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ANO XII• 1 DE XUÑO • 1989 
PERIODICO GALEGO SEMANAL 

SUBSTFTUIRÁ AO INSTITUTO "PADRE SARMIENTO" ~ 'rY-· 

RENACE O. SEMINÁRIO DE ESTUDdJ~, 

Por un acordo que . 
compromete á 

Universidade, ao 
Centro Superior de 

lnvestigacións 
Científicas e ao 

Governo autónomo, 
criase un Patronato 

que terá como 
obxectivo recuperar 

o histórico Seminário 
de Estudos Galegas. 

Os fundadores 
daquela institución 
na que traballaran 

Otero, Castelao, 
Cuevillas, Lois Tobio 

· e Camilo Diaz, 
apostan por 

recuperar o nome 
histórico e proseguer 
a tradición de estudo 

interdisciplinar 
brutalmente 

interrompida no 36. 

Miren 
Etxezarreta: 
'O paro non 
terá solución' 

... ~~;·!~.:~~~!.';:~: ~ .... 
-....i. ·~-:....'l'!.l 

(Páx. 10 e 11) 

GALEGOS 

IV Xuntanza do SEG no 1928. Entre outros están na foto, Otero Pedrayo, Cuevillas, Losada Diéguez, Filgueira Valverde, Parga 
Pondal, Xesus Carro, Cabeza de León, Álvarez Limeses... · · 

Hawai busca 
insectos galegas 
para conter a 
ameaza do toxo 
Unha equipa do Ministério de 
Agricultura de Hawai está a 
buscar na Galiza in?ectos que 
poidan coutar o crecemento 
desmesurado do toxo no 
arquipélago. Do traballo de 
campo realizado na provincia de 
Pontevedra obtiveron doce 
espécies que parasitan o toxo 
arna/ e retardan o seu 
desenvolvimento. O toxo en 
Hawai alcanza catro metros de 
altura, estorba os cultivos e 
.aumenta espectacularmente o 
-risco de incéndio na ·agricultura. 

(Páx. 9) 

Criase o Pen Club 
galego co aval 
de vintesete 
escritores 
Durante o 53? Congresd do Pen 
Club lnternational, aoque 
acodiron dous escritores 
galegos, ·to¡ ~dmitida a 
candidatura q~ fora 
apresentada, asinada por 27 
autores galegas, para a criación 
dun Pen Club Galego. Galiza foi 
admitida na mesma sesión que· 

. recoñeceu aos Pens da l,JRSS, 
Nixéria e Guinea Ecuatorial. 
Neste sábado os asinantes do 
documento constitutivo 
·reuniranse para dar forma. aos 
Estatutos e elexir, se é preciso, 
unha comisión xestora . 

(Páx. 15) 

Favoritismos 
nas concesións· 
da venda 
do cupón 

· A ONCE, que en Marzo do' 88, 
despediu en Lugo a cinco 
vendedores indixentes, admite 
agora a unha vendedora 
millonária. A maiores diso, a 
dous empregados -que viñeran 
"pastos a dedo" desde A , 
Coruña- acábanos de cesar. E 
moita casualidade que os dous 
foran á folga o catorce de · 
Nadal.Tras dos muros da 
"Casiña Encantada" da ONCE, 
ocúltase un, proceder que 
desencantaria amáis dun. 

(Páx.·s) 

-Bule-Bule · 
"Viaxe aos 
Aneares". Catro 
páxinas especiais 

iULE-=··1u1:E: 

CADA 4 MINUTOS ... 

A CORUNA RESERVAS TELF. 21 32 11 
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Substituirá· ao Instituto "Padre Sarmiento" 

·un novo convénio _posibilita o relanz~mento. 
do Seminário de Estudos Galegas 

Por un acordo que compromete á Universidade, ao Centro Superior de lnvestigaCións Científicas e 
ao (3overno autónomo, criase un Patronato que terá como obxectivo recuperar o histórico Seminário 
· de Estudos Galegas. Os fundadores daquela institución na que trabal-laran Otero, Castelao, 
Cuevillas, Lois Tobio e Camilo Diaz, apostan por recuperar o nome histórico e proseguer a tradición 

de estudo interdiscip-linar bruta_lmente interrompida no 36. 

O Semínárío de Estudos 
Gaiegos pode renacer 
como institución de 
investigación 
interdisciplinar, dacordo 
coa idea fundadonal 
(1923) que interrompera 
brutalmente o golpe de 
Estado do 36. 
Universidade, Centro 
Superior de lnv~stigacións 
Científicas e Xunta veñen 
de asinar un acorde que 
poderia ter todas as 
características dunha 
reparación histórica, coa 
participación dalguns 
membros fundacionais 
represaliados no 36 ao 
tempo que serve de 
recuperación funcional 
efectiva. 

Hoxe enterramos o · Seminário. 
Otero Pedrayo sentenciara co0 
estas palabras no ano 1940 ·a 
sorte dunha institución exemplar, 
que tivera ·o seu momento de 
máis alta actividade nos anos da 
República. O r~ctor da Universi
dade, Ruiz Castillo, comµnicaba 
a algúns· membros do Consello 
que a institución estaba fóra da 
leí. Non quedaba mais saida que 
un ha comprometida absorción . 
pola Universidade franquista que 
remataba dezasete anos de di
n9mización cultural e investiga
ción realizadas· desde un ha pers
pectiva nacionalista. O rector dá 
Universidade non cumpre a sua 
promesa de conservar os fondos 
bibliográficos que son absorbi...: 
dos poia biblioteca central. "O 
património do Seminário foi ex
poliado -di Isaac Diaz Pardo-. 
Xesus Carro contaba como che
gaban os falanxistas e lle esixian 

G:LUCA-A. PRIETO 

a entrega de obxectos. Por · 
exemp!o unha coleción de prata. 

'0 BEMINARIO 

compostelana ou. a peza de gra
nito rosa labrado por Eiroa que 
presiaia a entrada do, Seminario 
e .lle foron vender moitos anos 
despois a Álvaro _Gil. Carro puido 
facer"algo porque estaba prQtexi
do _polos hábitos. Era moi boa 
persoa e se Garteaba cos· exilia
dos. Contaba, por · exernplo, 
como colleron a Imprenta Nós, 
tiraron todo o material subastado 

e foron queimalo a Vigo· os mes
mos falanxistas. Estas son histo
rias que noR queren contar, pero 
hainas moi negras". 

despois do 39, ou coa Sociedad 
de Estudios Vascos (1918), que 
tampouco interrompera os seus 
traballos, a reacción identifica o 
Seminário cun centro de axita
ción nacionalista que compfe li- • 
quidar. Alexandr~ Bóveda, Anxel 
Casal, Xerardo Alvarez Limeses, 
Xaime Quintanilla, Roberto Blan-

CONTABA NO ANO 
1924 CON 14 
SECCIONS 
DIFERENCIADAS'. 

NOVOS TEMPOS 

Un centro a liquidar 

A diferéncia do que aconteceu 
co lnstitut D'Estudls Catalans, 
que fundara no ano 1907 Prat de 
la Riba e continuou a traballar 

co Torres, Camilo Diaz Baliño, 
Arturo Nogueral e González del 

.PARA O SEMINÁRIO DE ESTl.JbOS GALEGOS 

O Seminario de Estudos Galego_s é unha 
peza sen a que non se pode entender a · 
irradiación · cultural de toda unha 
xeneración. Coincidente ou 
complementário do Grupo Nós, -o 
Seminárío comeza o seu labor nuns anos 
nos que a idea nacional gaña espácio na 
sociedade, no entanto a Universidade 
dimite da sua responsabilidade de 
reflexionar sobre o país e sistematizar o 
seu legado cultural. A importáncia do · 
Seminário verbo da sociedade galega do 
seu tempo pódese medir pola importáncia 
material do seu legado pero tamén pola 
sua capacidade de animación cultural, de 
acordar vontades e de crebar estivadas 
interdi.sciplinárias para traballar nq foro 
aberto da recuperación cultural do país. 
O Seminário de Estudos Galegas logra en 
pouco tempo comunicar entre si todas as 
estáncias da cultura galega mentres 
estabelece relacións orixinais e activas 
con outras correntes de pensamento sen 
pagar imposto nengun ao centralismo. 
Como obradoiro no que se afiaba o 
\dioma, o Seminário é 6 criador da prosa 

galega moderna e desde a sua fundación 
incorpora en traballos escritos os 
tecnicismos que hoxe se botan en falta. 

Por desgracia, a importáncia deste 
labor de recuperación cultural tamén se 
puido medir na extensión das vilezas · que 
o pensamento reaccionário desprega para 
borrar do mapa ao Seminária de Estudas 
Galegas. O panorama da institución ao 
termo da Guerra non pode ser máis 
désolador: oito membros taran · 

.~sasinados (Bóveda, Casal, Diaz Ballño, 
Alvarez Limeses, Blanco Torres entre 
outros), outros trece condenados ao exílio 
(Castelao, Lois Tobio, Dieste, Martínez 
López) e moitos máis padecendo 
persecucións e as mil calamidades ·do 
·tempo da represión. E de par deste 
estrago dos homes mellares do país o 
saqueo do património do Semínária: 
libros, documentos e obxectos de arte 
roubados ao abeiro do terror e do 
autoritarismo arbitrário. · 

Arredor do relanzamentQ que pode 
supoñer para o Semináría o acorde 
recentemente asinado entre a 

Universidade, o Centro Superior de 
lnvestigacións Científicas e o Governo 
Autónomo, condénsanse duas posturas. 
A pragmática, continuista do lnstítLJto de 
Estudos Galegas Padre _Sarmiento, e a 
que reivindica o espírito comunitário, 
interdiscipltnar e nacionalista da 
institución perseguida polo Franquismo. 
A singulariedade da institución e-dos 
valores que animaran a fundala no ano 
23, mal se poden defender polb 
expediente de convertila nun 
departamento universitário máis. A 
recuperación do Seminário de Estudos · 
Galegas debe comezar polo !lome e 
seguir pala recuperación da história 
secuestrada, que nen seqúer o Padre 
Sarmiento puido escreber·néstes anos 
pasados. Esquecer a inspiración criadora 
ou corrompela con compromisos que ª. 
mistifiquen será de certo a mellor garant1a 
de .fracaso para esta segunda tentativa 
de recuperació'n do Semínário de Estudos 
Galegas.· O 

A NOSA '!IBIA 
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De esquerda a direita e de enmba abajxo: Ossorio TafalJ, Diaz Baliño, Carballo 
Calero, Parga Pondal, Otero Pedrayo e Alvarez Umeses. A direita destes o expe-

Valle son alguns membros da 
institución que foron asasinados 
no ano 36. Outros como Ramón 
Martínez Lopez, Lois Tobio, Se
bastián González, Bal y Gay, Os
sorio Tafall, Castelao, Colmeiro, 
Núñez Bua, Rafael Dieste, Alvaro 
de las Casas, Avelino Rodríguez 
Elias ou Martínez Torner se man
tiveran por longos ano~ no exílio. 

"O meu ponto de vista sobre a 
recuperación do Seminário é o 
dun pai cara o·s seus tillos -co
menta Lois Tobio, que formaba 

parte do grupo fundacional no 
ano 1923. Da mesma maneira 
que se fixo noutros -sitios, ~om-

'CARRO CONTABA 
COMO COLLERON 
OS FONDOS DA 
IMPRENTA NOS E 
FORON QUEIMALA A 
VIGQ OS MESMOS -
FALANXISTAS' 

Un centro interdisciplinar 
A acta fundacional do Semi
nário de Estudos Galegas fir
márase na casa grande do 
Castro de Ortoño, o 12 de Ou
tubro de 1923. Naquel solar 
no que residira Rosalia Castro 
de nena dábanse cita nove ra
paces: Fermin Bouza Brey, 
Manuel Magariños Negreira, 
Ramón Martinez Lopez, Xosé 
Pena, Wenceslao Requejo, 
Francisco Romero de Lema, 
Lois T obio, Alberte Vidán e 
Xosé Filgueira valverde. O ob
xecto fundacional da institu
ción era o estudo de todas as 

· manifestacións da cultura ga
lega, tanto materiais como in
materiais, a formación dé in
vestigadores e a divulgación 
dos coñecementos adquiri
dos. Segundo Luis Tobio se 
trataba de facer "un traballo 
de equipa, interdisCiplinar, 
apostólico e desinteresado". 

Como · antecedentes próxi
mos do Seminario cítanse o 
lnstitut D'Estudis Cataláns 
(1907) e a Sociedad de Estu
~ibs, Va:5cos (1918) amais da 
mfh.-!enc1a da Institución 'Libre 
de Enseñanza. Para Martinez 

_ López a revista Nós e o Semi-. · 
· · , nário de Estudos Galegas son· 

dous feítos paralelos e com
plementários. 

O Seminário contaba n ano 
24 con 14 seccións diferen
ciadas. No primero fundouse 
a de Historia, dirixida por Sal-

- vador Cabeza de León (coa 
colaboración de Arias Sanjur
jo, Bauza Brey, Carro e Fra
guas entre outros). Posterior
mente instituíronse as seé
cións de Filoloxia (que dirixi
rán Cotarelo, Moraleja Pe
dret); Arte e Letras (Dirixida 
por' Castelao coa colabora- -
ción de Camilo DiP2, Asorey, 
etc); a de_, Xeogr~fia (dirixida 
por Otero); Preistória (Cuevi
llas), Arqueoloxia e História da 
Arte (Carro Garcia), ·Xeoquimi- · 
ca (Parga Pondal) , Cencias -
Sociais (Luis T,obio), História 
da Literatura (Filgueira), Peda
goxia (Diaz Rozas) e Ciéncias 
Aplicadas (Gó"Jez Román). 

A coleción Arquivos iniciou
se no ano 1927 e· aparecería 
con regulariedade até o volu
'me VI. No eido da criación li
teraria éditáronse.entre outras 
As cruces -de Pedra na Ga/iza 
e a Síntese Xeográfica da Ga
líza de Otero. O 

¡Viva España! . 

UNIVERSl.DAD DE SANTIAGO 

'UN INSTITUTO QUE 
PRETENDE -SER 
CIENTIFICO DOS 
ESTUDOS · 
HISTORICOS COMO 
O SARMIENTO.i TEN 
PROIBIDO CONECER . 
A SUA PROPRIA . 

El Exc~o. Sr. :.•c•>r d~ •&té Univer-
1Jida11co:; :echa 29 d• o¿yo .ae::. scrrien•a 
&.i'lo, lr.t di.ce lo e¡1a E!gu•: 

HISTORIA' . 

•::::i :Excco. Sr. Vi~6f:!"l'5i<!,.r.te de la" 
Comi~i6n de Cu:tura y en••~-~~- dw la 
Junta Ttc:i.ica di. :EE'té.do1 con f•C·!°..a 26 del 
aor-r:.•:t •, !:• die• io quw i;;igu•: - ·E;:x~mo. 

~r.:- Con ec~a t~c~~ el Exc~o. Sr. ?T~Ei
d•rit• de la Junta '!'cnic¡¡, del ·Estaó.o me 
comunica l~ eig~~•nt•: "vi•to el •Xpedi!n
te ina~ruido a _D.!aidrc rarEa Fondal,Pro
feaor Awcil!ar do la U~iver&ida~ d~ ~•r.

tiagc, . de con!ormió.•d con la -pr ¡¡u~sta dw 
1a Co~isiOn d• C~ltura y •~&e~anza y con 
arr•glo ~ lC diapU•&to en el ~wcr.to d~ 8 
de novi'a:ibr• 111 tlmo y Crd•~es <i•l 10 c:.1 
mi~mo ~ea y ó• 17 ª" - fw~:!"•ro raE~do p~ra 

au . a;:licac16.n·, •~'.:a Pr~i;;id encia ¡~ •cc.rd•-

Padre Sarmiento de Estudios 
Ga/legos, dependehte do Conse
llo Superior de lnvestigacións 
Centíficas. "Piai moito oportunis
mo culturalista -di Isaac · Diaz 
Pardo- pero non me retiro aos 
que artellaron o Padre Sarmien
to. Aqueles fixeron o ·único que· 
se podia facer naqueles arios 
para continuar aiguns dos estu
dos históricos. Acaso o oportu
nismo· conce.ntrouse en Sanchez 
Cantón. E Filgueira Valverde? 

- do: 2 1- lepaT .. .s:;i6n definitiva ¿•l e"rvi
oio de ~.Is:.dro I~rsM Por.éal 1 d•biendo s~r 
dafic de baj_ec '°n . ttl E:gcala:ftn• .- Lo q'..l• tra 
lado a V.E. :¡:ió.r& at:. c.:>ncci~ier:t c , al del 
inte :-.!!:1&d o y de::áG 'f°wctoa." - :e que tra¡;. 
lado. v.~ . .. lea afwctoa cro:!"tuno•." 

Pois o seu comportamento pare
ceume sempre correcto e eqÚili
brado, dentro dos condiciona
mentos que lle impuñan e tendo 
en canta que foi un home con
servador de toda a vida. Coido 
_que_pola.sua parte non hai resis
téncia á reinstau.ración do Semi
nário e á devolución do patrimó
nio. O op9rtunismo está nos que 
veñen .despois, cando xa é posí
bel restaurar o Seminário. Só lles 
interesa defender o seu protago
nismo incidindo no mandado 

. Le · que tril¡!:"l":;.dc ·a V. ;:ar.;c ¡¡: ec!"lcci-
~i•nto ~ ~~ecto~ ccn2ibuiente•. 

Dios ¡;t, llr-:iw -1< v .. :;;1•cho~ ~o¡¡ 

Br. D::· I S!D~O FA2~A PÓ;:D.\L. 

-franquista de ocultar a história . 

dente de expulsión de Isidro Parga Pon dal como profesor de Universidade 

. Así, un Instituto que pretende ser 
científico dos estudos históricos 
como o Sarmiento, ten proibido 
coñecer a sua própria historia. 
Mais o mal é xeral pois as cha
madas institucións da cultura ga
lega seguerí a praticar esa des-

pre restaurar:: o S{Jminárío, tanto 
en método como na investiga
ción. Pero as mesmas directivas 

seguen. a ter vixéncia". 
Catre ~nos despois de remata

da a Guerra fundariase o Instituto 

OBRADOIRO D·E -MODERNIDADE 
FRANCISCQ CARBALLO 

As tres criacións sobre a~ que se apoiaba o nacio
nalismo galega dos anos 20-3U foron as lrmanda
des da Fala, o Seminário de Estudos Galegas e a 
revista Nós. Foron os tres -pilares, as tres p·onlas 
da árvore que crecía na abundáncia de troles e fru
tos. 

Penso que a máis decisiva foi a instáncia aso
éitiva, as lrma'rldades da Fala, posteriormente -
durante a República-residual por ter-se incorpora
do masivamente ao Partido Galeguista os· seus 
membros. Cando as lrmandades perden a sua uni
dade de acción, despois da asamblea de Montar
te, e cando advén a Ditadura de Primo de Rivera, 
1923, parte da sua función de criación cultural 
pasc¡l ao Seminário de Estudos Galegas. · 

E coñecida a xénese e a organización- .deste 
colectivo innovador e de complexidade a bulir en 
todas as direcións. A acta funcional é do ·23-X-
1923 e está asinada por estudantes universitários 
de Santiago: F. Bauza Brei, x: F. Filgueira, R, Mar
tínez, M. Magariños, -X: Pena, W. Regueiro, F: Ro
mero, L. Tobio e A. Vidán. A presidéncia sernpre 
obtivo o honor dun catedrático da Universidade: 
A. Cotarelo, S. Cabeza de León, L. Iglesias. Suce

-~ivar.nente exercerori estes unha función máis que 
honorífica. . 

