxio aban
donado para criar un centro cultural e alternativo. 
Os anti-distúrbios, chegan, ven e arrasan; de~
pois desta. as ocupqcións e posteriores desalo
xos sucédense: amparo 83, Leganés, Ronda de 
Atocha, Móstoles, Argumosa. 4 7, e a última en 
Val/ekas, demolida . por supresa para evitar a 

• reacción dos okupantes... En xerq.I o movimento 

-"0 MOVIMENTO SQUATER 
SEGUE VIVO E ATACA OS 

CIMENTOS DO SISTEMA: A 
.PROPRIEDADE PRIVADA E OS 

MEIOS DE DIVERSION 
ESTABELECIDOS" 

. Mentre~ os Concellos. serv_en para repartir os 
seus panfletos (a mili págache Ufl bonito enterro, 
etc ... ) ou ·promoveren as famosas movidas de X 
que non ·son outra causa que unha ~érie de focais 
con decoración estraña dedicados a venda-es
peculación de bebidas -alcólicas e drogas. Este é 
o ócio que eles nos propoñen, os squatters son 
a alternativa que nós propomos, quen gañará? 
Só unha causa está clara: o movimento squatter 
segue vivo, e -atacando os cimentos do ~istema: 
A propriedade prjyada e- os· meios de diversión 
estabelecidos (discotecas;· . TV, _ alcol-drogas, 
etc ... ),,_ · 

E vós, pasivos. e des-ocupados !eitore·s, ~a que 
agardades,~-
Non ván· datvos a Ghave!!! o 
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A CRISE DO GAÉLICO 
'. 

Irlanda: um estado independiente, Úmha língua en crise (1) 

Oish1inue alarrnantémente a populac;om 
e a presenc;a do irlandes nas eScO'las · 

( . 

• Desde as 00.00 , horas 
do dia , 1 de Marzo quedou. 
prohibida a. extración de 
area no no Miño.As forzas da 
Guardia Civil e a Axudantia de 
Marina de .Tui recibiu órdenes 
para evitar que se produzcan ex
tracións por calquer que sexa o 
médio. 

A disminu9óm alarmante da 
populac9óm da Gaeltacht 
-conjunto de áreas de fala 
irlandesa- e o retroceso da 
língua nacional no sistema 
educativo formam parte da 
dolorosa realidade que v[ve 
hoje o idioma irlandés. 
Falado até princípios do 
século pasado, segundo 
algunhas fontes, pala maior 
parte dos habitantes da ilha 
da Irlanda; o ingles 
continuou a lhe conquistar 
terreno, limitando o uso do 
gaélico, como língua 
quotidiana, a áreas 
reduzidas que se conhecem 
soba denomina9om comum 
de Gaeltacht. Segundo o 
artigq oitavo da Bunreacht 
na hEiream (Constitui9óm 
da Irlanda), "a língua 
irlandesa como língua 
nacional é a primeira língua 
oficial", mentres o inglés é 
reconhecido, no mesmo 
texto, como "segunda 
língua oficial". A realidade 
presente contradi 
amplamente, contudo, o 
referido préceito da lei 
fundamental da República. 
A coloniza9óm inglesa, a Gram 
Fame de 1846 a 1848 e, na ac
tualidade, a· insuficiente política 
governamental no tocante ao 
amparo e impulso da língua ir- -
landesa, som elementos a ter em 
canta á hora de entender o seu 
constante retrocesso em todas 
as frentes. Se bem no combate 
pola independencia nacional de
sempenhou um papel importante 
o movimento em defesa do idio
ma e, p9r isso mesmo, a política 
proclamada oficialmente polo 
Estado é de protec9om e exten
som deste, obtivo-se mui pouco 
éxito na prática. Segundo o lin
guista Mícheál O Siadhail, "ol
hando para a Gaetalcht, vemos 
que em 1925 a sua popula9om 
se cifrava (sem dúvida de manei
ra optimista) em . 257 .000 per
soas, das que 12.000 erarrí mo
~olíngues; hoje a sua popula9om. 
e provavelmente inferior a 
30.000, das quais mui poucas 
son monolíngues(1l. Como refe
rencia acrescentaremos que na 
actualidade a República da Irlan
da supera amplamente os tres 
m1lhons de t:iabitantes. "Olhando 
para o resto do país (Galltacht), 
-continua o mesmo erudito-, 
vemos que o irlandés é talado 
pouco e, além disso, está agora 
retrocedendo fatalmente nas es
calas (ás que se lhes atribuira, 
erroneamente, quase toda a res
ponsabilidade na sua recupera-
90_~)"(2l. Em 1941 as escolas pri
marias que utilizavam o idioma 
nacional como veículo de ensino 
supunham um 12% do total 
ment.res que .esta · propor90~ 
d.esc1a ao 6º/o á altura de 1970, 
s1tua9om ·comparativamente 
~elhor á que se. observou no en
s1no secundário. Em 1937 -8, á 
volta do 28% dos estudantes de 
secundária assitiam a escalas 
nas que ·o irlandés era utilizado 
.como veículo 'de ensino, entanto 
em 1972 somente um 2,8%. de 
alunas ,e alunas se encontravam . 
nessa mesma situac;om. 

língua e . Estado 

Desde l973, coa entrada do Éire 

na Comunidade Económica Eu
ropeia, o irlandés tornou-se lín
gua oficial das institucións co
munitárias, a despeito da dramá
tica situa9om em que se encon
tra no seu próprio país. O Esta
do, co expresso propósito de im
pulsar o desenvolvimento das 
áreas onde o idioma ainda se 
conserva vivo, criou .em 1956- a 
Roínn na Gaeltachta (Ministerio 
da Gaeltcht), cujas cometidos re
sumen-se na promoc;ot:n do 
bem-estar económico, social e 
cult.ural dos habitantes dessas 
zonas e na prot~c9om e exten
som do uso do irlandés como 
língua de rela9om a todos os ní- . 
veis. Este ministério_ oferece ·a 
realiza9om de projectos para o 
desenvolvimento infraestrutural 
da Gaeltacht, entanto no aspecto 
sócio-cultural concede subsídios 
para alunas e alunas provenien
tes de famílias de fala irlandesa, 
bem como outras ajudas para a 
publícac;om de jornais, revistas e 
livros, promo9om do teatro, mú
sica e demais actividades cultu
rais em irlandas. 

Ao mesmo tempo e ao amparo 
da Roínn na Gaeltachta, actuam 
o Bord na Gaeílge (Col')selho da 
Língua Irlandesa) e o Udarás na 
Gaeltachta (Autoridade da Gael
tacht), o primeiro estabelecido 
em 1978 e o segundo um ano· 
despois .. O Bord, financiaé:Jo atra
vés de um subsidio anual que 

A Gaeltacht (en preto no mapa) constituí o 
conjunto de áreas discontinuas onde o ir
landés sobrevive como lingua de uso quo-
tidiano · 

em 1988 ascendeu a 1.125.000 
libras, tenta ·a promogom do ir
landés como língua de uso quo
tidiano, marcando-se como ob
jectivo imediato a cria9om de · 
umha situa9om na que esta seja 
utilizada como um meio normal 
de comunica9om por Lin número 
de . persoas suficientes cómo 
para garantir , o seu ·futu"ro. Pola 
·sua parte, o Udarás na Gaeltach
ta tem como fun9om o impulso 
do desenvolvimento nom só lin
guístico mas também sócio-cul
tural e económico das áreas de 
fala irlandesa. Dos seus treze 
membros --e esta é unha carac
terística única- sete som eleitos 

Gaélico-falantes e nom-gaélico-falantes segundo os censos · desde 
1926 até 1981 · 

ano 
1926 
1936 
1946 
1961 
1971 
1981 

Popula<;:om de 3 anos e mais 

gaélico falantes 
540.802 
666.601 
588.725 
716.420 
789.429 

1.018.413 

Norñ gaélico falantes 
2.261 .650 
2.í40.324 
2.182.932 
1.919.398 
1.998.019 
2.208.054 

democraticamente ·pola popula-

Estas medidas tomáronse de 
acordp éoas a,utoridades portu
guesas e, neste senso, o Gover
nador Civil de Viana do Castelo 
enviou unha carta o 28. de Fe
breiro ao seu homólogo ponteve-

. drés confirmándolle que o seu 
país actuará contra as empresas 
ou persoas que realicen a extra-
ción. -

, 9om da Gae.ltacht e os seis res
tantes nomeados polo' ministro. 
Principalmente, esta institui9om 
conságras-se á concessom de 
ajudas para indústrías a fim de 
dotar de emprego aos habitantes 
da Gaeltacht de de fala irlandes. 
De ·maneira indirecta, o Údarás 
acha-se comprómetido em acti
vidades comerciais através de 
·companhias - subsidiárias dos ·· 
sectores electrónicó, textil, plás
tico, hoteleiro, hortícola .e piscí-
cola, na procura do desenvolví- • A Deputación Provincial 
mento dos -recursos naturais. de· Lugo,en pleno ordinário, 

O Estado confa igualmente acordou solicitar da Comisión · 
com outros servizos dedicados á provincial do Meio .A.mbiente un 
promo9om do idioma, tal como aplazamento da decisión dun in-
Rádío na Gaeltachta, que pode forme sobre o impácto ambiental 
ser recebido em todo o país, e da construción de dous grandes 
Gaelagras na Seirbhíse Poibli, encaros en Navia de Suarna. 
cuja· objectivo é a promoc;om da O próprio alcalde naviego, Án-
línguá na fun9om pública. Se- .xel López, deu a voz de alarma 
gundo o censo de 1981, o núme.: no pleno, sobre o intento, resca-
ro de talantes c9m que conta o tado cada pouco tempo, de 
irlandés e de 1.018.413 (popula- . c·onstruir dunha vez as presas, 

· 9om de tres anos e mais), frente · Únha augas arriba da . capital do 
a 2.208.054 persoas que nom o concello e, outra, algúns kilóme-
falam. De todas as maneiras, as tros máis abaixo. 

· cifras _refere·ntes á língua-irlande- Por oulra parte a Comisión de 
sa nom especificam graus de V.Bciños, que nos últimos anos 
conhe9imento e utiliza9om da estaba adormecida, comezou xa 
mesma, polo que devem ser re- hai algunhas seman·as a realizar 
lativizadas. Un número tam alto .de novo cootactos para voltar a 
de talantes nom se registou des- artellar a oposición a este pro-
de o censo de :1861. A porcenta..: xecto que ten as suas vidas en 
gem mais al.ta destes, conforme vilo desde hai máis de 50 anos. 
ás cifras de 1981, centava na- Os contáctos realizánse tamén 
q~ela altura .com idades com- cos viciños dos concellos do 
prendidas entre os 15 e os 19 oeste astur. 
anos. Mas -sobre os resultado da 
política linguística governamen
tal, sobre as suas ·insuficiencias 
e as críticas, amiúde duras, de 
que é objecto, haveremos de ta
lar na segunda parte deste infor
me. O 

J.A.P. 

(1) Mícheál ó Siadhail. Learning /rish. 
Dublin lnstitute for Advances Studies. Baile 
da Cliath, 1983. pág. ·2. 

(2) ldem. 

• Unha olimpiada cultural 
prómovida po1a polo Clube 
Xuvenil Senra ,de Compos
tela que terá carácter interesco
lar e patrocinada pola Xunta des
crimina as rapazas ao poder par
ticipar nela solamenté os rapa- · 
ces. 

Xosé manuel Beiras, deputado 

Porcentagem de gaélico-talantes por idades (segundo censo oficial) 

· do BNG, presentou unha propo
sición no Parlamento para. que a 
Xunta explique os motivos. polos 
que patroGina .este concurso es
colar, pedindo _que se lle retire o . 
patrocínio. 

