
-· 

<' . 

ANO XII• 18 DE MAIO • 1989 

. 17 Maio: Caderno 
con est&número 

Declaracións dos 
pais de Susana 
Po9as 
"Como querem que aceitemos 
que ela, epiléptica desde os seus 
17 anos e sempre doente, possa 
ser gerri lheira ou estar implicada , 
com um grupo dessas práticas?" 
Há muito de profundamente 
sentido nestas afirmac;óes dos 
pais de urna mulher de 27 anos, 
portuguesa do Norte. (Páx. 12) 

Crónica cidadana 
do cúmio 
da Toxa-
Son os amos do mundo 
capitalista e viñeron fixar a 
política a realizar nos próximos 
anos e a darse uns días de boa 
vida: a Xunta subvencionoulles a 
estáncia con cinco millóns. Os 
viciños de O Grove, que 
agardaban a chegada dos 
membros da Trilateral pensando 
que deixarian un bo número de 
pesos, vironse decépcionados e 
agora pensan oporse a actos 
semellantes. (Páx. 5) 

Reacións ao fio 
da entrevista 
Nogueira-Fraga 
A entrevista entre Fraga lribarne, 
Secretário Xeral do PP, e Camilo 
Nogueira, que ocupa o mesmo 
cargo no PSG-EG, celebrada o 
dia 12 de Maio, levantou un 
remuiño político, con críticas 
unánimes desde os demáis 
partidos contra o lider 
nacionalista, ao que acusan de 
servirlle de cabeza de ponte ao 
ex-ministro frqnquista. (Páx. 5) 
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EDITORIAIS FORÁNEAS COPAN OS MERCADOS MÁIS RENDÁB . 
E BLÓQUEAN AS TRADUCIÓNS 

A FEIRA EDITORIAL· 
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da propriedade 
·editorial; coa 
entrada de 

- · gr-upas·_ . 
-estranxeiros, ·~ . 
tendéncia 
crecente ao 
bloqueo dos 
d~reitos ·de · 
tradución nas 
novedades, 
unha_ 
dependéncia 
intensa do libro 
de texto, un · 
baixo índice de 
leitura? un labor 
pouco 
intensivo da 
administración 
nun contexto 
lingüístico 
agredido, ... 
son alguns dos 
retos que o 

· negócio 
editorial galega 
ten que 
atender coa 
vista posta na -

· entrada no 
mercado único 
e a crecente . 
preséncia das 

, · · ·editoriais 

ANXO IGLÉSIAS 

·españolas na 
Galiza xa non 
só no libro de 
texto. 
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ANXO IGLÉSIAS 

Editoriais foráneas -eopan os mercados máis rendábeis e bloquean as traducións 

A vacilante normalización limita 
a entrada das ~ditoriais na· etapa industrial 

A concentración da propriedade editorial, coa entrada de grupos estranxeiros, a tendéncia crecente 
ao bloqueo dos ·direitos de tradución n~s novedades, unha dependéncia intensa do libro dé texto, un baixo 
índice de leitura, un labor .pouco intensivo da administración nun contexto lingüístico agredido, ... son algüns 
dos retos que ·º negócio ·editorial galega ten que atender coa vista posta na entrada no mercado único e 

a crecente presencia das editoriais españolas na Galiza xa non só no libro de texto. 

XAN CARBALLA 

A masiva entrada de grupos estranxeiros no mundo editorial 
español e unha crecente tendéncia a mercar direitos de 
edición mundiais,. bloqueando" a posibilidade de que as 
culturas minorizadas accedan á tradución de literatura actual, 
cun mercado precisado de máis leitores no naso idioma, son 
dous aspectos qüe os editores galegos, con menos de 1.000 
millóns de facturación anual deben atender no imedi_ato futuro. 

Ghette en Salvat, os grandes 
Mondadori, Springer ou Bertels-· 
mann, sempre na liña da criación 
de espácios multi-média, e in
cluindo nas operacións xornais, 
indústria gráfica e o desexado 
mercado da televisión (os nomes 
de Silvio Berlusconi, Rupert Mur
doch ou De Benedetti están pre
sentes nestas inversións), non 
preocupan especialmente aos 
editores galegos que non creen 
que un bocado de negócios pe
queno como o galego, que nun-

ha cifra estimativa poderla apro
ximarse aos 1 .000 millóns de pe
setas anuais, poda interesar a 
estes grupos. No caso galego só 
unha editorial, S.M. Edicións, 
empezou a facer edicións en ga
lego de libros de criación, cando 
até agora a preséncia de editores 
de fóra das nosas fronteiras -á 
hora de editar en galego- cons
treñí rase -e non é pouco- ao 
libro de texto. 

A entrada de grupos estranxeiros 
no mundo editorial español ,-o 
cuarto estado ·exportador de li
bros a n ível mundial con 251 mi-

llóns de exemplares editados e 
150.000. millóns de pesetas en 
ventas no 1986-, é crecente . 
desde o 1986. A entrada de Ha- . 

UNHA INDÚSTRIA 

Víctor Freixanes pensa que 
son "operacións do mercado en 

QUE TAMÉN DEBE. SER APOIADA 
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O negócio é o negócio é unha vella má
xima da orde económica imperante, 
mais no campo do mundb editorial o ne
gócio é monopólio e a nível de Estado 
os poderes parecen contentos des;:i cre
cente concentración: "coidamos que se 
trata dun fenómeno económico que 
pode repercutir favorabelmente no plura
lismo e no aument o e diversificación. da 
oferta( ... ) faise posíbei a competitividade 
cos princípios de l!bertade, pluralismo e 
identidade cultural" (Rosa Conde). Pero 
as afirmacións non cadran coa realidade, 
sempre máis teimuda que o poder. 

Centrándonos no caso galego débese 
partir dunha realidade: a nosa non é 
unha língua normalizada. Desta afirma- · 
ción tírase unha grande responsabilida
de para os poderes públicos. O baixo. ní
vel de leitura en galego non pode ser es
timulado con medidas de esmola -15 
millóns no ano 1989 para promoción da 
leitura-, e débese afirmar que calquer 
investimento que redunde nun incremen
to do mercado gale.go de libros nunca 

será en balde. Neste terreo hai que sina-_ 
lar o paradóxico celo que se ten por im
por a exclusividade normativa. 

Unha meirande rede de bibliotecas, 
axudar e primar a posibilidade de adian
tarse ás edicións en castellano -inter-
vindo ante o Estado se é preciso modifi
car a Lei de .Propriedade Intelectual no 
que supoña de impedimento-, atender 
.injciativas que melloren a rede comercial 
é editar, sen censura ideolóxica nen nor
mativa, cando as matérias non son ase
quíbeis pola iniciaiva privada son .obrigas 
das institucións. Máis unha que supón 
solucionar unha intolerábel situación: pri
mar a distribución e venda do libro por
tugués no noso país que até agora é difi
cultado e retido, e debe pasar moitas ve
ces . pola álfándega madrileña, por moito 
cjue o Tratado de Roma garante a libre 
circulación de impresos en toda a CEE. . . 

Os editores galegas, que deben topar 
pontos e encontro entre eles, non temen 
a preséncia dos monopótios editoriais,_ 

pero hoxe xa entran na parte máis go
rentoso e rendábel do libro de texto, e 
teñen, por exemplo na EXB, un 50% das 
vendas nas suas mans. E poderian facer 
frente a este e a moitos problemas antes 
sinalados en conxunto: a batalla pola im
plantación do IVA cero nos libros ...:._má
xime, repetimos, nunha cultura non ·nor
malizada como a nasa, onde o précio ta
mén é censura-; na presión conxunta 
con cataláns e bascos para desbloquear 
a tradución de novidades, etc ... 

Reclamar unha contínua subvención 
pode non ser o adecuado, pero todo o 
sector ten claro que segue sendo preci
so unha sorte de protecionismo. Debe
mos , por fin, romper desde nós ·mes
mos, sen tutelas, a dinámica, xa habitual, 
de ler §1 literatura foránea en español. 
Conseguir que a anécdota de ser o gale
go a primeira língua peninsular que pu
blicou adiantos da obra de Joyce, no 
sexa unha anécdota romántica da uni
versalidade dos nacionalistas da xenera
ción Nós. o 

língua española, nomeadamente 
pensadas para Latinoamérica e a 
estratéxia que a CEE poda mar
carse nese sentido. Pero é claro 
que desde o 1992 vai haber mo
vimento pois unha editorial belga 
-potencialmente- poderá colo
car libros na Galiza, e conseguir 
bos costos imprentando en Por
tugal , por exemplo. Hai que ver 
as cousas con futuro e nós, ain
da que é un paso pequeno, xa 
estamos incluindo nos contratos 
dos nosos escritores a merca 
dos direitos mundiais". Freixanes 
dirixe Edicións Xerais, unha firma 
que pertece ao Grupo Anaya, 
con autonomia e peculiaridade 
dentro do holding de Germán 
Sánchez Rupérez, que á sua vez 
é o segundo máis importante do 
Estado español despois de Ti
món (ver recadro). 

Outros dous editores .galegas 
tampouco pensan que haxa que 
ter grandes preocupacións .. Pa,~~ 
Carlos Casares, de Galaxia, e 
un proceso de concentración 
monopolista, pero non parece 
que nos poda afectar directa
mente." De feito a preséncia de 
editaríais non galegas redúcese 
· ao campo do libro de texto e en 
narrativa infantil e algo en xuv~
nil"· Bieito Ledo de Ir Indo Ed1-
ció~s. entende que "estas edit~
riais van ao lucro e non van influir 
en demasia pois precisarían 
grandes masas de lector~s. Non 
vexo factíbel que se instal~n 
aqui, onde o negócio editorial 
non é negócio propriamente, e 
ainda. hai un compoñente el_eva· 
do de idealismo e militáncia cul· 
tural". 

lndústria gráfica, - .. 
autoedición, diferenc1a1s 
de custes 
Só Galáxia no. seu dia se atre~eu 
a f acerse cun apara!o prodtJCtivo 
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completo ·g~e i~1cluia .obr8:~.oiro 
de impres1on. Artes Graf1cas 
Galicia", que lle tora vendida nos 
aos 60 .por "Faro . de Vigo", foi 
sempre. un ha p~sada c~rQª. "por
que flO era so a maqumana, ta
mén 40 · traballadores. Empeza
mos p_or vender o. 51 % das .na
sas accións, porque até aquela 
os benefícios das editorial, e par
te da sua liquidez, servian para 
soster unha imprenta que só co
bria a metade do seu traballo 
coas nasas edicións. Finalmente 
vendimos todas as nosas ac
cións". Agás o caso de Edicións 
do Castro, que dispón de foto
composición, tipografía. -ain
da!!- e offset próprios, pero que 
todos os observadores coinciden 
en sinalar como caso atípico de 
reinvestimento de beneficios 
doutras indústrias do grupo rela
cionado coa cerámica -atipici
dade que se observa tamén no 
seu sorprendente catálogo edito
rial-, as editaríais galegas cami
ñan con paso precavido nesta 
fase da produción que constitue 
un 25% do valor considerado no 
précio final. 

A realidade da autoedición -
composición e maquetado a bai
xo custe a meio de equipas infor
máticas e tecnoloxia láser~ em
peza a estar no. horizonte. Via 
Láctea Edicións pódese conside
rar cuase pioneira nesta matéria 
e son moitas as suas edicións 
que se teñ~n apoiado en soporte 
tecnolóxico de baixo custe. "É 
un proceso cualitativo novo, --di 
Freixanes- e nós queremos 
contribuir cos autores para men
talizalos nesta realidade, mesmo 
colaborando con eles á hora de 
acceder a sistemas de proceso 
de textos. Pero seguen tendo 
medo e hai un exceso de voca
ción amateurística, un dicer que 
bastante fago escrebf!Jndo". 

Na hora da competéncia, e xa 
entrando en problemas de mer- -
cado, as editaríais galegas recla
man en xeral un maior "protecio
nismo-'.' da administración, máis 
axudas ao libro que permitan fa
celo competitivo con editaríais 
que, palas tiradas elevadas, aca
dan précios por unidade moito 
menores. Nese camiño son moi
tas xa as que editan desde hai 
anos en imprentas de Madrid, 
Barcelona e agora, pensando na 
caída de barreiras alfandegárias, 
en Portugal. 

Galáxia, que coeditou con SM 
~un ~e.ardo xa roto e que se ex
t1ngu1ra co periodo de laténcia 
dos libros de texto con selo co
mun, é partidária de conseguir 
?Ustes baixos en libros onde a 
Ilustración é unha das bases "no 
libro infantil e algo no xuvenil 
porq1:Je podemos aforrar moito 
na cór -fotolitos comuns- e 
conseguir bós précios. Nese 
s_entido ternos acordos cos cata
lans de La Galera e os bascas de 
Elkar" · Esa experiéncia tamén a 
seguiu Xerais na sua colección 
d~ Mitoloxias, ~ditada pola ma-
triz Anaya. · 

Traducións de 
literatura actual · 
A tendéncia nas fe iras internado-

. nai~ -os grandes· mercados dos 
aireitos de autor- é de mercar 
direitos conxuntos par~ o Estado 
español, ·~pasamos do editor 
franquista ·que coá1praba. par~ 
toda España -(ji José Maria 
Sors, director de· Efkar, a maior 
editorial en euskera-, á chaota- . 
xe das editoriais españolas que 
compran e bloquean a posibili
dade nasa de editar antes ou 
competir sacando títulos en Eus
kera, que é o msmo caso do ca
talán e o galego". En termos de 
cantidade a preocupación esta
ba en Cataluña pois en moitos 
casos, en obras de grande tirada 
-como o caso de Umberto 
Eco- tense vendido máis a edi
ción en catalán que en castella
no. A práctica de bloquear a tra
dución está máis minimizada 
pala Lei de Propriedade Intelec
tual que obriga a editar nun má
ximode cinco anos despois da 
adquisición do direito, e á caída 
da exclusividad~, nalguns ·casos, 
despois de 18 meses meses por 
imposición dos axentes literários. 

'Qs EDITORES 
GALEGOS ENTENDEN 
QUE UNHA , ' 
FACTURACION DE 
1.000 MILLONS DE 
PES ET AS NON 6 
BOCADO APETECIDO 
PO LAS 
MULTINACIONAIS DO 
SECTOR' 

Son mo! poucos os éditores 
galegos que van ás Feíras (Bo- · .. 
logna, Francfurt, París, Liber ... ), é -
iso que adquirir direitos que non 
é caro excesivamente (ver decla
racións de Luis Mariño neste 
mesmo número), pero moitas ve
ces están bloqueados. Galáxia 
ten mercado recentemente direi
tos sobre alguns autores ale
máns e Xerais desde hai anos 
ten feíto unha política semellan
te, mais sempre co problema da 
actualidade. Elkar fala do boicot 
dalgunhas editoriais "Alfaguara 
tennos feíto xogadas e nós dis
putamos con eles por conseguir 
alguns direitos. Eles só editan en 
euskera por imaxe de marca. 
Aquí ternos publicado obras de 
Yourcenar, no momento que se 
fixeron acontecimento cultural, a 
Hemingway, a Patricia Highs
mith, a 8611...". 

A Xunta, segundo Xavier Se
nin, subdirector xergl do libro, 
"está presente nalgunha · feira 
con stands que axudan a difundir 
a existéncia da nosa língua en 
ámbitos onde non se coñece, de 
maneira que· se saiba que hai 
unha literatura cun idioma pró
prio. lso pode influir positivamen
te á hora de que as editoriais ga
legas se acheguen ás ·feiras co 
camiño algo esbrozado". 

LIBRO DE TEXTO . . 
DISTRIBUCIÓN DO MERCADO· GALEGO 

EXB BUP cou ' FP 
GALAXIA-SM 12.5% 6:3% 2.8% 6.9% 

ANA YA 40.7% 
(Lite~¡¡ tura) 

X ERAIS 22% 81.4% 68.2% 23% 
SANTILLANA 8º/~ 
VIALACTEA 7:8% 0.7% : 0.7% 1.2%-
SM .3.2% 
EDELVIVES 1.5% 
OUTROS 1.4% 0.1% 1.3% 
SEN DECIDIR 0.4% 56 . .8% 
SEN TEXTO 2.5% 8.9% 26.8% 10.6% 

~d~e~c~do do libro de tex~o s_egu~. funcionando, para ~~r·ia~ ·das 
e onais galegas como maquina de arrastre.·O·cadro que segue 
ñ xpresa º· reparto (1987) das cuotas de mercado no que 1nterve-
en as ed1toriais de fóra, sempre referíndose a textos en galego.· 

.___ . . . . 

Luis Marino~ editor 
· 'Hai unha práctica das editoriais ·· 
españolas de bloquear as traducións 
en g~lego, catalán e basca' · 

autores europeus, nó seu idio-
. ma, que conecten con eles, 
que se ·integren nun espácio · 
cultural europeu. . ·. · 
Non 'Serian un incomenente 
os custes? . · . 
Áo tratarse _ dese eufemismo 
que se chama "culturas miríori
tárias" tampouco son caros os 
direitos pois estes medran de 
précio en virtude, fündamen-· 
.talmente, da tirada. Un best
seller é moi caro p~ro na: Gali
za non se van facer tiradas de 
100.000 exemplares senón de 
3 OL! 4.000. Entón é asequíbel 
para calquer editor. Nunca ti_. . 
ven problemas económicos 
importantes para facer aquelas 
traducións de ·que antes fala
ba. Cando explicas a nosa si-
tuación, as nosas tiradas, ... 
habitualmente cóbranr:ios pré- · 
cios simbólicos. · 
Sempre tíai unha polémica 
entre labor institucional e o 
privado no campo da edición. 
Que responsabilidades teñen 
uns e outros, na riosa peculiar· 
situación? 
Hai que primar o sector priva
do e potencialo, que ten unha 

Como pode afectar ao merca- Pódese sair desa situación, función empresarial cunha 
do editorial galego ~ crecente no terreo concreto que fala,. ·· conta de resultados ao fin de 
monopolización dos grupos mos? cada exercício. lso hai que 
editoriais españoles coa. en- PergtJnteill.e o outro dia á Ad-· respeitalo. Hai · que facer cou-
trada dos holdings europeus? ministración nunha mesa re_. . sas ·rendábeis e o labor das 
Pódelle afectar xa porm1e na c:ionda ria que estaba o sub-di- · institucións debe ser subsidiá-
Galiza non son monopólios só rector.xeral do libro, Senin. Fi- ·rio e facer ·aquelas causas que 
os estranxeiros, senón os xen unha ,perguntq.: "en qué o sector privado non pode 
grandes holdings editoriais es- medid~, cando se aprobou atender. Penso en ·investiga-
pañois. Esta afectando exacta-· esta Lei ·de Propriedade ·1nte- cións moi determinadas, ·cer-
mente igual Santillana, Plane- lectual, intervju a Administra- - tos traballos· especiafizados ... 
ta ... como Bertelsmann, Sprln- ción autonómica gaiega?" e ·ten que facer aquelas cousas. 
ger ou Mondadori. Hai postu- díxome '.'En nengunha, non fo.:. ás que non poda chegar a em-
ras enormemente respetábeis · mos consultados". A imediata presa privada. Debe ser com-
na resisténcia algL1ns destes. pergunta é "que pode f.acer a . plementária e subsidiária a sua 
grupos -:--eomo o de Germán Administración autonómica labor: Non debe facer contos 
Sánchez ou o de PolancO"- á galega?'.'. Coido que ten que para nenos, ·por exemph. 
entrada foránea, pero a nós · solicitar unha modificación do Pero no campo de aumentar 
non nos af~cta en ·ab$oluto articulado desa Lei. Non sei se o número de leitores en gale.:.. 
pois que seguimos estando está en condicións de pedir · go, de promoc_ionar a leitura · 
colonizados por uns ou por ou- nada pois parece que son moi no noso idioma, que deben · 
tras. Realmente a min como obedentes, pero debian facelo facer as .instituciólis?· 
editor e persoa interesada no para que nós podamos xogar Aparte do que dixen antes ten 
mundo da cultura, a coloniza- no concerto- en igualdade. Es- abriga de fomentar o sector 
ción ten víctimas e non me im- tase dicindo que somos Euro- privado, pero ·non se trata de 
portan os verdugos. pa pero dame noxo escoitar a darlle ·Cartos, non é un proble-

Hai algo fundamental. Até Camilo Nógueira cando faia· da ma de subvención senon de 
hai ano e méaio tiñamos un ha · Europa e tala da dos "doce"... colaboratión. 
Lei de Propriedade Intelectual pero a min góstame Praga. ·Penso que hai que pór libros 
que lle permitía a calquer em- E non hai aí, no Leste, un en todas as bibliotecas de EXB 
presa, potente por suposto, ter 1J1ercado asequíbel? · . e BUP-e ten que adquirilos a 
unha práctica, no caso das · E máis fácil achegármonos· a. administración, e só con esa 
editorias españolas, de mercar ejes. Pero penso que a c.ultura adquisición as · editoriais teñen 
os direitos dunha obra ·para to- non podernos dividila en Leste un ·balón de osíxeno. Hai que 
dos os idiomas do Estado. Se e Oeste; a cultura é a cultura · dicer que é importante a com-
estes direítos os mercan en e prodúcense cousas impor~ pra de 300/400 libros porque 
Londres, Francfurt ou Nova tantísimas en París e Lenine- . mesmo o desconto que se fai 
lorque para todos os idiomas grado, en Praga ou en Lon- (un 25%) é menor que -o que 
do Estado e cóstalles catro pe- dres. Uns están dentro dos . impón a Generalitat para a 
rras máis. Antes había uñha Leí doce e 0utros non. Para min mesma cantidade de libros (un 
de Propríeda-de lntelectval que . Europa é máis que un contra- · 40%). · · 
permitía mercar direitos, publi- · to. A asisténcia non é ·dabondo 
car só en cq.stelán e bloquear Gostariame citar unha éousa pésie· a ·iso. Se dotaran as bi~ 
edicións en galego, catalán ou que dixo diante ae min, o ano bliotecas dos centros de· ensi-
euskera. Agora modificaron a · pasado na Embaixada de . no, qu.e tamén sorí públicas, 
Leí, e ainda que din que foi un _ Fráncía, José· Luis Sampedro, -podian mercar máis libros e o 
trunfo penso que segue a ser "cando se nos pergunta cal é apoio seria maior e fomentan-
colonización, pala que se con- · a identidade cultural da. Europa do máis a leitura. Deben am-
trata por un deses holdings iso non existe, porque de mo- . pliar a rede de bibliotecas ... 
para todo o E$tado e teñen mento non ternos idéntidade E . pqdense ampliar merca-. 
cinco anos para publicar ese li- cuitural: o qt,Je ternos é un mer- dos? · · · 
bro até que cesan os direitos. cadí lo en Bruxelas". Até agora as minorías culturais 
Pero ese quer dicer que nós Se se consigue esa modifica- estaban pintando pouco. Pero 
non _ podemos estar · ao dia do ción lexislativa, deben as edi- agora estase producindo un 

· que se publica fóra porque es- toriais galegas intentar editar fenómeno distinto, ao que po-
tamos a expensas de -cinco · con competitividade nese te- díamos aceder. Cando nun li-
anos. Chamarlle trunfo a isto.. . rreo, da "actualidade literá- bro ves os créditos até agora 
Se mañán se produce un feito · ria"? , ollabas sempre Madrid ou Bar-
literário importante, en Paris Eu nos anos que estiven á celona, con esc~sas excep-

. por exemplo, nós, galegos; frente dunha.editorial tentei fa~ cións. Pero agora hai un auxe 
· non .podemos atendelo até que cer iso. Ternos a Tournier, a Le de pequenas editoriais e colles 
a alguén lle pase o prazo de Clezio, a Ano.e Phi'lippe; a. ltaló libros de ·grande calidade e 
cinco anos. ·1so paréceme co- Calvino editados en galega... éxito e o pé de imprenta xa 
lonialismo. . non sei o que farán os meus non é Milán ou Roma, ou Lon-

Non quera entrar en se so- compañeiros pero confío na dres, tamén hai. pés que din 
mos colónia o non, iso que · sua profisionalidade ·e no seu Palermo -son sicilianos-, . 
quede para os teóricós da · bon gasto. Por unha razón pés . de imprenta galeses, xa 
ciéncia política, pero o que sei porque penso que os rapace~ non é.sempre "London", xa hai 
perféitamente é que_ c·oñezo teñen que ler. a Neira Vilas e as pés de imprenta na Fráncia 
neste país colonizados e sen- suas "Mernorias dun nena la- ·- ·normandos ou bretóns, impor-
tinme moitas veces coloniza- · brego", ,pero non ' só. E estes tantes, e ten que haber pés de 
do. - rapaces teñen que ler tamén imprenta Galiza. o 
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Valentin Arias, secretário da 
Asociación de Traductores Gale
gas, afirma que é moi importan.te 
estar ao dia e mesmo editaran
tes que en castellano, "xa na 
nosa proposta de traducións ·be
cadas , poi a XuRta habia tres ·. 
obras que non están ecfttadas en 
castellano, pero os editores gale
gas non fixeron unha publicidade 
específica, que penso que pode 
ser moi útil, e debe ·ser un cami
ño a seguir e no qúe nós esta
mos traballando. Concretamente · 
ternos contacto ~ cos traductores 
bascas e cataláns para. formar 

- unha coordenadora que pre.sione 
sobre qs diferentes governos au
tónomos de maneira. que -se es
tabeleza algun tipo d~ prima -
que directamente iria ao editor e 
que podia consistir en mercar 
máis ex~mplares do· libro en 
cuestión- para aquelas obras 
qué saen antes nos nosos idio
mas que en castellano. Pero os 

. editores teñen unha responsabili- · 
dade nioi grande e a sua profi-

. sionalidade tamén se mide na: 
sua atención ás navidades é no 
saber _que editar en cada mo
mento, ainda que son conscente 
de que hai problemas de fluxo de 
información e de capacidade ' 
econó!llica". · 

Máis leito_res~ _ 
máis axuda 
Tiradas que chegan no· mellor 
dos casos aos 3 mil exemplares,. 
e nalguns libros recomendados 
no ehsino ·os 5.000, . son a reali
dade dun negócio que reclama 

· atención institucional contínua. A 
· coincidéncia é unánime entre 

editores "a eles -as institu
cións-:- correspóndelle facer 
todo tipo de iniciativas que fo-

. menten a leitura, e apoiar aos 
editores non suplilos. Está ben a. 

c9mpra de libros, .iJero teñen que· 
aumentar a: rede de bibliotecas, 
incidir na rede de comercializa
.dón próhlocionando· a leitura en · 
galego, subvencionar o papel,' 
quizais, . .. En definitiva investir 
máis cartqs". Xavier Senin reco:.. 
ñece que o investimento é baixq 
ainda que a_umentou, "pasamos 
de 7 millóns no 1987·a 15 millóns 
no actual ano en cam·pañas de· 
f(jmento da leitura: propaganda, · 
merca. de· pequeñas bibliotecas, 
... pero hai moito labor a inda t¡ue 
facer, porque 0 hábito ten que 
comezar desde a escola. ". Bieito 
Ledo remítese a unha década 

. vista cando di que "tense que ver 
o resultado de novos leitores 
candó saian da ese-ola os rapa
ces que teñen escolarización · xa, 
nunha parte, en galego"-. 