' O Seminário medraba, atopaba locais, atraía a 
curiosidade internacional, xeraba novas métodos 
científicos, publicaba Óbras ... algo que nen facia a 
Universidade, nen fixeran outros organismos v.g. 
as Sóciedades de Amigos· do País, tamén interesa
das. por Galiza. Sobardaba 9s seus obxectivos: "o 
estudo de todas as manifestacións da cultura ga!e
ga, tendendo á formación de investigación e á di-

. vulgación do resultados de tales traballos". · 
·. A institución, albergaba polo Fonseca desde 
1930, .dotou-se de regulamentos e múltiplicou as 
suas seccións: Hi~tória, que dirixen sucesivamente 
Cotarefo, Moraleja _e Ped_ret; Arte e Letras, dirixida 
por Castelao; Xeografia, por Otero Pedraio; Etno
grafía e folklore, por Risco V; Prehistória, por L. 
Cuevillas; Arqueoloxia e História da Arte, por X. 
Carro; Ciéncias Naturais, por L. Iglesias. Parga 
Pondal cría o Laboratorio de Xeoquímica con ple
na ic;lentidade en 1933; Ciencias Sociais, Xt..ir4dicas 
e Económicas, por L. Tobio, História da Literatura, 

· por X. Filgueira Valverde; Pedagoxia, por M. Díaz; 
e Ciencias Aplicadas, por M. Gómez Román. · 

Cada sección aglutinou un numeroso carpo de 
investigadores e de publicistas. O boletín Arquivos 
serveu para explicitar os traballos, xuntanzas e 
arelas da institución. Maior aprécio ainda canse- · 
gueron as obras colectivas que viron a · luz neses 
anos. Entre elas brilla o estudo sobre a bisbarra 

1 de Melide, "Terra de Meíide", que constitue un fito 
na investigación globalizadora de Galiza. 

No SEG confluiron practicamente todos ·os in
vestigadores e escritores da Galiza dos anos 20-
30. Estaban universitários, eclesiásticos, laicos, 
pero p"re9omina~an os ensinantes de Secundária. 
Afravés dos institutos de E Médio, a 1 íngua, a Cl11-
tura xeral e a preocupación por Galiza ia sumando 
alumnos e grupos entusiastas. · ,.. 

O SEG naceu aberto ás técnicas europea~. ás 
inquedanzas máis avanzadas daquela sociedade. 
A valoració11 da sua obra ten que ir máis alá das 
publicacións acadadas nos -13 anos de aventura. 
O valioso era o volume de dados, documentos, 
proxectos, programas e iniciativas que o estaban 
a· cbnstituir nun centro insuperábel de investiga
ción e de publicacións. A beira desta atividade 
quedaba a inspiración colectiva, a capacidade dia
logante, a fáctica superación de cantas diverxén
cias dificultaban accións comuns nos ámbitos po- · 
líti,cos e mesmo puramente literários. Esta inspira
ción colectiva desde Galiza é de tal 0rillantez que 
só merece a volta a tales intentos. O SEG demos..: 
trou a capacidade de unidade e de cientiflcidade 
dos galegas. A sua xeira abatida pala violéncia da 
Guerra Civil e a "negrura da ignorancia" instaurada 
no 36 polos sublevados contra ·a liberdade, só 
pode voltar sen condicións, reconquistando as 
suas orixes . . 

Co éxit_o e co fracaso algo hai que -xa nunca se 
lle_ pode negar ao SEG, o ter sido o obradoiro onde 
se abrillantou a prosa gaiegª. O ter servido para 
poñer ao día en todos os campos do saber daque
la época os instrumentos verbais, técnicos, estéti
cos, etc. para que os fir:is pros.elitistas das ltman-. 
dades da Fala contasen c·os meios ao seu s.ervício 
dos intelectüais da Galiza. É difícil unha maior con
tribución á modernidade_ dunha Terra. o 



Reunión do Seminário de Estudos Galegos presidida por Luis lglésias. 

memorizaciün. Para estudar-Ar-· que buscarlle unha orixinalidade 
queolóxia sobran moitísimos aos obxectivos que poderia ter 
cartas. Para estudar a nosa his- este instituto de investigación 
tória contemporánea ninguén da que agora se. vai potenciar. Nes-
unha peseta." te momento poderian pasar duas 

Un área de ciéncias 
sociais 

_ Na opiniqn di? Francisco Diaz
Fierros,- presidente da Xunta 
Rectora da nova etapa do Semi
nário de Estudos Galegas, inicia~ 
da no ano 1979, "quizais haberia 

causas: que se reconstitua o Se
minário nun área de ciéncias so
ciais con facilidades de coorde

-nación, de encontros etc. e pode 
tamén aparecer UA · instituto de 

·· investigación. · -Pero tamén entra 
. dentro do posíbel que estas 
duas actividades se fagan no 
mesm·o sitio".-

A reinstauración do Semínário 
de Estudos Galegas deixa aberta 
a custión do património. "O Con
sello. $uperior de lnvestigacións 
non quer desprenderse de todo 
del, · ainda que recebeu orde de 
fiquidar ·esa custión. O Consello 
ºnon poderia nen defender o pa-

-trimónio inventariado porque 
sabe. que_ o t'3n én precªrio, que 
non é deles". Para Diaz-Fierros o 
aspecto patrimonial poderia en
focarse de duas maneiras-. "Exis
te un património que pertence ao 

'Tamén hai que .investigar o próprio desertC?'-- -

vello Sernlnário e un novo patri
mónio que se -recon·stituiu cos 
fonqos -do Co_nsello Superior de 

- lnvestigacións Científicas. Poida 
que neste momento, cuantitati
vamente, teña mais impo.rtáncia 
o que s.e reconstituiu cos fondos 
do Consello en tanto que o vello 
património ten un valor de refe
réncia. O que parece lóxico é 
que non ~e poden separar estes 
dous patrimónios porque os in
vestigadores están a traballar so
bre todo el como un conxunto. 
Existe un dictame que parte des
tas premisas: que o labor irwesti- · 
gador non se interrompa, que se 
estabeleza unha continuidade 
pero haberia que reorientar ob
xectivos para non entrar en con
corréncia con outros departa
mentos pre9isamente buscando 

. aqueles eidos onde é máis nece
saria unha investigación". 

.'DECIDIDAMENTE 
ESTOU POR 
SUBSTITUIR O 
PADRE SARMIENTO 
POLO VELLO 
SEMINARIO PORQUE 
HAI QUE MANTEA AS 
TRADICIONS' 
(LOIS TOBIO) 

Xosé. António 'Fraga,_ coordenador da revista "lngenium" 
"O primeiro tema a 
investigar neste país é por · 
qué hai ou por qué non 
hai actividade científica. 
As condicións sócio
económicas non xeraron 
grandes intereses que á 
sua vez forneceran 
institutos de 
irivestigac·ión". Qu_en asi . 
tala é b coordenador do 
Grupo lnterdisciplinar de 
Traballo "Ramón Maria 
Aller", vencellado ao 
Seminário de Estudos. 
Galegas e éunha 
publicación de recente 
factura encabezada por 
unha decidida o 
significativa palabra: 
"lngenium". 
Xosé António Fraga pensa, con 
moitas das persoas que están 
na sua situación , que na fasquia .
científica do noso país teñen ta
mén que ver factores políticos. 
"Por ·qué, se aqui se propuxeron 
causas moi interesantes, non 
callan as iniciativas? Podemos . 
botar man dun exemplo: Se Ga
liza x-a era a primeira poténcia 
mariña a meados do século pa
sado, por qué o primeiro centro 
de bioloxia mariña foi dar a San
tander? Presións políticas que 
non fornas quen de exercer con 
forza diante de quen era nece
sário. Agora ternos que investi:
gar o deserto, para comprobar 
se determinadas .canles de pro
greso seguen pechadas". 
· Mais esta :opinión non.. quere 
dicer que a actividade do grupo 
e o. contido da sua revista este
xan limitadas á política ou á so
cioloxía científica. Ese é un -ali
mento máis para o traballo gru
pal -definido únicamente pola 
disciplina de História da Ciéricia, 
"Terra de ninguén",, como gosta 
de definir Fraga: "E unha disci
plina que se pode situar na fron
teira en.tre o que é purar:nente 
'de letras'. e o que se poden 
considerar áreas científicas po-

sitivas. O interesado na história 
-da ciéncia soe ser un ha persoa 
progresista, crítica, con curiosi
dade por todo o que da ciéncia 
está relacionado coa sociedade 
e non tanto, quizais, coa meto
doloxia científica". 

Automia da ciéncia 
ó feito · de que na universidade 
da Galiza non exista unha asig
natura referida a este tema, le
vou ao grupo "Ramón Maria 
Aller" a plantexar o seu traballo 
como unha fórmula útil para for
r:i:iar especialistas, fomentar o in
terese e axudar ao desenvolvi
mento dunha matéria que xa ten 
carta de natureza própria en vá
rias universidades:· 

Chocan, como calquer persoa 
interesada en fomentar a divul
gación científica; con esa certa 
paradoxa social que explica Fra
ga: "Hai un tráxico descof'.íeci
mento sobre qué é a actividade 
científica.' Resulta arrepiante o 
moitb que agradan e interesan 
os temas científicos na socleda
de, 'e a mínima idea que se ten 
da actividade cotián ·dos científi
cos. Hai enquisas que talan do 
científico como se se estivese 
vendo unha película ou lendo 
unha historieta: un abnegado re
cluso influido unicamente polo 
seu des mesurado amor á ver-· 

'Q INTERESADO NA 
HISTORIA DA 
CIENCIA SOE SER 
UNHA PERSOA 
PROGRESISTA. 
CRITICA, CON 
CURIOSIDADE POR 
TODO O QUE DA 
CIENCIA ESTA . 
RELACIONADO COA 
SOCIEDADE' 
dade, entregado · e sacrificado 
pola causa dun invento que 
ademais nunca llo van querer en 
ningures .... Todo eso demostra 
que a ciéncia está a despegarse 
como elemento autónomo da 

. vida, cada día máis". 

P~rpectiv~ galeg~ 

. Asi, as pretensións do grupo, 
que ten a sua sé nas instala
cións do Castro, .en Sada, son 
dar a coñecer tan importante 
actividade e, $Obretodo, relacio
nala coa sociedade, a parte de 
atender ao seu próprio desen
volvimento iñterno. "E,. por su-
posta, cunha perspectiva· gale
ga: podemos tratar de todos os 
temas ·do mundo, sempre aber-

tos á pluralidade e á universali
dade, pero tamén partindo da 
realidade concreta deste país". 
A revista está integramente re
dactada en galega, e consta de 
duas partes ben diferenciadas: 
unha primeira, con 150 páxinas, 
nas que se conteñen várias sec
cións de investigacións, ~n
saios, traducións, notas biográ
ficas e recesións várias: e unha 
segunda con pretensións de ac
tualidade na que da.n acolida a 
críticas, pequenos ensaios e ar
tigas de divulgación éientífica, 
aparte dalgunhas novas e outras 
notas que abranguen máis de 
50 páxinas. Aparte de Fraga, 
compoñen o consello de redac
ción da publicación L. Fernán
dez Prieto, Martiño González, 
Alfonso Mato e máis Purifica
ción Mayobre. Tamén forman 
parte activa do Grupo de Traba
llo .Francisco Díaz Fierros, Ma
nuel Bermejo, Victoriano Urgorri 
e Xosé Ramón Vidal Romani. 
· A respeito do estado actual 

da investigación, Fraga non vé 
tanto un problema de cartas -
que o hai- como un oe infraes
truturas e persoal. Para iso en
. xuícia o papel da Universidade: 
"No canto de ser un importante 
foco de investigación científica, 
como · <;Jebera, foi sempre un 
bastiór.i ideolóxico e burocráti
co, limit9do a dar títulos, porque 
habia necesidade social deles, e · 
un bastión ideolóxico e incluso 
represor~ de moito cuidado. 
Todo iso estase notando neste 
momento en que hai certas in
vestimeniO;:, pero que se atopan 
con ese problema infraestrutu
·ral". . . 
. Outras actividades do Grupo 
interdiscii:;>linar son o dicionário 
de autores que están preparan
do e tamén os programas de re
cuperación do património histó
rico natural, para os q~e están 
colaborando coa Xunta de Galí
cia a· un nível bastante satisfató
rio: "Ternos liñas .de colabora-· 
ción con Educación e Cultura 
que van fructificar, por Únha 
parte, en criar unha asignatur:.a 

Lois Tobio entende que o Pa
dre Sarmiento "Foi unha másca
ra parp que o Seminário conti-

. nuase a traballar. Decididamente , 
est9u por sustituir o Padre Sar
miento polo vello Semínário por
que hai que manter as tradicións . 
e estas institucións deben ter 
continuidade se o vemos desde 
un ponto de vista patriótico" 

"A t:m pé de contar na Galiza 
con uh ou dous parques tecnoló
xicos, é cousa de determinar en 
qué área de investigación se vai 
especializar o novo Seminário. 
Eu penso que a orientación será 

· para a área de Ciencias Sociais. 
Eu penso que o Seminário está 
máis alá dun centro de investiga::
ción aplicada senón máis ben 
como centro de desenvolvimento 
en todo caso" . 

Diaz Pardo é terminante: 
"Realmente o caso era sacar isto 
adiante porque se o consegui
mos, as causas no País poden 
cambiar. O espírito do Seminário 
tiña o sentido de orientar a inves
tigación ao servizo de Galiza. 
Aqui podarán colaborar todos". 
E cando lembra a recuperación 
fallida de 1979 Isaac Diaz Pardo 
define asi a sua posición a tes
peito desta nova posibilidade: 
"Hai que aproveitala pero man
téndose en garda porque o opor
tunismo sogue vivo". O 

r 

nos centros de bacherelato 
onde existan colecións, englo
bada nas "Ensinanzas Técnico 
Profisionais (EA TP)", para que 
os próprios alumnos se adiquen 
ao cuidado e a conservación 
dos ás veces importantes fon
dos naturais que albergan os 
institutos máis vellos. Con cultu
ra, quedamos en que criaría 
unha bolsa destinada a financiar 
un inventário do material que hai 
por aí espallado e que conviña 
relacionar. No que toca ao Dic
cionário de Autores da Ciéncia 
e a Técnica da Galiza, é un tra
ballo enfocado a recoller todo o 
que hai feito, estudalo e actuali
zalo para convertilo en material 
de consulta acesíbel. A Xunta 
de Galiza quedou en financiar a 
obra, mais de momento o tema 
está parado. Como se pode ver, 
traballo hai moito, está ben en
focado, pero algo falla". 

Ademáis da revista, o grupo 
edita unhas monografias das 
que xa saiu o primeiro núméro, 
adicado a Meijide Pardo, mui 
ben documentado. En breve sai
rá outra, sobre un científico 
pontevedrés pouco coñecido, X. 
Caballero, que utilizaba unha 
técnica fotográfica ao microscó
pio que de momento non foi su
perada. O número 2 de "lnge
nium" está xa preparado e nel 
inclúense vários traballos entre 
os que destaca un relativo á his
tória das ciéncias e as técnicas 
en Portugal,' firmado por vários 
científicos da Sociedade Portu
guesa das Ciéncias, uns contac
tos que os promotores deste 
grupo queren potenciar ·na liña 
dunha máis estreita colabora
ción "porque en definitiv.a a 
ciéncia é unha rama máis da 
cultura". Outros traballos. que 

_verán a luz no número dm.is son 
o estado das ciéncias nFI C3aliza 
de cara á íncorporación ~o Me.r
cado Comun, q~e firma Antonro_ 
Regueiro, e outros sobre os. tra
ballos científicos de Domingo .. 
Fontán e Ramón Lasagra, asi 

·como. sobm o tema do patrimó-
_nio científico natural. . D 
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ELEICIÓNS EUROPEAS 

Os escándalos e as "boutades" centran o debate 

Unha campaña 
que lle fuxe á discusión dos problemas reais 
A campaña das eleicións 
europeas ven marcada por 
tres coordenadas 
principais: ~ auséncia de 
debate sobre os 
problemas europeus; os 
escándalos por presuntas 
corrupcións e a apatia 
cidadán, nunha aposta que 
vai máis polo índice de 
abstención que se 
rexistará ao final que polos 
resultados en si, malia aos 
máis de 1.500 millóns . 
institucionais para impulsar 
o voto, que, na Galiza, terá 
unha clara repercusión nas 
atitudes dalguns partidos, 
e, mesmo, n3s suas 
posibilidades futuras, dada 
a proximidade das 
eleicións autonómicas. 

A circunscripción eleitmal única 
para o Estado español marca to
talmente a campaña eleitoral 
cara os comicións europeus, non 
SÓ polas alianzas realizadas en
tre diversos partidos nacivnalis
tas e rexionalistas, como xeito de 
posibilitarlles a preséncia en Es
trarburgo, senón tamén pala pró
pria dinámica que impoñen os 
grandes partidos na campaña, 
asistida claramente polos meios 
de comunicación públicos, nos 
que acordaron marxinar a HB, 
coa aquiscéncia de todas as for
zas políticas agás as euskalduns. 

Por se fose pouco a cuquería 
política de Alfonso Guerra levo u 
a diatriba, desde o primeiro dia 
co seu mítin no bairro madrileño 
de San Bias, ás acusacións e 
descalificacións persoais, nas 
que cairon todos os seus con
trincantes dos partidos estatais. 
~irixiu así a discusión da campa
na cara o campo que lle conviña: 
quen era máis descamisado 
mentres to.dos se están a esque~ 
cer, non só de que política hai 
que realizar para que cada vez 
sexa menor o número de desca
misados -que, dita sexa de 
paso, medra alarmantemente, 
~endo como factor provocador a 
incluir a entrada na CEE- se
nó~ de quen son os resp~nsa
be1s de que o número aumente 
constan.temente. 

·~ndaron asi en busca do pe
dngree popular que os meios de 
comunicación esculcaban en 
~ada intervención, para transmi
t1lo como o gran problema euro
peu. 

As denúncias de soborno 
e corrupción 
O pacto entre o CDS e o PP e as 
posteriores mocións de censura 
apresentadas en diversos conce
llos, pero con eoo preponderante 
nas ~ealizadas no concello e co
murndade madrileña, impulsou 
ªº ~nfrentamento político cara 
un bipolarización direita-esqúer-

rente ao estabelecido en anterio
res eleicións. 