Grupos de idaéies 

Ano Total 3-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 ' 55-64 +65 
1961 27,2 5,9 28,5 52,CT 50,5 38,0 31 , 1 26,2 1-7,0 ,10,9 10,4 
1971 28,3 5,5 27,6 50,6 51 ,5 37,0 29,4 27,2 23,4 14,7 9,6 
1981 31,6 4,9 27,8 20,8 51 ,0 40,0 32,8 30,0 28,3 22,9 13,0 

A língua irlandas~ nos 5· estados 
A língua irlandesa carece de 
"status" oficial nos Seis Con
dados, isto é, na parte do Úls
ter (Ulaidh) que permanece 
sob o regime britanico. O go
verno de Londres continua a 
negar os direitos lingüísticos e 
culturais do pavo, permane
cendo o irlandes completa
mente ignorado por .servizos 
tam significativos como a rádio 
e a televisom. Conradh na 

· Gaeilge (A Liga Gaélica), orga
niza9om que ,loita. polos direi
tos 9a língua irlandesa, denun
cia esta situagom e exige a sua 
oficializac;om nos Seis Conaa
dos· do nordeste, de maneira 
que se permita o seu uso na 
administra9om, o ensino, a te
levisom e a rádio. Hoje em dia, 
assinala Conradh na Gaeilge, · 
"nengumha autoridade · local 
está autorizada a utilizar qual
quer língu;:i que nom seja o in
gles nos letreiros das ruas". 

A Liga Gaélica pretende que 
. nos Seis Condados qualquer 

persoa poda levar os seus ca-

sos perante os tribunais en Hn
gua irlandesa e que a · 1ei que 
proscreve a rotulagem bilíngue 
dos ·1etreiros de ·estradas e 
ruas seja revogada. Da rriesma 
maneira, él política desta orga
nización contempla a emisom 
de programas em irlandés na 
rádio e a televisom, tanto para 
adultos como para a genté 
nova. 
· No aspecto educativo Con

radh na Gaeilge reclama o di
reito dos estúda'ntes de prime.i
ra e segundo níveis a· receber 
classes de- irlandes, po!o que 
se d,eve prever dos recursos 
necessários e alentar o profes
sorado para. promover esta 
matéria nas escalas. Neste 
mesmo sentido, considera in
dispensável que qualquer ensi
nante, antes de obter o seu tí
tulo de mestre de escola pri- . 
mária, demonstre ·.a su.a com
petenda para impartir o curso . 

· "Tús Maith", em irlandas. 
Quanto ao terreno, cultural, 

exige-se a concessom de sub-

sídios polo Arts Council of 
North lreland com destino á 
cria9om literária, publica9ons," 
teatro, festivais e outras activi,. 

· dades em . _irlandes: O Arts 
Council proveria também aju
das para a promo9om da mú
sica e a dan9a tradicionais da 
Irlanda. A Liga Gaélica defende 
por outra parte a necessidade 
de proporcio11ar servizos reli
giosos em língua irlandesa 
quando existir umha demanda 
razoável neste sentido. 

Outro' aspecto que nom des
cuida a política de Conradh na 
Gaeilge para · os· Seis · Conda- . 
dos fai referencia a situa9om 
de prisioneiros e prisioneiras. 
Assiin, reclama-se o direito 
destes a receber e escrever 
cart;as em irlandes, bem como 
a féllá-lo durante as visitas; di
reito a recebar mate.rial de lei
tura em irlandés e direito de 
acesso a -outros complemen
tos de estudo (vídeos, éasset-
tes, discos). o . 

- No clube Senra afirman que 
'este feito está acorde co "espíri
tu do clube'', · que sempre. ó 
constituiron· homes. 

• A falta ·de infr.aestrutura 
que padece Galiza veuse·de
mostrando . durante os últimos 
meses. A seca evidenciou a falta -
de _regadíos, traída de augas e 
oütras obras necesárias para non 
estar a velas vir co tempo. 

Term'inada a seca -e chegadas 
as primeiras neves, a mesma ca
réncia de .todo tipo de . obras 
poúblicas, mostt.ouse; outravol-

. ta; nídiamente: aldeas encomuni
- cadas, vilas sen luz .e sen auga, 

enfermos que non podian ser 
evacuados ... 

•Concentración alternati
. va contra os waters' olím-
. picos. O pasado dia 18 ·de Fe

breiro xovenes ~ barceloneses 
concentráronse por" enésin:ia vez 
diante dunhas cabinas instaladas 
para mexar prévio pago de 5 pe" 
sos. A xente, coma neutras oca- · 
sións, levou instrumentos vários 
e coreou lemas como "Máis lo
cais para ensaiar, ·menos waters 
para rriexar" Ol,l "Qui pague Pu
jo!". Afina!," os municip·ais non pu
deron d~ter a ningúén (air.da que' 
o intentaron) peró destr'Jzaron 
vários instrumentos dos manifes
tantes. 
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.CARTAS 

INSUMISOS 

O Movimento de Obxeción de 
Conciéncia de Vigo (MOC) quere 
facer pública a arbitrariedade 
coa que está a tratarse xurídica
mente aos obxetores de con
ciéncia. Xa ternos un precedente 
de dita arbitrariedade no oom
portamento do CNOC, (Consello 
Nacional d~ Obxeción de Con
ciéncia), qt.;.1~ ante a apresenta
ción dunha mesma carta polos 
obxetores na que se rexeitaba a 
Leí de Obxeción de Conciéncia e 
a existén~ia do mesmo CNOC 
actuou do seguinte xeito: 

Mentras que ao comezo do 
seu funcionamento aceitaron di
tas cartas, a partires da aproba
ción do regulamento da PSS 
(Prestación Social Sustitutória), 
este Consello rexeitou a meiran
de parte das cartas · apresenta
das. Queda pois esclarecido que '. 
os · c'ritérios a seguir por este 
Consello para decidir' quen é óu 
non obxetor basearánse nas ne
cesidade militares, baixando · o 
numero de ob.xetores recoñeci
dos, ainda que nos queiran facer 
crer que se basean en razóns _de 
tipo -relixioso, filosófico ou ·ético 
que alegue o oqxetor; o G¡Ue por 
outra banda consideramos unha 
violación do direito fundamental 
de liberdade ideolóxica recollido 
na Constituición. , 

O dia 20 de Febereiro, ante ,a 
apresentación de 52 obxetores 
de conciéncia ante os organis
mos militares, para coñecer a 
sua situación legal, foran detidos 
tres en Bilbo e os outros deixa
dos en .liberdade cando. todos se 
atopaban na mesma 'situación -
negación de prestarse a facer o 
servício militar-, posteriormente 
foran detidas mais duas persoas 
en lruña, senda na actualidade 

. cinco o total de detidos en todo 
o Estado. Manifestamos a nosa 
·solidariedade e o noso total 
apoio aos insumisos detidos, 
non cesaremos no empeño de 
que se nos esclareza en que si
tuación legal nos atqpamos, para 
actuar en consecuéncia. Non 
nos irnos a ocultar porque non 
estamos a corpeter ningún delito. 
Reclamamos o noso direito a ser 
considerados como civís que so-

. mos e a nosa negativa-a colabo
rar no mantenimento da militari
zación. 

MOVIMENTO DE . OBXETORES DE 
. CONCIENCIA 

CHAMAMENTO 

É o de sempre. Os mozos che-
· gan á universidade e póñense a 
soñar. Eles pensan que poden 

·trocar o mundo, facer o que os 
seus rilaiores non poider6n. 
Vena todo desde a "tnexperién
cia" das súas cortas vidas e élles 

. moi doado xulgar:. Qu~ poden 
· eles saber? 

Per"'agora veñen .coa idea esa 
da "unión". Din que se por riba 
das teimas persoais, das diferén
cias políticas concretas, etc ... 
está o que toi e debe seguir sen
da un fin comun: a nosa, língua, 
a nosa cultura, e, nunha palabra, 
a nasa te_rra. E falan, ai!, de gale
gas que se ben non se confor
man coas migallas que nos bo
tan, non saben senón rifar entre 
.eles e permanecer divididos ante 
un inimigo tan forte coma a inefi-
cácia do naso goveno autonómi
co (oxalá non intenciona9él) para 
solventar os problemas que 

-----'------~----=---'------'---,..----

afectan ás cuestións menciona
das. Falan tamén das forzas polí
ticas nacionalistas divididas á · 
p~rcura das migallas, difusa al
ternativa mesmo para os máis 
entusiastas da causa galega. 

Din que se os galeguistas que 
actualmente ostentan un certo 
peso e influéncia na sociedade 
da nos~ terriña deberian pensar 
na unión. Propoñen incluso unha 
formación dunha institución que 
poidese adoptar certas medidas 
de presión frente á ineptitude da 
Xunta oi.J que supuxese un orga
Qismo contestatário capaz de se 
enfrentar ás chorradas españo
listas of the Paco Vázquez Boys 
(en inglés, para que o poida en
tender, probiño). Afirman que 

XOSÉ LOIS 

FE DE ERRATAS 

A carta asinada no númeró 
anterior por Miro Vilhar non o 
era a título persoal senon 
como representante dos Co
lectivos· Antirepressiyos de A 
Conmha. 

esta ·unión facilitari.a, ao mesmo 
tempo, a redign'ificación dos que 
debian ser líderes destes mozos, 
e timonéis do · barco no que uns 
e 6utros navegan, que chama
mos gáleguismo, e que vai sen 
rumbo xuntó coa Galiza a se 
afur.idiren Deus saberá onde. 

Peden por tan_to uns guias e 

¡xunta Xeral de accionistas · 
de Promocións ~u.lturais _Ga~egas 

"Este p·asado exercício podemos catalogalo como de consolida
ción da obra, agora o que hai que facer é des~nrolala ·con garan
tías", afirmou Francisco .Carballo, Presidente de Promocións Cul
turais Galegas, editora de- A NOSA TERRA, rio seu discurso de 
ben vida aos accionistas que acudiron · á Xunta Xeral ordinária, 
celebrada o dia 25 de Febreiro en Vigo. 

' N-esta xuntánza de sócios, inforrnouse do estado da ampliación . 
de capital pala cantidade de 10.635.000 pesetas, cuberta xa nun 
7~ 0/o, ac~xdándose asi mesmo a sua prórroga por un ano, ate 
cubrir a devandita emisión. . _ 

Na actualic:iade o número de accionistas é de 205, nengun dos 
cales canta con máis do 10 do capital. 

( 

A citada Xunta valorou positivamente a informatización e reno
yación tecnolóxica do médio, asi como a recuperación da periodi
cidade semanal do periódico, acordándose· a realización de várias 
propostas entre as .que se· encontra, como obxetivo prioritár.io; a . 
promoción do semanário, asi como a saida bimensual duns no
vas cadernos monográficos de pensamento e cultura, de formato 
revista· e venda conxunta co periódico e cuxo primeiro número 
verá a luz o vindeiro .15-de Marzo. 

Como novas membros do Consello de Administración resulta
ron ele~tos Xosé Maria Salgado, Carlos Xoan Diaz, Xoaquin Acos
ta Beiras e Xqsé Fernández ~uga, actual xerente, e novo Conse-· 
lléiro Delegádo, sendo designado director de· Edicións A Nasa 
T erra, Ces'áreo Sánchez .lglésias. 

Os sócios asi!3tentes recebiron como agasallb un gravado de 
Facal. D 

un·ha resposta eficaz daqueles 
. que hoxe teñen posibilidades de 
.dala. O comprom.iso é1 grave, ur
xente e ineludíbel, d in eles. Pero 

. é que o intelectual Fulano lévase 
mal con Mengano. E Frutano é 
un reac~ionário para Pere_ngano, 
que é toda unha avangardá ideo
lóxiqi. lso si, todos están dacor
do en que a situación é má e al
guén ten que facer algo. 

Bah, a idea é platónica e cati
veira, aína que fose ben intencio
nada. Son uns adolescentes . 
Aiñda que, agora que o penso, 
que teñen de maduras as posi
cións de Fulano, Mengano ... ? E 
esa unión? Non, mellar esquece
la. D 

JOSE ÁNGEL LORENZO LOPEZ 
(Colectivo Saete) 

O.XOGO 

Entre taúres anda o xogo do 
xogo, que polo mero feito de tra
tarse de xogo timbeiro e matutei
ro , merece condena a pandilla 
do cohecho e todos os seus alia
dos. Causa asombro e noxa, a 
falta de r·espeito praticada polos 
políticos cara o povo. 

A permisión do xogo, conque
rida con subornos a funcionários 
destinados ao seu privamento, 
como a legalización e control gu
vernamental, resultan inadmisí
beis · en calquer das filosofías, 
nas que se empregue a moral 
e.orno proposición poi ítica. A le
galización do xogo causa ·un de
trimento moral, que faci'lita e pro
voca o tráfico sexual e o narco
tráfico. Ao mesmo tempo, vemos 
con tristura como entrou a co
rrupción na- ádministración dos 
estados. lsto é moi grave. Graví:
simo. 