'Os EDITORES 
TEÑEN UNHA GRAN . 
RESPONSABILIDADE 
EASUA 
PROFISIONALIDADE 
TAMEN SE MIDE EN 
FUNCION DE ESTAR 
ATENTOS E SABER 

·QUE .EDITAR EN 
CADA MOMENTO' 

. Senin entende que os editare~ 
son difíceis interlocutores por
que non forma un corpo único; 
pero concorda eo afirmar que 
segue a ser necesária unha forte 

' intervención de apoio e fomento 
' por parte das- institucións en 

· todo o relacionado co libro en 
gal~go: "editar en ga[ego sen 
axudas de oengun tipo non seria 
posíbel". D 

,Con progresiva · 
. _ preséncia es~ranxeira 

-Cinco .grupos 
editoriais 
controlan o 
65°/o dos 
títulos ·e ·os. de 
máis .venda -

A monopoÍización do merca
do por holdings editoriais par.:. 
ticipados por capital estran.;; . 

· xeiro é crecente desde o 
1986. Repasando esta nómina 
topamos entre os de capital. 
español Timón e o Grupo 
Anaya. Timón inclue Santilla
na, Alfaguara, Aguilar, El País, 
Altea, e Debate ademais da 
Distribuidora ltaca. O Grupo 
Anaya, que realizou unha im
portante operación coa com
pra de .Anqya e ven de· emitir 
accións no mercado bolsísti-

. co por valor de 3Q.OOO millóns 

. de pesetas, e conta con Ana
ya, Cátedra, Pirámide . ade
máis de Xerais e outras pe
quenas firmas. Planeta, con 
capital maioritário do editor 
Lara, ten no seu grupo·as edi
toras Seix BarraJ, Ariel e Deus
to -axendas e libros universi
tários-. Xa participadas 
maioritária ou totalmente por 

capital de fóra está Mondado
ri, que recentemente mercou 
Grijalbo; Bertelsmann, pro- -
prietária e.Plaza e Janés e do 
Círculo de Lectores, unha po
tentísima rede de comerciali
zación que intervén unha cuo
ta de mercado . importante 
mesmo doutras editoriais. 
Bertelsmann é proprietária de 
casas de discos como Ariola 
e a RCA e está considerada a 
primeira empresa productora 
mundial de bens culturais. A 
outra grande compra destes 
anos seria a efectuada por Ha
chette de Salvat. 

Outros grupos importantes 
son Espasa Calpe, proprieda
de do Banco de Bilbao; o Gru
·po ~nlace (Tusquets, Anagra-
ma, Península, ... ), con distri-
bución própria, .. . 

A peculiaridade destes gru
pos maioritários é a sua pre
séncia diversificada en distri-

bución, indústria gráfica, libra
rias, eoición de xornais, ... e 
recentemente a sua entrada, 
en parte esa é unha das moti
vacións da crecente oligopoli
zación, no sector da televi
sión. 

Por outra banda é intere
sante recoller a opinión de 
Ramón Zallo sobre un dos as
pectos peculiares que a esta 

. custión plantexa:-"as barreiras 
lingüísticas permiten a forma
ción de mercados cautivos 
ainda que as grandes editoras 
internacionais (~acGraw-Hill, 
Hachette ... ) editan en vários 
idiomas. A forma de superar 
esas barreiras é a coedición, 
coimpresión, concesión de fo
tolitos cor:i capacidade de mo
dificación, cesión preferente 
de direitos ... pero a diferéncia 
do cine, a rendabilización ha 
ser nacional, é dicer, para 
cada editor". D 

NORMALIZAR A PRODUCIÓN EDITORIAL 
Máis unha vez ternos a obriga de repetir e 
escúitar, como cada ano en primaveira, os 
típicos tópicos para a defensa dc;¡s nosas 
letras, da nasa cultura. Outra vez máis cri
ticar a indiferéncia desde a cal as mentes 
pensantes e as non tan pensantes rexen 
·as institucións galegas perante unha pro-· 
blemática· eterna. · · 

Convencido como estou (quizá afeito xa 
a viver nun país do Estado español onde 
a defensa do seu · idioma nacional é . un 
princípio político de amplo espectro ideo
lóxico) de q!Je desenvolvimento e progre-
so teñen que escreber necesariamente en 
galego, desde hai anos, propoño-me con
tribuir na medida das miñas forzas para 
afortalecer a produción e desfrute . dunha· . 
cultura galega no~malizada. Muitos, coa 

. transición a unha sóciedade democrática, 
arelábamos un novo e definitivo resurxi
rríento do ga.lego, en definitiva, da sua 
normalización. Daquelas, o optimismo era · 
uri eixo sobre o cal xiraban os diversós · 

'F . ALTA 
PROFISIONALIDADE Nos ·~. 
ORGANISMOS PUBLICOS 

GALEGOS PARA 
ENFRENTARSE A 

PRODUCION DE CULTURA' 
sectores interesados nunha Galiza de seu. Non, aqu.eles obxectivos de revitaliza-
- Hoxe, coma ·ante, as perspéctivas de ción da cultura galega non se teñen cum

cumprimento daquelas arelas non avanta- prido. Porque para asumi( un autogoverno 
ron, as cond.icións de' minorización doga- na Galiza cumpre desfacer-se de todo su
lego non mudar~:m· positivamente, máis. cursalismo que free o próprio desenvolvi~ 
ben o contrário.· E por isto que é necesá- mento. _Galiza segue atrasada, económica -
río, dunha vez por todas, pór diaríte as e culturalmente. O sucursalísmo campou 
responsabili.dades que cada quen .ten e ao longo destes once· anos tan contunde- · 
debe asumir. Que cada pau terr:ne a: sua mente como -en épocas que muitos . es
vela. Q. pior deste asunto é que sistemati- quecen intencionadamente. 
camerte os "responsáveis'' se negan a . ·Desde aqui., e como editor, debo anali
asumir tais responsabilidades, uns. por · ·sar (en POl:JPO espácio, iso si) todo aquilo 
descoñedmento e outros sendo cons- que constitue a miña realidade.. cotidiana;· 
cientes ·do papel que realmente teñen de . debo facer os seguintes comentários e·in- ' 
cumprir, . un papel imposto por forzas.e in- · quéritos a quen corresponda. 
teresas non galegas. A verdadeira promoción. do gálego 

O sistema de axudas áprodución edito- como veículo normal de saber e cultura 
rial é boa mostrado interese que os suce: pasa por fuxir, primeiramente; de toda 
sivos gpvernos da Xunta da Galiza tiveron cosmética de poder; pasa por esforzar ao 
na normalización e recoñecimento db ga- máximo o uso do galega na Administra
lego. Un sistema de axudas escaso, arbi_: ción e dotar a eta dé cadros técnicos ade
trário e incoereñte co obxectivo de desen- éuados. (É lamentável o esperpéntico uso 
volver a nosa malfalada língua; as institu- que do. galega tan alguns funcior)ários pú-· 
cións criadas para o tal fin cultural son o blicos. E ben certo que non se predica co 
fracaso manifesto dunha política sen ob- exemplo). Pasa, como non, por un ensino 
xectivos ou (con un obxectivo: obstaculi·- en galega. E tamén qeberia pasar de 

. zar o .desenvolví.mento da Galiza); falta de modo inevitábel por promover a produ- · 

.,Q SISTEMA OFtCIAL 'DE 
'AXUDAS A PRODUCION 
EDITORIAL E RIDICULO E 

. ARBITRARIO' · 
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ALIZA E M ND 
• A celulosa de Flick dedde á marxe do governo autó~omo (Páx. 6) 
• Manifestación en Santiago en favor da iniciativa forestal (Páx. 7) 

• Gal.iza-Portugal, vista por Eduardo ~ourenc;o (Páx .. 8) • Viciños de Pazo~ contra o crego.(Páx. 9) 
• O alcalde de Noia non ere suficiente o traslado de gardas (Páx. 11) 

--~~~~~~~~~~-----------~~~~~~~~~ 
püLÉMICA PREELEITORAL 

··Acusan ao PSG-EG de serverlle de 'cabeza de ponte' 

A entrevista entre Fraga e Nogueira causa uh . gran rebúmbio 
A entrevista entre Fraga 
lribarne, Secretário Xeral 
do PP, e Camilo Nogueira, 
que ocupa o mesmo cargo 
no PSG-EG, celebrada o 
dia 12 de Maio, levantou 
un remuiño político, con 
críticas unánimes desde 
os demáis partidos c'ontra 
o lider nacionalista, ao que 
acusan de servirlle de 
cabeza de ponte ao ex
rninistro franquista. 

' .. 
A fotografia máis difundida do 
encontro de Manuel Fraga con 
Camilo Nogueira, foi a dos dous 
lideres escachándose de risa. 
Mentres, unha gran parte dos lei
tores mostrábanse sorprendidos, 
e os demáis partidos poi íticos 
aproveitaban a ocasión para de
nunciar, unánimemente, que o li
der do PSG-EG se prestase "a 
servirlle de ponte a Fraga para 
normalizar a sua preséncia na 
Galiza". 

A surpresa e o rebúmbio viria 
dado, segundo o portavoz do 
PSG- EG, Carlos Vázquez, "por 
unha situación de anormalidade 
prévia, pois parece conflitivo que 
un se entreviste con M. Fraga, 
cando é absolutamente normal 
que se entrevisten dous líderes". 

Antolin Sanchez Presedo, Se
cretário Xeral do PSOE na Gali
:z:a, non é da mesma opinión se-

C úMIO DA TOXA 

nón que ten a convicción de que 
''os nacionlistas de esquerda, 
despois desta entrevista, recibi
ron un duro golpe" e ainda vai 
máis alá ao afirmar que a citada 
entrevista "está na liña de cola
boración mantida polo PSG-EG 

desde o comezo desta lexislatu-
ra". 

Xosé Luis Barreiro, Secretário 
Xeral do PSG-EG abonda tamén 
nesta opinión . ao afirmar que 
"non é nada novedosa a colabo
ración entre o PSG-EG e M. Fra-

Kissinger rompeulle o caniño de inválido a Tino 

ga,._.pois Camilo Nogueira sempre 
puxo por encima do nacionalis
mo os seus obxectivos partidá
rios e se ten_ que sacrificar algo, 
sacrifica ao nacionalismo e non 
os seus obxectivos partidários. 

O líder de CG afirma tamén 
que se lle ocultan "os fins que 
pode ter Camilo Nogueira con 
esta entrevista, pero non os de 
Fraga", que "tenta romper o cer
co e dar a sensación de que ago
ra é un político distinto"; consi
derando o encontro como "un 
retroceso histórico, illado do 
contexto político actual" , ainda 
que tamén "perfetamente lícito". 

Carlos Vázquez, da Executiva 
do PSG-EG, pola sua banda afir
ma qt,Je "nós non bendecimos 
nen· maldicemos a ninguén ao 
entrevistarnos con un ou con ou
tro; ademais non hai posibilidade 
de confundirse". 

Victqr Vázquez Portomeñe, 
portavoz do PP, afirmaba que el 
non podia facer valoracións da 
entrevista, "nós encantados", 
comentou,. "pero foi causa per
soal de D. Manuel e a el corres
póndelle facer a valoración". 

Os c:fistintos partidos políticos 
recordan tamén, nas suas críti
.cas ao PSG-EG, como xa Xosé 
Cuiña asistiu ao último congreso 
enviado por Manuel Fraga, men
tras Camilo Nogueira afirmaba 
que pactaria con calquer menos 
Partido Popular. Esta entrevista 
causou ta~én profundo malestar 

e Rockefeller non lle pagou ao nena que lle transportou os paus de golf 

Decepción no Grove 

entre algun sector da militáncia 
do PSG-EG, pero, como afirma
ba un destacado membro .. "non 
é hora de facer as críticas cara 
tora" 

O B~G afirma que non 
está : di~posto a confundir 

· á OP.inión pública 
Dianfe da nova de Manuel Fraga 
anunciando a posibilidade dunha 
entrevista con X.M. Bekas, o 
Bloque Nacionalista Galega ase
gura que "non está disposto a 
dar nengun tipo de lexitimación 
galeguista a quen se ten distin
guido desde postas relevantes 
da Administración do Estado, 
pala sua belixeráncia cos intere
·ses nacionais do naso país". 

Tamén afirma que unha entre
vista como a suxerida por M . . 
Fraga só pode producir confu
sión na opinión pública en pleno 
proceso . eleitoral, entregando 
"unha imaxe galeguista a quen 
sempre subordinou a Galiza á di
námica estatal". 

Ainda asi, o BNG di que está 
disposto a discutir pontos con
cretos de actuación con forzas 
políticas que partan de presu
postos ideolóxicos diferentes, 
"sempr.e que as conversas teñan 
como obxectivo resolver os pro
blemas deri>lados da marxina
ción a que está sometida a nasa 
nación". O 

A.E. 

e anúncio de oposición a oLitras reunións semellantes 
Son os amos do mundo 
capitalista e viñeron fixar a 
política a realizar nos 
próximos anos e a darse 
uns dias de boa vida: a 
Xunta subvencionoulles a 
estáncia con cinco millóns. 
Os viciños de O Grove 
que agardaban a cheg~da 
dos membros da Trilateral 
pensando que deixarian un 
b_o núrrero de pesos, 
v1ronse decépcionados e 
agora pensan oporse a 
actos semellantes. 

. Ninguén sabia quen viña, nen o 
por que. As primeiras sensacións 
foron de surpresa, unha lixeira 
presunción calculadora do diñei
ro que ía ficar lago da pasaxe de 
tanto h~me importante pairaba 
no ambiente. Algun carniceiro 
mandou vir do fornecedor mais 
tres carnións -non vaia ser que 
non chegue- do matadeiro. Os 
restaurantes, sempre ben servi
dqs, , acumulaban mercaderias 
nas camaras de trio; os bares en
cheron os diminutos armacéns. 
O secta! hosteleiro grovense 
apresentabase, mais unha ve_z, 

teros, patrulleiras da mariña. A 
rua Castelao, artéria principal en 
O Grave, invadida por coches 
Audi, Mercedes, BX, precedidos 
de motoristas e ululares era cru~ 
zada a velocidades catro veces 
superiores á permitida. Cando 
non era a escolta de Henry Ki~

. singar abríndolle paso á fame do 
r&:f americano, era un "simples exer
~ cício de control" que levou por 
cJ.: diante o carricoche de Tino, mi
~ nusválido. vendedor de lotaria. 
¡¡f Kissinger agar.da dentro do seu 

....__, _ _., 
0 blindado a que os seus protecto-

Protesta de alumn~s do Instituto contra a masificación do centro, disolta res desaloxen con cans os peri-
pola Gañla Civil · gos que poda haber no restau-
nun lugar de priviléxio na corrida esquerda, . foron detectados ime- rante; . pánico- ·inicial, lago roda
~ caza do visitante, a~ora, :>e ~a- . diatamente nun concello penin- · ballo, tarta de santiago e café de 
dra, ilustre, poderoso. Ma1s nin- sular de pouco movimento na in- pota, agasallo magnífico mentras 
guén sabia quen ía vir. vernia. O concellal . do BNG pro- Tino recupérase do terror. 

Nos dias anteriores unha arri- curou sair do seú pavo o mais 
bada de "tipos raros" foi apare- axiña posíbel para evitar "chei-
cendo, facia calor e eles anda- rentos". 
ban todo o dia a pasear metidos Nen a alcaldesa aliancista foi 
en traxes e garabatas, coches informaaa das suas obrigacións 
con placas matriculadas en Ma- protoc9lárias, non tivo tempo de 
drid que. sempre remataban en arranxarse para o seu papel de-
H, G, ou J. Entre a mocidade lo- corativo· nas rececións á manar- . 

.cal saltou a voz de alarma, "aten- quia borbónica, nen o concello 
sión é a bófia". Outros funcioná- que acollia á cimeira da Trilateral 
rios do Ministério do Interior, "ta- , sabia que era todo aquel movi-
pados", procuraban achegarse a mento, "geos", policias, garda-
militantes do nacionalismo de civís, controis, zodiacs, helicóp-

Rockefeller sen cartas· 
A opuléncia a fartar do amo do 

_dólar impédelle a David Rockefe- . 
ller, rañar as catro cadelas coas 
que pagar ao nena dos paus de 
golf. él sua xornada ·de traballo 
tras do magnate-ocioso, descul
pe, sorry, non leva money. Men
tras a Raiña Beatriz da Holanda 
vai dar . un garbeo até a vila, 
"rompiendo las estrictas medí-

·das de seguridad fruto de su ca
rácter amable y n;:itural", e a xen
te de O Grave creería o que leu 
no xornal se non vira "os matóns 
que ían con ela, seica somos 
parvos mi que?". 

. Os alunas do Instituto, uns ra
paces que non superaban o mé
dio cento, aproveitaron a presén
cia de personalidades e prensa 
para manifestarse contra a masi
ficación do seu centro, fronte de
les cen guardia-civís con cans e 
ametralladoras, disolvían a revol
ta xuvenil sen contemplacións. 
Era o que faltaba a un pavo que 
aturou paciente tanto desmán, 
tanto abuso por razóns de Esta-· 
do. · 

Gomezou xa a · mobilización 
popular contra da próxima cimei
ra europea, na mesma illa, baixo 
as mesmas medidas de seguran
za, pretenden xuntarse os her
deiros das coroas europeas. 
"lsta xentiña toda non deixou 
cartas, deron moito problema 
con tanta policía que nen que 
tora unha invasión dos marcia
nos, e agora queren traer aos ti
llos dos reí~. eses que saen no 
Hola ... ". O 

ANTÓNIO MASCATO 
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A celulosa que o Gmpo Rick quer . instalar en As Pontes fo"ra pechaqa por problemas. 
de contaminación' no lago Constanza 

. -

A Xunta non foi consultada sobre a ooortunidade 
da terceira localización . da fábíica alemana · 
As Pontes de Garcia 
Rodriguez é a terceira 
localización pala que 
aposta o Grupo .Flick na 
sua intención de instalar a 
segunda fábrica de. pasta 
química de eucalipto da 
Galiza. Despois-de 
considerar a ria de Ferrol e 
a de Fazouro, o consórcio 
alemán pretende utilizar os 
benefícios da Zona· eje 
lndustrializacion en 
Declive, (ZID) da-comarca · 
do Ferrol sen ter que facer 
frente ás protestas pola 
amenaza de 
contaminación da Ria. O 
Governo Autónomo, que 
pode pagar até ·un 75 por 
cento do proxecto, non foi 
consultado polo de agora 
sobre a oportunidade 
desta instalación. 

falábase xa dunha instalación in
dustrial anexa para fabricar papel 
hixiénico. Asemade, argumentá
bas~ que o proxecta só seria viá
bel se o Governo Autónomo in
ciaba un plan de reforestación 
masiva con eucalipto para aten
der a producción eri ciclo contí-

. nuo de 250.000 toneladas de 
pasta ·química. O Grupo Flick por 
promover o monocultivo do eu
calipto entre os pequenos pro
prietários e as sociedades de 
montes en man comun, anuncia
ba a cesión de até un vinte por 
cento .do seu capital nominal en 
participacións para os produto-· 
res de madeira. Finalmente, no 
escrito" de /.U. avogábase pala 
especialización rexional da Gali
za no cultivo de especies madei
reiras e. na producción de pasta 
celulósica e papel. 

Un mesmo proxecto 
Chama a atención nesta terceira 
proposta da° Grµpo Flick a case 
total semellanza do-proxecto que 

Esta terceira solución de instalar agora situa no cóncello de As 
a segunda fábrica de pasta quí- Pontes, co plan para Fazouro 
mica en As Pontes de Garcia Ro- pero tamén co da fábrica que o 
driguez aco.módase á proposi- grupo Cepafesa defendera para 
ción que Izquierda Unida (/.U.) a ria do Ferrol. As características 
puxera en oirculación no mes de destas tres fábricas coinciden 
novembro de 1988. No comuni-· plenamente coas dun complexo 
cado que endósaba o -PCG do de producción de pasta química 
Ferrol cifrábase o investimento a partir de eucaliptq importado 
en 75.000 millóns de pesetas da Arxentina que o Grupo Flick 
coa precisión de que un 75 por ten no lago Const_anza (o B<?df!n-

. cento desta cantidade sairia dos see). Desde Xane1ro, esta fabrica 
fondos da Z/D. A fábrica de pas- · ~on funciona por razón. ~fas co~
ta química criaria arredor de 200 t1~uas denuncias, pres1ons e ;ti
postos de traballo directos, ain- x1anzas que sobre o seu func10-
da que a empresa alemana name.nto e>:<~rcera~, decote a 
anunciaba outros 200 en· inten- propria admm1strac1on da RFA e 
déncia e servício$ auxiliares. Trá- os governos de Suiza e Austria, 
tase polo tanto dunha planta al- situados t~m.én na . ri~eir~ do 
tamente automatizada e cun in- lago. En medios da industria do 
vestimento excepcionalmente papel da Al~maña, aseguran que 
alto por posto de·traballo criado. o Grupo F/Jck esta a desguaz~; 

. No documento de /.u. do Ferrol esta planta para o seu traslado a 

_,,. 