As coalicións 
nacionalistas teñen todas 
como primeiro de lista a 
un basco 
O ' Bloque Nacionalista Galega 
que aboga por un amplo acordo 
nacion~I para garantir as grandes 
cuestións socio-económicas do 
noso país, apreséntase en solitá
rio ás eleicións como xeito non . 
só de conquerir un amplo respal
do popular senón tamén para au-

. mentar a conciéncia nacional. A 
"única candidatura galega", votar 
ao BNG é "votar polos intereses 
de todos os galegos" concrétase 
no lema "Gal iza a Europa". · 

Convergencia i Unió é outro 
dos partidos nacionalistas que 
se apresenta en solitário, asegu
rado como ten a consecución 
dalgun escano. Tamén en Cata
lunya os independentistas do 
PSAN e Terra Llure impulsaron a 
candidatura de "Catalunya Lliu
re", como forma de organizarse 
e porque cada pavo "ten que es-

~ coller o seu método de loita pró-
ffi prio". · · 
5 As demáis coalición nacionaº lista teñen como primeiro da lista 
~ a un político basca, e.orno resal-

taba perf eitamente a· revista bas
ca "Punto y Hora". 

Aspecto do mitin central realizado polo PSOE en Vigo. Entre os presentes encóntranse os ex-traballadores de 
Ascon. . . 

da, impulsada por PSOE e o PP, 
cunha resurreción do bipartidis
mo que se realiza cada vez que 
hai com ícios. 

A TV cos seus :-epartos de es
pácios gratuitos e a financiación 
dos partidos por várias vias, non 
todas legais, que lle permiten a 
alguns empregar centos de mi
llóns en propaganda, traen ao 
rego, ignorándoo, a calquer op
ción que intente unha discusión 
do papel do Mercado Comun, e, 
ainda, do acordo de adesión, 
apresentado como o gran logro 
do PSOE. Os demáis partidos da 
órbita do estabelecido poden cri
ticar o tratado, que eles firmarian 

en idénticas condicións, pero 
nunca ir ao fondo; algo que só é 
posíbel atacando aos principios 
do sistema instaurado. 

As denúncias por presunto so
borno e corrupción, que implican 
ao PP en Madrid e ao PSOE e 
PNG na Galiza, viñeron a pór en 
escea un elemento máis de dis
torsión na campaña polo enfo
que que se lle está a dar ao in
tento de esclarecer os feitos e de 
usalos eleitoralmente, ainda que, 
verdadeiramente, podian ser un 
dos elementos principais de dis
cusión: por que cada quen fai a 
campaña que fai?. 

Os partidos nacionalistas ven
se asi arredados á periféria da 
discusión da campaña, á vez que 
condicionados pola própria cir
curiscripción eleitoral. 

Oeste xeito non é de estranar 
que unha das priñcipais discu
sións se centre na porcentaxe de 
absténción que se vai a rexistar · 
o próximo dia 15 que, na Galiza, 
pode sobrepasar a xa mítica 
consulta do Referendo Autonó
mico, cando votou só un 20 por 
cento da· povoación. O desinte
rés dos caciques pala consulta 
vai marcar as votacións do rural 
e facer un mapa totalmente dife-

CARROS -DE FOGO 
M.VEIGA 

.Acto central. Vigo. Os furgóns policiais rodean o · Faise a paz e de novo insultos. O militante "non 
Palácio dos Deportes das Travesas. Non se ve xen- comprendo, como pode suceder isto". Os xornalis-
te. O mitin comeza. A Manuel Soto acompañao a tas, coleétivamente, n~ganse a asistir á roda de 
música de Vangelis, banda sonora tamén de Carros prensa posterior. "Pero tan mal están as nosas rela-
de Fogo, clásica xa na posta en cena socialista · _cións _coa prensa", pergúntase inxenuamente al
desde aquel famoso '82. Dous centos de persoas g,uen. Nota do bispado: "non se entende como os 
'son o público, pero a rñetade traballaban en Ascon. . responsábeis municipais se negan· a enviar efecti-
Coarenta máis compoñen o servicio de seguridade. vós policiais que regulen o tránsito durante a mani-
Soto, pletórico; desafia aos traballadores. Cªbreo, testación do Corpus, impedindo o caos· circulatório 
tensión, insultos. Os líderes, Martin Toval, portavoz que loxicamente. se· produciu, mentres no mitin. do 
socialista no Congreso, entre eles, non acertan a partido no poder hai tantos policias como asisten-
desfacerse dos pacíficos galaicos. Nengun lideré tes". 

· capaz de ligar tres frases: Como no 85, no mesmo 
cenário, cando ·Guerra saiu rétratado en A Nasa Te
rra én ademán de Christopher Lee, o inmortal Drá
cula. Ameazas aos fotógrafos, zorregazos contra 
un deles, patadas. O servício de seguridade golpea 
e ameza: "A ti coñézote, vaste acordar de min". 
Chamadas á calma, avergoñadas, dalgun militante. 

Na Coruña, posteriormente. Máis prevenidos. Os 
traballadores de Mafriesa, únicos no estado que 

. abanearon o coche de Guerra, non poden entrar. 
. Máis dotacións policiais, máis carros de fogo. Van

gelis. Extasis. Caña. lsto non é Hawai, iaen Cham
beri. o 

Esquerda dos Pavos, candida
tura na que .está · integrada o 
PSG-EG, con X.M .. Bandrés, pri
mando· nos carteis con Vázquez 
Pozo en segundo plano, ten o 
lema único "Ti es Europa", men
tres que o PNG, que xoga coa 
imáxe do seu candidato António 
Olives, que seria, teoricamente, o 
"segundo" de Karlos Garaikot
xea, xunto coa de González Ma
riñas, escolleu o lema de "mire
mos por nós". 

Coalición Galega, que acom
paña ao PNV na "Coalición Na
cionalista", ten como lema espe
cífico para aquí o de "Galiza ta-
rase escoitar". · 

Herri Batasuna, que ainda que 
se apresenta en solitário conta 
co apoio da Frente Popular Gale
ga, MCG, LCR e diversos colec
tivos, propón que a loita avance 
con Euskadi. 

O Partido Socialista Obreiro 
Español e o ' Partido Popular, 
máis alá das disputas pontuais, 
que son as que, de momento, 
priman, centran a sua confronta
ción, que apresentan como parti
cular e única, por máis que o 
centro "pida paso" e Esquerd~ 
Unida se apresente como alter
nativa, na cal é a Europa que pri
ma; "a que funciona" do PP, ou 
a que "ten forza" do PSOE. 

As comunicacións da Galiza, 
os problemas da reconversión 
naval, o desmantelamento do 
agro ... ainda non entraron na 
gran discusión, por máis que es
tañan nas conversas da xente 
normal. o 

A. EIRÉ 



F.ERROL 

Prorrógase a agonia de Cauce Doce á fre~te do· ConO?llo . 

·A· oposición . non acaba de_ porse de acordo 
para substituir aO alcalde 
A~declarada inconipeténcia 
e a absurda polémica 
semellan reinar, dia si e día 
tamén, nunha vida 
municipal ferrolana que se 
move entre a incapacidade 
governante do Partido . 
Popular e a falla de acordo 
dunha oposición 
configurada polo CDS, o 
PSOE, e.Esquerda Unida 
que no único que confluen 
é no diagnóstico grave da 
actwal situación. 

Pero a tumultuosa história da cri
se municipal en Ferrol ven xa de 

· lonxe. A personalidade de Alfon
so Couc.e Doce provocou a críti- · 
ca antes de aceder á alcaldia, xa 
que no próprio seo ·do Partido 
Popular a sua candidatura foi 
moi respostada por un sector 
daquela encabezado pol9 ex
conselleiro Juan Blanco Rauco, 
quen ainda comenta en privado 
as suas aspiracións pdlíticas. . 
- O actual alcalde aliancista rea

lizou a sua campaña -presidida · 
polo curioso slogan "El valer y el 
valor"- ,facendo fincapé en 
ideas ·Como a de regalar boletos 
xunto coas multas de tráfico 
para rifar bicicletas. Aos poucos 
meses indic0u que non levaba a 
cabo esas medidas pola oposi
ción dos servícios de interven
ción municipal. Pero a peregrina 
campaña non deu· os resultados . 
apetecidos e de feíto o Partido 
Popular .-daquela AP- dismi
nuiu en votos, apesar de ·manter 
o número de conct311eiros e po- · 
der aceder á ·alcaldía en virtude 
do desastre eleitoral do PSOE;. 

O oferecimento dun terreo a 

·Alfo,nso Couce Doce, ·non consigue ser substituido apesar 
das suas .excentricidades. · 

Bertin Osborne, unha frustrada 
suba en . globo para reivindicar 
universidade ou o · anúncio da 
chegada de Cicciolina a Ferrol, 
foron outras das "boutades" de 
Cauce Doce que, paralelamente, 
. viu resqL1ebrffi<ar .o seu próprio 
grupo municipal polo ·afán de 
protagonismo e a incompeténcia 
da maioria dos seus concelleiros. 
Censuras "off the record", des- · 
mentidos públicos ou polémicas 
na prensa entre os próprios edís · 
do PP, son xa o "plato do día" · 
na casa de comidas q1;1e se ten 
"instalado" na Casa Consistorial 
ferrolana. 

Oposi~ión desunida 
Espectáculo practicamen.te diá
rio oferecen os concelleiros do 
Partido Popular ferrolano, pero a 
verdade é que-a oposición pare
ce disputarlle con ganas o papel 

/ 

estar no •(circo" municipal. 
"Cuanto · maz dízcutiamos maz 
dízcrepábamos" com.entaba polo 
baixo un edil do Centro Demo
crático e Social despois dunha 
reunión do comité local centrista 
no que se analisou a situación . 
municipal, e a posibilid_ade de 
apolar unha moción d~ censura 
a Couce Doce, sen que ao rema
te se adoptara nengunha deci
sión .. A desunión chega a afectar 
ao próprio grupo municipal. do 
partido do puque, donde os seus 
concelleiros amósanse partida
rios de asinar un pacto de gover
nabilidade co PP, mentres que 
os outros do1:.1s, encabezados 
por Jos~ Ramón Rodríguez -
antíguo militante do PCG- inclí
nase máis á esquerda e semellan 
ser máis proclives ao entendi
mento con Esquerda Unida e co 
PSOE. 

As conversas para' unha posí:.. 
bel moción de censura comeza
r6n no pasado verán de 1988. 
Naquel m0mento, ·segundo o 
responsábel comarcal de Es
querda Unida, Enrique Barrera, · 
chegara a asinarse un acordo de 
actuación ou pacto de governo, 
pero a disputa da alcaldia frus- . 
trara o relevo de Couce Doce. 
Todos os grupos eran conscien
tes de que o primeiro rexedor -
e polo tanto o seu partido-- ía 
rendabilizar os posíbeis acertos 

. de governo e por iso ninguén 
queria renunciar ·a encabezar a 
nave municipal. 

Coas boas temperaturas este 
ano chegaron de novo os ardo
res da oposición, e os concellei
ros do PSOE lanzaron unha pri
meira embestida abandonando 
os seus cargos de responsabili-: 
dade e delegacióhs no Concello. 
Aos discípulos de Felipe Gonzá
lez, seguíronlle os comunistas e 
centristas, co que o Partido Po
pular quedou de novo nunha difí
cil situación agravada pala nega
tiva opositora a aprobar os Pre
supostos deste ano, co que in
mobilizan boa parte da acción de 
governo,' ao facer imposíbeis 
cámbios nas partidas do pasado 
ano ou as inversións ordinárias. 

Agora QS edís da oposición li
mítanse a afiar os seus dentes e 
preparase para dar a última tra
pada, despois-das e1eicións eu
ropeas. Os rumores talan de que 
a moción de censura podería in
cluso ser apoiada por algun con
celleiro do Partido Popular. Qui
zais non faga falta a censura, e 
antes sexa o próprio Alfonso 
Couce Doce o que abandone a 
alcaldia apresentando a sua di
misión. · D 

E. SANFIZ-FERROL 
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• O Alcalde da Pobra do 
Caramiñal,t Durán Casa1s, 
envioulle un escrito ao Con
selleiro da Presidéncia, González 
Mariñas, na que lle indica que a 
utilización.do topónimo Pobra do 
Caramiñal no Diário oficial de 
Galicia (DOG) é "unha provoca
ción aos nosos viciños e á pró
pria corporación". 

Nesta misiva o tristemente cé- . 
let;m:~ alcalde advirte que de 
"continuar con este tipo de ac
tuacións e provocacións, moi en 
contra da nosa vontade, verémo
nos na obriga de recorrer aos tri
bunais, cumplindo o mandato da 
corporación e a vontade dos na
sos viciños". 

Na Consellaria da Presidénci3 
mo~traron a sua extrañeza pola 
atitude do alcalde pobrense, pre
cisando que o Diário Oficial de 
Galicia, é o órgano oficial das 
institucións dunha comunidade 
con língua própria, afirmando ta
mén -que até de agora non toma
ron medidas co citado alcalde 
porque este topónimo ainda non 
está oficializado, o que soa un 
pouco a disculpa pois A Coruña 
si o está e tampouco toman me
didas contra o seu alcalde. O 

• Diversos colectivos 
ecoloxistas solicitan a 
imediata declaración da 
zona de Caaveiro como par
que natural e a adopción das. 
medidas oportunas para a sua 
conservación integral. 

As asociacións ecoloxistas 
Adega, Arco Iris e Biotopo. cons
cientes da crispación que existe 
nos proprietários dos montes, 
que queren seguer a tala de ma
deira e a posterior plantación de 
eucaliptos, fan un chamamento 
para a apertura dun proceso de 
diálogo entre os viciños, a Con
sellaria de Agricultura e os gru
pos ecoloxistas, facendo fincapé 
na · necesidade inexcusábel de 
manter un xusto equilíbrio entre 
a conservación dos espácios na
turais e a salvagadarda dos lexí- · 
timos intereses dos habitantes 
das zonas en que aqueles se 
atopen. 

Estas asociacións afirman que 
a caréncia dunha lei galega nesta 
matéria non pode ser disculpa 
para que a Consellaria dicte nor
mas de obrigado cumprimento 
ao estar vixente a lexislación es
tatal, mostrándose partidátios de 
que todo o Canón do Eume pase 
a formar parte do Património Pú
blico da Xunta, despois de satis
facer as reivindicacións econó
micas dos proprietários, aos que, 
din, se lle deberá abonar un pré
cio xusto palas suas terras. O 

• Rivas Fontán, Alcalde 
de Pontevedra, afirma que 
non parará até pór ao xuiz 
Luciano Varela diante dun 
xuri popular, ao tempo que de
clara a sua intención de que, 
"antes ou despois, vplverei á ac
tlvidade parlamentária, probabel
mente ao SenarJo, donde loitarei 
pala .criación de xuris populares. 
·Quédanme trinta anos para es-
perar'.'. , 

O alcalde Rivas mostra deste 
xeito má.is unha ve;z, ·a sua xen- -
reira 'contra un xuiz, malvisto po
los ambientes· fachas de Ponte
vedra, que investigou a sua rel~,
ción co edificio "Las Palmeras , 
logrando incrimirialo e, obrigán
doo, probabelmente, a abando
nar a alcaldía da cidade. · · 

Agora Rivas Fontán está. á es
pera da senténcia do Tribunal 
Supremo, . mentres afirma no 
"Correo Gallego", que ten ofertas 
para ocupar unha Dirección Xer~I 
i:-ié\ Xunta e traballar nun~a, multi- . 
nacional cobrando 12 m1llons ao 
ano. Algo que, de momento, re
x~ita: · O 

( 



Q AFFAIRE DO XOGO 

Chamarán a dec!arar a vários dos citados nas cintas 

A via xudiCial vai ir m'áis alá 
que no caso Martínez-Olives 

·Será, outra vez, a via 
xudicial a que entre na · 
relación do sector do 
xogo coa financiación 
dos partidos . políticos ao 
abrir un sumário o 
xulgado número 3 de 
Compostela sobre as 
cintas aportadas por Luis 
Bustamante, despois das 
denúncias apresentadas 
contra o sindicalista e o 
parlamentário Martínez 
Randulfe. A investigación 
política, pretendida polo 
PSG-EG, óllase moi lonxe 
pois a mesa do 
Parlamento entregou as 
cintas, non realizando 
cópias, e quedándose, 
por todo documento, 
cunha transcripción na 
que faltan os párrafos 
máis interesantes e non 
se identifican a quen 
pertenecen as distintas 

1 
voces. Pero a vía xudicial, 
que agora comeza, fora 
desbotada tamén pala 
Mesa do Parlamento na 
sua primeira reunión. 

dunha ocasión, está a favor de 
clarificar o asunto do Xogo pois 
do que se trata "é de que haxa 
unha comisión de hwestigación 
que chegue ao fondo da cues
tión é ao sistema de financia
mento dos , partidos políticos, 
as suas próprias cantas. De to
dos eles, incluido o BNG". 

Camilo Nogueira defendeu 
na Xunta de Portavoces a nece
sidade de que a Mesa do Parla- · 
mento solicite a criadón da co
mis.ión <;:le investigación, afir
mando que é disparatado que 
por unha denúncia posterior a 
unha iniciativa parlamentária se 
pretenda que está sub-iudice. 

Para que se crie a Comisión 
precísase agora que fagan a 
proposta dous grupos parla
mentários ou 15 deputados. 
Algo que parece bastante difícil 
vistas -as posicións. 

A. mesma Mesa parece dar 
por zanxado o tema en canto 
ao Parlamento se retire pois en~ 
tregoulle as tres cintas ao xul
gado, sen gardar cópias. O úni
co· "documento" que gardarori 

g fó1 a trascr_ipción realizada por 
~ funcionários da Cámara, na que 
~ faltan os párrafos máis comproº metedores: Tampouco se fai 
~ constar · nesa trascripción a 
g quen correspónde cada unha 
en das voces. Algo que denunciou 
~ o Grupo Popular. 
~ A falta total de interés da 

A Mesa do Parlamento viuse 
forzada a tomar unha decisión 
que rexeitara na sua primeira 
reunión do venres dia 26; enviar 
as cintas aportadas por Luis 
Bustamante ao xulgado. Non 
se trata dun cámbio de atitude 
dos grupos maioritários, senón 
que se viron obligados diante 
da petición da 'xuiz Maria do 
Carmo T aboada, a titular do 
xulgado número 3 de Compos
tela,. 

Os pactos de FanciscoVázquez para conseguir oCasino de ACoruña aparecen matoria da Mesa do Parlamento 
citados nas cintas. e a sua predisposición a darlle 

Parece quedar cortada así a 
"vía de investigación poi ítica" 
que pretendia o PSG-EG, ao 
apresentar as cintas no Parla
mento, tentando que o affaire 
tivese coñocimento público e 
non quedase no "sub iudice" 
que adoitan case sempre nes
tes casos. 

Só o PSG-EG, CG e BNG es
tán pola labor de criar unha co
misión de investigación parla
mentária que aborde, no caso 
das duas formacións citadas en 
último lugar, a cuestión no seu 
conxunto e non como episó
dios illados. 

BNG, CG e PSG-EG por 
unha Comisión de 
Investigación 
• Tanto PSOE como PNG, parti
dos aos que pertenecen os de
putados presuntamente impli
cad·os na corrupción 1 nég~nse 
a que se crie esta comisión 
cambiando deste xeito a postu~ 
ra expresada no primeiro mo
mento por Fernando Martínez e 
António Oliv.es. 
. O PSOE repite a mesma can

tilena popularizada polo PP no 
Caso Barreiro: "as . cintas non 
poden ser enxuiciadas polo 
Parl~mento porque están so- · 
meti~as a orden xudicial, polo 
que e -ª~surdo que as xulgue
mos nos ', C?mo afirmou o por
tayoz AntonJo Carro. 
T?~én o PNG opta pola via 

xudic1al simplesmente .. 