Por se fose pouco os graves 
·males que producen os abun
dantes e diversos xogos, pará 
distraimento da imbecilidade e 
a·nzó da avarícia; na nasa "Auto
nomía" comezaron os políticos a 
"gañar" desde o mesmo intre da' 
concesión para o fraude do 
saca-diñeiros. Legalizado! 

Pasou un tempo considerábel 
para a reflexión e o -arrepenti
mento, sen que nengun membro 
da família AP, incluído o seu Pre
sidente señor Albor, non dixeron 
"esta boca é miña'', como nou
fras moitas manobras pre-eleito
rais , manexando grandes sumas, 
delitivamente, segundo informes 
comprobábeis. Cando membros 
de AP acusaron a Xosé Luís Ba
rreiro de corrupción , xa se traslu
cia que os acusadores do tráns
fuga estaban implicados no 
J< Xogo do Xogo" , no que uns 
cantaban "bingo" e outros "lí
nea". A miña surpresa, como a 
de tantos, produciuse cando o 
profesor Barreiro e o Deputado 

. Beiras se aprestaron como "es
cudeiros" do cabaleiro procesa
do: don Xosé Luís Barreiro Rivas. 

Cando o procesado Barreiro 
comparece no Parlamento para 
demostrar a sua ''non culpabili
dade", a surpresa pode acadar o 

. asombro, analisando os "por
qués" do Diputado Beiras. As 
frases "Proxecto Comun'', "Su
perestruturas institucionais" etc. 
resultan moi confusas no meio 
de tanta retórica, coa que non fa
cilita o entendimento dos seus 
votantes. No caso que se trate 
dunha estratéxia nacionalista, 
seria de agradecer que non trate 
de aproveitar un tránsfuga "apro
veitado", que con tal de ostentar 
un alto cargo, traiciona aos seus 
compañeiros -de "Xogo do 
Xogo"- tan bons coma el, pa
sando a calquer "banda", que -
tampouco fixo noxas ao seu pa
sado. Obviamente, aqueles que 
estamos reclamando un governo 
progresista ternos que rechazar 
todo tipo de astúcia, subordina
da a intereses económicos para 
exercer o poder, e dominarn.os. 

Resulta evidente que o fillo do 
carteiro de Forcarei padece "ai
res de grandeza", que lle facilita
ron unha veloz adaptación ao 
aburguesamento. A sua fachen
da respaldada por unha folgada 
fortuna, non herdada, causou 
perigosas envexas, que o leva
ron perante os Tribunais, onde 
no}l llas rezan boas. A abriga dos 
membros do Governo, tamén a 
do señor Beiras, é combater a 
corrupción, e menos prestar axu
da ao corrupto, a quen hai que 
retirar até o saúdo, para evitar 
sair contaminado. Fico abraido!O 

ANTÓNIO ALONSO FONTAN 
(Vigo) 

SOLIDARIEDADE CON XABIER 
ABALO 

Todas as Asociacións Culturais, 
abaixo asinantes, queren ama
sar, ao traven;;o desta nota, a súa 
solidariedade con Xabier Abalo 
diante da condena recibida polos 
Tribunais de Xustícia, con motivo 
da construcción do Coléxio Do
rriaio. Considerando a súa actua
ción fara de toda má intención e 
dentro dunha xestión que benefi-

-ciara aos veciños en xeral, ·cons
tatando tal feíto como o resulta
do unánime · dun acordo da Cor
poración Municipal. 

Agardamas que este feíto non 
faga decair o ánimo de Xabier 
Abalo no seu traballo en pral da 

"cultura como ten feito ata agora. 

Asoc. "Fumarada" de Domaio I "Coral 
MoaJiesa" / Asoc. Recreativa, Cultural 
e Deportiva "Paralaia" / Asoc. Cultural 
"Nos" J Asoc. Cultural-Folk "Semente 
Nova" / Grupo de Baile "Meiramar de 

. Meira" 
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/\ NOSA TERRA 

O Concello de-
'. 

Soutomaior organiza 
unha série de actos de. 
homenaxe a Luis 
Seoane, unha das mais 
importantes figuras da 
nasa cultura, que 
poderian. incluir -se o 
permite o seu estado de 
saúde- a preséncia de 

. Rafael Alberti nun 
reCital de poesia . Unha 
comisión formada polo 
alcalde Fernando 
Pereira, o pintor Laxeiro 
e ·os escritores Manuel 
Lueiro e Méndez Ferrin, 
todos eles amigos do 
artista, están a ultimar 
o programa. Con 
dimensión 
internacional, os actos 
a celebrar na vila que 
custódia o Castelo de 
Pedro Madruga 
supoñen unha 
infrecuente capacidade 
organizativa. A Seoane 
adicoulle A NOSA 
TERRA o número catro 
das publicacións 
monográficas tituladas -
"A Nasa .Cultura". 

Luís Seoane é un dos mais im
portantes artistas de todos os 
tempos. cunha obra ampla e 
dispersa que abrangue a pintu
ra , o mural , os tapices, as gra
vuras , poesia, teatro, narrativa , 
ensaio. alén da sua destacada 
adicación á axitación cultural en 
conferéncias ou no mundo edi
torial . Filio de emigrantes nace 
na Arxentina no 1910, con seis 
anos a familia retorna e Luís co
meza seus estudos na Galiza . 
Licenciase en Direito e Ciencias 
Sociais . Comprometido en acti
vidades progresistas, culturais e 
profisonais , ten que sair do país 
no 1936. embarca en Lisboa con 
rumo P Buenos Aires. Con Lo
renzo Vareta e Arturo Cuadrado 
desenvolve unha intensa activi
dade cultural e política na Ar
xentina , ed1toriais , organiza
cións de emigrantes ou exilia
dos , mostras. conferéncias. Seu 
traballo artístico acacia unha 
grande difusión internacional , 
as exposicións en Europa e 
América son frecuentes na épo
ca . Marre na Coruña no 1979, 
cando o País comezaba a coñe
cer a sua enorme obra . Marxista 
irrenunciabel, Luís Seoane, ca
racterizouse pala permanente 
defesa dos traballadores galegas 
emigrados na América "traba
llando sós en moitos traballos/ e 
soñando cambear Galiza/ un a 
un/ e coleitivamente" . del pode 
dicerse sen reparos que ten pos
ta a sua vida ao scrvício da exal
tación da .Galiza . 

Os actos culturais en 
Soutomaior 

Un cartaz .encomendado a La
xeiro .anunciará por todo o país 
os actos de homenaxe á desen
volver básicamente nos meses 
de Xullo e Agosto. Se ben ·ah 
gúns .poderán irse iniciando nos 
meses de Maio e Xuño. O· pro
grama de actos ten un prece
dente na inauguración dun 

. obradoiro-escola de gravura e 
artes plásticas que leva o no.me 
de Luís Seoane, co alento e pre
séncia da sua viuva Maruxa 
Fernández . Restaurada unha ve- . 
lla edificación que fara escala 

G .. o u1e1r 
CULTURAL 

Luís Seoarie 

No Cerro de Montevideo, 
Xullo de 1968. De 
esquerda a direita 
António Fuentes, que 
tora dirixente da ' 
Federación de 
Sociedades Gelegas de 
Buenos Aires; Femando 
Pereira, alcalde de . 
Soutomaior; Maruxa 
Frernandez, viuva de 
Seoane; Xosé Luis 
Rodriguez, esposo de (a 
seguir) lolanda Díaz, 
directiva .do Patronato 
da Cultura Galega de 
Montevideo e da emisión 
radial · "Se1f!pre en 
Galicia", hoxe é 
Presidenta da Sociedade 

·-0 -Periedo de Barcelona; 
Luis Seoane e Alonso 
Montéro. 

-resgatado ,do esquecimento 
._ -

O concello de Soutomaior homenaxea aó artista 
pública . o Concello de Souto
maior instalou nela unha moder
na biblioteca á que tamén se lle 
deu o nome do artista. O pro
grama está pensado para tocar 
diversos aspectos da sua obra 
nos que fique esclarecida a sua 
complexa capacidade criativa. 
Mostra de pintura e gravuras no 
Castelo de Soutomaior. Recital 
poético con preséncia de Alber-

. ti, amigo íntimo de Seoane no 
exilio , e outros á procura de res
catar a dimensión de Luís Seoa
ne como poetas; á procura de 
rescatar a dimensión pouco co
ñecida de Luís s'eoane como es
critor de poemas. Contémplase 
a hipotótese de representar 

unha peza teatral O Irlandés As~ 
trólogo . fermosa obra de carác
ter social e relixioso, que lle foi 
oferecida ao Centro Dramático. 
Na perspectiva de afrontar actos 
novidosos convidouse a críticos 
e amigos do artista para conf e
réncias e mesas redondas , vin
dos de diferentes lugares do 
mundo, confirmada a preséncia . 
de Aurora Albornoz, estudosa 
da literatura do exilio, da arxen
tina Marta Mercader e o xoina
lista uruguaio Carlos Gurrnén
dez_ A comisión organizadora 
contempla ainda várias activi
dades que poderian ser confir~ 

madas en próximas datas , sem
pre iptentando apresentar obra ·I 

do artist~ para achegala á popu
lación . Maruxa Femández, mais 
U:nha vez, ..-fiel continuadora do 
legado de Seoane mantén unha 
estreita colaboración cos orga
nizadores, de tal maneíra pode
rán ..vers.e obras inéditas nas di
ferentes mostrns . · 

Salientar o feito importante , a 
coraxe. dun Concello pequeno 
que afronta a organización dun
ha homenaxe a un Seoane sobre 
o que desde o poder teñen dei
tado ünha: capa de diferentes 
institucións e . persoas teñen 
deitado u_nha grasa capa de es
quecemento. D . 

A. MASCATO 

"Era un home ideoloxicamente .intransixente, 
mais tamen xeneroso e solidário" 
Fernando Pereira 
Alcalde de Soutomaior 

Alcalde de Soutomaior 
desde as primeiras 
eleicións municipais, 
sempre con maioria 
absoluta, nunha 
candidatura viciñal . 
Emigrante no Uruguai 
desenvolveu unha 
intensa labor nos 
centros de emigrantes, 
mesturando a 

Cando coñeceu a Seoane?. 

Debeu ser no ano 1964, orga
nizabamos unhas xornadas de 
cultura galega en Montevideo, 
tempo dificultoso da emigración 
no que procuramos a restaura
ción da nasa identidade nacio
nal. En_ nome do Patronato fun 
a Buenos Aires para conectar 
con~eonane e convidalo a par
ticipar. Viña tamén un crego, 
un home progresista, que ía fa- · 
cer en Montevideo a primeira 
misa en gal ego; pois o Luís que 
era un poucó visceral ao ver ao 
crego mirouno de arriba a abixo 
e espetoulle "xa ~stá ben de mi
sas, o qu'e hai que facer é ii á 
Galiza por bombas e recuperar 
a liberdade" . Impresionoume. 

Despois de tantos anos 
como.ó lembra? 

Como un home impenetrábel, 

reivindicación cultural 
coa actividade política. 
Nacionalista, amigo de 
Seoane, foi dirixente do 
Patronato da Cultura 
Galega de Montevideo. 
Retornado á Galiza 

· abreu unha livraria na 
cidade de Vigo, 
especializada no libro 
galegb, na que tivo 

difícil; pola sua coeréncia , in
transixente ideolóxicamente. 
Mais tamén como un home xe~ 
neroso, sempre solidário, entre
gado ; non cobrou un pátaco por 
vir, nen a viaxe ou .o hotel. Com
prometido coas suas raices; coa 
nasa cultura. Del lembro uriha 
anécdota preciosa, hai en Mon
tevideo unha escala chamada 
Galiza, a única con nome dunha 
nación sen e'stado, está nun bai
rro onde viven moita xente pre
ta e van á escala os seu filias 
negros; ali cando se comemora 
algunha efemérides, ou Se fai un 
acto, saen os escolares coa ban
deira uruguaia e a galega. Pois 
nela estivo un día Seoane e pre
senciou o cariño que no bairro 
se ten pala n¿sa cultura, -polo 
naso pavo ; aqµel dia os nen os 
portando as bandeiras cantaron 
o hiilo galego., ma.xina aqueles 

lugar unha int~nsa 
actividade 
reivindicativa durante 
os derradeiros anos do 
franquismo . Pode 
afirmarse que o seu é 
un dos poucos éoncellos 
do_ país nos que a 
normalización 
linguística é un feito 
real. 

nenas pretiños a cantar o naso 
hin o, maxina· a emoción de 
Seoane a chorar. Home intransi
xente ideolóxicamente e temo 
na solidariedade. Hoxe se vivira 
aquí estaría sofrendo ao ver 
como aquelo polo que tanto ten 
loitado está esvaido .. · dalgunha 
maneira esmorecendo. 