5.¡.+ 

A fronteira 
-·_infinda. 

Galiza, á vista das dificuldades 
leg.ais e de todo tipo para que 
sega a funcionar á · beira do 
Constanz~. 

Concertada xa a cesión de te- _ 
rreos ao pé do Eume (os alemáns 
din que requerirán cen hectá
reas), os proxectos representa
dos polo presidente da patronal 
José Maria puevas, tamén presi
dente do consello de administra
ción de Cepafesa (Celulosas y 
Papel de Ferrol, S.A.), e o que 
presentara en Compostela ó 7 de 
Outubro de 1988 Hartwig Gegi
nat, presidente da Feldmuhle Ak
tiengesellshaft, fúndense nunha 
nova compañia que levará por 
nome Euro Galicía Forestal. Polo 
de agora, nen en fontes de Ce
pafesa nen das do Grupo Flíck 
na Alemaña se ten explicado cal 
será a composición do capital da 
empresa resultante. Opinións do 
sector do papel e da madeira 
conciden na ·apreciación de que 
a compasión do consello da 
nova empresa resultante da f~
sión non será siñificativo se non 
se considera a conexión do Gru
po Fiick co de Torras Hostench 
e Sarrió. Dacordo con estas opi
nións, os tres proxectos serian 
desde o princípio un mesmo 
desfigurado en distintas opcións 
como estratéxia para que tanto 
Governo Autónomo como ma
deireiros e organizacióñs poi íti
cas asumisen finalmente a léxica 
dunha única empresa. óacordo 
con esta conxetura, o grupo Flíck 
considerara desde un comezo a 
localización da sua fábrica en As 
Pontes, para non perder as avan
taxes da ZID. 

Con todo, no seitor de aserra
dores e rematantes de madeira, 
segue . a preocupar a anunciada 
chegada de duas novas fábricas 
de pasta: a do Grupo Flick e a 
da finlar.tdesa Tampel/a segundo 
as estimacións do mapa forestal 

Edición de Antonio García Teixeiro 

A fronteira úümda. 
. Narrativa 

elaborado pala Asociacion de 
Rematantes, cada ano as indús
trias da madeira están a consu
mir na Galiza un millón de metros 
cúbicos de piñeiro máis do que 
se producen. 

Pasta mecánica 
No entanto, a empresa finlande
sa Tampella Ltda. confirma o seu 
plan de instalar na comárca de 
Ferrol unha fábrica de pasta me
cál'l'ica co 75 por cento de sub
vención da ZID e un in\!estimento 
total de 46.000 millóns. A fábrica 
finesa fabricará papel (pala pri
meira vez na Galiza) a partir da 
pasta de piñeiro tratada por mol
turación mecánica sucesiva e 
pasta química (probábelmente 
comprada á CENSA en Ponteve
dra). Estará especializada en pa
pel LWC, que ten o consumo 
que máis está a medrar no mun
do. Este papel, tamén coñécido 
como estucado lixeiro para rota
tiva; fabricase a partes iguais con 
caolin, pulpa mecánica e pulpa 
química. "A nasa fábrica -preci
sou o representante de Tampella 
Jaako Heininen a preguntas de A 
NOSA TERRA-, producirá so
mentes pasta mecánica, pois a 
química comprarémola de outra 
fábrica. Os problemas ·de conta
minación ambiental serán inapre
ciábeis no proceso pero ainda 
asi _ instalaremos unha p_lanta de 
tratamento de águas como parte 
fundamental. Non estamos dis
postos a correr nengun risco con 
relación ao médio ambente." 

O representante da Tampella 
anunciou tamén a disposición da 
sua empresa a compartir parte 
do investimento con accionistas 
galegas. A empresa produce en 
todo o mundo anualmente 
900.000 toneladas de papel e 
cartón. O 

G.L.T. 

. ¡ 

il O BNG apresenta 
unha proposta para a ga-
leguización total do ensi
no. O Bloque Nacionalista Ga
lega apresentou a alternativa 
para a galeguización total do 
ensino que vai levar ás 11 Xor
nadas da Normalización Lin
güística, que se celebrarán o 
próximo mes de Xullo. 

O BNG plar:itexa a necesida
de de que, nesta etapa, o ensi
no sexa totalmente en galego 
para os nenas de 4 a 8 anos 
que utilicen maioritáriamente 
esta língua no seu ámbito fa
miliar. En todo caso, de ser o 
expañol a sua língua familiar 
que se introduzca o galeg~ 
como língua de uso por parte 
dun profesorado especial ao 
efecto, que ocupe, como míni~ 
mo, un tércio do horário esco
lar dos escolinos, en activida
des lúdicas, manualidades, ac
tividades artísticas, etc, con 
critério da inmersión no galega 
e de lograr a apreciación afec
tiva positiva. 

Outorga tamén un prazo de 
5 anos para o ciclo correspon
dente ao actual BUP e FP 
poda veiculizar na língua gale
ga, co español como asignatu
ra. Nese prazo promoverase a 
galeguización progresiva que 
non poderá, en nengun caso, 
baixar do uso do galego en 
duas matérias de cada curso. 

Na Universidade estabelece 
un prazo de cinco anos para 
que o profesorado consiga a 
suficiente competéncia oral e 
escrita do idioma: peden o es
tabelecimento do galega como 
mérito preferente nas probas 
de seleción de personal e que 
o 50 por cento das publica
cións sexan editadas en gale
ga, entre outras medidas como 
a necesidade de galeguizar in
mediatamente a burocrácia. 

O BNG considera que existe 
unha situación na que hai un 
coñecimento pasivo do idioma 
por parte de toda a povoación, 
existindo unha ocultación do 
galega en determinados ámbi
tos de uso e inferioridade asu
mida polo domínio do español, 
dándose unha posibilidade real 
de integración dos español-ta
lantes, recuperando a homo
xeneidade lingüística. Ao mes
mo tempo afirma que o espa
ñol non correrá nengun perigo 
na Galiza como lingua enrequi
cedora e útil para as relacións 
externas, contemplando o seu 
ensino, como asignatura a par
tir dos 8 anos de idade. D 

- • Ven de aprobarse · a 
criación do Laboratório In
terprofesional Galego de 
Análises do Leite, despois 
de múltiples reunións entre os 
productores e as indústrias. 

Este laboratório rexerase por 
unha forma xurídica de "Asocia
ción", no ámbito territorial da Ga
liza tendo como obxectivos o 
co~trol da composición química 
e bacteriolóxica do leite; a inves
tigación de pesticida en todo os 
productos leiteiros e realizar es-

- tudas e investigacións científicas 
e técnicas relativas ao leite e de
rivados, podendo colaborar .nos 
plans de saneamento e errad1ca
cións de enfermidades. -

A criación diste laboratório é 
unha das principais reivin~i.ca
cróns dos sindicatos agrarios, 
que o consideran moi importante 
para consolidar o futuro dó sec
tor e aportar claridade as conver
sas inter-profisionais. D 



) 

e 
1-
p 

J

a 
le 
), 

m 

;e 
ra 
a 
e 

s-
10 
3S 
Je 
a
e-
10 
n-

;te 
un 
na 
m, 
do 
oi
;u
ol, 
:mi 
fa-
10-

~s

>a
go 
ui-
1ns 
:eu 
ar-
o 

a 
n· 
ele 
ois 
os 

)Oí 

:ia
la-

o 
ica 
3s-
os 
as
; as 
je-

1os 
:::a-

o é 
ca
ios, 
1nte 
:ec-
1er-
o 

# I 

.ETICA BANCARIA 

Por noñ poder pagar 
~un creta de cinco 
millóns 
O Ban~o de 
Galicia · quer 
desaloxar da casa 
a un matrimónio · 
con cinco nenas 
Maria Cruz Lamas tomou 
un tubo de somníferos coa 
intención de sacarse a 
vida. Encontrada 
inconscente por unha das 
suas filias e avisados os 
vkiños foi trasladada · 
urxentemente ao Hospital 
de Monforte, logrando 
salvarlle a vida. Cando 
despertou laiábase de non 
ter pastillas dabondo. 

A desesperación desta nai de 
cinco tillas, a meirande de 11 anos 
de idade, viña dada pala arde de 
desaloxo da sua vivenda por par
te do Banco de Galicia, que tiña 
que cumplirse nestes dias, ao 
non poder facer efectivo un creta 
de 5 millóns, pedido para cons
truir a casa e unha granxa, ao 
pouco de voltar da emigración. 

A entidade bancária reclama 
os 5 millóns emprestados .e ou
tros 4 de intereses ou o pago 
mensual de 160 mil pesetas. 
Algo que evidentemente a fam ília 
non pode afrontar pois o marido 
encóntrase no paro. 

Despois de solicitar o creto e 
contruir a casa e a granxa as 
causas comezaron a rodar mal 
para esta família numérosa. Pri
meiramente foi a peste porcina a 
que lle fixo sacrificar os parcos e 
clausurar por un tempo a explo
tación. Dedicándose logo as va
cas, estas tamén tiveron que ser 
sacrificadas en boa parte na 
campaña de saneamento. A si
tuación económica foise agra
vando e cada vez foilles máis di
fícil facer frente as débedas con
traidas. 

Mentres tanto os bancos se
guen a anunciar a concesión de 
cretas e aumentan ano a ano os 
seus beneficios. O Banco de· Ga
lícia, entroncado co Grupo Po
pular, tivo o ano pasado uns be
neficios que se acrecentaron 
perta dun 25 por cento. O "Gru
po Popular" está vinculado á 
lgrexa Católica e, máis concreta-
mente, ao Opus Dei. .· 

De cumplirse a arde, que os vi
oi~?s tratan de impedir, esta fa
milia quedaría totalmente "sen 
ter onde meterse". O · 

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

República 
Praza do. Úbro El Salvador, 9 
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A CORUÑA SANTIAGO 

·DEFENSA ~O MONTE-

"Que· o governo 'se defina 
en favor da multinacionais 
ou en favor do país" 
esixiu Ramón Varela na 
sua intervención ao 
remate da mobilización 
que o pasado Domingo 
en Santiago reuniu a 
vários miles de persoas. 
en apoio da Iniciativa 
Lexislativa Popular sobre 
Património Forestal. Máis 
de 40 asociacións 
ecoloxistas, viciñais, 
sindicais e poi íticas 
apoiaron a xornada. 

Miles de persoas maniféstanse en Santiago en favor' da Iniciativa Lexislativa Popular 

Esixen ao governo que se defina 
'e·n favor das multinacionais ou ·do país' 

Segundo Ramón Varela, quen 
interviu ao final da manifesta
ción en nome da Com~~n Pro

nante e cinco veces máis xera
dora de pastos de traballo". 

motora, "o governo ainda está Os participantes, entre os 
a tempo de recapacitar". Varela ·que se deixaban ver gran · nú
sinalou tamén que "se intentan mero 'de colectivos ecoloxistas 
instalar novas celulosas, ali es- e uriha notória preséncia de xó
taremos para mobilizarnos, . venes, corearon lemas como "a 
cada vez con máis forza, en · nosa terra é nosa e non da ce
contra da rapiña das multina- · lulosa", "carballos ternos, car
cionais que desprazan aqui as ballos queremos, polos eucalip
indústrias de enclave e quédan- tos non pasaremos", "nen pas
se nos seus países coa indús- ta, nen papel, para a CEE", 
tria de papel, menos contami- "Celulosas, demolició_n" etc. 

Ramón Várela 

Ramón. Varela criticou tamén os 
atrancQs burocráticos "que 
anularon máis de sete mil fir
mas, as correspondentes a 
Lugo e Ourense, polo simples 
feito de que os fedatários no
meados pala Comisión Promo
tora non puxeron a data de 
comprobación c_ando habia uns 
prazos marcados de in ício e re
collida de firmas". 

Foi criticada tamén a ofensi
va do _Qoverno "que en vez de 
comprender as alternativas 

propostas pola Iniciativa, sacou 
con urxéncia normas e leis 
apostas, como a recén elabora
da Lei de Montes en Man Co
mun coa cal se pretende dividir 
en parcelas estes montes e 
arrendalos a particulares por 20 
anos co obxecto de plantar es
pécies de crecimento rápido, .e 
o mesmo decreto ·desta sema
na de regulación das planta
.Gións de eucaliptos que parece 
feíto a medida dos intereses 
monopolísticos da madeira". O 

'As espécies nobres son tamén máis rendábeis' 
Ramón Vareta, biólogo e presi
dente de ADEGA, é o portavoz 
da Comisión Promotora da Ini
ciativa lexislativa popular de 
defensa do património forestal 
e será o encarregado de defen
der o proxecto ante a cámara 
autonómica. 
Cal é a sua valoración da cam
paña realizada até agora? 
E desde lago moi positivo ter 
recollido 34 mil firmas ·e ter 
chegado a multitude de asocia
cións e afectados directamente 
polo tema forestal. Chegouse 
pol0 tanto a lugares onde nun
ca antes chegaran grupos, nén 
organizacións ecoloxistas. Por 
outra parte o problema xa 
transcendeu fóra da Galiza e 15 
grupos de todo o estado están 
xa tamén a apoiar esta iniciati
va. En resumo, foi un bon mo
mento de deba~e sobre o mon
te galega. 
.O feíto, recollido recentemente 
pola prensa, d~ que Alemaña 
e Inglaterra están a primar as 
espécies frondosas ven darlles 
a razón? . 
Hai un intento por parte destes 
países. de que os labregos 
abandoen as terras de cultivo 
para que empecen a plantar es
pécies nobres. Como se sabe, 
veu recentemente aqui un téc
nico ligado aos centros fores
tais da Alemaña, dunha fam ília 
de técnicos forestais· desde os 

· avós na Saxónia, que nos di 
que as repovoacións esta~se a 
fa~er ultimamente _con es~cies_ 

not:;>res, debido a que se ve que 
non só é mellar para o méio, 
senón tamén o máis rendabel 
economicamente. Por iso estes 
países, que · nos levan moitos 
anos de adianto, están a roi.Jsar 
cara as espécies nobres. Nós 
ternos que aprender disto ta
mén e non é preciso experi
mentar no noso país ·todas as 
degradacións que- ·supón a. 
plantación de monocultivos de 
piñeiros e eucaliptos para che
gar a cambiar esta política fo
restal. Aqui víñase facendo 
'unha política forestal dos anos 
40 e eremos qu~ hai que seguir 

... van estar de acordo. Cremas 
que inda é tempo de recapaCi- . 
tare que. o governo debe facer 
ver que aquí non ten cabida 
unha nova celulosa e que pri
rheiro habecia que talar de des
mantelar a de Pontevedra e 
mesmo, neste caso, mirar de 
instalar unha que faga todo o 
ciclo de produción no noso 
pais, buscando un sítio axeita
do. Nós eremos logo que o go
verno neste intre está secun
dando mesmo as alternativas 
dos monopólios. 
Tamén existe unha · proposta 
do BNG aprobada pplo parla
mento de paralización dos 
proxéctos de celulosa? 
A proposta viña ser de suspen
sión temporal mentres esta lei 
non se debatera. Agardamas 
que isto se cumpra. P9r outra 
·parte 180 investigadores de ·: 

' ·todo o estado e de diferentes 
cambiando, nun prazo de dez universidades veñen de firmar 
anos, toda esta política e por un escrito de apoio e acaban 
suposto plantexarnos a diversi- de solicitar. taméh do parlamen-
ficación forestal. to galega ·que se cuestione a 
Laxe non recebeu á Comisión posibilidade de subvencio.nar a 
Promotora da Iniciativa, pero este tipo de indústrias que, 
si aos representantes das ce- como se· sabe, conseguen sub-
lulosas. vencións de ate o 75 a fondo 
Este é un índice sintomático do perdido. 
que o governo está a facer, Cando se debaterá a lei? 
aparte de sacar decretos contra As datas que se barallan son o 
esta lei, antes de que se deba- 23 de Maio e o 20 de Xuño. Pa- · 
ta, aparte diso está entrevistán- · rece por outra parte que a sua 
dose e póndolle condicións ás pretensión é deixala. para des
ce~ulosas. Unha delas era a de - pois das eleicións europeas, 
que se fusionasen e xa acaban ainda que nós queremos que 
de facelo, o cal quer dicer que se debata canto antes: O 



RELACIÓNS GALIZA-PóRTUGAL 

O gran exiliado do 
salazarismo e hoxe 
conselleiro cultural en 
·Roma do governo 
portugués, Eduardo . 
Lourenc;o. de Faria, é 
tamén un dos máis 
notábeis pensadores 
lusos. Obras suas como 
Heterodóxía, Os militares 
e o poder, O labírínto da 
sauda_de, Nós e a Europa 
son testemvña deste 
interés. Prologuista de 
Otelo, ainda que 
distanciado 
ideoloxicamente, o seu 
mundo.tan cargado de 
história como de 
actualidade é visto aqui 
nomeadamente desde o 
pr!sma que nos une ao 
país irmán. 

.MANUEL VEIGA 
Vostede ten sinalado nalgunha 
das suas obras que Portugal 
carece de problemas de identi
dade, que posee unha gran au
toestima, ·pero, paradoxicamen
te a isto, desde o exterior é· vis
ta cunha certa marxinalidade. 
Portugal é un país moi coesiona.., 
do que viveu como unha illa de 
costas ao resto da península. O 
ser unha nación colonizadora 
deulle desde moi cedo unha gran 
autoestima: á marxe da sua rela- . 

· ción cos demais paises euro
. peos. Cando comeza a viver pa
sivamente dese império, que 
pasa a ser médio real, médio fic._ 
tício, a memória da grandeza do 
século XVI continua presente, o 
que cria unha espécie de esqui
zofrénia. Esa idea, para si pró- · 
pria, de ser unha gran nación 
non tiña correspondéncia na 
imaxe ante os demais paises,,da 
Europa. 
Como entende vostede ese es
tar virada de costas á España 
do que tanto se ten falado? · 
Cando nós dicemos iso estámo
nos a referir a un feito relativa
mente rece_nte. Até o século XV 
a história da península represen
ta unha espécie de todo, consti
tuido ·por diversos reinos que 
procuran alianzas para preservar 
a sua autonomía ou para incluir 
a outro dunha maneira pa9ífica, 
através · de casamentos entre 
príncipes etc. Eran reglas de 
xogo diferentes e existia mesmo 
un gran intercámbio cultural en
tre Portugal e Ca$tela, de · tal 
módo que ate o século XVI moi
tos dos nasos escritores escre
ben independentementé en por
tugués ou en español. Non existe 

• logo ameaza ao que hoxe deno
minamos sentimentos de nacio
nalidade. As diferéncias come
zan ao emerxer os dous impérios 
coloniais paralelos. Un.ha vez 
que a España tomou canta políti
ca de Portugal , con Felipe 11, e 
unha vez que os portugueses se 
libertaron dese domínio é que 
aparece xa a conciéncia de na
cionalidade. Os parámetros xa 
non son os mesmos da ldade 
Média. E asi en 1640 hai un pe
riodo duns 30 anos no cal a Es
paña non recoñece a indepen
déncia de Portugal e trata de su
bordinala e esta a sua vez busca 
apoio diplomático noutras potén
cias interesadas en contrariar á 
España e que son a Franza e In
glaterra. A partir daí considérase 
a. ~spaña como un perigo e mes
mo a cultura portuguesa afásta
se desa relación natural que tiña 
ate o século XVI coa cultura es
pañola. Agora, na actualidade, 
non creo que Portugal esteña 
ameazada culturalmente pala 
España, nen ao revés, senón que 

'Portugal coi da moito de no11 causar 9esconfia~~as á España 
co ·tema da Galiza' 

Eduard~ Louren90 de Faria 
todos estamos sometidos· á pre
sión cultural de grandes máqui
nas que fabrican obxectos de 
desexo e que poden desgastar 
os nosos referentes culturais. 

Percepción da Galiza 
Como se perceben en Portugal 
as diferéncias dentro do estado 

. español, máxime· existindo ·a 
Galiza como irmá no senso lin:: 

guístico, cultural, etc de Portu
gal? 
O portugués médio non ten unha 
idea moi nidia de que a España 
esteña co_nstituida por diferentes 

'Q PORTUGUES 
· MEDIO VE A ESPAÑA 
COMO UN BLOCO' 

culturas, ve a España como un 
bloco. Identifica a España coa 
Castela e o resto é unha espécie 
de prolongamento. Os portugue
ses coñecen moi mal ' a história 
da España. España é percibida 
na sua relación cos outros paises 
da Europa, máis que como unha 
nación que tivo problemas de 
arde interna para a sua unifica
ción. · 
Esas diferéncias poderian ser 

útiles tamén a Portugal. 
Claro. O que sucede é que os 
portugueses non teñen ·nengun 
proxecto que englobe á España 
de calquer rrianeira que sexa. 
Non é como se a España non 
existise, senón que actualmente 

. non existen proxectos. Cando se 
percebiu algunha espéde de 
ameaza de España sobre Portu:. 
gal, evidentemente que se tiña 
en canta. como na ldade Média, 

'A saudade non é ünha.fuxida cara ao pasado' 

O sentimento da saudade, 
que .na Galiza ten dado pé a 
certas teorias filosóficas, ten 
sido tamén estudado por 
vostede. 

A saudade é, senón un senti
mento universal, en todo caso 
pódese encontrar exemplifica
da na poesia de vários paises 
do mundo que non pertencen 

nen sequer á Europa. O que 
quizá haxa, pola nosa parte, 'é 
unha atitude que se torna típi
ca da nosa maneira de ser. 
Acostuma a iñterpretarse esta 
proble~ática como .. unha 
preocupación polo pasado é 
un ha . desatención ao presen
te, un certo irrealismo .. A ~au
dade é unha vivéncia do pa
sado, m{lis non parece que 

sexa propriamente unha fuxi- . 
da cara ao pasado, senón un 
manter a preséncia de.se pa
sado, unha forma profúnda de 
resisténcia á marte. Significa, 
se _esa mitoloxia da saudade 
e certa, que son povos que 

, teñen unha atención moi pre
sente á marte e un pragmatis
mo fondo de impedir que que

. de sen sentido a nosa vida. A 

saudade é ademais. unha ca
tegoria profana e parece, polo 
tanto,. saida do máis fondo do 
sentimento popular, . non foi 
apresentada por nengun filó
sofo particular ·que se coñeza, 
non forma parte .qa relixión; 
pala sua mesma banalidade . 
parece expresión da filosofia 
popular donoso ocidente pe
ninsular. _ O 
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0 
xogar coa posibilidade ·das di

feréncias que existían no seo da 
própria España e curiosamente o 
noso referente era Cataluña e 
isto por unha razón si!!lple: a in
dependéncia de Portugal opéra
se en parte grácias a que o go
verno central español tiña unha 
frente que solucíonar en Catalu
ña e entretanto Pórt1..mal . púdose 
libertar. Curiosamente os portu
gueses non incluen á Galiza no 
seu espácio imaxinário como 
unha forza que se podía agregar 
a Portugal para reforzar a sua in
dependéncia. Mais r:ia orde cul
tural estabelécese como unha 
espécie de desexo ou soño que 
seria interesante realizar, de rela
ción máis fonda na prática, que 
os portugueses coñecesen me
llar aquelo que a fin de cantas é 
matriz cultural de Portugal qüe é -
o antigo Reino da Galiza. Pero 
non creo que iso poida ter unha 
perspectiva nen qa orde política 
nen ideolóxica. E unha espéci~ 
de nostálxia de raíces comuns 
dunha fraternidade sentimental' 
cultural, literária étc. ' 

'PORTUGAL E MOi 
CONSCENTE DO 
MILAGRE QUE 
CONSTITUE A SUA 
INDEPENDENCIA' 

Habendo ese paralelismo ou 
esa matriz comun, así como 
unha continuidade xeográfica e 
habendo quizá unha enorme 
posibilidade de relación econó
mica, a que se . deberfa que, 
contra esta reahdade, desde 
Portugal se dé o feito contrário 
no ideolóxico, de ignoráncia 
case absoluta, mesmo se bus
quen paralelismos con Cataluña 
e se estexa máis de costas que 
a respeito do resto do estado? 