. · O Partido Popular, coerente
.mente coa posición mantida 
cando ~enunciaron a Barreiro 

Rivas -unha coeréncia impos
ta polo medo a que se afonde 
un pouco máis no tema, pois 
saben que sairán malparados
' realiza unha manobra de dis
tración pedíndolle a González 
Laxe que explique o asunto e 
aclare a poi ítica con respeto ao 
Xogo que leva o seu gabinete. 

Coalición Galega está a pral 
de que se investigue todo o 
problema do Xogo, "todo é non 
só un ha cuestión específica", 
ao tempo que lamenta que o 
PSG-EG, no momento no que 

CG solicitou a comparecénciá 
de X.L. Barreiro, nen sequer 
aparecera na Comisión". 

Tamérí X. M. Béiras criticou 
ao PSG-EG ao considerar que 
a sua iniciativa "é absolutamen
te oportunista pois quédase na 
códia do asunto, en· meros epi
fenómenos, desentendéndose 
das peticións do BNG de criar 
unha comisión investigadora 
cando estala u o Caso Barreiro". 

O BNG afirma que, como xa 
puxo de manifesto en máis 

A DENÚNCA 
COMO CONTRAATAQUE 

~ 

Os mesmos partidos que criticaban hai unhas semanas a cre
c~nt~ xudicialización da política galega ·aproveitan agora a de
nuncia contra os denunciantes para daflle a voltaáa tortilla e 
quedar agraviados, ainda que o tiro lles pode sair pola culata e 
comezar unha verdadaira investigación donde, certamente, sai
rán as verdadeiras implicacións . 

Máis alá de que Luis Bustamante obrase con má fe ao realizar 
as gravacións e as usase como mercadorias, do oportunismo 
do PSG- EG de apresentalas en plena campaña eleitoral, están 
uns feítos concretos e a obriga dunha actuación parlameritária. 

O intento dos partidos maioritáriqs de sacarlle irnportáncia á 
denúncia, de tapar mesmamente o affaire non escoitando os 
párrafos máis interesantes das dntas e de minorizar o alcance 
político pasandoo a unha via xudicial, que rexeitaban, na que · 
tentarán impor o "sub iúdice" 1 é unha práctica habitual na sua 
maneira de actuar escurantista. 

Popularmenté afírmase que o que algo esconde é porque algo 
teme. Que temen PSbE e o PP? . 

Certamente nas conversas partiCipan dous deputados, sen 
esclarecer se a título persoal ou comisionados polos seus "xe
fes", pero hai_ afirmacións moito máis importantes, realizadas 
por persoas que, en princípio, deben saber do asunto. 

A financiación da UGT, os pactos entre Mato e Francisco Váz
quez, entre AP e PSOE para repartir os temas dos casinos e 
das boletas, denunciados tempo, estan presentes con afirma
cións concretas e rotundas. 

O Tribunal Superior de Xustiza ten agora a oportunidade de 
comezar con bon pé e mostrar que pode traballar fuxíndolle as 
presións políticas que o queren atenazar. · O 

carpetazo a denúncia evidén
cia~e xa desde o momento en 
que receben as cintas e agar- · 
dan vários días para escoitalas, 
pero sobretodo, e vista a má 
.calidade da gravación polo que 
non se pérceben con claridade 
varios párrafos que seguen a 
import·antes afirmacións, 
abondan os meios electróni
cos- por non mandar a limpar 
esas cintas, para podelas es
coitar con nitidez -en toda a sua 
extensión-. Algo que esperemos 
mande realizar a xuiz. 

A via xudicial 
A que si está aberta é a via xu
dicial, a que a Mesa se negou 
en primeira instáncia e que pre
tendían tornar os presuntos im
plicados. O contrataque de Fer
nando Martínez -por máis que 
a sua denúncia non foi realiza
.E:la en régla-, por António. Oli
ves e, sobretodo, polo Director 
Xeral de Xustiza, Xavier D' Amo
rín, querendo incriminar tanto a · 
Luis Bustamante como a Marti
nez Randulfe, propiciol:J que o 
x~lgado número 3 de Campos:.. 
tela abra un sumário e chame a 
declarar non só aos direitamen
te implicados senón a o'utras 
persoas que aparecen nas con
versas. 

Dado o aforamento parla
mentário dalgúns dos implica
dos, e~te sumário teria que pa
sar · ao Tribunal , Superior de 
Xustiza, recén constituido, co
mezando asi unha verdadeira 
investigación sobre o tema do 
Xogo, tal como· pedíamos no 
anteíior número desta publica
ción. Algo ·que pretenderon evi
tar . co xulgamento de X.L. Ba
rreiro, e que, agora, tentan ta-

. mén impedir os partidos maiori
tários, sabedores de que serian 
os grandes perdedores. o 
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8 A NOSA TEDA 
Nº 389 - 1 DE XUÑO DO 1989 

LABORAL 

Por presuntas 
irregularidades na 
·Celebración dtJn 
Concurso Oposición. 
_ Dénunciada a 
dire.ción e 
presidéncia da 
Xunta do Porto 
.de Vigo 

Dos 773 aspirantes a un Concur
so Oposición para peóns, convo
cado pala Xunta do Porto de 
Vigo, 5 dos 7 que ao final resulta
ron selecionados son parentes 
de trabaliadores e xubilados do 
organismo"° Duas destas persoas 
son parentes de membros do tri- · 
bunal examinador, en grado que 
violan a Lei de Procedimento Ad
ministrativo. 

A seción sindical da INTG
CXTG. da Xunta do Porto de Ria 
de Vigo ven ae apresentar no · 
Xulgado denúncia contra a Dire
ción e Presidenta db organismo 
por ·presuntas irregularidades na 
celebración dun Concurso Opo
sición .para a cobertura de 7 pra
zas de peóns, e a sua posterior 
contratación. 

Con data do 16-12-88. fíxose · 
pública convocatória das oposi-' 
cións, vulnerándose, no procedi
mento seguido, o Real Decreto 
sobre Normas de Contratación 
na Administración Pública, que. 
esixe o coñecimento dos mern-
. bros do Tribunal e .a correspon-
dente publicación no BOE. 

Polo demais, Manuel Pérez Vi
da!, que actua como vogal do 
Tribunal Examinador, é abó, e 
polo tanto parente en segundo 
grado, de Manuel Anxo Gómez 
Pérez, polo que a sección sindi
cal apresenta un escrito de recu
sación de Manuel 'l=>érez Vidal, 
como membro do Tribtmal, esi
xindo' a nulidade das probas rea
lizadas até o monJento diante 
das graves irreg.ularidades co
metidas, pois é evidente que os 
membros do Tribunal coñecen 
ou as perguntas e o tipo de pro
bas a que van ser sometidos os 
aspirantes 

'Diante da reclamación da 
INTG-CXTG, dimite Manuel Pé- _ 
rez Vidal como membro do Tri
bunal, pasando a ocupar o seu 
lugar Manuel Loureirb Besada; ir
mán dunha das aspirantes. 

Pero as probas non se parali- · 
saron, facéndose pública a rela
ción de admitidos, e contratando 
aos peóns estando ainda por re
solver o Recurso de Alzada apre
sentado pola INTG-CXTG. 

Esta sección sindical denúncia 
tamén as "reiteradas presións e 
ameazas de que son obuxecto 
por parte da Direción de Presi
denta da Xunta de Obras do Por
to de Vigo, por denunciar as 
constantes irregularidades que 
cometen". ; O 

CHAMEAO 
TLF. (986) 43 36 24 

E SOLICITE 

AS NOSAS TARIFAS 
PUBLICIT ÁRIAS · 

A ROSA !IBBA 
PERIODICO GALEGO SEMANAL 
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c.oRRUPCION NA ONCE DE LUG.O _ 

Admitiuse unha vendedora 9ona de vários pisos e locais en Lugo 

Favoritismo nas concesións da Venta do cupón 
A ONCE, que en Marzo 
do 88, d~spediu en Lugo 
a cinco vendedores 
indixentes, admite agora 
·a unha vendedora 
millonária. A ma~ores diso, 
a dous empregados -que 
viñeran "pastos a dedo" 
desde A Coruña
acábanos de cesar. É 
moita casualidade qu~ os 
dous foran á 'taiga o 
catorce de Nadal. · 

Tras dos muros da ~·casiña En
cantada" da ONCE, ocúltase un 
proceder que desencantaria a 
máis dun. A ONCE deixa á porta 
a aqueles dos seus afiliados 
que, por levar aparellada á sua 
cegueira algunha outra minus
valia, non son explotábeis para 
a venda do cupón. O caso de 
Lugo pode explicalo. . 

O dia 25 de Marzo do 88, e 
sen que até agora se .deran ex-
plicacións a ONCE rescindiu o daquela se constituira no Gover-
contrato laboral a cinco dos seis no Civil de Lugo. 
traballadores lucense, minusvá
lidos, procedentes da finada 
PRODIECU. A estes, ·o mesmo 
que a moitos outros, prévio a fa
cerlles o contrato laboral, fixé
ranlles a "suxeréncia" de firmar 
a sua adscrición ao Sindicato 
amarelo U.T.O. (Unión de Traba
jadores de la Once), segundo 
denúncia realizada a A Nasa Te
rra por persoas·que peden m'an
ter o an'onimato. Cando PRO-

Os cinco despe<;jidos de Lugo 
foran José Veiga Seijas e Julio 
López Anido, de UGT; Antonio 
Somoza Losada e Julio Anido 
Díaz, de CCOO; e máis Fernan
do Varela Pereirol de INTG, esté 
último membro do Comité de · 
PRODIECU. Daquela o Sindica
to "guvernamental" UTO non fi
xera a mais mínima xestión en 

defensa dos cinco afiliados, "a , 
fortiori" cando o ingreso na 
ONCE, apesar do lema: "Ou te 
afilias a UTO ou non hai traba
llo". 

A normativa de 
integración de 
PRODIECU na ONCE 
Chegados a este ponto, é inte
resante recordar que a circular 
17-/87, de 18 de Agosto, estabe-

DIECU fora desmantelada, a 
ONCE, rexiqa na Galiza por un 
tránsfuga, no cárrego de Dele
gado Territorial, e un "facha" no 
de Presidente do Consel1o Terri-. 
torial, ademais dun enxámio .de 
moscóns, resultou cando menos 

Dados _ sindicais na ONC~ 

· chocante que o primeiro minus.:· 
válido integra~fo nas filas da 
ONCE, procedente de PRODIE- . 
CU, tora D. Ángel Real López, ir
mán doutros catro axentes ven
dedores do cupón pro-cegos. 
Sendo un destes irmáns, Don 
José, ó máximo expoñente do 
sindicato- UTO, nesta província. 
A conclusión é clara. O referido 
Ángel Real López era minusváli
do de máis entidade, dos apro
ximadamente 200 que, en Lugo, 
solicitaron o seu ingreso na Or
ganización e que, por tal motivo, 
o seu expedente tramitouno, di
rectamente, a .Dirección T errito
rial da Coruña. E todo isto sen o 
Informe Prévio da Comisión que 

P. ATRIMONIO SINDICAL · 

A nível sindical, no total da -
ONCE, quen conta é a UTO 
(Unión de Trabaiadorees da 
ONCE). Sindicato amarelo. 

APEA VO (Asociación Pro
fesional de Empleados y 
agentes vendedores de la 
ONCE). Estes dous sindica
tos están no 50% cada un. 
Ven lago unha pequenísima 
representación de CCOO, 
UGT e CSIT. Lugo, caso úni
co na Galiza, ten o Comité 
de Empresa de APEAVO, 
sindicato ·este antes maiori
tário. Despois das eleicións 
-:-15 de Febreiro- nas que 
houbo ameaza, perdeu pas
tos e hoxe son 3 de APEA VO . e 1 O da UTO. Aparte dos 
dous despedidos, recentes, 

en Lugo -ainda caducán
dolle o contrato o 15 de 
Maio, a un e ao outro o 30, 
tamén de Maio- .-que, en 
fontes sindicais se ve como 
represália por teren eles par
ticipado na folga do 14-D, 
débse lembrar que o pasado 
30 de Maio apresentouse 
demanda na Maxistratura 
pola sanción de catro dias, 
sen emprego e soldo, contra 
do Secretário do Comité de 
Empresa de Lugo que é afi
liado da APEAVO. Do control 
da ONCE, sobre dos seus 
empregados, dá proba o fei
to . dos dous despidos en 
Lugo. E iso qeu viñeran 
"postas a dedo" desde a 
Coruña e, un deles, era afi
liado da UTO. O 

É a única central qúe nori canta con nengun local adxudicado 

Ieee a norm :ttiva que ha rexir a · 
incorporación de minusválidos 
non cegos, á venda do cupón'. 
Unha destas normas, indica que 
"poderán ser considerados 

· como minusválidos, e teñen, por 
tanto, opción á solicitude da 
venda cando exista convocató
ria ao efecto, aquelas persoas 
que padecen a perda total da vi
sión nun olla, conserven, no 'ou
tro, un resto visual inferior ao 
50%: 
- Conforme a estas normas fo
ron integradas diverssos solici
tantes até meados de Xaneiro 
do 88, pechándose lago a billa 
en ditas datas e sen que até a 
presente houbese novas convo
catórias. Oeste xeito, ficaron no 
dique seco moitas persoas -
170 aproximadamente- moitas 
delas, apesares de teren apre
sentado solicitude desde catro 
anos atrás. 

Velaí que, por unha paradoxa, 
para o día 1 º de Xuño estaba 
programado -debido ás datas 
nas que se vai ler esta crónica
que suscribira contrato de tra
ballo coa ONCE, como vende..: 
dora de cupón, Manuela Món 
Fernández. Esta señora é, se
gundo as nosas fontes, proprie
tária de tres pisos, e outros tan
tos baixos comerciais, nesta ca
pital, adquiridos cos rendimen
tos do traballo, do seu marido, 
José Ramón Gómez Álvarez, 
vendedor igualmente do cupón. 
Esto ven confirmar os importan
tes emoluwentos que tal activi
dade suminist:·a aos seus traba
lladores. 

A citada señora sofre a perda 
de visión dun dos ollos pero, se
gundo nos informan, é indiscuti- . 
bel que ten vista de lince. Dou
tra maneira non se explica que 
chegase a · acadar a imposíbel 
quimera de tantos indixentes 
que, con pouca sorte, agarda
ron o seu turno coma o Santo 
Advenimento. Claro que, para 
alonxar sospeitas das mentes 
mal pensantes, compre deixar 
patente que esta muller propor
cionou, hai pouco, tres novos 
afiliados ao Sindicato UTO, pré
vio á recepción, solemne, nunha 
sua mansión de luxo, (sita na 
rúa Aneares, nº 33-35, de Lugo) 
concedida aos Sr. Delegado Te
rritorial e ao Presidente do Con
sello Territorial, cos seus séqui
tos respectivos. O 

F.ARRIZAÓO/LUGO 

A ·cXTa· ~critica o siléncio dá Administración 
na sua demanda de patrimórlio sindical ' 
A central CXTG conta actualmente cun só local 
pertencente ao património sindical, ocupado polos seus 
militantes nos locais da antiga AlSS da Coruña, e sobre o 
cal . pende ameaza de desaloxo. O sindicato nacionalista 
st nala, nas su as repetidas protestas arite a · 
administración, poseer 1113 delegados, segundo as 
eleicións de 1986, xunto con 108 máis nas de 
funcionários celebradas ao ano seguinte "o que nos 
convirte na terceira forza sindical de Galiza e, sen 
embargo, non dispoñemos de nengunha cesión do 
Património Sindical". A CXTG protest~ pola repetida 
pasividade da administración ante o que considera os 
seus x~stos direitos . 
A CXTG sinala en escritos envia
dos ao Defensor do Povo, asi 
como ao Ministro de Traballo, 
que "non dispoñemos ·ae nen
gunha cesión do Património Sin
dical, mentres que outros sindi
catos con inferior representatívi-

dade (como son os _casos , de 
. USO, CNT e INTG que dispoñen 

de unha, unha e catro, respeiti
vamente) si disfroitan delas, ao 
tempo que CCOO e UGT veñen 
senda beneficiárias do uso de lo
cais desde hai vários anos e en 

cantidade desproporcionada
mente superior á sua representa
tividade-legal". 

Solicitudes de plantas 
"Odia 29 de Xullo do 1987, sina
la a CXTG, esta parte ·solicitou a 

. cesión da planta primeira do edi
fíéio da antiga AISS na . Coruña e· 
da planta segunda do edifício da 
mesma orixe en Lugq, plantas 
que se achan desocupadas". A 
CXTG solicitou tamén locais en 
Qurense e Pontevedra, sinalando 
que até agora. a única resposta 
recebida é a de "boas palabras". . 

A mencionada central critica 
tamén o posíbel desaloxo do lo
cal / que ven ocupando na Coru
ña,· "de feíto, sen violéncia algun
ha,. ant~ a imposibilidade de fa
celo de pleno direito -podéndo-

se calificar como unha cesión 
presunta-", para, unha vez d~
saloxado, proceder á sua distri
bución a CCOO e UGT (CCOO 
nen sequer formulou petici~n 9a 
devandita planta e · xa d1spon 
doutra no mesmo edifício), sinala 
a CXTG . 

Cuantiosos alugueres 
A CxTG sinala, por último, estar 
"sometida pois á obriga de cos
tear cuantiosos al.ugueres,. men
tres todos os demais sindicatos 
dispoñen gratuitamente dos lo
cais do Património comun .dos 
traballadores, o cal pouco ten a 
cer -co Estado de Direito que se 
pr~sume e si moito. coa poten~ 
ciación duns en detrimento do~ 
tras e polo tanto ~? tr~to. de;i
goa:I ou a persucuc1on sindical · 
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A LÍNGUA N_OS 'MEIOS AUDIOVISUAIS 

o· Comité de Empresa quer criar unha comis!ón que vele polo . ~énio do idioma 

O galeQQ 'Standard' da TVG estase a construir . 
t' • • • i • 

con base castellana 
A calidade do galega que 
se fala nos meios de 
comunicación públicos 
preocupa cada vez máis a 
cualificados sectores do 
país .. A forma fónica do 
idioma nas bocas de 
locutores, presentadores 
e xorné;llistas do .mei6 
están dando lugar ao 
nacemento dun novo 'n ível 
lingüístico -que se pode 
converter en dominante
resultante da influéncia do 
castellano sobre o galega .. 
A procura dunha forma 
"estandar" para evitar a 
dialectización, fixo que 
inconscentementB se · 
acudise ao castellano, 
chegando -asi a unha 
deformación do galega 
que alguns consideran un 
"grave acastrapamento" 
da língua. A última voz de 
alarma foi a do próprio 
comité de empresa da 
Rádio, a Televisión e a 
Compañia da RTVG. 