Era unha "rara avis" rena
centista. 

Foi · durante moito tempo o 
alicerce que mantivo en pé a 
nosa cultura ne exterior, preocu-

. pado . polo home común emi
grante. Directror sempre de bal
de de tantas actividades que 
precisaríamos moito tempo para 
debuilar. Irnenso, era un home 
irnenso . Na Galiza precisamos 
de rescatar a sua figura e insta
lala no- centro da nosa mellar 
história. Estamos abrigados a 
facelo. O . 
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• A Mesá pola Normali
zación Lingüística no seu 
intento de popularizar a cultura, 
segue un ciclo de conferéncias 
na Coruña. Baixo o título "'A Co
ruña, a nasa cidade" no 'que fa
larán, o día 7 de Marzo, Xosé 
Ramón Barreiro sobre 1'A histó
ria de A Cmuña" e o· Presidente 
do Deportivo, Augusto César 
Lendoirn, sobre "O desporto en 
A Coruña". G dia 14 . Serán na 
Aula da Cultura da Caixa (Rua 
San Andrés) , ás oito da tarde. 

• Edicións Xeraiscontinua 
publicando na coleción Bibliote
ca das Letras Galegas diversos 
manuais de interés escolar. Coa 
direción de Xosé Ramón Pena 
veñen de aparecer os adicados 
a: Eduardo Pondal, en edición 
preparada por ManUel Forcade
la, e a Ramiro Fonte realizou so
bre a obra de Luís Pimentel. 

- Textos antolóxicos coñ introdu-· 
ción e notas que faciliten o 
achegamento aos escritores ci

. me iros das nos as letras . 

• António Machado está a 
ser motivo de homenaxe na Ga
liza .desde diferentes alternati
vas . Cláudio Rodríguez Fer é o 
autor dun opúsculo editado pola, · 
Conselleria de Cultura . ,Titulado 
"António Machado e Galicia" no 
que.se informa da temporal resi
déncia da fainília do poeta no 
naso país. O avó foi catedrático 
.en ·Compostela, o pai naceu en 
Santiago, ainda que só resideu 
_aqui uns poucos dias e un ir
mán foi efímero funcionario da 
Biblioteca da Universidade Ga
lega . Mais importánciateñen as 
alusións machadianas a Enrique 
Líster. o xeneral Franco, Rosalip , 
ou Yalle Inclán. O escritor lu
cense tranalla con , intensidade 
un tema do que non pode tirar 
ma.is, por ser escasa e colateral 
a relación do· poeta andaluz coa 
nasa terra. 

J 
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A PAIXGN DE (RE)DESCUBRIR A ROSALIA 
O pasado 31 de Decembro co
mentábase con salpresa nas co
lunas do xornal La Voz de Gali
cia o feito de que un ensaio1 de 
Francisco Rodríguez , ás duas 
semanas de saída do prelo, se 

. colocase en cabeza do ranking 
de máis vendidos nese mes. O 
éxito de vendas era atribuído á 
existéncia d~n "público incon
dicional que ten este profesor 
de literatura inmerso e protago
nista da voráxi_ne do nacionalis
mo galega contemporáneo". 
Coa soma que se queira . efecti
vamente non esconde o próprio 

·' autor a sua vocación de nacio
nalista tan to na práctica cotiá, 
como nos seus ensaios anterio
res . Non senda un mérito .de por 
si, é un in.dício máis da sua en
trega como intelectual e investi
gador , constatada neste caso 
pola própria Introdución do es
tudo : o autor frec uentou o mate
rial de 13 entidades públicas di
fer'?ntes. manexando dúcias e 
dúcias ·de xornais e revistas nun 
período que abarca arredor de 
médio século. Alén diso , evi
dénciase unha conveniente for
mación interdisciplinar (históri
ca , sociolóxica , filosófica , psi
coanalítica) como proba o apar
tado bibliográfico e o resultado 
final dun ensaio que carece de 
altil;:laixos e onde cada unha das 
partes .cumpre a sua función 
con relación ao todo : a análise 
do período que vai de 1837 a 
1885, a dialéctica da história na 
obra de Rosalia . o problema lin
güístico en función da süa obra 
ou o proceso de beatificación 
post mortem. Na análise de 
cada obra mantéñense actuan
tes tres niveis diferentes, corre
lativos e complementários, que 
abrangue a sodoloxia da litera
tura : a) a xénese da obra ; b) a 

1 ~ 
estrutura formal e interna; c) a 
función e vida social da mesma. 
A oportunidade do método so
ciolóxico é xustificada no cap. I. 
ainda· que se excusaban apre
sentacións metodolóxicas. Che
ga a aplicación práctica. 

Asi e todo , nalgunhas oca
sións, advírtese o aproveita
mento de métodos como o psi
coanalítico . Non se esqueza que 
Francisco Rodríguez estudou a 
aucores como Holland, Castilla 
del Pino, aos que cita no seu es
tudo. Ou a terminoloxia especí
fi ca que xa manexa habilmente 
nestes casos , ainda que deixan
do entrever que haberia que 
profundizar máis nalguns as
pectos (tal é o referente á homo
fília de Rosalia) . Non é descoñe
cedor de que : "Non son separá
beis os aspectos psicolóxico do 
social para explicarmos a obra 
de Rosalia ; quer dicer. é na in
teracción do ·-psicolóxico e do 
social onde debemos percurar a 
xénese da sua tendéncia , da 
sua cosmovisión , da sua estru
tura de sentimento" (p. 319) . 
Perspicazmente vai facendo e?
tas anotacións psicoanalíticas , 
observando síntomas através da 
escrita, e reconstruindo as "ob
ses1óns rosalianas. Así. por 
exemplo, cando analisa Rui
nas, a loucura (motivo recorren
te na .novelística rosaliana) en 

-"RosALIA FICA 
REIVINDICADA 
DESDE UNHA 
PERSPECTIVA 

GLOBÁLIZADORA'' 
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MANUEL REI ROMEU 

El primer loco ou Follas no
vas . Con relación ao segundo 
. aspecto, o autor mesmo atopou 
un relato póstumo de Rosalia co 
siginificativo título de "Locura", 
onde, segundo el . se estabelece 
"unha relación explícita entre 
corazón e cerabro, entre senti
mento e r.azón, a mistura confli
tiva ·da existéncia rosaliana" (p . 
191) . 

É momento xa de advertir 
que xunto á cáse inexisténcia 
dunha crítica sociolóxicá. no 
naso país , brilla pola sua ausén
cia unha crítica psicoanalítica. 
ao igual que no resto do Estado. 
Serán autores esq anxeiros , 
como a francesa Marthe Rooert, 
nas análises sobre Cervantes~os 
que se ocupen disto. Non suce
de· asi cos grandes xenios nacio
nais en Portugal, Francia (todo 
unha estela de críticos psicoa
nalíticos) . Inglaterra ou Alema
ña. Na Análise sociolóxica da 
obra de Rosália de Castro, 
oferécensenos reminiscéncias 
da chamada "crítica psicolóxi
.ca" de Marc Soriano, Jean Mi
chel Garet (interesante análise 
sobre Robinson Crusoe) ou da 
psicocrítica de Charles Mau
ron(2l. 

Ao igual que en traballo·s an
teriores , Francisco Rodríguez 
déixanos claro o necesário que 
son os cofiecimentos de h istória 
para · emprender e levar a cabo 
con acerto calquer interpreta
ción científica da nosa literatu
ra . Constata o pouco que está 
estudada a História de Galiza en 
moitos ·aspectos, sen do o seu 
·aporte , quizais fundamental , o
manantial de dados provenien
tes das hemerotecas, en todo 
momento interrelacionados e in
cardinados dialecticamente no 
reflexo da problemática social 
da obra rosaliana . O autor de
núncia que a historiografia gale
ga non se teña ocupado o sufi
ciente do problema da emigra
ción e . a tenor disto , bota en fal
ta , por exemplo, algun estudo 
que se ocupase de ordenar o in- . 
teresante debate sobre causas e 
consecuénciás da emigración 
no séc . XIX, con ampla cancha 
na prensa do momento. Nen 
quer dicfFr ten que o preocupar
sé. abrigado palas circunstán
cias. do desenterramento de da
dos históricos , fixo rnáis dificul
toso o seu trabaUo, pero conver
te en rnoito máis rneritória ain-

. da a tarefa do investigador. 
En fin . non podemos analisar 

polo miúdo cada capítulo por 
óbvias razóns de extensión. Té-. 
ñense xa sinalado acertadamen
te noutro número deste semaná
rio os méritos salientábeis do 
estudo de Francisco , non senda 
oportuno· reincidir neles . Ainda 
así , na liña da antérior articulis
ta caberia anotar outras valiosas 
aportacións do estudo, sempre 
no convencimentó de que non 
as esgotaremos ainda. En pri
meiro lugar, Rosalia fica reivin
dicada convenientemente des
de unha perspectiva globaliza
dora, enten9endo que con isto 
gáñasa moito para a causa do 
país; non en balde os grandes 
mitos nacionais funcionan e vi
ven simetricamente á sorte do 
povo que os cri9u . Sintomático 
e altamente novidoso é o capí
tulo IX, onde se enfian .todos os 
dados do proceso conducente á 
sua asimilación pola cultura es
pañola. Obsérvase que: "A ads
crición de Rosalia a unha práti
ca, a unha ' ideoloxia inofensiva 
para España, tranquilizadora, 
"ñoña" e sumisa para os galegas 
foi desde entón a dominante. 

afondando-se até extremos de 
escándalo" no requerido papel 
de muller resignada, santa e enr 
fermiza que realizou unha obra 
saudosa e morriñenta, ... " (p. 
408). 

~n segundo lugar, e como 
ampliación do devandito , que
dan negados determinados tópi
cos ou afirmacións atrevidas , 
-non botando man de enuncia
cións taxativas , senón razoando 
e argumentando con dados con
vincentes . A difundida polos li
bros de texto que filiaba a Rosa
lia ao Romanticismo d entro da 
poesía española . Nen as carac
terísticas da sua obra, nen a 
cronoloxia da mesma, nen moi
tos dos estudos .críticos prece
dentes ao actual , permiten unha 
adscrición de Rosalia a tal moví-

-mento. O seu emparentamento 
co socialismo utópico, superán
doo nalguns pontos , supón unha 
negación do anterior. 

Por outro lado, tense propala
do aos catro ventas, por parte 
da crítica inconsciente, a incul
tura . a fa lta de formación literá
ria e intelectual de Rosalia , nun
ha teima manifestamente de
gradante. Abondosos dados nos 
oferece Francisco Rodríguez 
que abrigan a rectificar tal pre
xu ízo. Rosalia ten que ser califi
cada como unha muller inteli:
xente , escritora precoz, leitora 
dos autores de moda na Europa 
do momento (en francés mes
mo: Sand, Sue, intelectualidade 
partícipe na Revolución France
sa do 48). con grande capacida
de para dotarse dun sistema fi
losófico e coñecedora do funcio
namento da História . Erran, até 
tal extremo. os que reducen a 
sua obra a pura intuición e emo
ción poética! Para máis , homes 
coñecedores da sua personali
dade, mesmo por ser coetános 
dela, sinalaron sempre a sua 
cultura e singulares faculdades , 
xurito co trascendentalismo da 
sua obta . Tal é o caso de Bra
ñas . Bárcia Caballero ou Gonzá
lez Besada, o seu biógrafo. 