É unha paradoxa, pero creo que 
a razón última é a de que Portu
gal é moi conscente -e defén
d~se diso non pensando- do 
m11~we que constitue na orde 
poht1ca a sua independéncia, 
porque ~bonda ollar para o mapa 
da penrnsula e .ficar perplexo. 
Co_nscente diso Portugal nunca 
quixo ter problemas coa España 
en canto España; tivoos co~ 
~~st~la, pero non eran valores 
ident1cos. Polo tanto todo ·ele
men!o que poida provocar des
co~fianza do governo central es
p:m~I, sobre as pretensións po
sibei~ de Portugal sobre a Gali
za, e cautelosamente abeirado 
O que explica que non se queir~ 
soc~rrer ao irmán que está alfé 
precisamente iso: o saber que é 
irman e que e?tá baixo a tutelá 
doutro poder. E un caso claro de 
aut~defensa. Pero agora que a 
realldade de Europa está a sofrir 
~nha gran transformación é pro-
abel que o cadro nacional sexa 

super~d? polo transnaclonal que 
const1tue a própria Europa e ao 
mesmo tempo, destranscendido 
po~a constitución de rexions que 
tenen unha gran organicidade e 
q~e estaban afastadas por ra-
zons l't' po 1 icas. Non é impensabel 
due _o noroeste da península poi-ª con7tituir un polo extremada
mente importante de deseiwolvi
ten~o ~n ocidente, como rion é 
Famen impensábel que o. sul da 
r~nza, T oulouse, constituía un 

~o o de atración para Aragón 
ta~varra e~~· lso non alt~ra o es~ 

u~o polrtico propriamente dito 
pero mod1'f· · • a G . icana a relación entre 
r ahza_ e Portugal. Agora, com

P ~ que iso non se realice de ma
ne1ra v~luntarista ou de forza o 
q~e ~ena catastrófico para 0 fin 
~o~.8 0 encentro dos fi/los .pródi-
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CONFUTO PARROQU_IAL 

A actuación dun sacerdote provoca 
máis humillación social que relixiosa 

Os viciños .de Pazos amea;~n 
-con correr a pau~ ao seu crego 

Silicona 
Os fe~tos precipitáronse hai quin: 
ce d1as, . co gallo dos funerais 
pola marte d~nha viciña. As pe- _ 
chaduras da 1grexa parroquial de 
Pazos .e máis do Castelo de 
Monterrei;. onde tamén .oficia Pe
dro Bl_anco, apareceron cheas de 
silicona, polo que houbo que 

· chamar .ª. un cerral.leiro para po
delas ~bnr. O crego tivo entón a 
sospe1ta, segundo nos confir- · 
mou, -que fóran os viciños de Pa- · 
zosJ causas que eles negan ·ro-
tundamente. . 

O caso é .que a misa dominical 
de hai quince días discorreu cun·
h~ .9erta tensión, xa que álguns 
v1crnos de ,Pazos. ameazaran con 
armar unha liorta tras os oficios 
das dez . d~ mañá na igrexa do 
Castelo de Monterrei. As amea
zas, sen _embargo, non chegaron 
ª. cumpnr~e e o crego pudo ofi
ciar sen nengun tipo de proble-
ma. . 

Divisió_n 
Sen embargo, nos últimos pare
ce detectarse unha certa división 
entre os viciños. Por unha ban
da, a família cja última finada en 
Pazos chamou a Pedro Blanco 
para oficiar ps furierais, o que 
poderia. amasar unha certa com
prensión cara a postura do titular 
d~ parróquia, ainda que a mei
rande parte do povo sostén· que 
tan so se trata dunha minoría rnoi 
localizada. · 

Por outra parte, os viciños da -
_. localid~de de A Pousa, · perten

cente a parróquia de Monterrei 
da que é tamén titular Pedr~ 
Blanco, aseguráronhos nada ti
ñan contra o crego, e lamentaron 
~ue se introducise silicona na 
1grexa .. do Castelo. Engaden, 
adema1s, que "se os de Pazos 
teñen problemas co D. Pedro 
que os solucionen eles, pero qu~ 

--~=..fo<( non no~ impliquen a nós neles". 
......... ~~:u:=!a..c!:__~~~~~___:~.!bd 

Divino. e H~mano· · 
Todo comezou hai 
aproximadamente dous 
mes~s, cando o crego da 
localldade ourensá de 
P~z?s (Verin) se negaba a 
of1c1ar os funerais por un 
morta da localidade. 
Daquela as iras dos vidños 
levantáronse contra Pedro 
Blanco, que seria 
fortemente increpado e 
mesmo se teria que 
refuxiar na sacristia da 
igrexa para evitar algunha 
posíbel agresión por parte 
dos máis .iracundos. 
Os viciños, que se sentiron humi
llados pala atitude do crego, re-· 
correron ao bispo ·de Ourense 
para dar a sua versión dos feítos 
cousa. qt..ie tamén fixeron o~ 
meios de cc:imurntación. · 

As acusacións contra Pedro 
Blanco foron durísimas, e mes
mo se chegou a dicer que era un 
"indesexábel que tivera proble
m~s en cáseque todas as parró
qu1as nas que estivera con ante
rioridade". Mentres, o c"rego gar
da siléncio e negouse a dar a sua 
versión dos f~itos a quen isto es
crebe, sob o argumento deque 
debería ser ·o bispo quen talase.
Sen embargo· monseñor atópase 
ilocalizábel sempre que tenta
mo~ pornos en contact.o con el 

para que nos dese o seu punto 
de vista. 

O enfro~tamento entre o crego 
Pedro Blanco e os fregueses de 
Pazos repetiuse hai quince días 
cando debía oficiar outro funerai 
na localidade, neste caso cha
mado pola própria fámília dá mu
ller finada. Pero nen el nen os 
outros tres cregos que ian oficiar
as actos puderon .levalos a ·cabo, 
xa q~e outra vez os viciños · in
crep~ron o ~acerdote e impedi
r~:m q~e realizase os funerais, de 
tal xe1to que os catro cregos tive
rqn que abandonar o seu traballo 
precipitadamente. · 

Versión viciñal 

Arredor de médio cento de vici-
ños de_ Pazos rodeáronnos· can
do_ a~udimos á localidade para 
canecer a s~a versión dos feítos. 
Os áni~os estaban alporizados e 
foron moitos os calificativos que · 
~e v~rteron contra Pedro Blanco, 

. ao que se acusou mesmo de pe
gar labazadás aos nenos que
non estudaban o catecismo, de 
negar a comunión a máis dun 
fregués, e de amosarse extrema
damente agresivo en várras oca
.sións~ Os viciños declararon que 
non querian .volver ver ao crego 
pota parróquia, baixoi ameaza de 
correlo a paus, e así llo dixeron 
tamén ó bispo, que ainda non lle 
deu contestación nengunha. 

Non parece que a atitude dos vi
ciños de Pazos se deba a fondos 
convencimentos relixiosos se
nón a que teñen moi clara ~ dis
tinción entre o "divino" e o "hu
mano". Polo que pudemos talar · 
con eles deducimos facilmente 
de que non · reaccionarian co·n 
igual agresividade se Pedro 
Blanco os deixase sen misa do
minical. Negarse a oficiar un ·fu
neral é xogar cun aspecto máis 
humano que divino, xa que se 
tra~~ dun , acto máis social que 
r~hx1oso, e xogar cun -morto, sa
bido o culto que no naso mundo 
rural selles tributa. 

Os viciños., e máis concreta
mente a família, toman o feito 
coma unha humillacións persoal 
e social imperdoábel, porque ati
nxe ao derradeiro feitó social no 
que se ve_rá !Qvolucrado o finado. 
Desde este ponto de vista é 
cor~1pren.síbel qut.' •n tillo do pri-

. meiro finado nos, ~omentase 
"Qué pensarian dé nú.::> os que vi
ñeron doutros pavos ao ente- · 
rro?... pensarian que eramos 
como bichos!" · 
·. Nesta frase parece traducirse 
que é máis a humillación social 
q~e o sentimento relixioso ferido, 
e 1so non se lle perdoa en Pazos 
a. Pedro Blanco, . que non volveu 
pisar desde entón a localidade. 
O. medo é libre: o _ 

· LOIS CASTRO/OURENSE 

• 'Tres mortos no esta
leiro. As tres vítimas ·martas da 
explosión abordo do Comide de 
Saavedra; amais de tres feridos 
na grade dos asteleiros de Pauli~ 
no Freire de Vigo, ·poñen outra
volta de actualidade as candi-

- cións de · seguridadé nas que se 
desenvolve o traballo no seitor 
do rnetal. Estas cóndicións de 
seg~ri?ad~ · están vixiadas polo 
com1te -misto de Seguridade e 
Hixiene de cada empresa. Pero 
o organismo técnico pagado 
polo erário público que observa 
as condicións en que se fai otra
ballo e regula en concreto . as 
normas que .compre seguer en 
cada centro é a estr_utura de Se~ 
guridade e Hixiene, que segue a 
estar a disposición da patronal. 
Nunh~ situ_acióri de crise na que 
as ~s1xenc1as de seguridade pre
canzanse pola presión á alza da 
del'J'landa de traballo, as normas 
de seguridade · perden calidade e 

· a~ "ditames de $eguridade e Hi
. x1ene (que nunca obrigan á em
presa) .non contribuen a solucio
nar os problemas. A inspección. 
de T~~ballo que poderia impoñer 
sanc1ons a aquelas . empresas 
qu~ descoidan . as 'suas condi
cións de segt..iridade, nunca ten 
enmendado siñificativamente as 

· comenencias da lei non escrita · 
do mínjmo custe. Poderá non ser 
este o caso do Comide Saave
dra, pero a vixiancia extrema que 
requ1re o traballo no interior dun 
barco onde as altas temperatu
r~s · da s<:>ldadura multiplican os · 
riscos de emanacións e de in
céndio, non se cumpriu outravol
ta. · · o 

• Otelo en liberdade. 
Otelo Saraiva do .Carvalho un 
dos. máis coñecidos militare~ de 
Ab.nl; encadeado como se sabe 
ba1xo acusación deterrorismo en . 
~elación coas FP-25, foi posta en 
hbe_rdae polo Supremo Tribunal 

. de Xustiza. · · 
A senténcia contra Otelo en

cóntrase recurrida; polo que, ao 
levar _e~te tres anos en prisión, 
ten d1re1to a liberdade. O militar 
· revoluci~nário encóntrase agora 
pendente da resolución final da 
senténcia. - o 

... 

• Os comités de empresa 
da TVG, RTVG e ~RTVG en 
representación de todos os 'tra
bal ladores dos méiors de comu
nicación púbJicos realizaron un 
comunic~do no que afirman que 

· "é _certo que o galego que se es
co1ta na TVG é falso". 
· Os comités engaden que o fei

to de que nunca se encarase 
esta cuestión e de que teña que 
ser o comité de empresa quen 
chame a atenC?ió.n sobre dela, é 
claramente sintomático do des
leixo e. da pouca importáncia 
conc~d1da a· este problema polos 
ante~tores e actuais directi.vos. ·. . 

Afirman tamén que 0 bo uso 0 
· galega é éuestión de profislonali
dade, rematando o comunicado 
· facendo un cham_amento aos es
ta!11entos directivos para· que im
p~1~uen nun proceso de planifica
c1on e ~ormación,, propoñendo 

1 
un regu_lan:i~nto do uso do gale

. go, a cnac1on dunha comisión de 
fc;>rm~ción _permanente dos profi-· 
s1ona1s, e dunha' comisión de 
control de calidade altea. o 



' . 

to A ll'OSA TBllllA 
Nº 387 -18 DE MAIO DO 1969 

CONTRABANDO NO BARBANZA- ·ASAMBLEA. XE 

A Pástor Alonso · -' 
non lle parece -dabondo a medida· . . 

A Garda Civil" toma --medidas 
_~contra nove· mebros do _corpo 
As medidas disciplinárias 
adoptadas pola Direción· 
Xeral da Garda Civil con un
suboficial, sete gardas e un 
auxiliar dos postos de Noia 
e Boira' veñen darlle a razón 
ao .Alcalde e Xuiz· de Noia;· 
que tiñan denunciado a 
corrupción no caso dalguns 
gardas, citando polo nome 
a dous dos agora 
trasladados, Emilio de la 
l'glésia e Fernández Getino.· 
Ainda así, o Alcalde, Pastor 
Alonso, non acaba de "ver 
que sexa un avance". 

ainda . pon máis eri entredito, se- , 
gundo Pastor Alonso "o risco que 
corre calquer . Garda Civil corrupto 
que escapa como quer ás leis ordi'.'.' 
nárias". 

Condenado por·talsedade 
e estafa 
Fernández Getino xa foi condena
do o 14 de Novembro de 1987 pala 
Audiéncia coruñesa por un delito 
de falsedade en documento públi
co e outro de estafa continuada. 

- J 

As informacións oficiais . non acla:.. 

Segundo esta senténcia, recorri
da diante do Tribunal Supremo, 
Fernández Getino, que tiña un fa
miliar destinado na Delegación 
Provincial de Tráfico, acedia as de
pendéncias e·suministra_ba permiso 
de c9nducir falsos a un cómplice, 

. polo que cobraban elevadas canti
dades. 

. ran as causas das medidas· toma:.. 
das pola Direción Xeral da <¡arda 
Civil contra un subofi~ial, sete gar
dás e un auxiliar dos cuarteliños de · Do sarxento Xosé Mato, arresta
Noia e Boira." Na comarca perg.ún- do por un mes, afirmase que parti-. 

·5 "Por n];ja de todo, a idea de Galicia que sustenta o 
~ . noso apelido e o noso futuro,-prima en toda actuación 
~ de Cai.Xa Galicia. 

tanse "se cometer.en algun delito · ~~p~ba ~ctiv~me_!1~e na política mu-
camo é que non o ,Poñen en coñe-· rnc1pal, mc!rnda a moc1on de cen- e · 
cimento do xuiz como ocor're ·co · sura, relacionando a un dos s~us -~ 
calquer cidadán?". · familiares coa venta de ~abaco d~ · g 

O certo é que a Garda Civil sem- contraban~o .no seu e~tabelecr- ~ 
" pre se distinguiu po)o seu herrne- me!1t9, ª~! como de constant~ .e~- U: 

tismo·e-o seu corporativismd. Pas- trahm1tac1on nas suas . . func1ons, :_o 
tor Alons.o quéixase de que "quei- como o peche, que reahzou pers_o- , ...... 
ran apresentar a denúncia contra nalmente, do_ ~ar do ~ampo de fu~ - a,, 

· determinados · integrantes dese bol de Barrana. :g 
corpo como un intento de·despres- T ·1 d · E--
tíxio. Non hai tal. O único que se emor nas .VI as O ~ 
fai e-revelar a conducta indecorosa Barbariza e ArOU$a· 
dalgunhas destas persoas, que se . Nestes últimos. días o temor apo
-benefícian, ademáis, do seu cárre- . derouse das vilas do Barbanza- e 
go privilexiado para cometer ·os ·de- ··Arousa. A lei do siléncio, que sem
litos". . pre existil! en relación ao contra-

0 rexidor noiés, que denunciu a bando, baseada nunha certa per-
dous dos gardas trasladados, Geti- · misividade-cómplice, impónse 

. no e De I~ Iglesia, como dous 'do.s agora-desde o medo; con ameazas 
integrantes das máfias de contra- mesmo en locais públicos, ·demos
bando da comarca, non considera tracións de poderío e intimidacións 
que esta actuación dos mandos da a persoas que consideran .po_síbeis 
Garda Civil sexa un avance na mi- · .chivatos. . . . 
llora da situación; perguntándose Ao traslado destes gardas; úne-
como se pudo chégar a un estado selle o nervosismo do chamado · 
de causas como o actual. · "Xuíci.o do . Contrabando" que· se 

Nlnguén entenpe rttoi ben como. está a realizar en Pontevedra, no. · 
n_o traslado fig_ura Manuel Gonzá- que están implicados numerosos 
lez, o único garda que se negou a gardas, asi como o descubrimento, 
firmar a denúncia colectiva ..c;;ontra· últimamente de numerosos tobos, , 
o alcalde, -ou Ramón . Fernández algun dos cales, foi valeirado de ta
Fefreiro, que tiña denunciado o . ' baca antes de realizar a .denúncia .. 
comportamentp do sarxento Xosé · Estas demC>stracións intimidató· 
Mato. No .caso do prinieiro o trasla-; rias realizáronas tamén en Noia 
do réalízasé a Burgos, zona que in- - onde Fernández Getino, segundo 

. clue a Euskadi, considerada, polo denunciaron fontes do concello, se . 
sua perigosidade; como a de casti- adica non só a intimidar ao alcalde 
go máxü110 para ·calql.ier traslado. e algun concellal, sen6n támén . a 

$egundo se afirma en Noia, Geti- . membros da policia local, s.egiundo 
no e De la lglésia teñen comenta.do aos coches, nos que viaxan ou fa
n'estes -dia~ que nun prazo de tres cendo acto de preséncia constante 
mesés ~starán de volta na vila, pe- nunha cafetaria situada frente á 
dindo a baixa .na ~arda Civil, o que .. casa consistorial. O · 

- ' . 
l!nha. idea que requiré un incesante traballo de do-

tar á nosa Comunidade dunha Entidade Financeira au
tóctona, ·vertebradora do seo desenrolo, e cun peso 
especifico . no sist~ma financeiro. Unha Caixa que 
aúne intereses a prol dos galegos" . · 

José Luis Amor Femández 
Presidente 

"O · horizo~te do 93 trae ó primeiro plano da actua
lidade que as Entidades Financeiras se plantexen o 
problema da dimensión para poder responder 'ás esi
xencias do,mercado no novo marco da normativa co

-1-riunitada'' .~ 

José Luis Méndez Lópe;z 
Director ·xeral 11!-

Durante 1988 Caixa Galicia rexístrou un crecemen-· 
to al~o e _sostido, consolidando a súa- posición de lide
razgo . absoluto . na Galicia e OGupando o sexfo lugar 
dentro .- do · ámbito financeiro das Caixas de Aforros 
Confe9eradas españolas. 
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RECURSOS ALLEO 
Caixa Galicia pe 

487. 129 millóns, au 
que representa un e 

A cifra final asee 
un incremento do 29, 

Ajnversión crediti 
rimentando un aumenl 

RECURSOS PROPfü 
1 

Os recursos comp 
Banco de España alci 

REDE COMERCIA1 
Caixa Galicia dis 

. Galida.'· A fin~is de 
373, .das cales 368 e 
leg~, ubicán~ose ·as 1 

Xenebra, Londres e · 
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SERPE DE PALABRAS 

Modo de resolvelo: 

Coloca as palabras que se piden, 
de esquerda a dereita ou de dereita a 
esquerda, seguindo as trechas é os 
números . . 

En vertical, nas.·columnas tramadas 
aparecerán os catro últimos versos 
dun poema de Celso Emilio Ferreiro, 
do ·seu libro Longa noite de pedra. 

1.- Imitara. 2.- Xesto, sinal para expresar algunha cousa. 3.- A esa árbore tamén se lle chama ulmeiro. 4.
Anda moi ocupado, anda moi. .. 5.- Unidaae de lonxitude. 6.- É o que di o gato. 7.- Un coñecido poema de 
Celso Emilio ten por título Carta a ... Buxán. 8.- Tamén se lle chama calzo a esa pe:z;a de madeira que serve 
para segurar por exemplo unha pipa de viño. 9.- E aínda por riba, e para máis ... 1 O.- O primeiro. 11.- O 
vixésimo. 12.- e 'brín, abriguei, protexín. 13.- Divisións de madeira, tea ou cristal. 14.- Chámanse así unhas 
febres intermitentes que se producen de tres en tres días. 15.- A primeira das letras gregas. 16.- Así 
chámanlle na India aos xefes espirituais. 17.- Os dous. 18.- Cando .a un 11e dá o sono diseque lle d.á o ... ; 
se a ese mesmo nome lle poñemos un n, convértese nun membro dunha secta relixiosa orixinal de Nortea
mérica. 19.- Beixo. 20.- . Que non_ ten efecto. 21.-. Repetindo esa palabra chámase polo gato. 22.- Lugar 
onde abundan os castiñeiros, colocada ao revés. 23.- Espid~;taméri colocada ao revés. 24.- Desembocadu
ra dun río, ccmdo é ancha: 

LABERINTO 

Modo de resolvelo: 

Partindo da sílaba sinalada con * * * * e rema
tando na marcada con ****, avanzando sempre á de
reita ou a esquerda, arriba ou abaixo .:._nunca en dia
gonal- deben aparecer uns versos nos que Celso 
~milio dá as súas razóns para talar a lingua do seu 
pobo. 
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COLUMNA DE LETRAS 

Modo de resolvelo: 

En cada cadro vai unha letra. Despois de resalto, na columna tramada aparecerá o primeiro verso dun 
poema de Celso Emilio, do libro Viaxe.ao país dos ananos. Todas as palabras que se piden para solucionar 
o xogo pertencen a ese mesmo poema. 

Insulto, ofensa grave ................................................................................ . 
Insecto con órganos fosforescentes, verme de luz ·······················~········ 

1 
1 

Lamentación, choro ............................................. , ................................... . 
Da chamada iiterceirá idaoe" ..................... ............................................. . 
Ser humano ............................................................................... ................ . 
¿En que sitio? , .......................................................................................... . 
Instrumento para medir o tempo ............. ~ ..................... ................ .......... . 1 

Que non ten principio nin fin ................................................................... .. 
Trituran, reducen a po ................... .......................................................... . 
Ausencía de alagría ................................................................................. . 1 I· 
Cambia; muda ... ..................................................................... .................. . 
Fugaces, transitorias, que pasan ou toxen rapidamente .... ................... .. 1 

O contrario de sombras ................................................................. ·~ ·· ...... . 
Peza de vestuario similar á capa ............................................................ .. 
Que ten vida ............................................................................................. . 
Pobreza extrema ...................................................................................... . l 
Planicie, extensión de terreo fundamentalmente cha ............................. . 
A carón, a ras, ·a ..................................... : ... ............................................. . 
Ausencia de luz ......................................................................... , ............ ~·· 
Arma longa e puntiaguda ........................................................................ . 

1 
1 

Mostran, indican ..................... ................................................................. . 
Acolle, alberga, acocha ........................................................................... . 
·Agre, ácida ................................................................... .' .......................... .. 
Pensan ................. ~ ............................... : ................ .' ................................... . 
f3ecordos ............. ·: .. .................................................................................. . 
Organo da circulación do sangue .......................................... .-................ . 