A tarefa de servício encomenda
da a estes meios de comunica
ción dependentes da Xunta da 
Galiza cinguia-se, cáseque ex
clusivamente, a serviren de nor
malizadores lingüísticos, como 
fórmula tímidamente compensa
tória á cantidade de me11saxes 
en idioma castellano que rece
ben os cidadáns deste país. A 
proba diso reside en que nengun 
texto legal recolle a necesidade, 
por exemplo, de axudar á cria
ción dun espácio informativo ga
lego autónomo, de connotar sim
bólicamente a idea nacional da · 
Galiza ou de selecionar o mate
rial de ficción en función de de
terminadas directrices culturais. 
A única base da que parten os 
pais da RTVG é a de que os 
meios públicos servisen de viei
ras normalizadores para o idioma 
de Galiza. 
Satisfacian-se asi, polo menos 
en parte, as arelas compensado
ras que en matéria lingüística de
fendían os sectores políticos e 
intelectuais máis progresistas, e 
fornecia-se -aparentemente--

ECOLOXIA 

unha preciada artillaría contra a 
situación que os técnicos en so
cio-lingu ística calificaban de "di
glósia": a utilización descompen
sada dos dous idiomas que se 
falan na Galiza, un -o galego
para a comunicación familiar e 
.tradicional, e outro -o castella
no- para a comunicación exter
na ao grupo máis achegado, isto 
é, como língua de relación social 
de máis alto nível. Se unha pe
quena parte dos programas de 
televisión que se poden ver na 
Galiza, utilizaba o idioma próprio 
do país para as suas emisións, 
algun .camiño xa se teria andado. 

Balance a catro anos vista 
A catro anos do início das emi
sións da Televisión de Galicia, o 
balanza é desigual. Todo coinci
den en insistir no papel normali
zador --e, polo tanto positivo
do meio. Mais por outra banda, 
naceu a inquedanza sobre a cali
dade do galego que está a utili
zar nas suas emisións, un factor 
que non estab.a suficientemente 

valorado nos proxectos iniciais 
da casa e sobre o que os estu- 
dosos non fixeron, a priori, exce
sivo fincapé. 

O éxito comerciál da emisora 
pública é un feíto innegábel, e in
cluso é comun unha certa unani
midade sobre a calidade dos es
pácios informativos, se ben en 
meios xomalísticos independen
tes pódense escoitar críticas, ás 
veces nada tímidas, sobre- a 
pouca -0rixinalidade formal dos 
espácios -réplicas, moitas ve
ces, dos emitidos pola 1VE- ou 
sobre a falta de profisionalidade 
dalguns traballadores que teñen 
ericomendados labo es informa
tivos. 

. Precisamente a falta de profi
sionalidade dos. locutores -in
clúense por tanto, tamén aos 
xornalistas- é un dos detalles 
nos que se fixan os autores dun 
escrito do Clube Cultural "Adian
te", do que é merribro significado 
o escritor Xosé Luís Méndez Fe
rrin. O documento, bélicamente 
titulado "Denúncia do galega 'e-

arriba: Pero tamén sabemos que 
un n ível no. que até agora o cas
tellano non chegara a contaminar 
é o n ível estrutural Oásico: o fo
nético-fondlóxico". 

Chamada dos 
traballadores 
A falla inicial de planificación e a 
deficiente formación e pouca 
v.ontade da maioria do.s profisio
nais do meio fan que o entorno 
non se desfaga. Neste sentido, 
xulgouse moi positiva a iniciativa 
dos representantes dos traballa
dores de chamar a atención so
bre o tema co gallo do Dia das 
Letras. Nun escrito apresentado 

· polos . membros da · CXTG, Mon 
-Calzado e Antóñ.Dobaó, solicíta~ 
se á djreción seriedade no trata
mento deste tema, e propóñense 
tres· medidas que axuden a paliar 
un inconvenente que -todos reco

~ ñecen de difícil solución. As me
~ didas que o comité de empresa 
~ aprobou por unanimidade son 
~ estabelecer un regulamento do 
.... uso do galega, elabqrado por 
g unha comisión tripartita (empre
cr.i sa, ·traballadores e técnicos); a 
~ criáción dunha comisión de For

--------~ mación Rermanente, para avaliar 

levisivo", recolle que "no terreo 
fonétrco-fonolóxico o castelán 
está levando todos os trunfos, e 
claro exemplo disto é a TVG". 
"Gusta traballo --proseguen
chámar profisionais a persoas 
que non dominan nenguri dos ní
veis da língua que, ao cabo, é o 

-seu instrumento de traballo". 
A teima por lograr un galego. 

"estandarizado" · confundiu a 
máis de un. Ese obxectivo, nado 
coa finalidade de- agrupar diver
sas variedades dialectais para 10-
grar unha identificación coas di-: 
versas comunidades lingüísticas 
dentro dun mesmo idioma, non 
se aplicou correctamente · ~o 
caso do galego, que a lVG· "es
tandarizou", pois que a pauta se
guida para acadar o "idioma 
tipo" foina buscar precisamente 
fóra dese mesmo idioma: ao cas

. tellano. Ternos asi que as críticas 
- de "acastrapamento" que fai o 

clube "Adiante" veñen xustifica
das por ese, deficiente encara
mento da cuestión lingüística: 
"Sabemos que o castelán inflú~ 
a n ível de s.uperestrutura, desde 

a utilización do idioma e "poñer 
á disposición dos profisionais to
dos os meios necesários para 
que cheguen ·a ter o domínio oral 
e escrito do galega que o seu · 
posto lles esixe", e a criación . 
dunha Comisión de Control de
Calidade da produción altea, 
par;:i xulgar a calidade lingüística 
dos productos que adequire fóra 
a TVG. -

"O delseixo e a pouca impor
táncia concedida a este proble
ma" de que talan os membros do 
Comité, está levando á incons
ciente construción dun idioma 
novo, un idioma que non recoñe
cen como seu n~n os estudiosos 
nen as xentes que toda a vida fa
laton galego e agqra din --efec
tos diglóxicos- que eles non ta
lan· o galega, como se acostum;

. bra a escoitar non raramente. E 
quizais todo -segundo destilan 
as opinións aqui vertidas- por 
non se ent~nder ben ·a que é a 
dialectización, o que son os idio
mas estándar ~ qué sentido ten 
a utilización íntegra da língua 
dos galegas. · O 

ANTÓN PRIETO-A CORUfL\ 

A planta per5<udica gravemente a agricultura en várias áreas do Pacífico 

Hawai busca insectos galegos para conter a ameaza do toxo 
Unha equipa do Ministério 
de Agricultura de Hawai 
está a buscar na Galiza 
insectos que poidan coutar 
o crecemento 
desmesurado. do toxo no 
arquipélago. Do traballo de 
campo realizado na . 
província de Pontevedra · 
obtiveron doce espécies 
que parasitan o toxo arna/ 
e retardan o seu 
desenvelvimento. o toxo 
en Hawai alcanza catre · 
metros de altura estorba 
os cultivos e au~enfa . 
espectacularment:e b risco 
de incéndio na agricultura. 

"O toxo é ·un gran problema para 
a agricultura"de Hawai, especial
mente na maior das .nosas illas, . 
a de ty1aui, onde ocupa 16.000 
hectáreas ou máis -explicou a 
A NOSA TERRA o doctor Burk
hart, que dirixe a equipa enviada 
a Galiza polo Ministério de Agri
cultura do seu país. A espéeie 
non era coñecida nas illas pero 
chegou hai cen anos e se exten
deu enormemente. Non hai ma
neira de acabar con el, por eso 
buscamos un pará~ito que poida 
limitar o seu..crecimento, que en 
Háwai non se dá porque o arqui
pélago ten unha povoación de 
insectos moi escasa" .. 

A cultura do toxo . -
Tanto o doctor Burkhart como a 
entdmóloga canadiense doctora 

-Lystra, que forma parte da mi- cultura das illas é a razón de que oeste dos Estados Unidos. "Pero 
sión de Hawai; manifestan a sua estean a procurar. médios natu- o toxo é tamén un andácio · en 
sorpresa ROio contraste cultural rais: No .ario 1890 os cítricos do Nova Zelanda e Chile. En Nova 

_ desde as antergas illas · Sandwi- · _arquipélago padeceron un esca- Zelanda está a causar moitos pe-
ch, nas que- o toxo é o peoran- rabello que foi tratado eficaz- rxuícios na agricultura. Finalmen-
dáQio e o campo galega no que mente' grácias á ·aclimatación te conseguiron tratalo ·con relati -' 
(Y toxo cumpre un papel funda- dun paxaro. "Da Galiza levamos VO éxito gracias a un sistema 
mental, desde- as rotas até o unha ducia de insectos que po- _combinado de Jume e pastpreo 
toxo mazado que se emprega . den parasitar o toxo, en especial intensivo s,obre os agomos da te-· 
ainda· cómo sobre-alimentación unha araña pequena que pensa- rra queim_ada mediante magotes 
estacional do ·vacuno, pasando mos pode dar bos -resultados". e ovellas". 
.pola sua utilización na medicina O doctor Burkhart considera Os entomólogos que cumpren 
tradicional (como específico . que o toxo é unha amenaza ·para na Galiza a encarga do Ministério 
contra da tos-ferina e o asma) e · a agricultura das Hawai pero que . de Agricultura de Hawai mós-
mesmo a obtendón de.licor'. "En hai outras zonas do Pacífico que transe dacordo en que igual que 
Hawai considerámolo o pior ini- están a padecer a vitalidade da cis ·índios nordeamericanos cha:-
migo do gado e da agricultura~ . planta. Desde o seu departa- maron pé de inglés ao llantén, 
Aumenta o risco de lumes, esfor- ·mento está a colaborar con ento- · pola sua extraordinaria prolifici
ba os prados e medra sen pa-· mólogos da Universidade de Ca- . · dade, o toxo arnal que arrasa as 
rar". · . lifornia que traballan desde . hai illas poder.la recibfr o nome de pé 

Os estragos cau?ados polos anos cqntra unha importante de galega. · O 
insecticida~ e herbicidas na agri- praga de toxo en toda a costa G.L.T. 



Miren Etxezarreta 
·_ 'O ·paro · non se vai solUcionar' 

Basca- como certifica o seu 
apelido, economista, imparte 
aulas actualmente na 
Universidade de Barcelona, 
pero négase a oferecer 
calquer curriculum que a 
insira na élite intelectual, 
atitud.e en consonáncia coa 

!abor desmititicadora que 
exerce da ecónomia como 
totem e dos economistas 
como novas sacerdotes. En 
realidade ·forma parte da 
corrente crítica ou 
heterodoxa·, na que-·se 
recoñecen; dentro do 

·perímetro estatal, nemes 
como. Sampedro, 
Alburquerque; Beiras_ ou 
Suevos, condeados hoxe a 
salpicar con sentid<;> comun 
e solidariedade o · . 
. hermetismo da economiá 
ofidal. · 

• M. VEIGA-G. LUCA 

Cada vez hai máis divulg·ación da 
economia, pero non sabemos se 
isto a explica mellar que ~ntes? 
Poucas veces. Ainda que tamén é 
verdade que unha série de variá
beis elementais si que ·se explican. 

. Onde empezari as disensións é a 
un nível máis fondo, ideolóxico. 
Pódese explicar o que pasa, por 
exemplo, .co fluxo circular da ren
da: o traballo véndese, iso xera os 

· ingresos para as persoas ... 'Estas 
cousas á xente pódenlle interesar, 
pero coido que a un tipo de xente 
só, de clase média para arriba. Té
mome que o povo traballador ten 
a sensación de que nada diso 
pode entender, e non é verdade, 
pero os .economistas usamos ta
mén un argot de tipo corporativo. 
.Se dis as cousas de maneira que 

· se podan entender fácil pois dá a 
impresión de que son moito menos 
valiosas. 

Miren Etxezarreta é fondamente 
crítica· co afán de presentar as de
cisións do poder como portadoras 
dunha ciéncia exacta, ainda que 
ciéncias exactas "como a matemá
tica ou a estadística sexan moi 
úteis á ec.onomia". "As decisións 
básicas, engade, non son técnicas, 
senón poi íticas''. 

'/4. CRISE REMATOU 
A PRIMEIROS DOS 80' 

O momento económico 
Facendo balance dos últimos 
anos, fálase da crise, centrada ao 
redor do petróleo e do ano 73, fa
louse de recuperación, houbo 
logo o crak bolsístico de Outubro 
do 87. En que momento estamos 
agora? 
A crise xa rematou e hai bastante 
tempo. 

Pero houbo un crak recente e o 
déficit financeiro dos Estados 
Unidos é enorme, por poñer al
guns exemplos. 
A crise é unha cousa e problemas 
económicos vainos haber sempre. 
A crise rematou a primeiros dos 80. · 
. No ano 79 hai a segunda crise do 
petróleo coa conseguinte alza da 
tensión na- economia mundial. 
Pero,' creo, que no 81, 82 ... a crise 
pasou. Mais isto lévanos a pergun
tar que é a crise? A crise son cau
sas diferentes para distintos axen
tes. En termos estritamente ecbnó
micos a crise é un parón da activi
dade económica, fundamental
mente unha disminución dos inves-

. timentos motivada por unha dismi
nución da taxa de benefícios. Pero 
esa crise ten unhas duras conse
cuéncias: o capitalista ten de redu
cir os seus beneficios e o traballa
dor · encóntrase co paro. A crise 
como tal crise de acumulación, de 
investimentos, · xa non ~xiste. A 
taxa · de benefícios recuperouse 
amplamente. Pero non se resolveu 
a manifestación da crise para os 
traballadores que é-· o emprego. 
Daquela os de a pe seguimos a 

'Q PARO 
CONVERTEUSE 
NUNHA VARIABEL 
ESTRUTURAL. DA 

·· ECONOMIA' 

'~ SITUACION E 4 

INESTABEL E NON SE 
ALBISCA UN -. 
HORIZONTE CLARO'-. 

?rer que segue a h·aber crise, pero 
e un erro, o que sucede é que esle 
paro converteuse nunha variab~ 
estrutural da economía. Xa non de
pende da crise, senón de que a ar· 
ganización habitual da econom~ 
non xera postos de traballo aborr 
dp. Persoalmente coido que o ca
pitalismo saiu da crise, pero atópa
se cunha inestabilidade forte. 0¡ 
que non deu ainda é cunha vía só

lida de recuperación da crise. Pa 
exemplo, cando a crise do 29, es. 
coménzase unha recuperación n!! 
anos 30, grácias aos program~ 
económicos dos governos e m 
tense esa recuperación coa 11 Gu 
rra Mundial. O capitalismo entri 
nunha etapa onde claramente 
unha via de crescemento, via q 
continua no periodo dos sesenta 
un chisco dos 70. A min dame· 
impresión de que agora a saida ' 
moito máis renqueante. Non est~ 
tan n ídias as perspectivas de ac 
mulación. Mais iso non quer di 
que non as haxa, non esquezam 
que o capitalismo funciona semp 
a curto prazo. Xa que logo val 
mantendo. 

Pero fálase de aceleración da 
economía, baseada en xigantes 
con pés de barro, onde os benefí· 
cios ·son xerados pola especula· 
ción e non pota produción, cunha 
forte crise de mercados e a para· 
doxa dun terceiro mundo expolia· 
do, pero que non pode consumir. 
Estou totalmente de acordo. Por 
iso digo que a situación é inestába 
e que non se albisca un horizonle 
claro. Pero iso non quer dicer que 
esteña en crise agora. O que non 
podemos é misturar distintos as· 
pectos. Unha cousa é a tendéncia 
á crise de sobreprodución que se 
dá a medida que a capacidade do 
capitalismo para producir é maior 
e a distribución da renda non per· 
mite ás clases populares consumir 
o que producen. Pero o capi!~lis· 
mo tenta buscar outras soluc1ons: 
armamentismo, programas esp.a· 
ciais ... e creo que está a poten.ciar 
certo tipo de mercados nos pa1s.es 
do · Leste e entrando no terce1ro 
mundo nun certo núcleo do merca· 
do. Efectivamente ten ese tipo de 
problemas e estou convencida de 

. que o capitalismo non é eterno. 

'0 PLENO EMPREOO 
E MOi PERIGOSO -
:--PO~RQ~-~U=-E-==O~S~=-=----
TRABALLADORES --
· PODENSE PLANTA[_ 

· tre 
Pero non se pode talar,., nest~ 1 ~ e· 
de crise de acumulac1on. Ti t;x 
ches mención ao crack do 8~. E u~ 
crack especulativo-financ1eiro . 
tivo a sua importáncia, per~ ;110" 

1~
cidiu . no ámbito da pro~uc10~.J~s? 
O déficit dos Estados Uni o
Ben, iso é unha espada de Da~te 
eles extremadamen!e in:1port~api~ 
p~ro como os demais paise~ teréS 
talis~as non teñen nengun in Uní· 
en intentar fundir aos Estado5ópria 
dos, pois aí xoga co.~ sua pr 

( 

.J 
( ... 
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Ai ven o lobo, . rapaces !! 

/ 

A pita_ do monte (tetrao urUgallus L.) é 
mwa fe~osa ave da familia das tetraó-

' nidas que en Galicia na actualidáde soio 
vive na Serra dos Aneares, nunha po
boación que. constitúe o · lími~e occiden-· 
tal da súa área de distribución en Euro
pa .A súa desaparición doutras zonas de 
Galicia é bastante recente. 

vo~ . ,.. IJ»X;.) I .. 

O lobo parece ser o animal que recibe a 
maior inxusticia do mundo. Incompren
dido, asesiñado en grandes masas, en
gañado; o lobo é o ser vivinte máis des
preciado pola especie humana. 

Pero eu creo que non é así o que se 
merece este noble, e a vez tratado de 
bicho, animal. 

En estudios comprobouse que o lobo 
é un animal tímido , curioso e que fácil
mente se pode domesticar e amaestrar. 

Pero que pensará un rapaz que de 
pequeno lle fari desprecialo e agora de 
l!laior escoita esto que estou escribindo. 
O mellor fai caso des tas letras e creas , 
pero unha cousa que se di a un rapaz de. 
peque no dificilmente se pode esquecer. 

Os pastores de montaña saben apre
cialos e poucas veces matan un, é máis, 
creo que teñen máis medo os lobos ó 
home que viceversa. 

Os danos que os lobos causan á eco
nomía gandeira dun pastor vese com- · 
pensada pola supervivencia· 1deste, polo 
que é mellor que uri lobo mate ·a unha 
ovella a que este morra e pouco a pouco 
desapareza a espe~ie. 

Otitra cousa importante é que o lobo 
soio mata para comer en .contra dos pen
samentos dalgunhas persoas . 

Así que defende-lo lobo, que ós pou
cos irnos quedarnos soios, sen ningún 
ser vivo máis que nós. 

t> ()/ ~ tÍ '66 u i Ñ'l&' ., ' 

A ctlsi Ñ4 

A única Revista Infantil que ten un Su plem ento para adultos que se chama A NOSA TERRA . 

• 
Patrocinado pala Consellaria de Educación e Dirección Xeral de Política Lingüística 

(J 

. t '~ lJ/ 

Escolma da experiencia pedagóxica realizada polos alunos de 1 º A do Instituto XelnJírez 1 de Santiago. • 



Introducción 

Os alumnos do curso experimental de primeiro, 
estivemos durante catro días na Serra de Os 

. Anc·ares estudiando o medio' e facendo para elo, 
" unha serie de marchas na que recollimos o 

material necesario para facer este ·estudio. 