"COMO 
FILOSOFICAS E 

TRASCENDENTAIS 
APARECEN AS 

NOVELAS FRENTE 
A MARXINACION E 
DESPREZO DE QUE 
FORON OBXECTO" 

Como filosóficas e trascen
dentais aparecen reivindicadas 
as novelas de Rosalia , moi meri
toriamente, por certo, frente á 
marxinación e desprezo de que 
foron obxecto (por exerr;iplo, os 
críticos Alonso Montero e Cami
no Noia) . O primeiro chegou 
mesmo a soster que se poderian 
amputar as novelas da ftrodu
ción rosaliana. sen que por iso 
perdese valor a sua obra . Quen 
asi razoa pode ser considerado 
a miúdo desde as esferas socia
listas o "intelectual máis desta
cado do país" . Non é menos es
caridalopo argumentar que coa 
poesia, Rosalia esgotou as suas 
posibilidades criativas en língtia 
galega, ainda a costa de des
contextualizar da maneira máis . 
abe"rrante. O certo é que se 
pode demostrar, como fai Fran~ 
cisco, ~ue os prólogos de Can
tares Gallegos e Follas No-

vas "son os · primeiros ensaios 
en prosa existentes na literatura 
galega do séc . XIX" (p. 388) . Re
coñecendo ademais ar Follas 
novas como o "libro no que es
tru turalmente están encobertos 
en poesia lhica todos os xéneros 
(teatro. narración , oratória , di
dáctica , lirismo ... )" (p . . 352) . 'A 
sua capacidade, por exemplo, 
para o teatro .está evidenciada 
nos diálogos da narración "Can
to gallego". 

En último termo a modo de 
resume. despois d e;¡ste estudo 
feíto desde dentro do país cun
ha óptica nacionalista o fenóme
no rosaliano queda concienzu
damente situado na cultura ga
lega como un clásir.:o con pro
xección universal, como sinala o 
autor. Alegrámonos do éxito 
que está colleitando este estu
do, sempe e cando sabernos ta
mén que o profesor e amigo 
Francisco Rodríguez segue 
preocupado por profundizar 
má1s ainda na personalidade ro
saliana , ou pala análise de escri
tores como Castelao, Blanco
Amor . El ten xa contribuído 
grandemente ao naso córpus 
crítico literário e ammámolo a 
seguir por este camiño. pese 
aos atrancos . O mundo editorial 
deste país non motiva en abso
luto ; dous libros seus de vital 
importáncia como A evolu
cuión ideolóxica de Curros 
Enriquez e Conflito lingüís
tico e ideoloxia en Galiza hai 
tempo que permanecen esgota
dos, sen que as editoras se 
preocupasen o máis mínimo. 
Que eu saiba nengunha grande 
editorial se interesou na edición 
da sua tese . E isa que é un au
tor .que vende c::omo se demos
trou hai tempo e se está demos
trando agora. Teria que ser a 
AS-PG , con todo o esforzo ... 

A valia intelectual, docente e 
investigadora, tampouco é reco
ñecida en organismos oficiais 
como a Universidade, por evi
dentes razóns ideolóxicas Isto é 
o que se desprende de todo o 
conflito que xerou a convocató
ria para cubrir a interínidade de 
Literatura Galega na Facultade 
de Filoloxia , adxud1cada final 
mente (ou de antemán?) á profe
sora Rios Panisse Nen as for
malidades democráticas , nen a 
transparéncia e dilixéncia infor
mativas fixeron acto de presen
za , nen por asomo. 

Non hai máis que comparar o 
curriculum de ambos aspirantes 
ou as suas publicación, que ta
mén xa obran en poder dos dis
tintos xornais . En fin, un agrá-· 
vio máis, que espéremos se val 
va con todo o seu peso contra a 
própria institución . Univers1da
de decimonónica? Medieval. di
úamos agora . 

Cando, á altura do 1986, ain
da eu universitário , esta institu
ción ofereceu un libelo cos títu
los dos Cursos de Doutoramento 
e os 1espectivos apelidos do 
profesor que os impartiría ao 
lado , alguns amigos meus, uni
versitários tamén, observandoo, 
exclamaron . 

-A Universidade parece 
unha família, uri clan! Fixádevos 
nos apelidos ! 

-Si, e iso que polos apelidos 
non descubrimos a muller/horne 
da/do de turno, ou o/a amante !· 
-saltou un, moi observador el. 

Coas honrosas excepcións , 
sirva de exemplo. · O 

- (·1) Ródríguez, F . - Análise sociolóxi
ca da obra de Rosalia de Castro. AS-PG. 
Vigo, 1988. 

- (2) Clancier, A - Psiconálisis, Lite· 
ratura , Crítica . (apéndice de Castilla del 
Pino) . Cátedra, Madrid , 1979. 
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Celso Emilio e Manuel Maria 

~-~ílli1!Jl1l'lii!!fl.!il 
Relatos 
de C. E. Ferreiro 
A decisión da Real Academia 
Galega de dedicar o Día das Le
tras Galegas do presente ano á 
figura de Celso Emilio Ferreiro 
non parece ter tido até o momen
to demasiados ecos na nasa so
ciedade literaria Fóra da inicial 
especulación sobre a tendencio
sidade política da dedicatoria, 
que dado o decantamento públi
co dalgúns part1dos pareceu dar 
comezo a unha certa polémjca 
sobre a figura do poeta e escritor 
vllanovés, nada, agás o anuncio 
dun monográfico espedal desta 
revista e o proxecto de pu0lica
c1ón dun .libro conmemorativo 
por parte de Edic1óns Xerais. 
alén de vídeos filmados por orga
mzac1óns pedagóx1cas e outras 
pequenas causas. parece sinalar 
a atención merecida á figura de 
Ferre1ro. noutrora símbolo e ba
luarte da nosa 101ta nacional, so
cial e cultural. 

A reedición de A fronteira 
infinda1 ten , pois. interese e $ig
nHicado dado o relevo e lmpor
tancia do naso poeta e a 'necesi
dade dunha recuperación dos 
seus valores. desp01s dunha dé
cada caracterizada, fundamental
mente, polo abandono paulatino 
. dos principios creativos que rexi
ron a súa poesía . Estamos aquí 
perante un Celso Emilio Narrador 
que, ao tempo que exhibe un 
magnífico estilo, se decanta por 
unha ambientación sulamericana 
na que non escasean elementos 
míticos e simbólicos tirados en 
parte da tradición galega cando 
non. doutras tradicións antigas e 
modernas e que nos ofrece unha 
mostra importante do seu domi
nio da prosa . E é que Ferreiro foi 
un magnífico escritor en prosa. 
Calquera dos relatos que consti
túen este volume contén as sufi
cientes mostras de sabedoría na
rrativa como para lamentar que o 
autor non fose máis prolífico no 
xénero ao longo da súa vida.'Des
de O gelego Esteban até A 
caza de bruxas ou calquera dos 
outros re1atos, Celso Emilio man
tén un ritmo pautado que por ve- -
ces nos lembra á súa poesía, un 
verbo sobrlo pero perfecto que· 

. sabe fux-i.r dos lirismos e indagar 
nos significados profundos ·dos 
.Perscinqxes e dél$ historias· que 
nos narra para rematar forxando 
unbas unidades que constitúen 

demostracións do que é un relato 
e do que debe ser unha literatu
ra . A ambientación latino-ameri
cana, contra o que poidera pen
sarse. non supón un inimigo para 
o seu manexo lingüístico que 
soubo salvar a proba e tensionar 
a Jingua en situacións e contex
tos que poderían ter raiado na in
verosimilitude. Os negros, os mi
litares. os emigrantes, deambu
lan por unha república arquetípi
ca do continente e na que Galiza 
se mantén ausente, aínda que in
cluída no espirito dalgúns dos ac
tantes e . por suposto, no narra
dor A delicia de ler a un poeta 
escríbmdo prosa · mantense en 
cada liña deste volume corno se 
nunha meticulosa indagación do 
seu lector ideal Celso Emilio sou
bese onde empeza e acaba a 
poesía. E é que. de feito. da lec
tura destas páxinas parece dedu
cirse unha noción intuitiva dos 
xéneros literarios que maravillará 
a máis de un. xa que o autor sou
bo conter os seus folgos líricos, 
presentes , sen embargo nas des
cricións. e demostrar UJl oficio 
narrat1vo que, de non ser esta a 
súa única obra narrativa de fic
ción. tería situado a Ferreiro nun 
elevado lugar entre os nasos na
rradores contemporáneos. 

Ou tró dos beneficios deste li
bro, é o de permitirnos indagar 
na ideoloxía do autor; comprobar 
a súa visión do home e da histo- · 
na. a súa fidelidade a un compro
miso vital que, loMe de facerlle 
esquecer a literatura, se manifes
tou mediante ela. Moitos dos ar
gumentos parten deste difícil 
equilibrio. América funciona 
como edén pero tamén como in
terno. O lugar do hterario coinci
de nestas páxinas co Jugar da 
opresión. da tortura, da marte. 
Por iso , a través das distintas si
tw.acións, vamos vendo como a 
palabra exerce de escor;ixuro, 
como se no oficio máxico de no
mear as causas a realidade ·se 
tomase máis benéfica e clara e o 
home, auténtico protagonista 
destas páxinas, acaso ideacións 
para unha antropoloxía imaxina
ria, poidese descifrarse e com
prenderse. 

Se tivésemos .que escoller al
gún relato, escolleríamos As rai
games no aire ou A derradei
ra noticia de Pánfilo Sobrei
ra , relato breve pero excepcional, 
verdadeira disección anató~ca 
dos sent:imentos dun emigrante 
fraca,sado, contados por alguén 
que leu a Kafka. Sen embargo, o 
nivel acadado . iguala as narra
cións de tal xeito que o lector 
probablemente non comparta a 
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nosa escolla·, puramente subxec
ti va e decantada pola banda da 
sentimentálidade. 

As influencias perceptibles son 
varias. Pór veces Ferreiro parece 
querer imitar durante upha liña 

. ou dúas a algún autor coñecido 
(Cunqueiro, a nova narrativa, 
acaso Fole, ou algún dos narrado
res hispanoamericanos). Sen em
bargo, esa referencia é tan breve 
que pasa como unha ilusión e, 
aínda · que· nalgúns relatos se 
manteña por máis tempo, únese 
finalmente na creación dun uni
verso propio. Libro, pois, de máis 
que recomendable lectura ·e que 
dá inicio a unha recuperación de 
Celso Emilio como narrador xa 
que non como poeta, actitude na 
que nunca fornas capaces pe es
quecelo. 

Que este libro e outros como 
este ¿ontribúan a celebrar a me
moria do escritor de Celanova e 
consigan tacemos esquecer a mi
seria orgariizativa e o ridículo ins
titucional na conmemoración de 
Otero Pedrayo do ano pasado 
que non serviu nin para termos _ 
nas librarías a reedición de A ro
mería de Xelmírez por máis 
que nos devolvese 'ao Otero de 
Las palmas de convento · ou 
La fiesta del conde Bernstein. 

\ 

M. FORCADELA 
1. A fronteira ínfinda de Celso Emilio Fe

rreio, Xerais Narrativa , Vigo, 1988 

Pelle, o · 
conquistador 
Sobre a - base literária dunha 
obra clásica danesa do século 
pasado. o director Bille August 
construeu un impresio~ante 
fresco sobre a emigración sueca 
en Dinamarca , a traversa das 
peripécias dun pai e o seu filio 
cativo. e o seu traballo en condi
cións cercanas ao esclavismo 
nunha facenda danesa . 

O filme aparece orquestado 
en torno á dura e prematura 
aprendizaxe vital de Pelle , o 
nena protagonista, encarnado 
por un extraordinário rapaz-ac
tor Asi, ao tempo que descrip
ción altamente aproveitabel 
dunha época e unhas condi
cións sociais ben determinadas, 
o filme é unha visión dos anos 
infantis que participa dunha 
grande sensibilidade para cap
tar os matices relevantes do · 
mundo dun neno. 

Ainda que os enu0ciados da 
película son sinxelos (a indolén
cia e sumisión do pai de Pelle. 
a intoieráncia dos daneses cara 
ao subproletariado sueco, o 
aborto traumático 9e calque( 
protesta , mesmo intuitiva e non 

organizada, por parte de aque
les) , veñen dados cun trata.men
to narrativo moi ordeado e que 
tenéie unha aliada, dunha consi
derabel forza lírica por intres, ao 
conxunto de histórias contadas. 

·Ainda ·que enfiado pala per
soaxe de Pelle e o seu ponto de 
vista, o decorrer argumental da 
fita ábrese a unha multitude de 
carácteres e asuntos secundá~ 
rios que por si só poderian. dar 
pe a outros tantos filmes de non 
menor espesura. 