'· 1 

/ 

1 :}i 1 1 
[~\:'1 

COLUMNA DE LETRAS 

Modo de r.esolvelo: 

Averiguar as palabr~s que se piden e ao final lendo as letras 2ª e 4ª de cad~ palabra, de arriba abaixo, 
primeiro a columna da esquerda e despois a da dereita, aparecerá unha frase de Celso Emilio Ferreiro. O 

· número de raias coincide co número de letras· da palabra que se ·pide. 
Divertirse, folgar, retoúzar, brincar, bailar ......... ~........................... . ........................... _______ _ 
Ser digno de, ter dereito a .... ........ :............................................................................ ______ _ 
Ter precio ou valor ............................................. · ........................ .' .............................. . - - - ~ -
Copiar ou imitar unha. ©bra ............................................ : .......... :................................ ______ _ 
Falar, pronunciar ... . ..... ........ ................................... .................................................... - - ~ - -
Ensinar, preparar, p. ex., un equipo de fútbol ............. .'............................................ _______ _ 
Saciar, satisfacer, encher ..................................................................................... ·..... - - - - - - · 
Estar unido ou pegado con forza ...•................. ~ ........................... :............................ - - - - - - -
Mover as pernas, con violencia .............................................. · · ··· ·· ····· · ··· · ...... .... .. ...... - -· - - - - -
Murchar ........... ..... : .. ....... ...................................................................................... ···· ·· - - - - -
Estar vivo, vivir ....................................................... , ............................................... :.... - - - - - - -
O contrario de suxar .. ~ ........ ................................................................. :..................... - - - - ·- :. 
Permanecer •. ~ant~~se en determinada posidón ...................................................... - - - - -
Facer o camino ma1s curto ......................................................................................... - - - - - - -
Unir, colar ......................................................................................... ~......................... - - - - -
Ocupar con xente, oü poboación, un lugar ............................................................... . - - - - - -
Andar velozmente ...................... ."...... ... ...•.... ...................... ............ ........................•. .. - - - - - -
Prover de armas ...................................................................... · · · · · · · · · · · · · ·· · · · ····.............. - - - - -

6 lnv~dir, roubar, arrasar (ao revés) ....................... ·........................... ............................ - - - - - - -

NOS TE.M'Po5 {(.~~o.,-os 
C~Ñt)O AS \.JEL\..~S \~~ ~t-.l ~OTO 

Ao ~\rJ ~NCO 
T~DlJ rJNHA 
se REl\JXErJA 
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L ORDINARIA DE CAIXA ·. -GALICIA 
' . 

' 1. 

exercicio de 1988 con 
do no ano 96.726 M. o 
to do 24,78%. 

15.613 M. que ignifica 
sobre o exercicio anterior. 

INTEGRACION DA CAIXA RURAL DE .OURENSE · 
A integración da Caixa Rural de Ourense foi sen 

dúbida a noticia económica-financeira do ~o na Gali- · 
cia. 

U nha Caixa profundamente vinculada ó sector 
agrario, I)unha situación completamente saneada pro
ducto da súa magnífica xestión, que apostou polo pro- · 
xecto dunha Entidade Financeira Galega e ó servicio 
da Galicia, que Caixa Galicia ven defendendo desde 

ta foi de 274 .. 519 M. expe- - 1978. 
29,84%. .. 

les segundo normativa . do 
on a cifra de ~4.964 M. 

ª mai<?r· rede comercial da · 
0 total de Oficinas era de 
ondían á Comunidade Ga
tes en Mad~id, Barcelona, · · 
e Janeiro. . 

Con esta integración Caixa Galicia reforzou a súa 
presencia en Ourense, alcanzando unha rede de 60 
Ofi'ci_nas o que permite potenciar ainda máis, coa ex
periencia da Caíxa Rural, a súa tradicional dedicación 
e servicio ó campo galego nó seu novo marco de refe-
rencia. _ 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN __ _ 
• CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS 

Caixa Galicia é a primeira entidade financeira_ ga~e- · 
ga que firma un convenio de colaporación cunha enti-. 
dade do país veciño, a. Caixa Geral de Depósitos, a 
~aior de Portugal. · · 

' ' 

Para· Caixá ·Galicia· ~ortugal é, sobre todo ria súa 
zona Norte, unha profongación ·natural da Galicia_e . 
t~n en~e ·os-seus obxectivos o apoiar, impulsar e pon
tencia-lo Eixo AtláÍitico, esfl línea imaXinaria de de- · 
senrolo que . conect~ as economías das. rexións en tor
no ó Atlántico, desde o Oeste da Francia ata a Galicia 
e Portugal. .. 

• CAJA RURAL DE TENERIFE 
Outro importante convenio levado a cabo en · virtude 

do cal> ambas Entidades aswnen o compromiso da 
. prestación mutua de diversos servicios, respondendo 
'á necesidade de ·racionalizar cada vez máis as redes 
de sucursais e de aprovefü~-las súas respectivas in-
fraestructuras. 

EMISIÓN DE DÉBEDA SUBORDINADA_· _ 
Acol.~éndose ,á lei de 25 de maio de 1985, C~a 

Galicia lanzou unha emisión de Qbligacións Subordi
nadas portimporte de 9.750 millóns;a cal foi cuberta 
na súa totalidade ant~s· do plazo de peche, o que· de
mo.stra a súa magnífica acol1ida e a confianza da 
clientela en Caixa Galicia. 

.. 
1 -' 1 • .. • ._ t. t ' ., o • ' .. f • • a. .. L " .a . ... ,. o. a • • 

,. ·-
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"Como querem que · 
aceitemos que ela, 

· epiléptica desde os seus · · 
17 anos. e sempré doente, 
_possa ser gerrilheira ou 
estar impfü~ada com um , 
grupo dessas práticas?" 
Há muito dé 

·profundamente ~entido 
· nestas afirma96es dos pais 
de urna mulher de 27 anos, 
portuguesa do Norte .. 
Marcamos encontro com 
os pais de Suzana Lopes 
Po9as já depois de se 
saber o resultado do 
julgamento -que, acorrido 
num tribunal de Madrid, a 
condenou a 4 anos de 
prisao. 

. -

,'Nao nC?s cabe -na cabega terem condenado a nossa filha .por actividades guerrilheiras' 

· Pais . de Suzana Poyas 
• GONOALO NUNO DE FARIA _ 

O promotor pedia 7 anos. Aca
baran por ser 4. Encontra algum 
motivo para esta reduc;áo? 
Nos contactos que mantive com 
a abogada, Begoñ~ Lalana, o es
tado de saúde e a falta de provas 

. concretas poderáo xustificar a 
condena a 4 anos. 
Como foi o contacto com a Su
zana xa despois-da s'entenc;a? 
Nós fumos a Carabanehel no dia 
25 de Abril. A sent~nga tora na 
véspera,· mas ainda sem saber o 
veredicto. A Suzana, .a despeito 
de tuda mantinha moitas ~espe:.. 
ranc~as na absolvigáo. Despois, e 
xa na posse do resultado do tri
bunal, chamou-nos aqui ao Porto 
e case que nom falou. Xorou 
inienso. Nas poucas palavras 
que pronunciou, disse causas -
moito estranhas, como: "esta 

. vida son 2 dias, um xa passou. 
Náo suporto a · ideia de passar 
mai.s .3 ou 4 anos de presídio." 
Que xénero de reacc;oes tem 
habido aqui em Portugal sobre . 
a situac;áo que envolve a Suza
na? 
Eu até sinto vergonha dé -falar , 
nisso, tal é o silencio e a omissáo 
dos portugueses sobre este 

· caso. A nívef de rnovimentos de 
apoio e solidariedade nada se 
fez até agora. Possivelmente 
porqüe a nossa filha nao é mili
tante de coisa nenhuma. No que 
respeita as entidades oficiais lu
·sas, recebi urna resposta da pre
sidencia da República a urna ex
posigáo que. dirixi áo .dr. Mário 
Soares. Aí diziam que o assunto 
tiña . que ver com o Governo. 
· Moito mais tarde, . e porque um -
xornal · de Lisboa falara · deste 
caso, o Ministério dos Negócios 

-·Estranxeiros,- mandou-me o re
sultado ·das averigua<;óes a que 
tinha procedido xunto da embai
xada lusa em Madrid.·. O que aí 
vem escrito nem dá para comen
tar, como pode apret.iar (ver cai- . 
xilho: texto a parte) 

· Q que passa em Portugal con-

trasta ftagrantemente com . o 
que passa em Galiza, nao? 

Totalmente! ·Nunca pe.nsei que 
fosse possível tantos actos soli:. 
dários com a nossa Suzana. É -
desde Madrid a Santiago, da 

· UGT a familiares de outros deti- ~ 
dos e mais, moita mais xente. 

Estáo mesmo convictos da ino
cencia de Suzana? 

- . 

Absolutamente. Qualque·r pessoa 
medianamente intelixente poderá_ 
concluir que, e debido a doen<;a 
que atorm.enta a nossa fil.ha, ela 
xamais poderia mexer. em explo
sivos ou manexar a~mas. E o An-. · 
tónio Arias Curto sabe . melhor 
que ninguém desse problema. 
Só poderei entender esta conde
na pala liga'9áo que ·a Suzana 
mantinha com o líder do EGPGC. 
Mas, e s~ foi por _isso, acho que 
4 anos é demasiado. · 

"A Suzana estaba em 
Portugal no dia da bomba 
en Ourense". 
No dia que rebentou a bomba 
em Ourense, xunto de um banco, 
e que foi atribuída a nossa filha, 
ela estaba cá. -Infelizmente náo 
tenho nehum documento escrito 
que possa provar o que digo. 
rQuerí pode atestar clinicamente 
· polo estado de saúde de Suza
na? . 
Aqui no Porto o dr. Raimundo 
,Martins, que sempre acompan
hou a Suzana como seu médico 
assistente. Em Santiago, o dr. 
Ramón Muncharaz. Há tamén os 
relatórios dos hospitais do Porto, 

. o Stº. António e Magalháes de 
Lemas. 
~s rela~o.es da Suzana com o 
Arias Curto vem desde quando? 
Conheceram-se em Mar90 do 86 

. e num momento moi difícil para 
a Suzana. Acabara de ser despe
dida -do emprego -era progra
madora de computadoras- de
bido a doen9a. Sentia-se moito 
só. Relacionaram-se aquí no 
Porto e viveram xuntos máis de 
um ano. O António sabia, mais 
do · que ninguém, dos padeci
mentos da Suzana. Para além do 
mais foi sempre moito educado 
e extremamente terno e carinho
so com ela .. Quando estaba por 
cá tinha moita compreensáo e 
bondade para com a Suzana. Era 
o melhor que podia haber para 
~la -revela a máe-, que inda 
agora nao acredita "ve-la metido 
em coisas táo perigosas". 

Também o Paulo, o irmáo que 
transportou a Suzana a Ourense 

- dois dias antes da deten9áo, 
guarda as melhores impressóes 
sobre o líder guerrilheiro: 

Tré!ns~ric;.ao ~o ofício 
.do Consulado xeral de Port~gal en M~drid 
Assunto: deten9áo presa por-

- tuguesa-Servi9os de Protec-
9áo Consular 
( ... ) Suzana Lopes Poc;as foi 
detida o ano findo, acusada de 
pertencer ao movimento ilegal 
Exército Guerrilheiro do Pobo · 
Galega Livre, o qual ainda re
centemente assassinou na Ga
liza um guarda cwil e feriu ou- · 
tro gravemente: 

Por altura do Natal o centro 
·social deste Consulado xeral 
entregou 1 .500 pesetas aquela 
detida, tendo-se esta mostra-

. do satisfeita pela . oterta e di
zendo sofre de epilépsia. Na 
ocasiáo encontrava-se bem. 
Posteriormente a assistente 
social dos servic;os sociais da 
nos~a Embaixada igualmente a 

· visitou. · 
Amanhá, 21 , irei ter urna ~n-

trevista com a Oirectora da pri
·S.áo, af.im de fazer novo ponto 
da situac;ao de acordo com a 
.opiniáo dos .servigos médicos 
da prisáo, tendo presente no 
entanto que a epilépsia apre
senta caraCterísticas de doen..: 
c;a incurável, sendo normal, e 
por outro lado, ·que a própria 
detenc;áo provoque depressáo 
psíquica a qu,alquer preso. 
Permito-me · . ainda . assinalar·
que a opiniao largamente ex
pressa na citada notícia partiu 
de um médico galega, chama
do pela advogada de defesa 
da detida, o que parece~ co
rresponder a forma de actua
c;ao deste· · rriovimento · ilegal 
.que, tal como a ETA, procura 
obter privilégios para os res- · 

· pectivos d~tidos e·. desqualifi
car, ,ao mesmo tempo, as au-

torrdades penintenciárias. 
A notícia publicada baseou

se apenas e aparentemante na 
opiniáo do pai da detida; da 
advogada de defesa e do psi
quiatra galega, nao tendo o 
xornalista ·contactado, pór 
exemplo, este Consulado Ge-
ral. · 

Do · resultado da entrevista 
de amanhá darei imediato con
hecimento a V. Ex. 

O Consul Geral, Britó Cama
. ra. 

· Nota: esta é a informac;áo 
fornecida ao Ministro dos Ne-

. gócios ~stranxeiros portugués, 
motivada por urna notícia pu
blicada no Diário de Noticias, 
de psbo~. ·que. referia o estado 
de saúde débil. .da. Suzana na 
prisao de Carabanchel. 

--Sim, achei-o urna pessoa 
moito correcta. Nas poucas ve
zes que privei com ele, sempre 
se comportou como urna pessoa 
excelente. Xulgo que o sentimen
to que nutre pala minha irmá é 
moito forte. 
Tem conhecimento de algo me
nos correcto que tivese passa
do com a Suzana desde a de-

J ten~ao em Ourense até aó pre
sídio de Carabanchel? 
O que sabemos foi a nossa filhá 
que nos cont~u. Disse-nos que 

Manifestación en 
favor dos presos 
independentistas 
O Domingo dia 21 terá lugar 
en Compostela unha manifes
tación para pedir o apoio aos 
presos independentistas gale
gas convocada palas Xugas. 

Precisamente unha pancar
ta desta organización, co 
lema da convocatória, liberta
de independentistas, abrirá a 
marcha, figurando a continua
ción outra pancarta portada 
polos familiares .dos presos . . 

Este acto está apoiado pola 
FPG (ainda que non por todos 
os sectores, debido a diferén
cias internas), MCG, LCR,, 
Mulleres Nacionalistas Gale
gas, Asociación de Viciños 1? 
de Agos~o, Asociación Xuven.11 
Ferradura e Hirmandade Ant1-
rrepresiva de As Pontes. ·. 

O Sábado ás 21 horas, tera 
lugar . un fe~tival no Instituto 
Xelmírez de Compostela coa 
actuación dos grupos MCD 
(Euskadi), e os galegas "Raia-
dos'" e "Desvirgueitors". . 

Estes mesmos grupos ame
nizarán· a festa que se cele- · 
brará despois. da manif~sta
ción · na- Carballeira d~ San 
Lourenzo, tamén en Campos
.tela. · ·. D 
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05 interrogatórios em Ourense 
deram-se sem qualquer apoio de 
um abogado e a pre~ern;a de um 
intérprete, neste caso coma ale
gai;;áo de que a Suzana entendia 
0 idioma castelhano, o que nao 
é verdade, pois ela entende bem 
0 galega, aliás como qualquer 
pessoa do norte portugues. Dis
se-nos tamen que foi vítima de 
amea9as constantes e ?e agre-
36es físicas, como que1madelas 
com pontas de cigarro no peito. 
Ainda lá estao as marcas no car
po como que a comprovar o que 
digo. A minha filha mostrou-me 
essas marcas -acreescenta a. 
máe de Suzana. Era urna roda 
con várias queimaduras. Fiquei 
apavorada só de vér aquilo. Em
bora xa cicatrizadas era impres
sionante de ver. 
Mas a Suzana nao declarou ser 
ela a autora desses ferimentos 
auto-flaxelados num momento 
de forte depressao? 
Ainda hoxe. nao entendemos os 
motivos que levaram a Suzana a 
dizer essas coisas, pois a nós 
garantiu que foi a policía quando 
dos interrogatórios. Possivel
mente, e dado o seu estado de 
saúde moito débil e de urna de
pendencia total, alguém a acon
selhou a dizer isso com o obxec
tivo de nao complicar ainda mais 
as coisas. 
Como é que ela se encontra 
agora? 
Está moito traca e com moitos 
medos. Tem moitas ausencias e 
fortes depressóes. Fica aterrada 
com a ideia de vir a ser internada 
num hospital psiquiátrico. Quan
do cortou os pulsos no hospital 
psiquiátrico penitenciário, xa foi 
debido a essa obsessáo. 
A policía portuguesa veio aquí 
alguma vez? 
Veio, sim. Esteve cá um inspec
tor da judiciária. Disse-nos que a 
policía portuguesa dava a Suza
na como membro das FP-25 de 
Abril, elemento de liga9áo ao 
EGPGC. Negamos claramente 
tais ligac;óes, xa que da Suzana 
só lhe conheciamos, e em maté
ria de adesáo ou simpatia parti
dárias, a sua inclinagáo pelos 
partidos do xeneral Eanes e do 
dr. Mario Soares. Mais tarde le
mes aqui nos periódicos a possi
bilidade dos guerrilheiros gale
gas terem apoios aquí no Norte. 
Xa o policía nos tinha massacra
do com esses disparates. 
Despois da condena e das noti
<f~S nos xornais, tem-se aperce
b1do de qualquer alterayao no 
comportamento dos portugue
ses polo. caso da Suzana. . 
Só. nos xornais. Agora é que váo 
editando um certo numero de 
noticias. Ternos conhecimento 
que em Setubal, no decurso da 
fes~a ao Zeca Afonso, váo apoiar 
a l1bertac;ao da nossa filha. Se 
assim acontecer, será o primeiro 
acto que surxe em Portugal. Tal
vez porque ali váo estar cantau
tores da Gal iza .. . Nesse dia fala
ram-nos de que vai ·haver tamen 
em Santiago de Compostela 
urna m~nifesta<;ao de apoio com 
esse. f1m. Claro que iremos a 
_Sant1ago!Aqui em Portugal, e 
polo que xa talamos o facto de 
a Suzana estar lonxe leva as xen
tes a ignorarem tudo. Moitos 
pensaráo xa ·que ela estará morta 
ou enterrada. É moito triste e 
dramático o que passa por aquí. 

Rematamos urna conversa de 
algumas horas. Para traz, dentro 
de urna habitav,ao própíia de um 
trabalhador administrativo de 
urna empresa recentemente des
nacionalizada, ficavam duas pes- · 
soas -os país de Suzana Lopes 
Po9as- que da prirneira a última · 
palavra mantém a convi9áo que 
se. tra~uz nesta afirmagáo: A 
nossa f1lha está inocente! · o 

TRIBUNA 

.QU-E FARÁS TI Ó -SÁBAD·Q.- PQLA-- NOITE? 

É Sábado e é noit'e, -e como todos os Sába
dos pala noite . moreas de coca agatuñan 
polos tabiques nasais de yuppis, post-mo
delnos, funcionários da Xunta, que un tras 
outro van percorrendo os locais de moda, 
da movida mil veces inventada palas con
cellalias dá cultura, suportando estoica
me'nte os repetidos "clavos" por unha copa 
d'ª brebaxe amargo (güisqui, xenebra, vod
ka ... ) que ainda que non teñen bon sabor 
quedan bonitas nas mans. Tamén e Sabado 
e é noite para dous mozos que pillaron un 
cuarto de cabalo e tras mete-lo nas suas 
veas voan cunha birra na man e música for.:. 
te arredor. Tamén e Sábado e é noite para 
miles de mozos/as que levan cen pesos de 
costo no peto. A toda esta fauna debería
·mos engadir os excéntricos que se decidi
ron por un ácido, speed, anfetas ou calque
ra outra adulterada sustáncia coa que un 
se poda drogar. Porque o asunto ao cabo 
un Sábado pala noite ou caiquer outro di~ 
no que se deba divertir, é drogarse!!! E es
tamos diante do fenómeno (droga) que 
hoxe en día sustenta grande parte da eco
nomía, do ócio e dos mesmos estados, do 
que se poderia chamar mundo ocidental, 

· europeu, ou en definitiva mundo da droga!!! 

.'Tooos os CAMINOS DO 
-ÓCIO LEVAN Á DROGA' 

A droga é por unha banda a mellar policía 
nunca inventada, controla, domina, e esna
quiza se fai falta calquer espirito de rebe
lión, ou inquedanza ao mesmo tempo que 
supón un ingreso fantástico (inimaxinábel 
por nós) que non se queda no trapicheiÍo 
da esquina e que vai engrosar as faltriquei
ras de escuras empresários internacionais. 
Algun inxenuo poderá pensar que desde o 
poder se loita contra a droga, con· peque
nas apreensións que longo nunca se sabe 
onde acaban. Pero cando se fixo un verda
deiro plan de prevención, que non preventi
vo (indivíduo que apodrece nos cárceres en 
espera de xuício}, que pasase de campañas 
publicitárias (pegatas, TV, carteis, etc ... ) 
que en vez de disminuir o consumo parece 
que aumenta?! Existe unha rede asisten
cial-preventiva pública? Non. O que existe 

XAIME CASAS 

1 

PHARAÓN 
é unha rede represora pública e estatal que 
considera ao ·drogadicto coma un del in·· 
cuente. Hai, é verdade, moitos centros pri
vados, de desenganche. Pero o pagar quilo 
é medio ou dos quilos por desengancharse 
non está ao alcance de ..calquera. Ainda que 
claro, se non tes cartas ainda che queda a 
solución de te rrieteres nalgun centro dunha 
desas sectas relixiosas onde de bon grau, 
e totalmente grátis, hanche cambiar a chuta 
por unha eruz ... 

Así vemos que todos os camiños do ócio 
levan á droga e aquel que non pasa polo 
aro é táchado de anticuado, non moderno, 
ou mesmo considerado con mágoa. Todas 
os que hoxe están en contra da droga, non 
só porque sexa dependéncia, senón porue 
ataca a integridade física e psíquica do in-

divíduo anulando o funcionamento do prin-
. cipal órgao· humano, o seu cerebro, parece 

que son unha minoria, minoría que non 
goza das simpatias do poder, coma a co
rrente Straight Edge, ·correnté defensora do 
libre pensamento, da tolerancia e totalmen
te en contra do alcool ou das drogas por 
consideralas negadoras das primeiras 
ideas.' A corrente Straight Edge manifestou
se nurí princípio só en grupos de música 
(Crucial Youth, Youth of Today, Minar 
Threat, etc ... ) ianquis e tamén europeus 
(Larm) caracterizados todos polo seu gasto 
polos sons acelerados e ruidosos. Hoxe en 
dia son Straight Edge numerosos .colecti
vos, fanzines, rádios livres,- etc ... en todo o 
mundo. Moita xente non comprende a radi
calidade dos Straight Edge, ainda que eles 
explican claramente que o princípio de "es
tar activos é incompatíbel con estar droga
dos". Esta radicalidade fai qu_e por exemplo 
nos EEUU os sectores máis activos contra 
a política ianqui sexan Straight Edge, a par 
que na. Europa, onde. a maior parte de oku
padores de casas, alternativos, autónomos, 
etc .... son Straight Edge. É moi importante 
detacar a crítica que esta corrente fai a to-

- dos estes movimentos pseudo-progres es:.. 
querdistas, que apoian e animan q consu
mo da droga coma se iste fose lograr máis 
liberdade para o ser humano!!! Unha causa 
está clara, ou bebes ou loitas, xa que am
bas . son incompatíEeis pésie ao que digan 
algunhas bandas deseñadas que favorecen 
moito esta mitificación da priba e da dro
ga!!! Agardo que despois· de ler estas liñas 
penses" mellar o que vas facer o próximo 

'fit DROGA E A 
MELLOR POLICIA 

NUNCA INVENTADA' 
Sábado pola noite, cos teus cartas e co teu 
corpo ... se tanto discurso ainda non chegou 
para que as tuas neuronas traballen, reco
méndoche que escoites os Dead Kennedys 
e o seu tema "Too Drun, to fuck" (demasia
do borracho para follar, demasiado borra
cho para calquer cousa ... ) e se ainda asi se
g u es sen facer caso ... drógate!!! (e non llo 
poderias pór máis fácil). O 
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CARTAS 

O PORTUGUÉS E EUROPA 
Lamentamos que o semanário 
galego A.N.T. tomara partido cla
ramente, a nosso entender, pola 

· op9áo "rexionalizadora" da Gali
za quanto a língua. Referimo-nos 
ao editorial que este fez sobre o 
galego na Europa. Mas o negati
vo da atitude do semanário é, 
posibelmente, que representa a 
parte do Bloco mais coincidente, 
nestes temas, com o Partido Po- . 
pul_ar, e oemais partidos oficialis,.. 
tas. Afortunadamente no BNG 
também há outras opinioes. 