Durante as <lúas .marchas que fixemos, unha 
desde o Piomedo ata o pico Mµstallar, e outra 
desde o Albergue a Tres Bispos, ·recollimos 
mostras da flora da zona e fixemos investigacións 
sobre o clim~, o hábitat, os cultivos, ·a 
dialectoloxía, os costum~s, ,os refráns e a 
toponimia. 

Os obxectivo~ que perseguíamos con esta 
actividade eran os seguintes: 

Fomenta-la convivencia e o compañeirismo. ,, 
-Aprender a· disfrutar da Natureza. 
- . Aprende-lo manexo das técnicas de 

investigación ·de campo:. mapas, herbados ... ·. 
-Destrezas plásticas en fraballos de campo: · 

esquemas, croquis ... 
-Adaptación do es~orzo nas marchas de . 

. montaña. 
-E, sobre todo, vivencia e coñecemento da 

Serra de· Os Aneares: , 
· -Factores físicos: localización xeográfica; 

. dima, paisaxe ... 
-. -..Factores biolóxicos: flora ·-e fauna. . 1 

· -Factores socio-económicos: hábitat e 
cultivos . . 

-Factores socio-lingüísticos: lingua, 
costumes. 

De todo isto irnos falar neste traballo, 
analizando tódo-los puntos, un por un. 
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Abrótega 
+ 1 . 000 metros 

~ 

' .. . 
Biduero 
+ 1 . 000 metros 

Herba das· doas 
+ 1. 200 metros 

Uz 
+ 1. 500 metros 

..i 
í 

Eléboro fétido 

Narciso . 
+ 1 . 000 ·m~tros 

1 . 000 metros 

• 1 

Teixo 
'~~ ;t . + 1. 300 metros 

·"'·~~ .. ·< ':"'.i 

. ' 1-· li 
' ~ 
. / ... /' · .... .,.~ ·'V 

:~:~~ 
. \:V 
Queiruga "-
+ 1 . 500-1 . 700 metros 

'~ 

Acibo 
+ 1. 300 metros 
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Cadá planta .. vive 
no seu propio andar, 
tallllente cOillo nós 

16ºº c..t.4.,Q pÁ 
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Todos os camiños 
van aos Aneares 

Os· Aneares están situados ó leste de 
· · Galicia e marca o límite de Galicia con 

Asturias e León. 

Están situados entre as cuneas dos ríos 
Navia e Sil, en bóa medida a serra 'é o 
interfluvio Navia/Sil ; e é unha sucesión 
de vales e cumes . 

Esta setra é máis . importante que calquer 
outra en Galicia, tanto polo seu volume 
coma p9la súa altura que chega a ser 
superior ós ·mil n.ovecentos metros no 
Cuiña · (1.978 m.) no .Miravalles (1.969 
m.) e no Mustallar (1.924 .). ~s alturas 
que superan ós mil oitocentos metros 
marcan as fronte!ras entre Galicia, As
turias e León. 

3 



Non choveu 
que non escampase 

· A nosa experiéncia foi: 

. Facía un tempo agradable, só refrescaba 
·pola noite .. A neve era xa case inesisten
te, ainda que se podía a topar restos 
dela. 

O vento tiña bastante velocidade. 

¡z. . 
1i 
lo 
~:t . 

- I <iJ 

. t 

. 
G""~~i ea clet te.""ft.r""at~""oS e. 

¡re.e.\ r i ta~\Q;nS ide. 'Pedc-af ita 

¡ ¡ 
! . ~~ 

O clima dos Aneares está caracterizado 
pola súa alta cantidade de precipitacións 
e ter un clima continental, altas tempe
raturas en verán e baixas. en inverno .. 

~a maioría das ocasl.óns as p~ecipi
tacións son en forma de neve .·que s~ · 
m~ntén durante case todo o inverno, o 
que obriga ós habitantes da zona a per
manecer encerrados e, moitas 'veces, in
comunicados. Es tes elementos fan que 
as .condicións de vida dos Aneares se-

. .xan moi duras .. 
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Mostra das precipitacións en forma de neve nos Anca res. 

A paisaxe 
Polos vales corría a auga de desxelo da 
neve que estaba nos cu mes. 

O ar sentíase frío e limpo e soio se 
escoitaba o marmurio do vento e o"s pa
xaros. 

Había unha grande claridade e o ceo 
víase li.mpo e azul. 

Nos vales atopamos moitas varieda
des de árbores e plantas, e tamén innu
merables regatos de auga cristalina. 

Sentiamo-lo olor característico da 
montaña, ese olor penetrante formado 
pola mistura de todo.:los aromas da ve
xetación da montana. · 

· No val predominan as sombras e, 
nas cores o predomin~nte é a cor verde. 
Mentres que na montana predomina a 
claridade. 

O Mustallar 

Fontiña outa 
do corzo i o peneiriño 
que eu sein IJ.Un sitio 
-soló na serra sola! · 

Fontiñas solas 
da serra longa! 

Fontiñas roxas e brancas 
dos corzos i as aigas 
i o camiñante. que p,asa ! 

U.NOVONEYRA 



leza. Son problema_s sé~ios_ e 
nificativos, pero a econom1a t1vo 

g blemas semella~tes sempre. 

crise dos meios ·públicos 
oincidindo coa crise dos m_er~a-
5 non sucede que o cap1tahs
o 'optou xa polos servícios pú
Jcos como a sua próxima talla-

tanto no terceiro mundo (A te-
Ónica española inviste na sua 
mónima Arxentina.-), como no 
, prio interior (Thatcher des
onta o sistema social)? É dicer, 
ria comerse o sistema público, . 
rque xa non hai nada que ca-
erse? 
n colónias hai e dentro tamén. 
si~tema de seguridade social ou 
tado de benestar é froito de duas 
ndéncias: unha a própria loita 
reira (a seguridade social non se 
ñou sen sangue), peró á par está 
necesidade de lexitimación do 

stema, é dicer: móntase a socie
de de benestar cando o sistema 
n medo do que pode ocorrer se 

traballadores non teñen unhas 
ínimas necesidades cobertas. 
gnifica o intento de calar o espíri-
revolucionário dos traballadores 

tivo uri éxito tremendo. Neste in
que sucede? Por unha parte a 

1sténcia áun estado de benestar 
tente, tipo Holanda ou Inglaterra 
s anos sesenta, pon en perigo a 
ciplina do traballador. Eu vivin 
Inglaterra nos anos sesenta e os 
bailadores novos o venres pe
n a conta para estar unha sema
sen traballar e voltar á seguinte, 
rque había pleno emprego, sub-
io de paro etc. Xa no ano 34 un 
nomista polaco, Kaleki, moi im

rtante e moi ignorado, decía: "O 
ema non ten nengun interés no 
no emprego. O pleno emprego 
oí perigoso, porque os traballa-

res pódense plantar''". Unha das 
óns de que surxa a crise é esta. 

SOCIEDADE DE 
NESTAR SIGNIFICA 
INTENTO DE CALAR 
ESPIRITO 
VOLUCIONARIO 
S TRABALLADORES 

TIVO UN EXITO 
EMENDO' 

traballadores insubordínanse 
do non teñen angúria. Por outra 

nda, o estado de benestar a 
da volta custa máis cartos e da

üela as clases dominantes din: 
to excedente a este tema non. 
mo se da nun momento de re

~xo da capacidade loitadora dos 
bailadores que aceitaron xa o 

squema do capitalismo, o sistema 
proveitase diso para disminuir o 
stado de benestar. Pero hai unha 
ousa importante. Estase a des
antelar o estado de benestar nos 
t~dos Unidos, onde nunca foi 

01 fort~ , e en Inglaterra, pero en
exama1s por baixo de certo n ível. 
robat;ielmente o que se fixo foi 
durec~lo desde o ponto de vista 

~rsoal, 1so de que teñas que xus
icar que es pobre para que che 
ean o su.bsídio, humillar á persoa. 
ero parece que non se vai des
antelar por baixo de cérto n ível 
or unha banda porque o sistem~ 
n q~e se asegurar unha mínima 
pacidade de consumo e por ou
.' porqu_e tamén se sabe' que nos 
/ses .0c1d~n~ais a xente pode es

moi fast1d1ada pero non tanto. 
tema da lexitimación está aí. 
ª Galiza ternos a pa;adoxa de 
e se fala de desmantelar pero 

en se · ' e 
80 

~uer ternos unha segurida-
ctal, un estado que comerse. 

ai outro esquema que. é impar- . 
ante .. Hai ·-un intento de reducir a 
~~L~ldad_e Social a aquela ·xente 

on pode pagar outra cousa ... 

I 

GALIZA E MUNDO 

un estado de benestar privatizado. para non facer burradas, polo me:
Logo ainda se dirá que a segurida- nos burradas en contra do seu pró-'Fo1 PATETICO QUE 

SOLCHAGA LLE 
, de pública ten máis deficit, porque prio· interés. · o. 

DIXERAAOS 
EMPRESARIOS QUE 
NON SUBIRAN OS 
SALARIOS' 

O modelo norteamericano. 
. .. e privatizar ao máximo todos os 
servícios de aqueles que poidan 
pagalo. O das pensións de vellez é 
transparente neste senso. E non 
hai máis que ver o estarzo das Cai
xas e dos Bancos para se facer 
con ese negócio. Este é, digámos, 

como se deixa só aos pobres... . 
Pero !JOS Estados Unidos danse > 

mesmo reco~es máis·fortes. Ché- 'HAI UN INTENTO DE 
gase. a non ter orzamento para 
pintar as pontes, para gastos es- .._R=E=D~U:.....;C=-.:..:.1 R_;_'-;.A_:__ _ ___ _ 
~uturais nas cidades... SEGURIDADE SOCIAL 
E. moi posibel. ~ero c~i?.? que o -A AQUELA XENTE QUE 
sistema ten tamen sent1d1no abon- . NON p· ODE PAGAR 
do como para non chegar a extre- . _ . 
mos suicidas. A extremos contradi- OUTRA COUSA E 
tórios - ~i,, porque ~ capitali~mo é PRIVATIZAR -AO 
contrad1tono e tamen non hai unba · · · 
planificacíóri. Pero non nos esque- MAXIMO TODOS OS 
zamos de cous_as comoa_Trilateral SERVICIOS DAQUELES 
que ao meu xe1to de ver e o estor- QUE P010-·AN PAGA O' 
zo dos capitalistas mais lúcidos L 

'Non entramos · na CEE, entrárOnnos' 
Vostede ten sinalado, a respei
to do 14-0, que a loita dos tra
balladores foi enfocada contra 
o estado, ficando os empresá
rios un pouco abeirados. 
Esta é unha tendéncia importan
te do capitalismo actual. O esta
do é sempre .un mecanismo 
cunha certa autonomía, pero su
bordinado ás nec~s idades de 
acumulación do capital. Unha 
subordinación complexa -non 
é exactamente o brazo políti 
co-, pero indubidabelmeJ"!te 
unha das suas funcións é a re
produción do capital. A medida 
que as contradicións do capita
lismo. se tan máis evidentes, o 
que este logrou é que o estado 
ocupe, en moitas instáncias, o 
seu próprio papel como antago
nista ante os traballadores, por
que, cada vez, son máis impor
tantes as condicións xerais de 
reprodución. Por exemplo, é 
máis importante a lexislación 
sot;>re o mercado de traballo que 
~ discusión entre un patrón ·e o 
sindicato directamente. O esta-

. do superponse e exerce unha 
série de funcións que antes po
suia de maneira .máis indirecta. . 
Verdadeiramente foi patético 
que Solchaga lle dixera aos em
presários que non- subisen os 
salários e isto díoo nunha reu
nión da Asociación para a Dire
_ción. Cando os empresários de
cian que que.fian subir, que non 
querían líos, porque estaban a 
gañar moito. O estado está a 
ocupa~ o papel de int~lixéncia 

do capitalismo: o PSOE di "te
rnos que controlar -a inflación" e 
os empresários pensan "a min 
que máis me da· a' inflación, eu 
o que quer.o é seguir adiante". 

Considera ao estado un mero 
xestor da· CEE ou cree que é 
tamén unha parte interesada 
no reparto? 

A miña impresión persóal é a de 
que si hai unha certa negocia
ción ,. pero que tamén é bastante 
certo que na comunidade hai 
sócios de primeira e de segun
da. O poder negociador de Es
paña é relativamente feble. Ade- . 
niais creo que o governo foi de
masiado entusiasta na entrada e 
agora non hai máis que vér o· 
tratado de adesión para· deca
tarse desla febleza, por e;xemplo 
no caso da agricultura. E verda
de o que din na comunidade 
que España é o sócio que mellor 
cumple, porque son unha espé
cie de novatos. 

Pero hai sectores da economia 
española que si saen beneficia
dos? 

Cada vez parece que . son. me
nos. Hai cfous anos habia un én-' 
tusiasmo xeralizadÓ, por parte 
dos empresários, por exernplo, 
e agora empeza a haber dúbi
das. Ademais f1ai que ter en 
canta algo que creo que non se 
pr:eveeu .e é a entrada da econo
mía europea en España. Estase 
importando masivamente, por 
exemplo. Nori entramos nós en 

Europa, entráronn0s. 

Os chamados desequilíbrios 
interrexionais dentro do pró- , 
prio estado cree que tenderán 
a limarse ou a aumentár coa 
CEE? 

Dá a impresión de que nalgun
has comunidades hai un certo 
movimer:ito equilibrador. Estou a 
pensar, sobretodo., no .caso de 
Andalucía. Coido que AndaluCia, 
que ten recursos naturais bas
tante potentes, está · tentando 
atraer investimentos, nomeada
mente agro-alimentários -ain-· 
da que non ·son moitos os da
dos que eu teño-. Probabel
mente Andalucía pode aproxi
marse un pouco, ainda · que · a 
sua distáncia do resto é moita, 
tratariase xa que logo dunha 
Gerta correción nese des~quilí
bri~· Dá a impresión tamén de 
que a outras comunidades autó
nomas pequenas, como Múrcia _ 
por exemplo, pódelles estar a 
pasar o mesmo. A outros níveis 
os desequilíbrios poden estar a 
aumentar, caso de Astúrias, 
penso que de Galiza, ainda que 
coñezo moi pouco, Castilla
Leon .está a de;gradarse ·a pasos 
axigantados. E dicer que non· 
creo que a CEE sexa equilibra
.dor, senón que se está a dupli
car o esquema das duas veloci
dades e o triángulo Madrid-Ca
taluña-Levante; o triángulo Me
diterráneo, con Sevilla tamén 
estase a potenciar, pero noutra~ 
zonas non. O 
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• Os Xubilados galegos re
ceben as pensións máis bai
_xas de todo o estado, cunha 
média de 34 mil pes~tas mensuais, 
segundo dados facili~ados polo Mi
nistérip de Traballo e: Seguridade 
Social·. · . . 

As máis altas recébenas os pen
sionistas d~ Madrid con 46.100 pe
setas: Asturias, con 45.óOO pese
tas ao mes e os de Bascongadas 
con 45.400 de média mensual. en 
relación coa pensión média estatal 
os galegos recebimos 4.500 pese-

-

- '· 

tas menos. . . · -

Na Galiza as pensións máis ou
tas cóbranas os 257 .500' xub.ilados 
que receben mensualmente 38..900 
pesetas, 5.600 pesetas menos que 
a pensión média estatal en concei
to d~ xubilación. 

A continuaCión sitúanse as pen
sións po~ invalidez, que as teñen 
máis de 143.000 persoas e rece- · 
ben a cantidade de _34. 700 pesetas 

_ -5.300 menos .que a média esta
tal-. m~ntnis-que as 109.000- per
SC?as que cobran a pensión de viu-
9ez, recibeñ 23.1 Oó' p~setas men
suais, 3.300 menos que a médiá 
estatal. o 

• Nos cinco últimos anos 
.. levan morto 539 soldados 

no cumprimento do servício 
militar (sen contar os fa~cimento 
no segundo semestre do ano 88 e 
neste ano) segundo dados facilita-

. dos pala recentemente constituida 
Qficina do Defensor do soldado. 

. O saldo de. suicídios arroxa un ha 
cifra de 152 casos, 252 soldados 
intentaron suicidarse, 369 autole
sionáronse, 8.187 resultaron feri- -T 

dos e 800 quedaron mutilados. 

. O Exército concedeu 180 pen
sións, que, a.miudo tardan máis de 
4 anos en chegar aos seus benefi
ciários e 455 medallas de "sofri
mento pola pátria" qÚe farán penar 
ainda máis a uns donos que non
recebirán nada por uns servícios 
tan ostentosaménte prestados, 
pero iso si, son concedidas de 
imediato. 

Só no primeiro semestre de 1988 
rexistáronse 185 mortos, 24 suicí
dios e 672 feridos graves. 
· · Estes últimos días voltaron ser ..,..~ 
tráxicos cos acidentes de Canarias 
e Andalucía nos que estiveroñ im-

. plicados soldados galegas. o 

• .As medidas · aprobadas 
polo Consello :de Ministros 
dos Doce declaran a "guerra 
aberta" aos cigarros con con'-

. centración de chapapote superior 
aos 15 miligramos por cigarro, o 
que pon en per.igo a existéncia dos 

, Ducados españoles, ·asi como dos 
Gauloises e Gitanes franceses que 
super~n os 16 miligramos. . _. 

Pero a verdadeira batalfu entre 
os lobbíes fabricantes de tabaco e 
as ligas contra o cancro só come
zará en Novembro, cando · as insti-

. tucións europeas terán que tratar 
sobre o problema da limitación da 
publicidade que incita ªº consumo 
do tabaco. 

. En canto ao futuro das marcas 
de tabaco f orte, todo indica que 
están- condenadas, polo menos, co 
nível de chapapote actual. Con se- · 
guridade, o culto do tabaco negro 
está a morrer. O 
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QARDAS CMS ACUSADOS DE CONTRABANDO 

o de~epcionante xuício que debia ser exemplar 
. . . . 

Contrabando no banquiño de· acusados 
. Os gardas civís que 
denunciar:on aos seus 
compañeiros do Grove por 
estar en connivéncia coas 
redes contrabandistas_ 
estánse a converter no 
xuíéio que se celebra en 
Pontevedra contra 28 
persoas polo delito de. 
contrabando, 12 delas ex
gardas, en acusados, 
cercados polos .avogados 
defensores que os 
atosigan con perguntas. . 
Mentres, os avogados do 
Estado non compareceron .. 

Os pacto_s de Fancisco Vázqu~z para conseguir o Casino de A Coruña aparecen ,nomea.dos nas cintas. 

AGRO . 
A baixada dos 
précios dó leite 
A ~olución_ está 
no contrato 
homologado 
A baixa~a dos pr~cios do leite 
sementou unha gran inquietude 
nqs gándeiros galegos, non só 
polo descenso en si, diferénte 
segundo as centrais e as zonas 
senón· porque .. non saben tarn~ 
pouco canto van baixar. 

Diversos sindicatos están a ta
lar de realizar grandes mobiliza
cións,. tractoradas e, até, tirar ca 
leite se fai falta. 