Sustento fundamental da con
vición final · que a obra desperta 
é .unha extraordinária ambienta
ción e fotografja, que mestura 
os tons suaves con outros tebro
sos, case Dreyeria~os, e que re
dundan nunha beleza visual cer
tamente fara do comun. 

Este Pelle, o -conquistador re
sulta. finalmente, un filme re
dondo, entrañabel como a per
soaxe qu~ lle da nome e com0 o 
actor que. á sua vez, da o seu 
nome á persoaxe . Dando unha 
visión total de cada un dos seus 
caracteres , a fita dinos , sen dis
c;;urso algun dirixido a tal fin, 
moito máis e. mellar da Jaita de 
clases e da· dialéctica entre ex
plotados e explotadores que pro
dutos paridos só con tal empeño 
como Noveccentó. Por outra 
parte. vendo eses malpocados 
xomaleiros suecos lémbrase un 
dos caseiros de pór aqui de non 
hai rnoito tempo e lémbrase 
máis unha vez das posibilidades 
e necesidade de seguir t<;i.n des
tacados modelos fÜmicos nunha 
hipotética 'futura cinematografía 
galega D 

GONZALO VILAS 

· 11Mr§;~~m; i:r: 

Rock ·brasileiro 
con ra1ces 
Naturalmente o Brasil coñécese _ 
nos contextos musicais, pola 
sua alegre samqa e palas sen- · 
suais cadenzas da Bossa-nova . 
Pero si voste gasta de escoitar 
boa música en términos xerais 
é aberto nas suas concepcións, 

A banda de rock brasileiro 'Paralamas do Sucesso' 
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non debería esqvecer que no 
Brasil tamén se fai'bón Rock. E 
non só. rock de sex, drugs ánd 
rock 'n 'roJJ" senon con prnfundas 
raíces e senso popular, afondan
do no entorno social e_ nas ' sua 
problemática . 

.Para por algun -exemplo, te
rnos aqui, trés LD · s que, ao me
llar , poden abrirnos a porta dun 
mundo descoñecido aos nasos 
ollas; .Ouen da máis?: 

O Espírito da Coisa 

Ademais de ser músicos de cali
dade, teñen un xeito extraordi
nário de combinar diversos esti- . 
los modernos, como o · reggae, 
pingas folkies. coqueteos co 
-Jazz e co terreo clásico ; todo 
posta a disposición dunhas ver
bas que sempre levan a asmatu
ra dun membro do grupo como 
é cláudio Barreta . Verbas contra 
da opresión , a violéncia feixista 
e os abusos de poder. · 

Ouvindo "Ze Roberto" pál
pase o ambiente da tortura . 
Nada e ninguén cámbia. que os 
señores do' congreso sigan a re
partirse o grande pastel . social: 

os nobres deputados 
vanendo a galería 
e o pavo afogado 

. nesse mar de mordomia 
tuda que vai, vem 
tuda que vai, vem ". 
segundo a terceira lei de new
ton 
(Lady Newton) 

Para istos rapaces do "''Espí
rito da Coisa", todo pode ser 
un problema de "salario míni
mo" visto pala loitadora "Mimi 
Trotskista" como causa sufi
ciente pra ergYer o impotente 
berro duns princípios Outros 
temas como poden ser "Nene", 
"Teresa", "Benedito" ou "Li
geiramentec grávida", poden 
aclararnos todo este cQntexto. 

Ultraje a rigor. 

Un grupo que no seu L.D. 
"sexo" non ten máis preten
sións que as de facer un rock 
duro e poderoso que só busca 
neste caso a diversión e a 
"caña" precisas para vibrar de 
forma trepidante Cancións 
como "Eu gasto de mulher" , 
"sexo': "Pelado" ou "Maximillian 
Sheldon" demostran o que é fa
cer un roc;k direito , contundente 
pero non. agobiante ou estriden
te que ás veces se nóta nóutras 
bandas máis Heavys. Sinxela
mente, enerxia, "marcha" e J.iril
peza instrumental. Non vos so
bra con isto? 

e hiclete . corñ banana 
O terceiro grupo e o máis diyer
tido de todos eles. O LD chama
se "Gritos de guerra" e vendo 
só a portada dase un canta de 
que as boas vi.bracións est.án 

·presentes, respirase vitalidade 
ainda que algún que outro tema 
(~orno "E dificil" ou "Gritos de. 
guerra") é utilizaclo para unha 
boa declaración de princípios . 
Neste grupo xa están presentes 
máis que nunca os ritmos brasi
leiros mirando de facer pop e 
rock cunha perspectiva máis 
enraizada. Temas como "Deu
ses da avenida" demostranno-Jo 
ben; mesmo non teñen prexui
ci()s para facer unha broma co 
seu nome en "I lave. you Chicle-· 
te". Outros temas como :"Saliva 
seca" ou "Balado -dourado"· pó
denos ensinar o _ compromiso 
dun bo traballo sen por iso per
der o bo)l sen so da alegria . En 
fin, Boá onda e boa música: 

Ainda algÚén pensa só nas 
escalas de samba do noso Bra
sil?Enfadaráse · Vinicius de Mo
,raes? Coidamos que nón. D 

XAVIER NOIA 
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Os corredores 
de Carude 
Carude. por.se ainda hai alguén 
que non · o 'Sabe, é unha praza 
da ciudade de Montarte de Le
mas , situada entre o Campo da 
Compañia e o bairro de ·san Lá
zaro, cuia capela é "Ygfesia de 
Refugio ". . . 

·Montarte de Lemas te!i abun
dancia de prazas · pese a que 

· non sexa viciosa delas : a da 
Compañia , a dos Chaos, a . de 
Es paña, a da Estación , a do Dr. 
Goianes - antes Cantón de· B.ai
lén-, a das Clarisas ... Con todo 
a máis competente , xeitosa e 
fermosa de todas elas , ao noso 
saber e entender, é a de Caru
de .. O lugar indiscutibel e perfei
t o pra achegarse a ela é, partin
do do Campo da Compañía cara 
o por-do-sel. p illar a rua chama
da tal}lén d~ Carude, que é li
xeiramente curvada e dabondo 
agredida , e xa estam.os na pra
za . A curva da rua impide a olla
da direita da praza . Cando, de 
s úpeto . batemos coa praza, a 
·nasa salpresa e o naso gozo re- · 
sultan maiúsculos . Non se tra,ta 
dunha 

0

praza grande. Ten ·xeito 
de triángulo. Noutro tempo foi ,. 
sen dúbida, unha eira común e , 
nela ,. faríanse as mallas , ergU:e
ríanse as medas e a senta ríanse 

· os palle.iros . Af> casas eran todas 
elas dun andar e tiñan unhos 
corredores de madeira, de liñas 
simples e mesmo elementais. A 
comenzos de Outono era unha 
regalía prós ollas contemplar as . 
grandes restras de millp secán
dose ao sol nos corredores . O 
amarelo qo millo non· se semella 
ao do sol nen qO do outro. Tráta
s e dun amerelo moi de seu . Ce
·cai s que esa cór taR singular é 
a lembranza dos soles e das sel
vas americanas de on de che
gou , fai catro séculas . a tenas 

, europeas'. 
Oxe a praza de Carude está: 

totalme8 te urbanizada . Mangá
ronlle cemento en abundancia, 
unhos estranos e esóticos pláta
nos deses que cha.man xardin e 
unhas farolas municipais , que 
semellan de cementerio e que 
os rapaces do bairro !les esca
chan os grobos que protexen as 
lámparas , a · yantazb limpo , se
gµindo unha vella e mesmo sau
dabel . tradición. No vrau os plá
tanos do xardin , ·debaixo dos 
que hai , unhas bancos . dan ·. 
unha boa sombra . Ao falar da 
sombra lembrarnos aquel refrán 
que dice : "O que a boa arbre se 
arrima , boa sombra o acubilla" 
e · que algún pavero traduciu 
deste xeito : "6 que. a escelenti
sima cemifera se adosa, ubérri
ma umbría o entolda"" O caso -é 
que nos bancos da praciña de 
Carude, cando o tempo axuda, 
ollanse aos vellos do bairro, sen
tados , mui recreados .eles, quei
mando cigarros e debullando 
lernbranzas , mentras os rapaces 
non paran ·de ·coucéar unha pe
lota ou intentan meter , nun aro 
de baloncesto que ·ali teñen 
mangado, ún balón. · 

Sen decatamos as vellas 
construcíós labregas , con cortes 
e adegas nos baixos , feitas en 
parte de pallabarro, ·fo ron desa
parecerido e sustituidas por un
has arrepiantes ca~as de ladrillo, 
con fiestras e postas de alumi
nio e garaxe nos baixos . Dos co
rredores nunca máis se soupo. 

Contra o vento e marea aínda 
iba resistindo _unha das caras éia 
praza, a que está cara ao nacen
t e , coa sua arquiteitilra tradicio
nal. Os corredores estaban sos
tidos por- fermosas colunas, re
matadas .con interesantes capi
teis , sen dúbida procedentes do 
convento franciscano que se er
guía no Campo de San Ant9nio 
e que derrubaroB 'cando a desa
mortización . Nestes corredores 

Gui.eirQ· . 
CULTURAL . 

era onde se óllaban, espléndídas . 
e ·fachendosas·, as mellares e 
rnáis competentes restras de 
millo , ao sol. tépedo, maravilloso 
e máxico do Outono. Tanto é así 
que este servidor , cando pasea
ba por esta praz-a as- suas: m e
lancólicas vagancias , lembraba 
invariabelmente -e ben sabía 
por qué- os versos de Góngo-
ra : . 

.Mientras por competir con tu 
cabello, 
oro bruñido el Sol relumbra en 
vano .. 

¡ Ouro luí do 1 E. servidor evoca
ba O$ lonxanos días da sua in-

. fancia cando a$ nenas da sua 
tribu natal, nos luminosos días 
de agosto e nos . do sétembro 
dourado, xogaban con espigas 
de millo corno se foran bonecas . 
¡Qué cant:idade de tenrura e 
pantasía usabanl ¡Con . canto 
amor penteabari o cabelo lauro 
-ouro luído- das espigas de 
millo! Esto era pobreza e subde
senrolo. Pero ún segue preferin
do as espÍgas de millo a esas 
bonecas que apertándolles un 
botón dicen papi· e mé:mi, pe
quenos monstruos de plástfco 
indústrializado e · comercial. 
· ·Derruabaron case todos os ca-· 

. rrédores de Carude. Ollamos 
como a pá mecánica ilia arra
sando as vellas mansións labre
gas . Nos escombros , desfeitos 
das colunas que os sostiñan. No 
seu lugar erguerán un enorme 
edificio, sen gracia nen_imaxi-

' nación , de cemento e ladrillo. 
Ao peor, como decía Anxel Fole, . 
o iniciativista desta barbaridade 
igual é un emigrante que andivo 
por Francia, Alemania ou Holan
da . E _que non !eparou como ne-

-ses países se conserva a .arqui
teítura tradicional. 

Con este novo edificio que es
t án a erguer a praza de Carude 
quedará feita unha calamidade. 
Lembrará eses espacios míseros 
que dei.xaban entre as chama
das casas baratas, e rguidas na 
época . franquis,ta . Non conoce
rnos nada máis xordo nen rnáis 
triste que esas barriadas . Da -
_praza de Carude .. da. sua beleza 
orixinaria , unicamente conser
vará .sua forma triangular : a 
sombra dunha sombra. Esto lé
vanos a plantexar dous interro
g¡mtes :. ¿ao mud?r o entorno 
muda tamén a xente? ¿Ou é que 
muda a xente porque lle -mudan 
o entorno? Ternos a certeza que, 
na praza de Carude. non seolla
rán máis- restras de millo deco
rando os corredores . Os vellos 
tarnpouco terán corredores pra 
tomar o p álido sol de inverno. 
Pro o máis triste de todo é que 
tampouco haberá vellos: estarán 
todos nos asilos .. O 

M. HORTAS VILANOVA 

Teis: As 
iegan.as das 
águas 
Teis é unha. an tiga parróquia, 
como todas as que teñen por 
padroeiro a San Salvador, que 
fb i engolida por o desenvolvi
mento acelerado . de outra pe
quena- feli gresía vicíña, que eeµ 
en ser a cidade de Vigo. 