Oficializar o galego-castrapo 
na CEE sem contar com que o · 
galego normalizado de há sécu
las, isto é, o portugues, é já idio
ma de pleno ·direito nestas insti
tu9óes seria tanto como recla
mar a oficialidade do valenciano 
(sem contar que este é o catalá), · 
do andaluz ou "cheli"!! 
- Obviamente esse semanário 
tem direito a alinhar-se com 
quem desejar, incluido o senhor 
A Conde ou o próprio Fraga, 
pero nós reivindicamos o direito 
a poder dizer nessa publica9áo 
que a "Editorial" a que nos referi
mos é só urna opiniáo. 

Com os nossos cumprimentos 
sempre considerados,. D 

JOSÉ RAMÓN 
RODRÍGUES FERNÁNDEZ . 

(Madrid) 

GALEGO E FLAMENGO 
Escrevo estas liñas com a vaga. 
esperan9a de que talvez se me 
publiquem, apesar do costume 
inverso, grandemente arreigado. 
Quereria, nesta primeira e breve 
interven9áo, pontualizar o tema 
de fundo que se toca sob .a epi
grafe "O galega non pode ver li
mitados os seus ámbitos de uso, 
nen ainda no caso da represen
tación exterior" (ANT, nº 385 -
4.5.89, p.2). 

Só tento pontualizar, ainda 
que parec;a a alguns que polemi
ze: 

1º.- Bélgica entra na· Comuni
dade com o Francés e com o 
Neerlandés (náo com o Flamen
go} poía simples razáo de utili~ar 
nesses ambitos de uso comuni
tários o francés padráo e o neer
landés ultimamente padronizado 
ou comum ao holandas e ao fla
mengo (polo de agora; preve-se 
a unificagáo com o afrikaan-
der ... }. ,,1· 

2°.- Se o galego padronizado 
foss~. como no caso do francés 

· belga e do neerlandes belga (ou 

1 
entremuros, 12 · santi~o 

XOSÉ LOIS, 

A'°RA ... 

flamengo), galego-portugues, -
daquela já seria, de pleno direito 
e- apesar do que dixesse o Esta
do espanhol, língua comunitáría, 
por certo, com muito mais rango 
que o testemunhal outorgado ao 
cataláo. · 

3°.- 'A padroniza9áo do gale
go como portugués, além de res
titui-lo a sua condi9áo de gale
go-galego, nao implicaria a per
da dos trac;os identificadores da 
"língua própria da Gal iza", mas a 
sua extensáo e renativiza9áo 
para os monolíngues castelha
nos. 

4°.- A padroniza9áo, aliás, é 
sempre referida a língua escrita 
e a correspondente realizac;ao 
oral e de nenhum modo· directa
mente se refere as realiza96es 
orais do Povo. 

5°.-A proposta de padroniza-
9áo do galega aqui indicada foi 
feita, como é bem sabido e mal 
lembrado, por Johan V. Viqueira 
que em 1919 estab.lecia já a .pro
por9áo entre o galego com o 
portugués e o flamengo com o 
neerlandés. Cumpre acrescentar 
ou engadir a ele Vicente Risco, 
Casteláo e o mesmo. Otero, entre 
outros. 

6º.- Essa tradic;áo foi lembra
da polo Prof. Rodrigues Lapa no 
seu artigo, de 1973. "A recuperaºªº literária do galego". Polemi
zado e ignorado, agora estáo a 

-). 

pagar-ser as consequencias da 
polémia e da ignorancia. O 

ANTÓNIO GIL HERNÁNDEZ 
(Corunha) 

PALESTINA 
Os campamentos palestinos que 
estam em território ocupado ou 
no exílio som como espinhas 
cravadas nos olhos do sionismo, 
do imperialismo e nos reaccioná
rios do mundo árabe. A vontade 
de resistir nos campamentos 
contra dos inimigos da revolu
c;om palestina é moi grande, e 
tanto neles como fóra os intentos 
do inimigo de dividir aos palesti
nos · para fazer-lhes esquecer a 
súa pátria estam encaminhados 
ao mais absoluto fracaso. 

Todos os plans do inimigo ten
dentes a· desconcieilciar ao povo 
palestino internado nos campos, 
fracasarom, pois já em 1965 ao 
auge e trunfo das ideias revolu
cioriárias se deo principalmente 
nos campos. Eles queriam que 
os campos fóssem um lugar . de 
concentrac;om e desmobiliza-
9om, mas, em vez de esso, se 
transformaron em campos de re
sistencia. Quando o inimigo se 
deu conta do que ocurria tratou 
por todos os méios de aniquilar
los. Um exemplo fórom os contí
nuos asédios e bombardeos dos 
campamentos palestinos situa
dos no Líbano, onde se utiliza-

somos coñecidos na Galiza inteira, . . 

pala ·nasa especialización 
en libros galegas e portugueses 
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rom asarmas mais sofisticadas 
do arsenal imperialista·; outro 
exempló o ternos en Jordánia, 
onde o Rei Husseim massacrou 
em 1970 aos palestinos dos 
campamentos no tristemente 
conhecido como Sembro Negro, 
no que m6rrerom mais de 20.000 
pessoas. De feito, hoje em día, 
nas zonas controladas polo exér
cito e policia jordanas está total
mente proibida todo tipo de ac_ti
vidade política, situa9om que ta
mén se da em Egipto. 

Os sionistas nos campos, 
como em todos os aspeitos da 
sua actividade, som fideis conti
nuadores da cfiminal política 
nazi. Buscam por todos os méios 
aterrorizar aos palestinos e fazer
lhes abandonar as suas terras e 
todo intento de resistencia. Mais 
ainda, a resistencia é encarniza
da e até os próprios militares ju
deas buscam por todos os 
méios nom prestar servigosden
tro dos canipos. 

A revista. sionista Al-Hamcha
mar, informava que ao jefe do 
Estado Maior Muchah-lefi, pe
rante a visita a alguns campos 
militares perto de Al Jali, cidade 
do território ocupado, estava 
descontento dos comentários 
escoitados aos militares que 
despois de 20 anos de ocupa-
9om hom querem fazer o seu 
servi90 militar em eles. A revista 
di de jeito concreto e claro: "Os 
jefes de seguridade estam bus
cando novos méios para apoiar 
a actividade do exército israeli 
qentro dos campos, já que para 
conter aos manifestantes som 
ineficaces as bombas lacrimóge
nas e as pelotas de goma". 

O principal problema ncom 
que se topa o exercito é que os 
campamentos som centros de 
educac;om palestina e som as 
principais focagens para manter 
a resistencia. Sempre que se 
producem enfrentamentos se 
elevam barricadas com neumáti
cos incendiados e se cortam, as 
ruas, extendendo-se .a subleva-
9om plestina por todo o território 
ocupado. 

Estos centros de educa9om 
cada ano aportam a Resistencia 
miles de pessoas que odiam a 
Israel. Hoje podemos dizer: Pas
sarom 20 anos de · Ocupagom e 
os problemas se complican cada 
dia mais, sem ver-se soluc;om 
para os mesmos e tendo, ao 
mesmo tempo ao exército cada 
vez mais desmoralizado. 

O jornal The Guardiam di: "to
dos. os refugiados palestinos que 
vivem no campamento chamado 
Chafatm perto de Jerusalem; em 
F)afat, próximo a fronteira com 
Egipto, ou em Baka, em Jordá
nia, nom esquecem a sua pátria 
e pensam que no campo só es
tam de passo". 

"A situa9om é moi grave. Case 
todos os días se decreta o toque 
de queda, há manifestac;ons e se 

· pecham a universidade e escolas 
árabes, producindo-se enfrenta
mentos entre palestinos e os is
raelitas que vivem nos Quiburts, 
só que estos .últimos estam ar
mados. 

Todos os refugiados palesti
nos lembram a sua pátria como 
a terra de leite e mel'. Posivel- . 
mente algumhas cidades palesti
nas estam · pior que os campos, 
mais. eles as préfirem a pesares 
de todo... Umha das cidades 
Lhalo esta cheia de larangeiras e 
amendoeiras, que a fam como o 

paraiso, e assim todo o território 
palestino". 

"Case a totalidade do pavo de 
Lhalo vive nos campamentos 
perta de Jerusalem e som cons
cientes de que só com a resis
tencia se logrará a vitória, pois, 
dim, o· que lhes foi arr~batado 
pola fon;:a só podera ser recupe
rado pola torga, e se os sionistas 
destruiem umha casa árabe nós 
devemos destruir 20 casas sio
nistas." 

Ps servi9os de inteligencia do 
sionismo e o imperialismo estam 
obligados a reconhecer a exis
tencia da resistencia nos campa
mentos. A primeiros de Setem
bro os palestinos tirarom um 
coctel molotov contra umha pa
truia do exército judeo polo que 
foi decretado o toque de queda 
no campamento de Nur-Shamas 
em Cisjordánis e no de El-Dehe-

. che, perto da cidade de Bait
lahem. Perante o mesmo o exér
cito fixo multitude de registros, 
detendo a grande número de 
pessoas que forom logo tortura
das nos locais militares. Asema
de, os Bulldozers derribarom 
moitas casas palestinas em Ha
rasa, Turma e Beni-Naim na pro
víncia de El-Jalill. Em Gaza um 
grupo de jornalistas estado-uni
denses forom tiroteados polo 
exército sionista para que nom 
filmassem o que ocurria e poi
dessem entrevistar aos palesti
nos. Durante estos incidentes 
400 nenos fórom encadeados na 
prfssom de Al-farante: som os 
nenos das pedras os nenos da 
resistencia nos campos ... Som o 
povo palestino!. 

Noutro jornal occidental apa
rez umha entrevista com um pa
lestino chamado Mazim-Raja: 
"Vive no campamento de El
Deheche, perto de Bait-lahem, a 
carom de outros 6.000 palesti
nos que fórom expulsados dos 
seus povos em 1948. Seu pai 
traballa como chófer de auto
bus". 

Mazim di: A minha primeira 
lembranza dos campamentos é 
de quando todos os palestinos 
se pujerom a tirar pedras ao 
exército sionista ao entrar no 
campo. Eo fum presenciando 
todo esto, e fum acumulando 
ódio, é imposível que poida viver 
com eles". 

"Mazim esta em pé, diante da 
sua casa, antes foi umha tenda 
de campanha entregada pala 
ONU e colocando umha mao 
sobr~ a cabega da sua sobrinha, 
umha nena preciosa de tres ~nos 
di: A primeira gera9om tinha 
medo, a segunda ternos menos, 
mas a gerac;om de esta . nena 
nom tera jamais medo prns ela 
naceo dentro da Resistencia". 

Quando nós dizemos que os 
noss.os campamentos s<?m esca
las da revoluc;om e a ra1z d~ ge
ragom da vitória, nom son so p~-

. lavras, é a pura realidade, a reah
dade da loita diária dos cai:np~
mentos que estam no terntono 
ocupado e no exílio, som como 
espinhas cravadas nos olhos do 
inimigo e caüsam terror na suas 
filas. · 

Som a Chamada a solidaried~
de Internacional, até que consi
gamos a recúperaQom da nos~ 
terra. É a INTIFADA!!. Mentr~s fi
que un neno ou, nena palestino_s 
a loita seguirá. 

NASER AL-ALI 
Mllltante Palestino 

preso en Lacalá·M~ 
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A NOSA TERRA · 

A entrevista que 
reproducimos con Celso 
Emilio Ferreiro foi 
realizada por Cesar 
António Molina e Luis 
Suñén. Publicada na 
revista "Ozono" no seu 
número de Maio do 1977 
reproducírnola en canto 
serve para achegarnos á 
persoalidade do noso 
poeta e axudar a enfocar 
a sua . obra e a sua vida 
agora que está presente, 
revitalizada pala onda de 
actos que rodean o 17 de 
Maio. 

• C~ MOLINA-LUIS SUÑÉN 

A política 
Ti fuches un dos fundadores 
da UPG (Unión do Povo Ga
lega} ... Como ves o seu modo 
de acción e cales son as tuas 
relacións con eles? 
Con efeito. fun un dos seus fun
dadores, pero por díscrepáncías 
surxidas despoís da mlña mar
cha a América. en Maio do 
1966. separeime da organiza
ción cuxa forma de actuar e de 
enfocar a problemática galega 
respeito. pero non comparto . 
Non manteño relacións con eles 
salvo nw1 aspecto : son frecuen
te víctima das suas maledicén
cias e dos seus intentos de des
calificarme. Ao parecer adopta
ron o lema dos intransixentes: 
"quen non está comigo está 
contra min". 
Cal é a tua postura actual? 
Como evolucionou desde 
aqueles anos? Acusóuseche 
de terte desentendido, de 
non tomar partido ... 
A miña_postura actual non difire 
da que mantiven sempre. Son 
un galego de esquerda. formado 
no marxismo corno método de 
análise da sociedade e da histó
ria. Non cambiei. O que si cam
biou, e moíto. é o contexto que 
serve de base aos rneus presu
postos ideolóxicos. Por outra 
parte. os anos e as experiéncias 
vividas téñenmelevado ás .fron
teiras do escepticismo, o cal 
non me irnpediu facerme mili
tante de base do Partido Socia
lista Gal ego. 
Nun dos últimos números da 
revista galega 11 Teima" ata
cábaseche, apesar de afir
mar que eras o mellor poeta 

· en língua galega, por unha 
série de cuestións: o asunto 
do Ateneo,. escreber en cas
tellano nalguns xornais da · 
Galiza, "Faro de Vigo" entre 
eles, e sentar no xurado dun 
concurso xunto á Condesa 
de Fenosa. 
Non estou seguro de se me ata
can ou non, porque o texto onde 
me nomean é moi ambíguo . O 
redactor anónimo que o escre
beu pode que sexa un beninten
cionado, pero sen dúbida é un 
ine:Xperto e está deplorabel.men
te informado. Non quera facer 
máis comentários. Sei que a 
verdade remata impóndose 
sempre. 

· Non representas máis á lite-
, ratura galega fóra da Galiza 
que no teu próprio país? 
Representantes da literatura ga
lega son todos aqueles que con
tribuen a mantela viva. O Ieito 
de ser máis coñecido fóra da 
Galjza que outros escritores ga-· 
legos non iplplica nengun xuício 
de valor. E un asunto de ditu~ 
sión ·editorial debido a qu.e a 
maioria dos rneus libros foron 
'publicados en edicións bilín
gües e por editores non galegas 

u1e1r . G ... o 
CULTURAL . 

'Non aceito para a miña poesia a clasificación de 
social, porque esta denorrllnación é fraudulenta, 
equívoca, tendenciosa ... ese típo de poesia é tan vella 
como a poesia mesma, e nunca se chainou asi' . 

Celso Emilio Ferreiro · 
Nunha entrevista da revista Ozono no 1977 
que os distribuiron por toda ~ 

· penínsua e América Latina. E 
unha vantaxe que, paradoxica
mente, foime proporcionada 
pola sórdida conspiración de si
léncio decretada por certos es
tamentos do galeguismo cultu
ral . Nengunha editorial galega 
-salvo Edicións Castrelos
me propuxo nunca publicar un 
libro . 
Como ves, ti que vivicbes 
fóra dela tantos anos, a si
tuación actual da Galiza? 

Son optimista ao constatar que 
a conciéncia galega está hoxe 
máis desperta que nunca. Non 
obstante, son pesimista ao ver 

'CANDO PUBLIOUEI 
VIAXE ... FUN 
DESPIADADAMENTE 
TRATADO POLOS 
.MITOMANOS DA 
ENíIGRACION'· 

UNHA LEMBRANZA 
JAVIER ALFAYA 

Eu coñecin pouco a Celso Emi
lio Ferreiro. Nesta cidadé1l que
rida e aborrecida ao mesmo 
tempo, vivimos en mundos arre
dados. De Páscuas en troles ca
drábamos na apresentación dun 
libro, nun vernisage ou algo polo 
estilo. Coido que a estima foi 
mútua, pero os dous /:~·. _, certo 
modo "proletários da pluma" 
case non tñamos tempo de sen
tarrnos nun café e fiar como o · 
que eramos: bons amigos. Can
do morreu seritin unha fonda 
pena, por enriba de todo porque 
endexamais a adémiración que 
sentia por el puden expresarlla. 
Escrebin un artigo no semanário 
"La Cale", onde traballaba da- -
quela, no que quixen dicerlle o 
que non soupeu facer persoal
mente.. E cando me talaron de 
desenterrar o artigo, a lernbran
za de Celso Emilio levoume a 
escreber uns ·'(e;irsos que quizais 
algun dia pubüo~ei. Estas que 
seguen son algunhas co:uss que 
dicia e "La Calle" en Setembro 
do 1979. · 

"( ... ) Houbo un momento en 
que non dicer que Celso Emilio 
Ferreiro era o maior poeta gale
ga so aba a blasfémia; de aí pa
souse a unha espécie de con~ 
descendente estimación dunha 
obra que. en vez de .ser situada 

· na sua exacta posición, pasou a 
ser discretamente arrecuncha
da. 

Pero por riba desas pequenas 
misérias, Celso Emilio Ferreiro 
seguiu sendo un poeta excep
cional, Farto de' -zancanillas. de 
histérias políticas· e de intrigas 
de dómines, anicouse na sua . 
vida privada. Celso Emílio Fe- · 
rreiro non fai vida de literato 
porque quizais o que máis de
testaba neste mundo era aos li
teratos. ( .. . ) Afina] parecia ter 
volto ao que . foi durante case 
toda a sua vida: un home de es
querda no aliñado, profunda
mente humanista, ligad9 pbr 
unha complexa ¡azón de amor
.ódio á SU?- terra natal". O 

(1) Reférese a Madrid. 

a falta de unidade da esquerda, 
a sua minifúndica dispersión e 
a suq tendéncia,. nalguns casos, 
a confundir -a realidade cos seus 
desexos. 
Cal é a posición de certo tipo 
de emigrante galego, aquel 
que no

1
n resistiu verse des

mitificado no teu Viaxe ao 
País dos Ananos? 
Coido que é á mesma que eu 
denunciei no meu libro, e en 
numerosos artigas ao efeito que 
escribin e publiquei. E aproveito 
a ocasión para dicer algo que 
non podía decirse éando publi
quei Viaxe ... e fun despiadada-= 
mente tratado polos mitómanos 
da emigración: que este libro é 
·o froitq amargo da loita que eu, 
con outros compañeiros, sosti
vemos contra os fascistas da co
lectividade, todos · eles ao serví
cio do franquismo exterior, e al
guns incluso con soldo fixo, ofi
oial, pola sua calidade de ru<en
tes provocadores. 
Segúes a pensar que para a 
Galiza a emigración foi un 
erro histórico do que tardará 
en recuperarse? 
Desde logo sigo pensándoo e 
teño razóns para afirmar que an
tes. de que pasen quince anos. 
dos galego~ de América non 
quedarán máis que os seus ape
lidos. E · pouco perdemos con 
iso, porque a emigración, que 
se remonta a finais do século 
XVIII, nada importante fixo por 
Galiza. Se alguén lle debe agra
decimento, incluida a emigra
ción a Europa, é o réXime fran
quista. xa que coas. suas gran .. 
des remesas de- divisas contri
buiron a afortalar a balanza de 
pagos, enriquecer a oligarquía e 
solucionar os problemas · do 
paro. Consolidaron a ditadura. 
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A polémica en torno a este 
motivo, fíxoche enemistarte 
con alg(lns intelectuais gale
QOB, como Luis Seoane ou 
Alvaro Cunqueiro. Cales son 
na actualidade as tuas rela
ci(ms con eles? 
Non hai relacións. 
De que ten que vivir un pqe
ta galego, coma ti, fóra da 
Galiza? Poderlas viver na 
tua terra? 
No meu caso, ·vivo de escreber 
--en castellano, obvimanete
no xomal onde traballo e nas co
laboracións que sosteño en vá
rios médios. Desde lago, Galiza 
nunca pudo soster aos seus es
critores . Por moitas razóns, e 
por outra rnáis que Curros dixo 
en fermosos versos: ·porque Ga
liza sole espir aos seus tillos 
para vestir aos seus xenros. 
Que papel desempeñou Gali
za na última Bienal de Ve
nécia? 
No congreso sobre poesia espa
ñola· contemporánea, organiza
do pola Bienal e celebrado na 
"Universitá degli Studi di Vene
zia", Basilio Losada e eu, valga 
a inmodéstia, deixamos ben 
sentado o pavillón da Galiza. 
Demos a coñecer a literatura ga
lega ante uri. público selecto que 
ficou sorprendido, nalguns ca
sos , por ignorar a sua existén
cia. Do tratado, sairá pronto un 
volume coas conversas sostidas 
e as ponéncias apresentadas. Á 
reunión asistiron. ademáis de 
nós , Carlos Barral, Joaquirn _Mo
las, José Angel V~ente , José 
Agustín Goytisolo, Aurora de 
Albornoz, Caballero Bonald .. Ma-

. nuel Vázquez Montalbán e Gui
llermo Camero. Unha grata e 
amena compaña. por certo. 
Nunhas recentes declara
cións, M~guel González Gar
cés decia que xa era hora 
qile desapareceran os poetas 
políticos porque o · que preci
saba Galiza eran políticos 
poetas ... 
Garcés parece confundir a xim
násia coa magnésia. O seu ho
rror á po}:ítica venlle, sen dúbi
da, do seu pasado franquista. A 
sua peregrina tese de que de
ben desaparecer o que el chama 
poetas políticos, denota unha 
postura irnprópria dun universi
tário. Coido que os que en ver
dade deben desaparecer son os 
poetas malos, os escaptstas 
neutros. os liróforos celestes e 
os disfarzados de inteligentua
Jes. 

A literatura 
· Aparte do que opinan os crí
ticos, xeralmente favorábeis 
á tua obra, que é o que real
mente aportou a tua poesia 
á língua e á literatura gale-
gas? · 

·.Se aportei algo, foi un. sentido 
do galego imbricado no univer
sal. Sempre pensei que. Galiza é 
unha terra que está no mundo, 
e que os seus problemas non 
son nasos somentes, senón ·de 
todos os homes. En canto á lín
gua, non creo ter aportado nada . 
importante . Deliberadamente, e 
por razóns de comunicación 
(poesia é comunicación. di Alei-

(pasa á páxina .1eguinte) 

DESAPARECER OS. 
POETAS MAOS, OS 
ES.CAPISTAS 
NEUTROS; os 
LIROFOROS 
CELESTES E OS 
DISF ARZADOS DE 
INTELIGENTUALES' 
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xandre) , escrebo . na linguaxe 
popi.ilar que desde nena falei e 
escoitéi dos beiz9s da miña nai. 
Non son un purista do idioma, 
como salen ser moitos que o 
aprenderon de grandiños, atra
vés dos libros. 
Non crees que o seguir mi
meticamente unha poesia 
realista. privoute da posibili
dade dunha meirande evolu
ción estética? 