O Sindicato Labrego Galega, 
~ que se comprometeu na defensa 
fB · do Contrato Homologado, xa 
a afirmaba no mes de Abril que ia 
0 ocorrer o que, agora, está a pa
~ sar, afirmando que, antes de pa
<( sar ás mobílizacións, "hai que 

- Era un dos xuícios máis espera
dos. Doce ex-gardas civís senta-. 
ban no banquiño dos acusados 
xunto con outras 16 persoas 
acusados de diversos delitos re
lacionados co contrabando. Tan 
esperado foi o xuício que houbo 
que agardar desde 1983, a·no n.o 

do Estado, perxudicado directo tas irregularidades do cuartel xento Torres, quen afirmaron que 
analisar as causas e o alcance 
da baixa, pois sen iso podemos 
estar facendo o xogo as empre
sas". 

polos posíbeis· delitos, deixando grovense, algo que q testigo do mesmamente lle ·ofereceran ais-
a acusación somentes nas ma,ns fiscal negou. Esta acusación rea- téncia letrada, algo ao que non 
do Ministério Fiscal. lízana como, se ser un infiltrado tiñan direito daquelas por estar 

dos_.supeci.or-es -.xei:ár:quirns su baixo xurisdicion militar. -
.Para as CC.LL. o problema do 

précio non está só nunha baixa 
pontual, senón nas curvas de os
cilación de précios que "nos dei
xan a velas vir: sen poder contro
lar nunca o que irnos perceber 
ao longo dun ano polo noso pro
ducto", facendo un chamamento 
para unir aos gandeiros ao redor 
duns pontos mínimos, criticando 
aos sindicatos que eran insolidá
rios cando o leite se estaba pa
gando ben, -ainda que xa se via 
vir esta situación- e, agora, 
queren sair con arroutadas. O 
chamamento á estratéxia con
xunta non foi contestado polos 
outros sindicatos, propoñendo -
como medida "unir ao sector 
para que este use a única arma 
que ten, os contratos homologa
dos que riovamente volven estar 
en perigo". O 

_que _foron detides, ·parcr· qae -a--- __ _, - - -~ -1 - ---- - puxera unha· traición aos seus Tamén fixeron constar como 
función punitiva _da Xustícia; pero De acusadores 
tamén a exemplarizante, cumplí- a culpábeis 

. seco seu cometido .. 
Esta circunstáncia está a ser per
feitamente aproveitada pola de
fensa, conseguindo xa que o fis
cal retirara todos os cargos, agás 
o de contrabando, contra 11 .dos 
12 gardas . . 

compañeiros presuntamente co- alguns destes gardas contaban 
rruptos. Os irmáns Hermida se- todo- ;:¡legremente, como-se non 
rian, os traidores ao Cuerpo, por temesen nada . 
canto ·o próprio comandante Os ·12 gardas imr;,i1icados reco
lglesias recoñoc~u que nos ñocera·n na sua declaración a 
meios de comunicación sairan participación nos delitos, tentan-

A maioria xa non se . acordaba 
daqueles episódios que supuxo 
unna momentánea paralización 
do contrabando nas Rias Baixas. 
Hoxe está máis recente o trasla
do dos gardas de Boiro e Noia e 
o contrabando do tabaco deu 
paso ao da droga. O tabaco na 

-en várias ocasións informacións do os avogados def8llsores, coa 
denunciando a connivéncia entre táctica de denunciar a coacción 
os gardas e. os contrabandistas. e torturas, restarlle valor ás au

. b?itea semella para moitos,,. ou- . 
travolta. un xoao inofensivo. 

·: diante do alarmante tráfego de· 
· droga que se realiza ·nas ñosas 
costas, do que son unha clara 
mostra os últimos · decomisos 
realizados na pasada semana. · 

O xulgamento colleu deste xei-
to un xiro, reflexado na informa- O outro fio condÚctor da de
ción'-dada · pola maioria da pren- fensa foi a existéncia_ de torturas 
sa, 'na que os acusadores, princi-: aos gardas detidos. Algo que re-

toinculpacións, que no caso da 
presunta guerrilleira Susana Ló
pes, serveron para condenala. 

Sorprendentemente no xu ício 
non comparecen • os avogados 

. palmente os irmáns Hermida petiron un a un cunha Cé\ntilena. 
Quintela e o· Sarxento Fr~ncisco perfeitamente ensaiada, tendo 
Torres- se converten e'n acusa- que perguntar quen fol o director 
dos. - desta orquesta. 
: A Eduardo Hermida achácase- _ Esta acusación foi negada ro

lle que fose c.omisionado desde tundámente tanto polo Coman
, Madrid para investigar as supos- dante Iglesias como polo Sar-

A loita. contra o contrabando 
necesita que este xuício non se 
quede nun simulacro de inculpa
cións no que a sociedade saia 
coa idea de que ugañan os de 
sempre, polo que é mellor porse 
ao lado deles". o 

TRIBUNA . 
- . / 

PROF·ESOR NOR-MAL 
MANUEL REI ROMEU 

Fagamos como que estamos nun país ses. Sen ' embargo, se eu centro o curso salvagarda dos valores tradicionais que 
normal, é un consello que se ven repetin- -en explicar. a gramática normativa -ou _ están chamados a cumJ:>rir os país). 
do moito ultimamente por parte de per- .melJor a · maneira de aborrir e disgustar Non cumprimos unha función allea á so-
soas declaradamente progresistas ·e na- . aos al unos- tal e como está nos pro- ciedade, senón incardinada nela. Por iso 
cionalistas, a modo de fórmula máxica . gramas.-oficiais, con algun pequeno adu- non podemos facer abstración da nosa 
para facer política, para facer literatura, bio máis, eu son un profesor normal. Por ideoloxia, do noso 9ompromiso, cando 
para actuar n.o noso mundo · cultural_ ou . outro lado, existe unha crenza mói es- impartimos clases; debemos actuar con 
pa-ra impartir clases de Língup. e Líteratu- ' tendida entre os profisionais de que o todas as consecuéncias. O sistema edu
ra galegas sen traumas, que é o que aquí seu ámbito de traballo é unha iffa dentro cativo no que nos movemos ten todas as 
nos interesa a moitos, ·como profesores da sociedade. Ali vaise cumprir unha eivas do sistema dominante; por iso cal
e persoas que son:ios a 'fin ·de cantas. función, e ponto. <Srese ainda nunha pre- quer profesor minimamente progresista 
Consellos como este viron luz non hai tendid9 asépsia, nunha falta de contami..: ten · que cuestionalo na sua totalidade, 
moitos -números nalgun artigo deste se- nación ideolóxica. O que· cómpre deixar desde dentro e dia a dia. Por outra parte, 
manário, anteriormente nas 1 Xornadas claro outra vez é que o poder de turno no que toca ao ensino da Língua e Litera
de Didáctica da Língua e da Literatura ' necesita intelectuais, economistas, his- tura galegas, onde tantos problemas se 
organizadas pola APLL, e son moeda toriadores, biólogos, xornalistas, ·filóso- poñen de manifesto ano tras ano, o éxito 
comun en, determinados orientadores fos, escritores e, como non, profesores, de calquer profesor min(mamente preocu-
que pasan palas palestras do ICE e co- que perpetuen. uns valores e un sistema pado pola matéria está en saber ser na-
munican as suas experiénCias "revolu- que funcione xeracion tras xeración. Os . cionalista e en facer que os alunos se in-
cionárias" aos futuros docentes. Admíte- que nos opoñemos somos tachados po- teiren da sua condición. 
se que impartir Língua e Literaturas gale- los vixiantes de turno de inadaptados, 

· gas é enfrentarse con ñloitas dificulda- subversivos e moi a miúdo neuróticos. 
'des no complexo mundo do ensino, pero Somos os que cargamos coa pesada 
invítase a fuxir da politización, do apos- cruz da politización, os comecocos, os 
tdlado, de ser un comecocos, un adou- que non transmitimos "I? objetividad del 
trinad9r, uri proselitista, xa que se cairia . saber", somos os anormais. 

_ na inxustiza e no abuso sobre os alunos Quen se teña parado a pensar u.n pou-

-'Tooo. o MUNDO SABE, . 
OU DEBERIA SABER, CQN
QUEN SE COMPROMETE' 

que sempre se moven. núnha inferiorida- co non tema sabe que a asépsia é unha 
de de condición,s. En resumo, para non falácia, que todq_s estamos cont~mina- RE~LIDADE E DÉSEXO 
ter problemas, para ser feliz, o mellor é dos dunhas ideas ou doutras, que a Estamos nun país de grandes tensións e 
facer com_o que estamos nun · país nor- nosa atitude e decisión son sempre agudos contrastes, nun país onde difíéil é 
mal. Claro está, no fundamental, non ·hai comprometidas. No ensino, como na so- non recoñecer unha série de problemas 
nec.esidade de cuestionar a programa- cieda.de en xeral, atopamos indivíduos cos que hai que enfrentarse, adoptando 
ciól'.l vixente. - que aseguran, cheos de razón, "a obxec- · · nha actitude e tomando unha dec~sióri, 

GALIZA -NO PAÍS 'MARAVILHAS 
tividade ante todo", "eu non quero saber uh compromiso. Mesmo un aparente ab-

- nada·de política", "eu non fago política", sentismo, fruto da pasivídade de moitos, 
Se eu lles explico aos alunós, por exem- etc. Ás veces é inxenuidade, pero por re- conleva un compromiso en boa medida, 
plo~ que Galiza·é unha n·ación por posuir gra xeral é a hábil artimañq que ten o po..:- como xa deixamos dito e sobredito. Todo 
.história, hábitos peculiares, idioma pró- der vixente para defenderse de .quen o . o mundo sabe ou deberia saber con quen 
prio ... , como definiu Castelao; se eu ex- cuestione. E máis ainda naque! ámbito . se compromete. _ 
plico as ·atitudes normalizadoras cara o onde se xoga a tranformación dos so- Os que aconsellan, 'fagamos como que 

· galego~ que se . dan. neste-país ... eu son portes da sociedade futura {como· con- estamos nun país normal', fanlle un gran
un comecocos, eu fago política nas cla- trapeso, non se esqueza a función de de favo~ ;;io poder, ao ·sistema estabeleci-

B. LAXE 

do, ainda que den a entender que ~se fa-1 
cer é un facer para tranformar a realidade 
do país ou é o único facer posíbel. Aceitar 
que é normal ou non existe a expoliación 
de recursos do noso país, que a subordi
nación non existe ou é normal, que o trau
mático conflito entre duas línguas é nor
mal ou non se dá, qüe a nosa é unha lite
ratura normal e non de reivindicación na
cional. .. , sitúanos no terreo da fantasía, da 
política-ficción. O curioso é que nen no 
terreo do maravilloso e da ficción se che
ga a interesar aos alunas. É preciso, pola 
contra, tentar mostrarlle a realidade · en 
toda a sua profundidade e con · todas as 
suas limitacións se queremós cumprir coa 
obxectividaoe e non propiciar o engana e 
a alineación. 

Todos sabemos ben con quen estarna~ 
-comprometidos nun momento ddado. E 
moi fácil e moi cómodo funcionar dentro 
do poder, xustificar ese poder, e gozar 
das facilidades que ese poder outorga, 
sobretodo para os que necesitan. auta
compracer o seu ego put:>liéando (tan ca
nallesco é o entramado editorial do ·país!), 
para os que ansían figurar na tribuna privi
lexiada, en resumo para os que qu~ren 
medrar ao pé da boa sombra. En mo1tos 
casos os seus consellos pretenden s~r 
unha· xustificación, un antídoto ao sent1-
mento de culpabilidade que os ~salta ~e 
vez en cando. Porque que este e un pa1s 
normal, que aqui non pasa na.da, é o que 
tratan . de tacemos ver os governantes do 
PSOE (e outros), iso si, con progreso e 
modemidade propalada aos catro ventas, . 
con cifras míticas chantadas· no futuro: fa
gamos como que estamo~ nun país n?~
mal. Estamos. no "socialismo democrat1-
co". Estamos 11..0 paraíso; non sexamos 
pesimistas. Gocemos! O _mao é que o se~ 
optimismo énos fatal. . 
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P. ALESTINA NO CENTRO DE ATENCIÓN 

Conferéncia de Cas~blanca e viaxe de. $hamir por Europa Occic;jental 

Oriente Próximo na· encruciUada 
das negociaCións 
Oriente Próximo atópase 
mergullado nun fo~d<?, 
proceso de negoc1ac1on e 
debate. As cuestións són 
várias e complexas: un 
posibel achegamento entre 
Israel e a Organización · 
para a Liberación de 
Palestina (OLP) ¿;iuspíciada 
por Washington, Moscu e 
Europa Ocidental, a 
tensión sírio-israeli sobre 
o Líbano, a 
reincorporación de Exipto 
á Liga Arabe ·cunha 
posición moderada e 
crítica de Síria, e un 
governo extremista en Tel 
Aviv que cada vez parece 
ir máis a contra corrente 
das intencións de acadar 
a paz na rexión. 

O proxecto que o primeiro minis
tro ltzhak Shamir tratou de ven
der na Europa OcidentaJ é,un ca
miño que en cinco anos conduce 
a nengunha parte. O seu intento 
de manter o statuto qua é un 

• erro que pode custar moi caro. 
Shamir preve que os 1. 700.000 
habitantes dos territórios ocupa
dos militar e administrativamente 
por Israel de Gaza e Cisxordánia 
voten para formar un corpo re
presentativo que teria a misión 
de negociar un periodo de transi
ción co govemo de Tel Aviv so
bre a forma de xestión dos terri
tórios ocupados. 

O plan apraza de forma indefi
nida a cuestión da soberania. 
Bassam Abu Sharif, principal 
asesor do xefe do Estado pales-:: 
tino, lasir Arafat, escrebiu no 
Washington Post "No entanto 
que as propostas de eleicións is
raelies sexan vagas e estexan 
afastadas do obxetivo final que é 
o direito dos palestinos á auto
determinación, non serán máis 
que un instrumento para perpe
tuar a ocupación de Israel".*! 
Os problemas principais do plan 
Shamir son: a) que non permite 
a participación da OLP entre os 
representantes a elexir; algo ab
surdo debido ao amplo consen
so que ten esta organización; b) 
o governo israelí no acede a con
siderar que os territórios ocupa
dos poidan chegar a constituir 
parte dun Estado palestino ou, 
dita doutro xeito, a que deixen 
de estar controlados por Israel; 
e) as garantías do proceso eleito
ral non están especificadas e 
non se prevé a retirada das tro
pas de ocupación. 

O prazo paraArafat 
O plan. que apresenta a OLP é 
que se realicen eleicións libres, o 
que implica, como mínimo, ple
nas liberdades de . circulación, 
reunión e prensa (hoxe reprimi
das) e o recoñecimento de que a 
OLP será recoñecida como unha 
opción · política. lgoalmen!e, que 

Cidadán palestino axusticiado sob a acusación' de colaboracionismo 

haxa un prazo de retirada das logra a conferéncia internacional 
tropas israelíes mentres que se de paz sobre Oriente Próximo 
convocan as eleicións con con- ou, polo menos, non comeza 

· to máis favorabel para o conxun
to do mundo árabe e que conso
lidará a- posición de Israel. 

trol internacional, fórmase un unha conferéncia preparatória, a 
corpo lexislativo que, á sua vez, OLP, ou algun dos seus secto-
cria unha comisión de negocia- res, poderia voltar á loita arma-
ción con Israel. E todo iso no da. · 
marco dunha conferéncia inter-
nacional de paz para o área. A cuestión síric;i 

!asir Arafat ten pouco tempo. 

Assad teme ao desenrolo da 
diplomácra . actual da OLP ·e ao 
intento do xeneral das forzas 
ciistianas Michél Aoun de botar 
do Líbano aos 40 mil efectivos 
sírios que, · en nome de actuar 
corno forzas moderadoras e de 
mantimento da paz, son case 
donas da metade dese pais. 

-Exipto volta ao seu papel 
Neste marco de lensións, o re
greso de Exipto á Liga Arabe, 
que se consumou na reunión de 
xefes de Estado árabes en Casa
blanca, supon un .forte apoio 
para . a liña política de Arafat. 
Exipto é a gran poténcia pro-oci.:. 
dental (un exército de médio mi
llón de efectivos, .54 millóns de 
habitantes) que a partir de que 
firmase a paz con Israel nos 

A OLP, como indicaba hai pou
cos dias o profesor Roberto 
Mesa, é un movímento de lipera
ción nacional, e como tal· abran
gue multiples tendéncias. Tanto 
desde un sector duro, por exem
plo Fatah, como por parte dal
guns dos que están levando o 
peso da lntifada ou rebelión dos 
habrtantes das zonas ocupadas 
hai signos en duas direcións: 
apoio completo ás iniciativas de 
Arafat, pero avisos de que a pa
ciéncia con Israel ten un límite. 
O prazo qu~ manexan alguns es
pecialistas en Oriente Médio é 
dun ano: se nese tempo non se 

Pero Arafat non só ten presións 
desde as suas próprias filas. 
Dentro do contexto rexional, Sí
ria ve con fonda desconfianza a 
liña actual da OLP. O presidente 
Hafez Assad consider~ . que o 
seu proxecto de que Sírla sexa a 
gran poténcia árabe da zona, pó
dese debilitar. En efecto, Assad 
coida, con razón, que Israel é un 
enemigo moi poderoso e teme 
que un acordo entre Palestina e 
Israel, cos Estados Unidos como 
mediador, poida deixar fora a Sí
ria, debilitando a sua posición. 
Cree que Arafat está a ceder de
masiado e que, ao cabo, perderá 
a oportunidade de lograr un pac-. 

. acordos de Camp David (1979) 
fora repudiado polos paises hir

. mans. Pero nos último anos unha 
série de situacións conduciron 

A COLABORACION 
DE WASHINGTON E MOSCU -M.A. 

Os Estados Unidos e a URSS están a desempeñar un papel modera
dor para que se avance na negoci~ción múl~iJ?le. ~ secre~·ário de Es~a
do norteamericano James Baker f1xo un critico discurso ante o mals 
poderoso grupo xudeo de pr~sión (American /~rae/ Public Affairs 
Committee) o 22 de Maio pasado. Ante o abra10 de quen sempre 
ollaron á Casa Branca como un aliado incondicional, Baker afirmou 
que Israel debe deixar d~ lado "a irreal v~sión dun lsr~~~ espallad<;>" ~ · 
alentou a Tel Aviva reconecer aos palestinos como v1cmos con .dire1:
tos políticos. Este foi un sinal máis, unido aos contactos oficiais entre 
Washingtpn e a OLP que se. fixeron p~blic~s. en Decembro do 1988, . 
de que o governo norteamericano esta dec1d1do a buscar unha ~ol~
ción rexional para Oriente Próximo que pasaría ~olo pleno recone?1-_ 
mento de Israel pdr parte 'da OLP -algo que es1xeu no mesmo dis
curso- e algunha forma de federalismo, ·quiza con Xordánia, para 
Palestina. · 

P~la sua banda a URSS deu pas9s de. ac;;hegamento a Israel no 
último ano e exist~n negociacións para abrir relacións diplomáticas. 
Por outra parte, Moscu e Alxéria te.rían presionado a Assad para que 
moderase as suas críticas a Arafat e lle dese un prazo de tempo para 
lograr o seu obxectivo dunha conferéncia de paz. D 

CHAMEAO 

TLF. (986) 4~ 36 24 

E SOLICITE 

. , 

· ao regreso de Exipto á Liga. 
Por unha parte, Exipto foi visto 

polos ricos paises árabes da 
zona do Golfo Pérsico como un 
aliado para contrarrestar a forza 
fundamentalista lrant De feito, O 
Cairo apoio a lrak na sua guerra 
contra lran (1979-1988). Por ou
tra banda, a buestión palestina e 
a guerra no Líbano só terán solu
ción no marco rexional, · e sen 
Exipto pouco se pode av·anzar. 