Irúelizmente o crecirnento de 
Vigo vai tirandolle a persoalida
de a estes históricos vilas como 
Lavadores, Bauzas, Sárdoma ou 
TeiE;; teriamos qÚ'e inventar un 
desehvolvimento onde se res 
peit ase o xeito destas agrupa
cións humanas. que teñen tanta· 
antigüidade como a cidade; de 
feito o prirneiro - documento 
qnde figura o nom e de Vigo é 
un pleito que manteñen uns vi
cíños vigueses cos do Canade
lo por cuestión duns marcos no 
monte comun. 

Ao noso entender o nome de 
Teis ten rnoito que ver coas · 
águas correntes· que caían en 
regueiros desde as nacenzas 
nos vic iños m ontes da Madroa. 
para deítar as suas timpas 
águas no troveiro mar de Vigo. 

Hoxe as causas mudaron moi
to, Teis está transformado nun 
bairro vigués agredido polos 
seus catro costados, a autoes
trada cauta e condiciona moito 
a qUa fisonomiá , mais ainda 
manten unha maravillosa situa
ción xeografíca nas 'caidas dos 
m ontes, recebindo todo o por do 
sol coa visión ao fondo das Illas 
Cies. 

Decíamos que o nome debe 
ter moito a ver coa antiga rique
za de águas e fontes no seu te
rritório , ainda qué hoxe moitos 
dos antigos regueiros foron en
carnados, e foron atuadas ou ca
lificadas con cartas de Non Po
tabel antigas e salutífiras águas. 

Os nomes de Rios , praia 
onde está a coñecida factoría , 
ou de Os Caños ainda dan ra
zón dos antigos regueiros , que 
caían a cachón en lugares corno 
A Fervenza; estes nornes xun
to co viciño Canade/o alto e bai
xo. que nos mostra as pegadas 
de antigas obras de canaliza
ción fannos pensar que a histó
ria do nome de Teis poida ter 
sido ésta: 

Nun primeiro latín estas te
rras abondosas en nacedouros e 
regueiros serian "terrasRegate
dis" ou sexa con moitos rega
tos. -

A palabra Rigatedis evolue 
para Rio Teis por reglas ben 
sabidas (o -G- e -D- intervogáli
cos que caen) e daí xa se van 
pronunciando Teis , separada
mente ; e dicer queTeis seria 
pois, un sufixo dunha palabra 
máis complexa que faria refe
rencia á abondosidade de Riga
tus nestes lugares . 

Se cadra ainda é tempo de 
defender a persoalidade do bai
rro, e lque mellar camiño qu_e 
procurar devolverlle a faciana 
que levou aos nosos devancei
ros a chamarlle así? 

¡Que volvan as fohtes a deitar 
as ~uas águas impolutas , e as 
cachoeiros ou fervenzas darnos 
a alegria da sua espectacular 
c~da! O 
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CONVOCATORIAS 

• . Viaxar na 
Semana S~nta 

Para as cada vez mais fra
cuentes vacacións viaxeiras 
de Semana Santa. o 'Clube de 
Viaxeiros Años Luz organiza 
un amplo menú a précio inte
resante a diferentes luqares do 
mundo. Exipto, Marrocos. Si 
ria e Xord.ánia, ou en barcos 
veleiros polos mares de Halan · 
da son algunhas diis posibili 
dades. Mais información no 
teléfono 91 445 11 ,45. O 

• Certame. de 
narrativa curta 

Os Colectivos pola Normaliza 
ción Lingüística da Faculdade 
de Filoloxia (Grupos de Teatro, 
Revista Ób"sbos. Comité Aber
to, Ágora, equipos deportivos) 
convocan este certame de 

EXPOSICIONS 

• Mostra de 
fotografia 

inaugurada o dia 2 de Febere1 -
ro pola xomallst9 Marganta 
Ledo. v1xente até o 14 a Mos 
tra de fotograba mulada "Tra 
bailadoras" Na Casa da Cultu
ra de Vigo. Trátase da pnmeí
ra expenénc1a destas caracte 
rít1cas. lago de ter fracasado 
unha tentativa s1m1lar no Mu 
seu do Povo Galega 

Tendo como referente a ac
t1v1dade laboral da muller, un 
total de 65 fotografias dividi
das en dous apartados · "hlst.ó
nca". con obra dos anos 1925-
1930. do fundo do Museu de 
Pontevedra , do arqWvo Lanas 
e de Xosé Suárez: e ucontem
poránea". recollendo fotos de 
Delm1 AJvarez. Chus · Garc1a. 
Xúho Gll, Xurxo Lobato. Ra
quel. Manuel Sendón (da GalJ 
za) e Josep Gol. Guy Hersant 
e Ana Turbau con obra forá 
nea. 

A mostra é organizada pola 
Secretaria da Muller da CXTG. 

cnac1on literáÍia· con obxectd 
de propiciar que autores no
veis e consagrados contribuan 
ao labor de co'1solidación do 
galega en todos os ámbitos da 
faculdade e do seu entorno. O 
concurso rexerá-se palas se
guintes base.s '. 
1": Poderá concorrer a este 
certame calquer obra de na
rrativa curta en galega inédi
ta; a extensión dos traballos 
non superará os quince fólios . 
Os orixinais apresentarán-se 
por triplicado .' mecanografa
dos a dobre espazo e por unha 
soa cara . 
2·•: Os traballos deberán en
viar-se baixo lema ou pseudó
nimo, adxuntando nun sobre 
pechado o nome, enderezo e 
teléfono doautor. Este · poderá 
remeter cantos orixinais dese
xe . 
3": Admite-se calquer norma-

Pode verse en horário de 
mañá e tarde .. 

• Exposición 
Avance 
ra Temporada 

Na galeria Expresión, Rua do 
Paseo en Ourense e até o 8 de 
Marzo. pode verse a obra de 
Carlos Gonzalez Villar. Ramón 
Conde. Miguel Mosquera. Ma
nuel Figueiras e Xavíer Gui
ñas. 

tiva. 
4": Outorgarán-se ·dous ·pié- -
mios, consistentes nuri lote de 
libros, por valor de 10.000 pts. 
o primeiro .' e de 5.000 pts. o 
segundo. 
5": O xurado estará composto 
por dous críticos literários e 
dous novelistas , e contará con 
un representante dos Colecti
vos pala Normalización Lin
güística ·que actuará como se
cretário con voz. pero sen voto 
(só emitirá este en casb de 
empate). Farán-se públicos os 
seus nomes despois · do fallo 
do prémio . 
6ª: O prazo de admisión rema
tará o 31 de marzo. Os orixi
nais enviarán-se ao seguinte 
enderezo: 
"Certame de Narrativa Curta", 
Faculdade de Filoloxia 
Praza de Mazarelos . 15703. 
Santiago de Compo_StE?la. 

GRAF1CA 
.Bonifacio, Canogar . Clave. Da
tas , Gabino , Rivera e Quetglas 
na Galería Arracada (Zapate
ria, 4) . .na Cidade Vella de A . 
Coruña. Mañán e tarde, fecha
do. aos festivos . 

• Castro de 
Viladonga 

En Castro de R.ei. Cun Museu 
ao pé do mesmo xacimento 
arqueolóxico coa finalidáde de 
estudar e recoller os materiais 
procedentes das excavacións. 
Con ta con tres sás, armacén, · 
centros de traballo e bibliote
ca. o xacimento está aberto a 
todas horas, o museu en horá
rio -de mañán e tarde . Do Cas
tro destaca a sua monumenta
lidade , cunha coroa case cir~ 
cular duns cen metros de diá
metro. arrodeada dun sistema 
de amurallamento e foxos . 
arnais duo antecastro extenso. 
Case · 40.000 ro.de xacimen
to_Pode verse a 24 Km._ de 
L1;1go, na estrada de Astúrias_ 
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• Diada muller 
trabalfadora 

Mulleres Nacionalistas Galegas 
."(MNG) na wna do Morrazo". cb 
gallo da campaña organizada co 
slogan Contra as agresións, de
nuncia e · accióh, dentro dos ac
tos do 8 de marzo, Dia-Intema
cional da Muller T~aballadora , 
organiza o vindeiro sábado dia 4 
ep Cangas. unha charla coloquio 
a prol do tema das agresións· e 
do mundo da muller .en xeral. 
Esta charla irá acompaffada da 
proxección dunha película e o 
acto, lugar -no local da INTG. Rúa 
da Garda 10, bapm. en Cangas, 
o 4 d.e marzo as 6 da tarde, para 
o cal invitamos a todas as mulle
res preocupadas ou sensibiliza
da polo -tema. 

• Ciclo de Cine . Día 
Internacional da 
Muller 

O Cine CLube- de Pontevedra 
ten previstas diversas sesións 
ai:redor desta data do 8 de 
Marzo. Desenvolverán o se
guinte programa 

Día 6 ás 21.45 h . vídeo da Em
baixada Francesa, "Charlot
te Perriand: criar o habitat 
do século XX" de J . Barsac . 
Seguida de colóquio. · 

Dia 7 ás.19.30 h . Vídeo do Ins- · 
tituto da Muller ·"Chinchetas 
rosas, pequeñas diferen
cias, grandes .consecuen
cias·~ . realización de Brigitte 
Aschijanden: 

Dia 8 ás 22.30 h. "A comisa
ria" . 

Dia 9 ás 21-45 h. Vídeo "Fri
da... película pasada en TVE 
sobre a pintora Fida Khalo. 

Dia 15 ás 22.30 h. "Paraiso" . 

TÓdas as sesicms terán lugar_ 
na Biblioteca Pública e fanse .· 
en colaboración coa Asamblea 
de MU:lleres_ de Pontevedra. 

PUBLICACIONS 

• Grial 

· A Revista galega de pensa
mento e cultura cumpria os 25_ -
anós no 1988, agora a editorial 
Ir Indo comercializa a coleción 
completa eni:;aderriada en sí
mil' pe!. 27 .tomos, cún índice 
de matérias e autores. Duran
te este mes estanse a facer 
apresentacións nas principais 
cidades da Galiza. O 

• Rqsa 
clandestina' · 

O intenso poemário co que 
Xesú.s Manuel Valcárce1 aca-

daba o Premio Leliadoura de 
poesia, éonvocado pola edito
ra Sotelo Blanco, foi apresen:
taao en Compostela por Avilés 
de Tarainancos e Garcia Bo
daño. A obra circula xa nas li
vrarias. O 

• Revista 
Xermolos 

Un novo número desta publi
cación da Asociación Cultural 
Xérmolos de Guitiri'z , desta 
vez. inclui untral)allo inédito 
de Otero Pedrayo e un ensaio 
sobre alg(J.ns elementos carac_
terísticos da arquitectura po~ 
pular do concello de Guitiriz . Q 

ANUNCIOS DE BALDE 

Colecciono calendários ·de 
peto e gostaria intercambiar 
cbn outrbs afeizo.ados/a,s . As 
persoas interesadas poden di--
rixirse a Íria Sáncbez Molleda , 
C/Borrás 1-1 1 1"-4''- Barcelona 
08016. 

Novo curso de idioma ruso 
na Asociación España-URSS 
eh Vigo. Clases martes e ·yen
res. información e inscrip 
ciáons ne> Teléfono (986) 22 44 
57 . 

Muller 40 anos. Solteirá, coru_
ñesa. Residente en Madrid. 
Au.Xiliar de Enfermeria, aman
te das belas artes, ecoloxia. 
deportes , etc .·. . Gostaria de 
coñecer honíes solteiros das 
mesmas afeizóns. Con posibi
·lidade de encontros en Madrid 
ou a Galiza. Absterse. X.ente 
"cerrad-a" ou "carca" e casa-

_dos. Apartado 8268~ Madrid . 

Licenciada en História da 
Arte, 37 anos , divorciada. se~ 
goviana, residente en Madrid. 
Ecoloxista; ·activa . sensíbel. 
amante da nafureza, atractiva, 
intelixeiite, cursando estudos 
de 'irnaxe.~ Góstalle rñoito es-

creber cartas. Gostarialle ·que 
lle escreberan h9mes de 33 a 
40 anos, ~en.parecidos gastos. 
Posibilidade de encontros en 
M9.drid. Absterse docentes, 
xente cerrada, casados e xen
te insensíbel. Apartado 8268 
de Madrid. 