. Non seguin mimeticmente a 
ninguén nen tampouco fago 
poesia realista . Falo desde a 

· realidade, o cal é outra causa. 
Non me preocupa a evolución 
estética, s~nón a revolución éti
ca. 
Non se truncou a evolución 
estética da poesia galega 
tras dos intentos, logo non 
proseguidos por ninguén, de 
Manoel ANtónio ou Amado 

. Carballo? 
As poesias de Manoel António 
e de Amado Carballo non foron 
unha tentativa, senón algo lo
grado e definitivo. Ambos tala
ron como sabian. Eu non pode- · 
ria -nen · tampouco quereria
falar como eles. Cada poesia 
debe facer donación do que ten. 
Se pretende dar o que non é seu 
falsificase: 
Ter insistido nesa poesia so
cial, esquecendo o seu com
poñente estético, non será, 
afinal, perigoso para a evo
lución da poesia galega? 
Eu non aceito para a rrliña poe
sia a clasificación de social, por
que esta denominación é frau
dulenta , equívoca, tendenciosa, 
producto da preguiza léxica e 
mental de quen a inventou ig
norando que ese tipo de poesia 
é tan vello como a poesía mes
ma, e nunca se chamou él$i. Na 
Galiza, a poesía combativa.. a 
. antropoesia, ten unha tradición 
que se remonta aos c·ancionei
ros medievais, non é unha 

moda, senóu un xeito de enten
der e interpretar a vida. Tam
pouco aceito que esa poesia --e 
a miña, concretamente-- teña 
esquecido . a estética. O que 

· acorre é que cada un ten a sua 
inteiPretación própria do que é 
a estética. Para min, por exem
plo, clamar contra a inxustícia, 
é máis fermoso que cantar a 
unha rosa. Defender poetica
memte a dignidade do ho.rrie é 
máis fermoso que descreber Jiri
cameñte un claro de lua, e por 
suposto moito menos cursi. O 
canto á liberdade de Paul 
Eluard, ou. o Oráculo sobre Ma-

. nagua de Ernesto Cardenal, son, 
pese ao profundo sentimento 
ético (testimonial) que os im
pregna, moito máis estéticos 
que as rimas de Becquer. 
Erisinar ao povo o que os.. 
poetas sinten, elevalo cultu-
ralmente, non seria mais · 
útil que dirixirlle libros que, • 
ainda escritos na sua lingua
xe cotián non vai ler? 
Estj..mo que cantar só o tópico 
do que, convencionalmente,. se 
considera fermoso é , ademais 
de frívolo, deshonesto. Eu falo, 
repito, desde a . realidade do 
meu pavo, como parte del que 
son. Nen falo para nengun des
tinatário determinado. Escrebo 
impulsado por unha necesidade 

- insosl~ábel de expresarme. 
Como o merlo canta._ nas eiras 
do outono, na miña terra. Que o 

. pavo te~ direito a elevar a sua 
culttira, seino moi ben, posta 
qu~ son povó. Pero eu non teño 
nas miñas mans a posibilidade 
de impar un programa de do
céncia que remédie o mal Só 
teño os meus poemas para de
nunciar, con paiabras vivas, esa 
inxustícia flagrante. 
r,Ton crees que asi tamén ha
berla menos arribistás? 
Non, non o creo . 
Que che parece a xeneración 
intermédia .entre a tua poe-

O ranking.cultural posto ao 
dia na XII edición dos 
Prérnios da Crítica . 
O tradicionaI irmanamento en
tre o concello. olívico e o Círculo 
Ourensan-Vigués atravesa maos 
tempos e o alcalde Manuel Soto 
anunciou .xa o distanciamento 
para próxirilas edicións <leste xa 
clásico acto de baremaxe cultu
ral que son cada ano os Prérnios 
da Crítica. 

Pala sua parte o. director xerál 
de cultura, Bonifácio Borreiros, 
xurado no apartado de iniciati
vas culturais, non dubidou en 
solicitar o mencionado galardón 

- par.a unha actividade da própria 
Consellaria, en concreto para o 
"Programa Piloto Galicia", pésie 
ao · cal tivo que conformarse 
cunha mención especial. 

O prémio neste apartado co
rresf)ondeu aos Cademos da Es
cala Dramática, dirixidos por 
Francisco Pillado, e cunha xa 
ampla traxectoria na criación · 
dun fondo te~tral galega. 

No apartado· de Criación Lite
·rária o prérnio foi concedido a 
·víctor Freixanes pala sua última . 
obra "O enxoval da noiva" e no 
de ensaio o merecente de galar
dón resultou ser ·Francisco Ro
dríguez por "Análise sociolóxica 
da obra de Rosalia". 

Xosé Enrique Monteagudo e 
Xosé García recebiron prérnio 
como _autores do "Diccionário 
normativo da língua galega" · 
editado por Galaxia. O grupo Na 
Lua, autor de "Ondas do mar de 
Vigo" recebiu o galardón ·no 
.apártado _musical .e Xavier Villa-

Francisco Pillado recoll~u o prémio 
concedido aos "Cademos da Escola 
Dramática Galega" 

verde no de artes e ciéncias da 
representación. 

Crítica á auséncia do 
galega na práctica 
xudicial 
Bieito Ledo ,- autor habitual, en 
nome do Círculo, do discurso 
que &nrnarca o acto calificou de 
escandalooso o feito de_ que en
tre os máis de cen mil asuntos 
tramitados pola Audiéncia- Te
rritorial só duas senténcias fo
sen redactadas en galega. Polo 
cal instou ao Tribunal Superior 
de Xustícia de Galiza a enrrien
dar esta desconexión entre a 
prática xudicial e a realidade 
idiomática do pais. O 

.QuieirQ 
CULTURAL 

'NoN SON UN 
_PURISTA DO 
·IDIOMA, COMO 
.SOLEN SER MOITOS 
OUEO 
APRENDERON DE 
GRANDIÑOS, 
ATRAVÉS DOS 

. LIBROS' 
sía e a dos .novísimos? Fe
rrin, Manuel Maria, Novone
yra, Graña, ... 
Paréceme excepcional 
E os novísimos? 
Non me parece excepcional. 
Por que poetas como Arca:
dio López Casanova e Anto
nio Tovar Bobillo, que fan 
·unha poesia -ainda que a 
veces tamén combativa--

máis lírica a intimista, pero 
sémpre excelente, tardaron 
tanto en ser recoñecidoir 
alén do ámeto meramente 
provincial? 
Ignóroo. o· que si sei é que eu 
non teño culpa diso. E debo en
gadir que admiro sinceiramente 
a eses dous poetas .e que ambos 
son meus amigos. 

Por que pertences ao conse
llo da revista .. Álamo", da 
que é coñecida a sua vincu
lación guvernamental incu
so antes da morte de Franco, 
pagada por unha Dirección 
General de Cultura que se 
distinguiu sempre polo seu 
desinterés? Como foi, igual
mente, a tua apresentación 
ao prémio Álamo, do que re
sultaches gañador? Non 

·crees que é unha -contradi
ción o ter presentado o teu 

Na LiV:raria Bertr~d de Vigo 

libro traducido ao casiella
no, sendo escrito orlxiJ:iaI
mente en galego? 
Porque son un home libre, dono 
dos meus actos; porque por en
riba de toda outra continxéncia 
accidental obedezo á miña von
tade de servir á poesia (servício 
non remunerado, por suposto) 
porque a dignidade do poeta · 
non radica na cór das páxinas 
en que publica os seus poemas, 
senón .nos poemas mesmos ... 
Cando me apresentei ao prémio 
Álamo estaba na América, e 
descoñecia a procedéncia do 
concurso. De tela coñecid0, ta
rnén ine teria apresentado polo 
que antes digo sobre a dignida
. de do poeta e , sobretodo, por
que naqueles tempos; e durante 
moitos anos, todos os prérnios 
eran guvem amentais , pola sin
xela razón de que a ditadura 
non permitía nengunha activi
dade anti-guvemamental, nen 
sequer nos inocentes concursos 
poéticos. O que pasa é que, an
tes de falar deste asunto. teria
des que volver ler atentamente 
a rniña obra premiada, Antipoe
mas, e unha vez lida deixaria de 
extrañarvos que eu me apresen
tara ao concurso, e o que en 
realidade vos asornbraria é que 
me tive9en outorgado o prérnio. 
Esta si que foi unha auténtica 
contradición dialéctica, pero 
non miña, por suposto. 

O libro Antipoemas foi, con 
efeito, escrito orix:inariarnente 
en língua galega, e íbao publi
car a coleción "Xistral" que-diri
xia o poeta Manuel Maria . Pero 
a censura vetouno. Por iso, ree
laboreino en língua castellana 
para publicalo en Venezuela. 
Surxiu a convocatória do con
curso e envieino. E velaí outra 
contradición, tarnpouco miña 
como veredes: o réxime, que 
tiña vetado a miña obra escrita 
en galega, galardónaa encaste
llano. Curioso, verdade? C 

Exposición de facsimilares da BiblioteQa Vaticana 
A p~ do día 23 quedar@. en 
exposición na Libreria Bertrand 
de Vigo vinte reproduccions 
facsimilares d0q case 70. 000 có
dices ou manuscritos encader
nados que se gardan na biblio
teca do Vaticáno. 

A calidade coa que están rea
lizados estes códices provén do 
sistema elexido para a repro
duéción, levada a efeito nun 
prelo , expresamente instalado 
dentro· da cidade do Vaticano 
por vontade dos responsabeis 
da sua custodia que non · que
rian que os códices abandona-

ranas suas instalacións. 
A iniciativa de copiar este có

dices partira dun grupo de edi
tores intemacionais que fixeron 
ver á . Biblioteca do Vaticano 
tanto o perigó que ~ompo_rtaba 
a sua continua· expositión c0ma 
a falla de non' poder consultar 
aqueloutros que foían retirados 
de catálogo pola sua continua 
exposición 

Entre as reproduccións facsi.: 
milares . que se poderan ver na 

· exposición da Libreria Bertrand 
están A Cosmografia de Ptolo
meo do ano 1472, O Libro dos 

Tomeos, de 1615 e O Libro das 
Horas de finais do século X.V en · 
Flandes, o famoso Libros dos 
Animais de Pier · Candido De-
. cembrio, recentemente reedita
do en t6da Europa que foi escri-
to en 1460, A Divina Comedia 

' con ilustración de · Boticelli, O 
Misal de Nadal de Alexandro VI¡ 
de finais do XV, O Libro de Ho
ras de Jean Bourdichon de ·fi
nais do século XV na Franza ,a 
Carta náutica de Andre Benin
casa, de 1508 e o Mapamundi 
de Andreas Walsperger, de 
1448. o 



Lio.Blanco 
(Pruión na Kénia) ·~ 
Nos anos en que Londres sofria 
os indiscriminados bombardeos 
nazis, nas colónias británicas vi
viase unha existéncia regalada. 
allea aos desastres . insulares. 
Unha atráctíva moza fa'rta de ter · 
que rematar as suas íntimas ve
ladas . no refúxio da esquina, re
solve casar cun rico, vello e 
máis ben seboso facendado co 
que se apresen~a na tórrida Ké
nia. · Ali, .entre a ociosa povoa
éión saxona, a moralidade é 
marcada moito máis polos <lita
dos do clima que polos do puri
tanismo da metr9poli. E no meio 
dun ruidoso galiñeiro de deso
cupadas e insatisfeitas damas 
governa un requerido galán, 
animador sexual de Nairobi e 
arredores a quen todas. as Jadies 
teñen algunha razón para esti
mar. 

O triángulo aparece logo 
montado, entre o adiposo vello 
proprietárío da exuberante 
moza, esta e o seductor oficial. 
Sucede que xa o frechazo entre 
estes dous aparece telegrafado 
non con demasiada celeridade 
pero si con escasa subtileza ou 
ironia, algo que vai ser a tónica 
de todo o filme. Porque este, en 
contra do que seria esperábel, 
non é unha desas impecábeis ti
tas inglesas nas que unha coi
dada e sensíbel afectación su
pón xa moi boa parte do seu va
lor final. A fita de Michael Rad
ford , sen incorrer en nengunha 
estridéncia non chega a acadar 
unha convincente posta en cena 
da decadéncia colonial inglesa 
naqueles anos e paraxes. Non 
se discute que se producisen os 
colonos de xeito tan licencioso, 
mais Radford amósao de forma 
demasiado efectista ou con in
sertos demasiado evidentes 
(como cando se ve unha dama 
picándose nun lavabo, onde só 
falta un zoom que vaia á xeringa 
por se non percebiamos) 

Nun filme pbis non excesiva
mente inspirado e onde Charles 
Dance (o protagonista da série 
"As xoias da coroa" para mellar 
ubicación) non o vemos moito 
coa sua cara de pau no papel de 
Casanova tropical e quen máis 
fai levando o peso da fita, con
seguíndoo até non facernos aba
rrer por completo, é o actor que 
encarna ao facendado . Cunha 
lonxana semellanza con Charles 
Laughton, consegue coa sua 
performance dotar de espesura 
a sua personaxe, e facer que 
este xogo a tres bandas ·con 
marte final do seu avantaxado 

, rival, acabe por ter un interese 
dramático non comparábel co 
de "Dies Irae", paño por caso ta
lando de triángulos e adultérios, 
pero dalgun aproveitamento. 

Oue non é abando para reco
mendar un filme que contén de
masiados cabos sol tos (como 
esa . personaxe que casará coa 
moi fermosa Greta Scachi , que 
m$is que complexo é escuro), e 
que rem~ta por ter un escaso 
atractivo final. O 

G. VILAS 

1:;il11B.t~r•:::::11 
~elso. Emilio, 
na música 
Parece necesário comezar refe
ríndose a aquel recital que en 
Santiago dera Raimon ·cara fi-
nais da década dos anos s~sen
ta. A importáncia de determina
dos actos valórase pala sua pos
terior re:percusion a distintos ní-

veis. Como sempre, o tempo foi 
tamén neste caso quen de_cidiu 
que o récital do de Xátiva en 
Compostela poidera ser consi
derado de "histórico"; daquefa 
comezoil a agramar o que pron-: 
te seria o fato dé cantat.itpres 
auto-nomeados "Voces Ceibes" . 

Se Raimon, ·xunto a outros co- .. 
legas seus da "carn;ó", reivindi
caba a viabilidade musical de 
Espríu, e. na poesia española , 
Machado era referéncfa abriga- · 
da para os cantautores da época 
(nomeadamente Senat); Celso 
Emílio era o mito poético reivin
diCado polos Benedicto, Xerardo 

.Moscoso, Miro Casabella ... Tan
ta forza tiña a sua mensaxe que 
moitos- dos textos. escoitados 
por aquel entón, fose quen fose 
o seu autor , rezumaban ese aire 
·contestat'ário e inconformista 
próprio do de Celanova, 

Se calquera época ou movi·
mento musical adoita a ter un 
referente sobranceiro no .que fi
xar a atención o afei:f:oado ,' na 
Galiza non tivemos nengun Dy-

· 1an, José Afonso ou Víctor Jara 
que marcara a . pauta. A figura 
humán e literária de Celso Errú
lio encheu ese valeiro. E se as 
cancións "standard" tamén son 
consustanciais a este tipo de fe
nómenos, no naso País deixóuse 
escoitar nas máis diversas ver
sións cantadas o .poema ferrei
rán adicado a "Maria Soliña" : 
Benedicto, Miro, Amáncio Pra
da e mesmo "Os Tamara" (que 
converteron en canción bailá
bel) incluíron nos seus repertó
rios estes versos de cante pouco 
menos .que abrigado naqueles 

1 

tempos. Lóxicamente, tratábase 

1 
dun enfrentamento co marco 
político vixente entón; e iso pa
saba por dar unha -versión histó- : 
rica contrastada, alternativa se 
se quer, de feítos que a oficiali
dade ·xa se encargara de "disfar
zar" comenentemente; a visión 
dunha bruxa · asasiñada nos 
tempos da Santa Inquisición era 
defendida con enerxia cando se 
cantaba "As gueivótas sobre 
Cangas I soños de medo tecían: 
I ai, ue soíña queda che, I María 
Soliña". Qué mellares versos pra 
cantar reivindicacións ideolóxi
cas que "O patrón está rico á 
rniña canta, · / eu, á súa, estou 
vello?" Cal foi a mellar descrip
ción cantada da represión fran
quista que a que decía "De pe
dra son os muros I i as tebras. / 
De pedra o chan I i as reixas?" 
Tales foron as razóns palas que 
Celso Emilio converteuse no "le
trista" que posuia a palabra pre
cisa no momento oportuno. Vol
vendo ao "mito" Raimon; se no 
Leste peninsular cantábase que 
"a noite é longa". aqui-ademais 
de "longa" era de "pedra"; se no 
ámbito catalán entonábase_ "di
gamos non I nó~ non somos I 
deste mundo", aqui era "Entón 
sería o intre / de falar seriamen
te I da batalla de troles I nas fes
tas do patrón. I Pero · non." . 
Mentres tanto. nos Estados Uni
dos , Joan Baez era encarcelada 
por manifestars~ contré?- da gue
rra do Vietnam, e ·o de Celanova 
escrebi.a : "Pra abranguer I a ver 
gonza do mundo I digo Vietnam 
/e basta." 

Ternos ~ntón que _a reiVindi
cación de Celso Etnílio neste 
ámbito enmárcase. máis nun 
contexto internacional que de 
dinámica ·cultural própria. En 
boa lóxica, os cantautores gale-

.. gos da década dos anos setenta 
atoparon, quizais sen procuralo 
demasiado, unha mensaxe cono 
idioma 'J)rópria que sintonizase 
coa que se escoitaba noutFas la-. 
titudes de Europa e América. O 
resultado global- resulta dificil- . 
mente defendíbel desde un pon
to de vista estrictamente· musi
cal. Pódese afirmar q~é. ·en xe
ral os· cantores "da resisténcia" 
a duras penas atoparon unha · · 

GuieirQ 
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li.nguaxe musical parella á poéti
ca do autor escollido; máís que 
estabelecer un paralelismo entre 
ambas artes, limitáronse na 
meirande parte dos casos a'por
lle á poesía_ uriha música que 
entrara a xeito "de éalzador". E 

· as poucas oca$ións que-poidan 
considerarse de escepción con-· 
taran coa decisiva inteivenéión 
de músicos non galegas: así, o 
arxentiho Alberto Gambino fixo 
os arranxos no LP de Benedicto 
"Pola unión", o portu'gués José 
Mário Branca oútro tanto no "Ti 
Galiza" de Miro . Casa bella e o 
.andaluz Carlos Cárcamo en "A}ií 
._ven o maio" de Luis E. Batallán, 
disco este último merecente ~fos 
máis loubantes . comentários 
polo seu cuidado tratame,nto 
musical: Claro q\le a todos . eles 
· hai que recoñecerUe ó mérito de 
popularizar a un poeta que, de 
non sér por este médio, dificil
mente sai..ria dos cenáculos 'lite-

¡ . 

rários . Con outra· perspectiva 
máis estético-musical, a poesía 
de Ferreiro foi tratada tamén por 
compositores do á:rbbito "clási
co", e mesmo contemporáneo; 
asi, Enrique X. Macias baseán
dose en poemas _seus compuxo 
unha obra bréve, de dez minu
tos. de duración, para soprano, 
piano, percusión e ·voz manipú- ' 
lada electrónicamente ; se ben 
este traballo está descatalogado 
actúáJmer:ite no repertório do 
autor , que p considera hoxe en 
día pouco representativo da sua · 

~ obra . ~o frautista Miguel de San
tiago realizou unha versión do 
"Longa noite de pedra", · estrea- · 
da o pasado seis de Maio en 

_ Boira pala Orquestra e Coro de 
Cámara de Vigo, dirixidos polo 
próprio autor. 

Senda corno era él figura do 
naso Poeta encadrábel nun con
texto universal, ainda que cun
ha id~ntidade · galega inegábel, 

.NOVIDADES 

colección 
agra dberta 

ÁLVA~O CUNQÜEIRO 
OU OS DISFRACES DA 
MELANCOLÍA . 
ANXOTARRÍQ 

colección 

/~"\/'"'v''V'·,~) 
~ A R B. _O R E · 
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MECANOSCRITO DA 
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Gs diversos· homenaxes póstu
mos celebrados a raíz . do seu 
pasamento, evidénéian está. 
realidáde: 6 "letrista" por autó
nomásia da canción galega con
vocaba nestes actos non só a 
cantautores do .. País senón a, ou
tros, tais como o ext~emeño Pa- . 
blo Guerrero ou o catalán Pi de 
la Serra·_ 

Dez arios máis. tarde, a rrÍei
r~nde parte dos integrantes da 
xeira de -''Vo~es Ceibes" desapa
rec;;eron dos cenários , e ·a poesía 
de Celso Emilio segué a produ- · 

· oir novas grabacións discográfi
cas; a reálizada estes días en 
Lugo así o demostra: nela parti
cipan mus1cos actuais, tais · 
como "Alecrín", "Brath" ou "Ta~ · 
ranis''. . Estarem.os a descubJir a 
visión musical . post-franquista 
do Poeta? o· 

XOAN M. ESTEVEZ 

* .... . 
* ·• 

g~ ta · 
Reconquista, 1 

.36201 Vigo 

· Telf.: 432100 
433238 

colecdón · 

REMOLDAS 
TRAVESÍAS 

. LUIS GONZÁLEZ TOSAR 

Nnvffios· 
X.M• DÍAZ CASTRO 

'· 
· colección literaria 

ANTOLOXÍA DO 
-CONTO GALEGO, 
SÉCULO XX 
VARIOS 

DIARIO DO MIMO 
CARMEN PANERO 

A PALABRA 
SECRETA 
XESÚS RÁBADE 
PAREDES 

. A GRANDE ILUSIÓN 
E OUTROS CONTOS 
ANTÓNTOVAR 

.. 1 
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CONVOCATORIAS . 

• IX Festival da 
Poesía do 
condado 

Celebrarase os dias 21 e .26, 27 
e 28 de Maio, organizados 
pala s .C. Dep,ortiva do Canda~ 
do e patrocinado pala X~ta e 
0 Concello de Saaraterra. con 
diferentes colaboracións. 
o programa a desenrolar in-
clue: 
ola 21. Apertura de exposi
cións e concerto. ás 12 h . do 
Grupo de Cámara de Clarine
tes de Vigo . 

Dia. 26. 15.30 h. Festa para 
nenos co Grupo de Títeres -Ta-
nxarina. 
Ás 23 h. Grupo de Danzas 
"Castro Floxo" de Ourense 

Dia 27. Á 22 h . recit;al poético 
do grupo Agoiro de Coruxo, 
grupo Alecriri (Carballiño) e o 
0 grupo de rock "Raiados" _ 

Dia 28. Ás 11 h . Pasacorre
doiras. coa Banda de Salceda, 
a Banda de aitas de Vilanova 
e os grupos de baile "!;. Bosai
na" e "Seixos Albos" . As 16.30 
comezará o festival de poesia 
e musical no que interveñen 
"A Quenlla", a Banda de Gai
tas de Vilanova, o colectivo 
Páseruño e o grupo portugués 
"Xig" . 
As exposicións abertas nas 
covas de Dna. Urraca son de 
pintura (Baandela, M . Carba
llo. Felipe Iglésias, Xaime 
Quessada, Virxilio, .... ). Escul
tura (Acisclo Manzano, Arturo 
Andrade. Santi Copena, ... ). 
Fotografía (Colectivo "Colo
baum "); Cerámica (Manoel 
Caamaño) e unha mostra de 
viñas. 
Os poetas convidados son : por 
Portugal, Isabel Aragao, Egito 
Gorn;alves, Maurido de Sou-

.sa. Antonio Rebordao, David 
Rodrígues e Viale · Moutinho. 
Polos- Paisos Cataláns, Josep 
Ballester e Jaurne Pomar; -por 
Euskadi Pako Aristi, Patrizio 
Urkizu e Amaia La$a Alegria_ 
Os galegas presentes serán 
X.M. Alvarez Cáccarno, Daiio 
X. Cabana, Marta da Costa. 
Maria Diaz Vidal, Bemardino 
Graña. M. Carme Kruckem
berg, Margarita Ledo, Manuel 
Maria, Rita Mas. Ánxeles Pe
nas, Maria Xosé Oueizán, Ma
nuel Rivas. Rodríguez Baixe
ras. Xavier· Seoane, Xulio Val
carcel, Arltón Reixa e Ménc;lez 
Ferrin. 