Grupo poético oferece os 
seus servizos (tanto en con
xunto como individualmente) 
B presta-se a publicar unha 
Antoloxia. Chamámo- nos 
Ronseltz e non cobramos de
masiado. 
· Contactos: non hai nada 
roáis apaixoante que a bús
queda. 1 

Os titiriteiros de Kaos arihnan
che as festas do teu coléxio, 
gardaria ou do teu bairro e de 
todós aqueis que queiran pa
salo ben. Os interesados en 
conectarnos poden chamar 
aos teléfonos de Moaña {986} 
31 14 09 e 31 20 03 . 

Véndese conxelador Za
nussi. Vertical de 225 lit.ros 
de capacidade. Teléfono (986)· 
47 14 05 . 

A T E N G 10 N 
A TODOS OS SUSCR!'PTORES 

Durante J989 A NOSA TERRA ten prevista a edición ~unha 
nova série de suplementos monográficos .denominaaos 
"Cadernos A Nosa Yerra de Pensamento e Cultúra" coas 
seguintes. características: 

• Periodicidade bi-mensuaL 
• _32 páxinas· mínimo. 
·• Formato 213 x 297 m/m. 
• Papel Jet-set 56 gr. 

-Primeiros número~ previstos.·: 
• Os viñ.os na Galizu. ·segundo quin~ena de -Marzo. 
• Fi·losofia ·e pqder. -Priméira quincena de-Ab.ril. 
• Letras Galegas. Segunda quincena de Maio. 

Précio da suscripció.n anual: 400 pta. 
De.non estar interesados na recepción.dos Cadernos, 
pregamos nolo comuniquen por carta ou ben meiante o 
. teléfono (986) 43 36 24. 
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loEAs 

MODERNIZACIÓN 
. , 

< TRES EN RAIA 

O GRAMO 
DAFAO 
G. LUCA DE TENA 

U n gramo diari9 de proteinas por 
quilo de peso é o que recomen
da a oficína das Nacións Unidas 

que enteñde en Alimentación e Agricul
tura (FAO), para non ingresar técnica
mente na clase dos desnutridos. Unida
t;:Je mínima de miséria que pode serbio
lóxicamente correcta para non perder
mos a condición de· bípedo, pero que 
non . sempre abonda para librar ao 
usuário do proído da fame. Sufridores 
e beneficiários pertencen indistinta
mente a este clube do gramo maldito, 
segundo a humana natureza se vai con
formando ou decide manifestar a sua 
incomodidade coa axuda da expresión 
oral ou dos cantazos contra dos esca
parates dos super- mercados. 

E EXTENSION DA UNIVERSIDADE 

Unha grande extensión de Latinoa
mérica está condenada a esta dieta. O 
sub-continente exporta cada ano 
50.000 millóns de dólares que na sua 
parte principal van aos bancos da Suiza 
ou de Miami a alimentar contas nume
radas dos poucos afortunados que na
cen a moita distancia do cíRculo do 
gramo FAO. As democracias latinoa
mericanas que os medios de cornunj
cación titulan estabeis, ainda que teñan 
guerrillas como a de Venezuéla, govér
nanse sobre a diária realidade dun re
parto tan desigual e insuficiente que es
tán abrigados a empregar as armas 
para defender a liberdade do mercado 
contra as incorrecións biotóxicas que 
impón o sistema de libre mercado. 

XOSÉ L. ARMESTO-XoSE Mª DOBARRO 

T al como ternos manifestado con 
antenondade, a reforma do siste
ma universitário na Galiza debe pa-

~ sar necesariamente por unha moderniza
ción do mesmo e por unha extensión terri
torial. . 

No que se reiere a.o primeiro , a 'moder
nización Implica un plan de finaciamento 
deta11ado, baseado en íindice_s de gastos. 
correntes e investímentos similares acrs 
das universidades do rioso. entornq, -que 
permitan a ·exiténciia dunha t.miversidade 
como servíc1io público dunha calidade dig
na, conclusión que Xá está- cuantizada 
pola comisión de'legada do cl3ustro·e que 
supera amplamente as previsións da ccn
selleria. 

_Canto ao segundo, a expansión conse
gue-se, cando menos inicialmente, unha 
vez que se consensue o mapa de titula-

!- cíóns na institución universitária, no claus
tro, e )ogo sexa asumido polos represen
tantes sociais, d que permitiría unha des
centralización efectiva. 

Estes obxectivos poden alcanzar-se, en 
pnincipio, desde modelos 9rganizativos di
fonentes, modelos que por pór casos _ex

·,tremos serian o actual ou un de várias uni
versidades independentes. Na sua .versión 
simple os dous modelos son maos, mais 
se se perfeccionan introducindo-lles suce
sivas correccións ambos poden confluir 
cara a consecución dos obxectivos mar
cados. ·_ 

Unha vez chegados a este ponto de 
part ida convén facer fincapé nas vantaxes 
que apresenta o modelo de unha universi
dade descentralizada e desconcentrada 
frente ae de várias universidades. Funda-

. • mentalmente sorn duas: 
t.-. O mode'.l o descentral izado e des-. 

·ooncentmdo parte da situación actuai' e 
vai evolucionando contínua e gradualmen
te cara os obxectivos marcados sen co-
rrer o 1nisoo de que se podla dar saltos no 
· · ci - / de várias 11.mil\l'ersidades. :supón 

ma r6 ººª sitw~ción actua1I que, se 
mente, pode ievar a camí
ue terían difícíl corrección. 

o ;.--.-O 1 'e!lo descentraHzado e des-
·~onc ntr · .1 en precede111t.es nas comuni-

a ' \!. ~ ricas -Catal~nya e o País 
*· . tal e como se recolle nos seus 

r·espectivos 1estatutos, mentres que o de 
váriias univers1idaáes coordinadas non t~n 
precedente mmgun no noso entorno. 

Tanto é ist<? asi, q·ue unha das maiores 

deficiéncias que aprese0ta o proxecto de . 
l.ei é o de que non asegura en absoluto a 
cootdiAación efectiva nu6 proceso de ex
pansión, quer dicer, está sen desenvolver 
o que en definitiva seria a pedra angular 
do modelo. 

Nun momento determinado a equipa 
reitoral optou sen máis polo modelo de 
váriias universidades e convenceu á admi
nistración da necesidade de. pó-lo en mar
cha; o que deu como resuJtado o proxecto 
de lei que se está a . debater e que está 
sendo contestado amp~ament~ poi.a co
munidade universitária. Polo contrário en 
ne.ngun momento se fixo nada por desen
volver o outro modelo para que ambos 
pudesen ·ser contrastados e houbese a 
posibilidade · d~ cl')egar a ,unha eleición 
máis obxectiva e menos apriorística, ape
sar de qué as liñas xerais xa foron expos
tas por membrós da comunidade universi-

, tária en diferente foros e· ocasións. 
O modelo descentralizado e descon

centrado implicaría unha reforma dos es
tatutos que permitise: 

1 .- Criación de Xuntas de campus 
como órgaos colexiados de xestión e de 
elaboración da política. universitária xeral 
que as u miria. os· seus cometidos por un ha 
progresiva transferencia de competéncias. 

Tomando como ponto de partida o que 
se recolle· no título 11, subtítulo 11 dos esta
tuto$· da universidade de Barcelona as 
Xuntas de campus terian atribucións nos 
seguintes terreos:_ 

a) xestión e~onómica e presupostária 
b) xesitión do persoal, tpnto doc'ente e . 

Investigador como de administración e 
ºservícios · · 

c) xestiori do ensino, -especialmente no 
que se refere á sua programaciól') xeral. 

d) xestión da investigación, especial
mente respeito aos proxectos interdepar
tamentais 

e) elaboración da política universitaria 
xeral 

E como competencias: 
a) 'propor as titulacións, ensinanzas e 

plans de estudos á xunta de governo para 
a sua aprobación 

b) coordinar a organizaciór1 anual das 
diferentes ensinanzas 

e) superv.isar o funcíonamento xeral das 
ensinanzas e a actividade do profesorado 

d) propor gastos para ínfraestrutura de 
. ínvestigaci.ón 
. e) participar na elaboración dos cadros 
de profesorado e propor as suas niodifi
cacións e redistribución, así como os 

cambios de denominación das prazas do-
céntes · 

f) participar nas propostas de membros 
das comisións de selección de profesora

-do 
h) propor á xunta de governo o estabe

lecimento de convénios con outros cen
. tras e institutos 

i) elaborar as propostas de investir:nen
tos e controlar.a sua execución 

1) elexir o seu presidente 
m) participar na xestión de bibliotecas e 

recursos informáticos 
As xuntas de campu$ estarían presidi-. 

das por un profesor do mesmo -:....eleito 
entre os profesores que formen parte dé;is 
xuntas de cada centro e nomeado polo 
reitor-, e contarían cun vice- xerente, os 
decanos e directores e un representante 
de cada un dos sectores (profesores, alu
nas e PAS) de cada centro. 

2.- Departamentos próprios de cada 
campus. A tendéncia á especialización 
dos diferentes campus facilita o estabele
cimento de de'partamentos próprios e re
correndo nos restantes casos a departa
mentos interdisciplinares de diferente 
composición nos diversos campus. 

3.--canto aos órgaos de governo, que 
por exixéncias da LRU deben ser únicos 
en cada universidade, manteria-se · un 
·c1_austro similar ao actual e unha xunta de 
governo máis reducida con funcións fun-

. damentalmeílte de control e coordenación 
dado que .moitas das suas competéncias 
executivas,actuais estarían transferidas ás 
diferentes · xuntas de campus. Estaria 
co~mposta pola equipa de governo, os pre
sidentes das xuntas de campus e un re.: 
presentante de cada-un dos sectores (pro
fesores, alunos e PAS) de cada campus. 

A equipa: de governo tamen seria rnáis 
reducida que a actual e conservaría as 

- competéncias . sobre aqueles servícios 
que quedasen centralizados en fu'nción · 
dunha maior operatividade. 

Eri definitiva, para pór en marcha este 
modelo non haberiq. que ter-se agardado 
a:o momento actual -xa que só implicaba 
tinha lixeira modificación aos estatuos. Se 
non se_ fixo nada nesta direíción foi por 
unha falta· clara de vontade polítíca .. A op
ción de várias universidades non parece 
que responda a critérios obxectívos cla
ros. O 

Xosé Lu Is Armesto Barbeito e Xosé M• Dobarro Paz 
son Profesores Titulares de Uníversidade. Coléxio Uni
versitario da Coruña. 

Carlos Andrés Pérez acaba de ingre
sar por méritos no museo dos estadis
tas clarividentes despois de afirmar que 
a sua política económica era producto 
da necesidade e non do capricho. Esa 
era a lección que o social-democrata 
venezolano quixo explicar aos seus vo
tantes e amigos despois dunha semana 
de festa rachada. Pero ao séptimo día, 

. só unhas horas despois, a necesidade 
xa non estaba nos compromisos ca 
Fondo Monetario Internacional (FMI}, en 
coa monumental débeda externa do 
pais. O prlmeiro obxectivo do novo go
vernante era de súpeto parar a balace
ra, convencer aos seus votantes de que 
se perde menos pagando en sufridísi
mos prazos aos acreedores do Norde 
que en destrozar os grandes centros 
comerciais e dar aos propietarios dos 
grandes negócios a seguridade de que 
o domínio da situación está de lado do 
governo. · 

Demostrado como queda que o gra
mo da FAO é. máis importante que to
das as toneladas de influencia do FMI, 
a Pérez quédalle ainda o máis difícil: 
convencer ao país de que se pode sair 

. do sub- élesenvolvemento mediante 'in -' 
cómodos pagos anuais e non desafian
do ao acreedor que é o que realmente 
ten a culpa. O 

VbLVER AO REGO 

O s libreiros encontráronse en 
pasados días cun libro cuxo 
précio impreso marca 400 pe

setas. Sen embargo a factura recebi-
da polos próprio.s libreiros sinala que 
o précio é de 400 pesetas máis o IVA 
de 24 pesetas. lsto. briga a cada 
vendedor a ex'plicar ao cliente que, 
pesíe a marcar o 1 ibro 4_00, debe co
brarlle 424, co risco. dé que o com
prador se .sinta estafado. 

O libro -en cuestión titúlase "El re
glamento· del IVA;' e foi editado polo 
Mínístério de Economía y Hacienda O 
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