• Concurso de 
periedismo xoven 

A Asociación de Comercian
tes de Burela e Rádio Popular 
da Costa, convocan un con
curso tle periodiosmo xoven 
en centros escolares. con arre
glo ás seguintes bases: 

-Poden concorrer todos 
aquetas equipas formados por 
tres ou máis xóvenes que o 
desexen, indicando claramen
te o centro escolar o que per
tencen . 

- O tema xenérico da re
portaxe será Burela. 

-O formato usado será cin
ta magnetofónica de cassete, 
en cuxo caso a duración máxi
ma será de cinco minutos. Ou 
ben, escrito, neste caso a ex
tensión máxima será de tres 
fólios a dobre espácio. 

-Todos os traballos recebi
dos serán emitidos íntegra
mente por Radio Popular da 
Costa. 

-ACIA Burela, estabelecé 
dous prémios de 50.000 pese
tas, un destiñado a unha equi
pa dalgun centro escolar do 
m_unicípio oe Cervo-Burela. e 

AxendA 
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outro para unha equipa dal
gun centro do resto da xeogra
fia do estad<:> español. 

-Cada prémio estará divi
dido en d~us. 25.000 pesetas, 
en material deportivo cultural, 
serán para os componentes da 
equipa, e as outras 25.ooo; ta
mén en material deportivo ou 
cultural, serán para o centro 
escolar. 

-Os traballos deben ser re
mitidos a Radio Popular dfJ 
Costa, Ribadeb 27700 Lugo_ 

-O prazo de admisión 
das reportaxes remata o 5 de 
X uño. 

• Maio literário 
Organizado pala Asociación 
Cultural "Do Lauro" e patroci
nado polo Concello de O Porri
ño vaise celebrar un seminário 
de literatura galega contempo
ránea. 
Día 23. Xosé M. Álvaréz Các
camo. "A obra de Celso Emilio 
Ferreiro" . 
Día 24. Alfonso A. Cáccamo. 
"Literatura lnfanitl" _ 
Dia ·30_ Xosé Ramón Pena. 
"Narrativa galega do século 
XX". 
Celébrase no Centro Socia:l da 
Terceira Idade. 

• Escala 
en Nicarágua 

En Malacatoya, o COSAL de 
Lugo quer construir Uilha es
cala. Xa está ali liilha mestra 
galega, Ana, e pecten axuda, 
tanto en cartas como en mate: 
rial escolar. Todas aquelas ' 
persoas interesadas en axudar 
teñen de referéncia a canta nº 
164-4398/8 da Caixa Aforras 
de Galicia. Oficina Urbana 8 -
Tnte. Coronel Teijeiro. 2. 
Lugo. 

LIBROS 

• Colección 
Dornbate 

Dentro desta colección de 
poesia de· Galáxia. con capa 
·renovada, publicase unha obra 
consagrada da nosa poesía 
"Nimbos" de Xosé Maria Diaz 
éastro. Tamén sae, facendo o 
número 10, desta colectánea 
de poesía, "Remo! das Trave
sías de Luis González Tasar. 

EXPOSICIONS 

• Xusto Moreda 
Exposición de Pintura·na Ga
laria Arracada (Zapataria, 4 - A 

· Coruña) 

• Café 
Moi negro 

Até o 21 de Maio exposición 
na Casa da Xuventude de Ou
rense. de capas de discos de 
grupos e cantantes negros. 

· Xéneros de blues. soul, tamla. 
brasileiros, salsa, -en base as 
coleicións. de Roque Soto e 
Luis Váz~ez. 

• · Correa 
Corredoira 

EXposición na Galería Trinta 
de Santiago (Rua Nova. 30) 
Pinturas e papeis recentes. 
Aberta até o 10 de Xuño: 
Abrirá o 20 de Maio unha ex
posición de escultura na casa 
da Parra. 

• Os rótulos 
nas cidades vellas 

Mostra-do Museu de Ponteve
dra organizada en colab9ra
ción coa Consellaria de Cultu
ra e o COAG (Pontevedra). No 
edificio Sarmiento de Ponteve
dra. 

AJIOSA TIBllA 
Nº387 -18DEMAIODO1989 19 

ANUNCIOS ,DE BALDE 

Galega .con 18 anos de resi
déncia en Inglaterra. amplos 
coñecimentos de Inglés nas 
slias diversas facetas (acadé
mico, coloquial, variantes dia
lectais) e experiéncia persoal 
da sua aprendizaxe, dá clases 
de conversa. tamén se fan 
traducións galego-inglés-ga
lego. Chamar ao teléfono (981) 
22-70-77 de A Coruña (cida
de). 

O Komité Intemazionalistak 
de Euskadi edita un boletín · 
mensál Notícias de El Sal
vador" que cobre amplia
mente unha información alter
nativa á das axéncias occi
dentais da situación do país. -
O précio é dé 20 pesetas/uní-

-dade, e a suscripción semes
tral, prévio xiro, é de 600 ptas . 
Pódese formalizar através do 
COSAL-Sanxenxo. Apartado 
28. Sanxenxo. 

Interesados en montar unha 
Gramra-Escola, educación al
ternativa en réxime de coopera
tiva na zona de Chantada Po
ñerse en contacto con A.mm' 
Moure - Avda. Portugal 16 -

· -27fi00 Chantada - (982) 44 03 
68. 

Afeizoado á musica gostaria de 
facer grupo. Condición: puro 
amor á arte. Chamar (986) 37 44 
89. 

Debuxante necj:lSita guión para 
comic.Chainar a Diego. (986) 31 
05 69 

Somos urna associa9ao cultu
ral. chamarno-nos "Renova-
9ao-Embaixada Galega _i.a 
Cultura" e ·estarnos no apaim
do 40047 de Madrid_ Ternos 
uma revista na imprenta que 

sairá para Maio e somos rein
tegracionistas e defendemos a 
lusofonia . · 

Solicita · correspondéncia, 
home solteiro. 44 anos. física 
e psiquicamente normal. Res
ponsábel, sensíbel, inteleixen
te, con solvéncía, amante -da 
natureza. Gosta.rialle coñecer 
muller con semellantes carac
teristicas e con fis sérios. 
Apartado 451 de Lugo. ' 

Solteiro. viritenove anos. tra
ballo de docente. amante da 
natureza é da cultura, sensí
bel. intelixente. · simpático, 
atractivo_ Desexaria coñe
cer ·muller de caracterisitcas 
semellantes para arnizade e 
relación séria. Apartado 445. 
A Coruña. 

Muller 40 anos. Solteµa, coru
ñesa Residente en Madrid. 
Auxiliar de Enfermería. aman
te das belas artes, ecoloxia, 
deportes. etc ___ Gastaría de 
coñecer homes solteiros das 
mesmas afeizóns . Con posibi
lidade de encontros en Madrid 
ou a Galiza. Absterse xente 
·"cerrada" 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 natureza, atractiva, 
intelixente. cursando estudos 
de imaxe. Góstalle moito es
creber cartas. Gostarialle que 
lle ..escreberan homes de 33 a 
40 anos, con parecidos gastos . 
Posibilidade de encontros en 
Madrid. Absterse docentes. 
xente cerrada, casados e xen
te insensíbeL Apartado 8268 
de Madrid . 

ACTOS . _ 

• Recital 
de Poeisa 

Vários autores, ainda sen de
terminar darán un recital odia 
20 ás 20 h . no local do Casino 
de Cangas, en acto organiza
dor por Xiria A mesma aso
ciación convoca a Cea das Le
tras de Cangas, o mesmo dia 
ás 21.30 horas na Casa Mallo. 
A reserva de tarxetas nas li
brarías Maraxe. Pro-escala. Vi
toria e Vilafer 

• Pedrón de Ouro 
O Pedrón de Ouro entregarase 
o 21 de Maio na Casa-Museu 
de Rosalla. Os gañadores son· 
a As6c1ac1ón de Func1onános 
pala Nonnahzac16n Lingilist1-
ca e Xosé Luis Pensado 

• Os nasos montes 
O xoves ás 20 horas. no Audi 
tório Muruc1paJ de Vigo confe
réncia de Roxélio Pérez Morei
ra sobre "Ecolox.ia e ordena
ción do bosque e do monte". 

• Tertulias 
de O Facha 

Este xoves Xavier Seone..falará 
da arte galega contemporá
nea, en especial da figura de 
Asorey. 

• Narón 
Na Biblioteca Municipal o xo
ves 18 ás 8 h. charla de Xavier 
Alcalá: "O autor e a sua obra" . 

• Actos en Lisboa 
da Associagao 
José Afonso 

Do 20 ao 27 de Ma:io celébra
se en Lisboa unha semana de 
actos en lembranza do Zeca. 
co rubor xeraJ "Cantigas do 
Maio". baixo o seguinte pro
grama: 
20 de Maio. Abertura de ex
posicíóns. teatro de arlirrn:ición 
nas ruas . Nos Claustros do 
Convento de Jesus ás 21.30 h. 
actuarán Grailiers d'Acor (Ca
taluña). Dabadoiro (gaiteiros 

José Afonso 

galegas) e Américo Rodrigues 
e tres cantadeiras de Tras-Os
Montes. 
21 de Maio. Igrexa de Jesus. 
21.30 h . Cramol e Carnpone
sas de Castro Verde. 
22 e 23 de Maio. Arlimación 
das ruas. 
24 de Maio. Igrexa de Jesus 
ás 21 .30 h . Kiss Tamaz (Hun
gría) e Carlos Paredes. 
25 de Maio. Sapalinho 21.30 
h . Luis Pastor e Brigada Vítor 
Jara. 
26 de Maio. SapalÍnho 21.30 
h. Marirnbeiros da República 
Pop. de Arlgola. Julinho da 
Concertina e Bleise Ruz de . 

Bretaña. 
27 de Maio. Praza de Tauros. 
ás 21.30 h . Milladoiro, Sergio 
Godinho,Luis Pastor. José Má
rio Branca, Janita Salomé e 
Julio Pereira. Bulimundo 
(Cabo Verde) e Marimbeiros._ 

• Simpósio de 
Autoedición 

Os dias 18 e 19 deste mes na 
Escala de Estudos Ernpresa
riais de Vigo realizarase o 1 
·Simpósio de' Autoedición 
de Galicia no que mostrarán 
as tecnicas máis avanzadas 

nesta matéria da edición asis
tida por ordenador, e anedc;r 
da utilización da informática 
no mundo das artes gráficas . 
Haberá unha exposición -de . 
impresoras laser , scanner en 
cor . pantallas xigantes, anima
ción de irnaxe . _. 

• Semana de · 
Música do Corpus 
Lucense · 

Os abonos para a Semana de 
Música do Corpus están á 
venda, fora da cidade amura
llada, nas Aulas de Cultura da 
Caixa Galicia en A Coruña , 
Santiago, Ferrol, Ourense e · 
Vigo. . 

• Xomadas 
Técnicas de 
Acuicultura 

No Centro de Formación de 
Clntivos marinos de Santa 
Cristina, no 'Concello de Oiei
ros '. vai ter lugar os días 
26,27, e 28 de Maio unhas 
xornadas de .acuicultura e cul-

tivo de moluscos bivalvos. As 
xomadas son airixidas aos 
profisionais do sector e ínves
tigadores relcionados cos cul
tivos marinos e estudantes 
dos derradeiros cursos de ca
rreiras de Ciéncias . 
Dirixíndose ao Concello de 
Oleiros (981) 61 00 00, pódese 
obter máis información. 

• Homenaxe da 
AGALa 
Rodrígues Lapa 

A AGAL ten organizado un ci
clo de conferéncías de home
naxe - ao -profesor Rodrígues 
Lapa recen falescido. O pro
grama inclue as seguintes 
charlas: 
1 de Xuño. ·A filología de Ro
drigues Lapa como investiga-
90~ da identidade galego-pór
tuguesa ... Jsé Luis Rodríguez. 
8 de Xuño. "Rodrígues L.apa 
e e 9- gera9om Nós ... Ricardo 
Carvalho Calero 
As conferéncias comezarán ás 
20 horas no LB. Eusebio da 
Gu~da, en A Coruña. 

O libró do ano 
~ -

A venda 
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IDEAS· - ·TRES EN RAIA 

INTÉRROGANTES A UNHA POUTIGA CULTURAL DIREITO-DE 
DEFENSA 

ANTÓN CRUZ FREIRE-FRANCISCO· SALINAS 

U. ltimamente os máximos responsá
beis da política cultural da Admi
nistración Autonómica teñen saído 

aos Meíos de Comunicación para explicar 
e valorar a sua própria xestión. lsto dá 
oportunidade aos grupos sociais riláis di
rectamente implicados no traballo cultural 
galega a .opinar e prantexar alguns interro
gantes sobre esa política que tan directa
mente.nós afecta. 

Talvez a prir:neira cuestión sobre a que 
se deberia reflexionar é a da normaliza
ción cultural, o seu conceito e as suas 
prioridad~s, dado que, a "normalización" 
ten que ser o obxectivo de toda acción 
cultural. Sabido é que o principal· proble
ma .cultural do .país é o da normalización 
lingüística; neste sentido, non deixa de 
preocupar-nos a opinión do máximo res
ponsábel da Consellaría cando transfire o 
labor normalizador, omitindo, por outra 
banda, a responsabilidade que lle corres
ponde ao poder político e ir:istitucional de 
criar as -condicións para que as iniciativas 
sociais normalizadoras existentes se de
senvolvan e adquiran unha aceptación so
cial xeral; asi como tomar tamén iniciati
vas próprias nesta dirección cando cum
pra. 

Senda, cómo 'é, a cuestión,Jingüística 
. paradigma da situación culturM do país, 
poderíamos extender o anterior ao con
xunto da acción cultural, ff desta maneira 
constatamos que as iniciativas de base 
neste campo non atopan o eco que preci
san r:ia Administración p~ra se desenvol
ver. Nen esta adopta as medidas para que 
outras novas xurdan. 

Fundamenta-se esta opinión nas priori
dades que se fixa a actual equipa xestora 
da Conselláría, e que poderíamos resumir 
da seguinte maneira. · 

Primeiro.- Estimamos o estarzo para 
dotar de infraestrutura a actividade cultu
ral pero preocupa-nos, quer a dispersión 
de esforzos neste eido entre diversos· or
ganismos e administracfóns (COTOP, 
Consellaria de Cultura, Ministério, Deputa
cións, Concellos) quer a própria xestión 
desas infraestructuras, en canto que se 

VoLvER Ao REGo 

U n diário de gran tirada sinala
ba, a toda páxiña, a entrada 

- de traballadores de Mafriesa 
no parlamento -onde non romperon 
un lápiz- como o maior acto ·delitivo 
do 88, xunto coa on·da de asaltos a 
bancos. · 

Os Páramo, proprietários de Ma
friesa, responsábeis de dilapidar vá
rios millóns de pesetas en subven
cións do· estado, nunca formarán 
parte desa crónica. O 

posibilite ou ·non a participación das enti- ta de prever unhas condicións de traballo 
dades culturais de bé,ise.. dignas para estas persoas. · · 

Segundo.- A criación de organismos De todo· isto, e doutros aspectos. a con-
autónomos. para a xestión dunha concreta side·rar (política de-subvencións finalistas, 
área cultural (Instituto das Artes Escéni- auséncia de cauces de participación, etc.) 
cas, etc.) pode ser en ·si mesmo po.sitiva; deriva-se a principal preocupación que 
ora ben o que o asociacionismo cultural nos merece a actual política cultural a res
de base pide e que se defina o seu espazó peito do asociacionismo cultural de base: 
e a sua relación coa actividade similar que o entender que non senda o fomento do 
ev~ntualmente se poda realizar no seo asociacionismo cultural galega unha dá.s 
das asociación .culturais; asimesmo, e· prioridades da Consellaría de 'Cultura e 
como no caso anterior, ·preocupa-nos a Deportes, as iniciativas que se promoven 
participación na x_estión e o acceso aos desde esta instáncia,· obviando a sua inci
bens culturais producidos desde éstes or- déncia no tecido asociativo, provocaran a 
ganismos palas e~tidades de base. Aliás, sua desaparición ou a sua satelización ao 
o perigo de funcionarización dá cultura respejto das. directrices emanadas da 
que se pode xerar desde estes organis- Consellaria ou organismo da Administra-
mos é' evidente. ción que proceda, máxime cando nen se-

T - .- - · - -- -- -. - ·--- · -- - -·quer existen cauces para que os axentes 
ercerro.- Unha parte rmp,ortante do sociais implicados poidan participar de 

proxect9 cultural da. qonsellarra e_ o ~ro- forma regular na definición da dita política 
grama . Cultural Galrc1a" e os "Crrcu1tos cultural 
Culturars", no marco dunha concepción · 
da democratización da cultura entendida Obviamente, istq colisiona co que des-
como unha resposta asistencial institucio- de á Federación de Asociacións Culturais 
nal para a participación e disfrute da cul- consideramos como unha política cultural, 
tura consistente en promover programas democrática, participativa, moderna e eu-
de cooperación cultural cos ·concellos ao ropea; acorde coa realidade que ternos e 
~onside;'.3r es,te_s cqmo a estructuras polí- ªque que_remm¡. 
t1cas mars proxrmas aos cidadáns e crian- A Federación de Asociacións Culturais 

· do "instáncias culturais locais que actúen Galegas ten apresentado nos últimos 
a_ -xe.ito de rede" dirixidas polos "próprios anos propostas concretas de debate e ac-
tecnrcos de cultura". · tuación ("Plan Galega de Fomento do 

Sen entrar pormenorizadamente, neste 
e neutros ·temas, simplesmente sinalare
rríos algunhas obxeccións que desde o 
asociacionismo cultural galega se .lle 
apontan: 

a) Estimando que as entidades máis 
próximas aos cidadáns son aquelas das 
que a própria sociedade civil se dota, re
sulta inconcebíbel, que· se deseñe unha 
política cultural á marxe e que marxina ás 
asociacións culturais. Considerando ade
máis, que unha política cultural da Adr:ni
nistración Pública en relación ao asocia
cionismo· cultural, non pode estar reduci
da á episódica concesión de subvencións 
por outra banda insüfic[entes, obviand~ 
óutros aspectos. 

b) O problema de dirixismo cultural real · 
que se prantexa coa criación dunha rede 
de "técnicos de cultura" que, ao servizo 
dos proxectos. xerados unilateralmente 
desde a administración inciden nas esfe-

"ras de actividade do asociacionismo cul
tural; sen definir previamente a relación 
que estes profisionais ter~'.m a respeito das 
iniciativas promovidas desde o asociacio
nismo de base e eri que medida este po
derá usar dos seus servizos ou posuir es
tes recursos humanos. Sen entrar, agora 

, a considerar aspectos corno a "formación, 
form.as de acceso á profisión, critérios e 
sistemas de selección, status profisional e 
estabilidade laboral dos citados "técni
cos", asuntos todos eles fundamentais 
tanto desde a perspectiva de contar cun 
servi:zo púbÍico independente e cualifi.cado 
neste campo como tjesde o ponto de vis-

Asociacionismo Cultural de Base", "Plan 
Galiza: Cultura e Participación". "Propos
tas para o Encentro sobre o Presente e' 
Futuro do Asociacionismo", "Anteproxec
to de Convenio-Marco de Cooperación 
Cultural Consellaría-Federación, etc.) in
clu índo temas que van desde a financia
ción das asociacións até a sua participa
ción na planificación e xestión cultural, pa
sand0 por aspectos como a formación, in
fraestruturas, critérios de subvención, me
didas para campos concretos de acción 
cultural , circuitos, cauces de participa
ción, etc. E ainda-que nos consta que es
tas iniciativas non caíron en saco roto a 
xulgar pola leitura do DOG e iniciativas e 
artigas dos responsábeis da Consellaría o 
certo é que nunca se obtivo unha resposta 
oficial ás mesmas. · 

Consideramos que. a política cultural a 
respeito das asociacións non pode ser 
unha actividade subsidiaria da Administra
ción; eremos que esta debe definir o es
pazo que lle reserva ªº asociacionismo 
cultural de base; ten que definir, e dice-lo, 
se p~etende unha acción cultural que 
prescinda das asociacións culturais ou as 
r~legue a esa función subsidiária; ten que 
f1xar, s~n eslogans, por que cultura e por 
que pars, por que modelo de acción cultu
ral aposta. Desde untía tradición de traba
llo de máis de vintecinco anos, o asocia
cionismo cultur;:il galega ere ter consolida
do un papel de dinamizador socio-cultural 
neste País. A nosa experiéncia, as novas 
propostas estan aí e cumpre non esque
cer a história nen obvi_ar a realidade para 
que o futuro poda ·ser de esperanza. O 

MARGARITA LEDO ANDION 

A comisión da UNESCO que re
dactou o McBride asentou 
como categoria de estudo, na 

informac~ó~ .. a sua conexión cos pro
cesos socrars e de soberania nacio
nal. ·E asentou tamén o direito de de
fensa frente a mecánicas de domina
ción informativa que obstaculizan o 
desenvolvinento de meios acaidos 
en cada país e en cada fase da histó
ria, como podera selo noxe entre 
nós, a obstaculización de diários en 
língua galega. 

Os exemplos doutras nacións nas 
que institucionalmente se fomentan 
até dous xornais no idioma de seu 
(Avuí e Diari de Barcelona, na Catlu
ña), ou onde existe prensa local de 
empresa que é monolíngue (Punt 
Diari en Girona) non chega acó nen a 
se contemplar. O trato de intención 
cualitatitva igualitária co galega pero 
de práctica efectiva discriminatória 
só se puido reflexar polo de agora 
nos once meses do Diario de Galicia 
e nas declaracións constituintes, xa 
no 77, do "Galicia" que editaria o Ins
tituto Galega da Información. 

A prensa diária na Galiza é cada 
dia máis un negócio de empresa, con 
rutinas productivas que pasan palas 
fontes institucionais como dominan
tes, pota persoeirización da informa
ción e ainda polo localismo. E é cada 
dia máis anacional. Por isa, nas ac
tuais empresas de prensa, nunca po
deria vir un diário que informe e opine 
en idioma galega. 

Nós partimos na cuestión prensa 
de posicións que invalidan a teoria li
beral dos meios-espello, dos meios
rexisto do real e entendemos aos 
meios como institución social, como 
productores de realidade, como 
transformadores ou como conserva
dores. Da relación pois entre discur
so informativo e sociedade de refe
réncia, das suas coincidéncias ou 
contradicións, deduciremos a fun
ción dos meios verbo do seu entor
no. E se os meios estruturan parte do 
coñecimento que unha sociedade ten 
de si -atrnvés da fixación contínua 
duns preceptos, dunhas temáticas
e determinan que o o público sobre
valore ou minimice o que os meios 
deciden - unha crise política ou o 
desmantelamento dun sector econó- . 
mico--, se a información é errado ou 
manipulada irá en detrimento da ca
pacidade crítica, da posibilidade de 
análise e só restará deixarlle ao xor
nal a autoridade de nos explicar o 
mundo mentres medra o noso em
probecimento verbo da comprensión 
das causas. Como medra o naso -
emprobecimento ao negárensenos o 
direito a un diário na língua nacional. 

Estanse impoñendo cambios profundos na maneira 
de servir ós cidad~ns, por iso acónsellamos a tódolos 
~igueses que nos fagan suxerencias, nos denuncien 
avarfas, nos pidan 
información. Vivimos ~ 
tempos de transparencia. 
Chámenos 6 43 55 99. 
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