Por outra parte, a reincorpora
ción de Exipto -supon .un revés 
para Siria. Na reunión de Casa
blanca auspiciada por Marrocos 
para gañar prestíxio internacio-
nal --e agachar a conxelación do 
posibel acordo coa Frente PoU- . 
Sária sobre o Sahara-· o presi-
dente exípcio Hosni Mubarak in
sitiu en que Assad debe ordear 
a saida das.tropas sírias do Líba
no. Paralelamente, outros paises 
árabes suxerian que se poderia 
criar unha forza tamén· árabe de 
mantim&~1to da paz para reem
prazala,s. D 

MARIANO AGUIRRE 

tenda, material fotográfico, 
estuao, reproducións, 
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polá nosa 
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en libros 
gal egos 
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• Apoio. africana para 
Angola. O· cumio africano que 
reunira oito xefes de estado do 
continente para discutir a paz na 
Angola representou unha vitória 
política do governo de Xos~ 
Eduardo dos Santos. Da reunión 
saiu o apoio para o plan de paz 
de Angola que non pasa por 
cámbio nengun -na forma actual 
de governo _ nen por partillar o 
poder coa oposición. Segundo a 
opinión qun membro c;lestacado 
da administración angolana, o 
apoio que os sete xefes de Esta
do der:an a Angola limitase a un 
papel escrito mais non . deixa de 
ser significativo que o Zaire e o 
Gabón apoiaran expresamente o 
plan de paz do governo de An
gola. Se o apoio do Congo, Zam-

. bia, Mozambique, - Zimbawe, 
Santo Tomé e · Príncipe se dera 
en todo momento por feíto, o 
dos estados africanos aliados 
dos Estados Unidos e apoiantes 
do Unita, foi unha surpresa total. 
O se respaldo a0 comunicado fi- . 
nal do cumio significa que a po-

·Sición angolána é hoxe máis for
te. 

No entanto, o asunto da segu
ridade de fronteiras comuns de 
Angola e Zai~e (2.600 quilóme
tros) parece que mereceu final
mente o consenso de · Mobutu. 
En Luanda asegúrase que Mobu
tu non esqueceu aindaas dificul
dades que atopou en 1977 e 
1978 cando os catangueses resi
dentes en Angola se apoderaran 
de .Shqba, da que só puideron 
ser expulsados coa axuda dos 
paracaidistas franceses e dos 
comandos israelttas. r D 

• Bush· amplia o bloqueo 
a Nicarágua. O presidente dos 
Estados Unidos ven de ampliar 
por tempo indefinido o bloqueo 
económico que en óito anos leva 
costado ao país 12.00G millóns 
de pesetas. A estas perdas hai 
que engadir máis de vinte mil mi
llons de pesetas potas perdidas 
ocasionadas polo furacán Joan 
en Outubro pasado. Ortega ase
g.ura por outra banda que a gue
rra contra os mercenários ·paga
dos polos Estados Unidos cos
tou xa cento oitenta mil ·millóns 
de pesetas. ·A nova polít"ica de 
reactivación económica para 
conter a hiper-inflacjón, reducir o 
déficit fiscal e reactivar a estrutu
ra operativa non se poerá levar a 
termo sen capital externo. esta é 
a razón principal da xira de Orte
ga polos paises da CEE onde 
conseguiu case tres mil millóns 
de pesetas ára asegurar as ope
racións económicas de 1989. No. 
entanto, ainda que no plan mílitar 
o predom ínio do exército sandi
nista é completo, persisten mái's 
de 500 comando mercenários 
qu~ afectan principalmer¡te á po
boación labrega. A base principal 
das tropas mercenárias. segue a 
operar desde Honduras. A última 
cantidade entregada polo execu
tivo e o C_ongreso nordeamerica
no para as tropas da contra. f oi > 

de case mil millóns de pesetas. O 
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CARTAS 

CHIC.O MENDES 
Non está de máis que entre as 
conferéncias, exposicións, con
certos e todo tipo de actos que 
se realizan con motivo dos innu
merabeis ''. Día de .... ", agasalle
mos este 5 de xuño, Dia Mundial 
do Medio Ambiente, aos que de 
verdade o deron todo, aos que 
axudan a seguir mantendo .a es
peranza. O caso de Chico Men
des exemplifica perfectamente a 
loita dun ecoloxista en contra da 
degradación ambiental e a inxus
tícia social. 

Durante · a pasada década, 
Chico conducíu en Acre un forte 
movimento para ·impedir a de
vastación do bosque tropical hú
mido brasileiro e protexer os di
reitos das comunidades recolec
toras' do caucho, que están sen
da vítimas dos especuladores da 
terra e dos gandeitos que queren 
talar o bosque para establecer 
grandes ranchos, o que está a 
caus-ar unha enorme deforesta
ción. 

O movimento dos recolectores 
do caucho loitou pola criación de 
áreas protexidas para o uso e 
manexo das comunidades lo
cais. EStas "reservas extracti
vas" foron· descritas polo Banco 
Mundial como "a alternativa máis 
prometedora á agricultura e gan- · 
deiria agresoras" para a rexión. · 
Como resultado do activismo de 
Chico criáronse 12 reservas ex
tractivas en 5 estados de Ama
zonia, totalizado e.n extensión 
máis de 5 millóns de acres. 

Os terra-tenientes non ian 
quedar cos brazos cruzados 
diante destes avances ·da Unión 
de Traballadores Rurais. ·O seu 
poder é tan forte como para blo
quear calquer intento de Refor- . 
ma Agrária, tan forte como para 
asasiñar impunemente aos líde
res dos revoltosos. O 22 de De
cembro do 1988 Chico caia aba
tido por un pistoleiro aos pés da 
sua tilla. A forte presión nacional 
e internacional obligou ao Gover
no Brasileiro a inv.estigar o-asun-

XOSÉ LOIS 

o farian igual ca eles. 
E para o proposto, que mellar 

que tomar un croissart e un bon 
café con Don Manuel, recén con
verso ao "rexionalismo", para 
instaurar o novo bipartidismo ga
laico: A direita é don Manuel e a 
esquerda oficial, Don Camilo. 
Esa é a nova Galfza que estába:.. 
mos esperando, non hai sitio 
para outras alternáncias de po
der . . Mais, cada vez, Galiza se
gue reclamando unha alternativa 
real basada no nacionalismo P.O
pular e o socialismo que, os da 
vella escola, coñecemos ainda 
que corramos o risco de ser eti
quetados como "aldeanos" Ol:J 
"sector progre de Marulándia", 
merece a pena . . 

Que un eoncellal do partido 
pacta-se, no seu dia, coa direita 
ou un alcalde dunha grande ci
dade, do mesmiño partido, pac~ 
ta-se coa nada pode pasar, mais 
que o PSG-EG se convirta nun 
erro continuo, iso doi-me moito. 

Mirade, queridiños ideólogos 
do PSG-EG, non sabedes até 

- que ponto me resultades indife
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ rentes por non dicerinverosímeis 

to e, asi, foi -arrestado o terra-te
niente Darli Alves, capturadó 
pofa policía nunha guarida no 
bosque. . 

As 4.000 personas asistentes 
ao funeral de Chico son a .espe
ranza, dentro da traxédia, de que 
o seu traballo vai ter sucesores.o 

PSG-EG 

_ MANUEL A~TONIO 
FERNANDEZ DOMINGUEZ 

(Compostela) 

Basta xa de abraiarse pala re
cente entrevista Camilo Noguei
ra-Fraga lribarne. Seica o PSG
EG pasa de nacionalismos de re
sisténcia e esas -caralladas da 
auto-determinación para apos
tar, decididamente, pola auto-in
tegración e o nacionalismo pro~ 
xectivo. · 

Xa vemos en que consisten 
estas lérias: Mirade, queridiños 
leitores, vós non entendedes o 

!.!-novo" nacionalismo que está 
agramando no PSG-EG. A clase 
dirixente decatou-se de que es
tán fartos de E?Star na oposición 
parlamentária, · nas manifesta-

. cións a. pral da defensa dos inte
. reses das clases populares e que 
chegou a hora de botarse a por 
todas e de procurar -unha alter
náncia de poder, que non é o 

e per:mitir~des-me, para rematar, 
que vos lembre unha frase de 
Rosa Luxemburgo e que coñece
des moi ben: "Mais vale o erro 
das masas que a sabedoria do 
comité. central"_ Dedicovo-la con 
agarimo. O 

F.V.B. 
(A Coruña) 

mesmo que alternativa, na Gali- UN RECTOR DESACREDITADO 
za, pactando con que faga falta 
con tal de mandar, que é diferen- Os últimos episódios que tiveron 
te de governar. lug4'r na Uni~ersidade de Santia-

Onde aprenderían os dirixen- _ go desacreditan completamente, 
tes estas estratéxias? Fácil, nos -e máis unha vez, ao governo do 
cursiños de verán da escala ban- Rector Pajares, pola sua descon
drerista onde se ensina a substi- sideración dos órganos repre
tuir ao PSOE sen necesidáde de sentativos da Universidade Gale
tantos militantes e tanta base ga, pela sua dependéncia e ali
sindical e chegando ao conven- ñamento coas propostas do Go
cimento que é mel!or saír nos verno central do .P~O.E. , .. 
"ecos de sociedade" que nunha O caso de B1olox1cas e mrn 
manifestación pala TV. O de sub- significativo. O Rector Pajares, 
sutituir ao PSOE ten a sua coña sen consultar en nengun mo
porque recoñece-se,. a priori,que mento aos órganos representati-

O libro ·do ano 
vos da Universidade de Santiago 
(Xunta de Governo, Claustro, e, 
no seu caso, Xunta da Facultade 
de Biolóxicas), defendeu no Con
sello de Universidades as pro
postas do MEC de impoñer, te
conocráticamente e por enriba, 
unha duración de catro anos 
para os estudos de Biolóxicas. 
Pero é que, ademais, cando es
talou o conflito, o Rector Pajares, 
ao igual que neutras ocasións, 
defendeu públicamente ao MEC 
e desautorizou aos que defen
dían a duración de cinco anos. 
Sen embargo, a Xunta de Gover
no da Universidade, por unha 
ampla maioria de 23 a favor dos 
cinco anós frente a 5 en contra, 
da parte da equipa reitoral, criti
cou enérxicamente ao Rector 
Pajares por defender en Madrid 
os catro anos, sen que a Xunta 
de Governo se tivese pronuncia
do. Alén diso, o Secretário Xeral ·· 
da Universidade votou contra a 
posición do Rector Pajares. 

EDICIÓNS 
AlfOSA!EllllA 

Cando esto acontecia, saltaba 
a notícia de que a Audiéncia Te
rritorial dáballe a razón a un ad
ministrativo ·da Uriiversidade de 
Santiago e anulaba, a proposta 
deste, unhas oposicións convo
cadas polá Universidade Galega, 
xa que o Rector Pajares inclum
pliu o que estabelecian os esta-
tutos. · 

Con anterioridade, deuse o 
casq que b Tribunal Constitucio-

nal rexeitou o recurso do Rector 
Pajares contra o profesor Beiras 
Torrado, defendendo o principio 
de críticé:l ás persoas que ocupan 
cargos públicos. Non era a pri
meira vez que o Rector Pajares 
intentara, po~ todos os médios 
ao seu alcance, desprestixiar e 
perseguir a todos aqueles, estu
dantes, profesores, PAS, que cri
ticaron o seu Governo, os seus 
modos e maneiras prepotentes. 
Lembremos que o avogado da 
Universidade, en ·nome do Rec
tor Pajares, pediu un ano de pri
sión menor para un grupo de es
tudantes que protestaron con un 
bombo durante a inauguración 
do curso 87-88, o que non ten 
precedentes. Lembremos a carta 
enviada polo Rector Pajares a to
dos os profesores da Universida
de de Santiago ao comezo do 
curso 87-88, atacando e des
prestixiandó profisionalmente 
aos profesores e departamentos 
que criticaron a sua xestión nos 
meios de comunicación, o que 
tampouco ten precedentes. 
lembremos, tamén, os graves 
insultos que o Rector Pajares 
fixo nos meios de comunicación 
contra estudiantes, PAS e profe
sores que se mobilizaron contra 
medidas tomadas por este e que 
plantexaron cara aos seus des
plantes e intimidacións . 

Cabe resaltar, tamén, cómo o 
Rector Pajares negouse a cum
prir acordes do Claustro nos que 
as suas propostas foron ampla
mente derrotadas, como os 
claustros relativos ás tasas, á fi
nanciación, á vivenda, aos serví
cios e ás r'esidéncias e, moi es
pecialmente, ao Claustro da 
Oposición da cátedra €le Econo
mía Aplicada, trasladada a Ma
drid apesar de que un informe 
xurídico riguroso mostraba, fren
te ao que reiteradamente afirma
ra-o Rector Pajares, que este tiña 
e ten plena capacidade xurídica 
para que dita oposición se cele
bre en Santiago. 

Convén subliñar tamén, que o 
Rector Pajares é invitado reitera
d' Amente polo MEC para intervir 
en diferentes puntos de Estado 
defendendo a Lei de Reforma 
Universitária. A última vez que in
terviu neste senso foi en Donós
tia, onde os seus plantexamen
tos, expostos nunha mesa re
donda na que tamén if!_terviña o 
Director Xeral de Universidades, 
foron amplamente criticados por 
atacar a autonomía universitária. 
O Rector Pajares, constantemen
te, le e aplica os estatutos da 
Universidade de Santiago en cla
ve de Governo central, negándo
se a levar, á práctica aquelas dis
posicións dos mesmos que fa
rian avanzar a autonomia univer
sitária. 

Por todo iso, o Rector Pajares, 
polos seus precedentes, modos 
e maneiras, está profundar:iente 
desacreditado-ao desconsiderar 
as máis elementais normas de
mocráticas. Non nos sorprende, 
por tan.to, que non saque as co~
clusións que se impoñen despo1s 

· de actuacións como as que pro
tagonizou nos casos de Biolóxi
cas, os aqui citados E:1 _outros 
máis. Non só se desacredita de
mocráticamente el mesmo, se
nón que desacredita á Universi
dade de Santiago. O 

MARCIAL GONDAR, ftll. CANCIO, A. 
GARCIA SUÁRE%, R. LOPEZ SR~~~~~· 
X. MASA, J."'- VAZ~~~L~~~ TRILHÓ 

X. VEGA, (Santiago) 
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Vinte$ete escritores avaharon a c9nstituci~n 

Criase o Pen Club Galega 
Foi admitido ao tempo que a URSS, Nixéria e Guinea Ecuatorial 
Durante o 53º Congreso 
do Pen Club 
International, ao que 
acodiron dous 
escritores galegas, foi 
admitida a candidatura 
que fara apresentada, 
asinada por 27 autores 
galegas, para a criación 
dun Pen Club Galega. 
Galiza foi admitida na 
mesma sesión que 
recoñeceu aos Pens da 
URSS, Nixéria e Guinea 
Ecuatorial. Neste 

4 

sábado os asinantes do 
documento constitutivo 
reuniranse para dar 
forma aos Estatutos e 
elexir , se é preciso, 
unha comisión xestora. 

Despois dun intento no ano 
1977 (ver recadro} o Pen Club 
Internacional ven de admitir a 
criación dunha surcursal gale
ga. A solicitude foi aprobada no 
Congreso que ·a ag rupación ce
lebrou en Maastrich (Holanda) 
do 7 ao 12 de Maio pasado con 
asisténcia de dous escritores 
galegas. Segundo un dos pro
motores da iniciativa "tratábase 
duntia tramitación complexa, 
que esixia o aval de máis de 
duas dúcias de escritores da co
munidade. Pensarnos que era 
un bon momento pois que o Pen 
é hoxe un sítib liberal e demo
crático. como ten demostrado a 

· entrada dos soviéticos". A esco
lla dos asinantes "non se fuco 
cun critério restrictivo, pois 
ademais agora , despois dunha 
asamblea que celebraremos en 
Vigo o 3 de Xuño , e na que se 
aprobaran uns Estatutos ini
ciais, o Pen , loxicarnente , estará 
aberto a quen se quera incorpo
rar a el". 

Os asinantes des te documen
to , senda que o Pen correspon
de ás siglas Poets. Playwriters, 
Essayist and Edi tor and Nove
lists, son Xesus Alonso Monte
ro, Vicen te Araguas, Alberto 
Avendaño, Ferrnin Bouza Álva
rez, Dario Xohán Cabana, Xoan 
M. Casado, Carlos Casares, Al
fredo Conde, Xosé Femández 
Ferreiró, Femández Naval. Car
los Reigosa, Salvador Garcia Bo
daño , A.O. Teijeiro, L. González 
Tosar, Ursula Heinze, Modesto 
Hermida, Antón L. Dobao, Arca
dio López Casanova, Ramón Lo
renzo, Marina Mayoral, Maria 
Victoria Moreno, David Otero. 
Xesus Rábade. Xavier Rodrí
guez Barrio, Xohana Torres, To
rres Oueiruga e Helena Villar. 

Apoio portugués 
e , brasileiro . 
A solicitude galega, ao igual 
que no 1977, foi . avaliada polo 
grupo do Pen catalán, que ao 
igu,al que o bas€o estaba en 
Maastrich -non asi o centro 
español, empeñado en po1émi- . 
cas mtemas-. Isidor Consul e 
Josep Piera foron os dous escri'
tores cataláns que acompañaron 
ª P~oposta galega, iniciada cun 
preambulo que afirmaba "Os es-
critores que · subscribirrios 
membros da Comun=i.dade cultu~ 
ral galega, cunha literatura de-

nternational PEN Congress 
A.Y 9.89 M.ECC. MAASTRICHT - the Netherlands . 

senvolta desde a IDade Mé
dia ... ", e na que se argumenta
ba a necesidade da preséncia 
da Galiza no foron que supón o 
Pen, actualmente presidido polo 
francés René Tavemier. 

Nunha arde do dia que duran
te 5 días desenvolvía 53 pontos 
- coa información das diferen
tes comisións de funcionarnen
to--, entre eles o da resposta ao 
Caso Rushdie . No de entrada de 

Un precedente 

novas mernbros -ponto déci
rnoquinto desa dilatada axen
da-foi admitida tarnén a URSS, 
Nixéria e Guinea Ecuatorial. Ga
liza obteu o apoio do Presidente 

·do Pen Brasileiro , António Olin
to. e dos delegados portugueses 
Pedro Tarnern e Casimiro de 
Brito. · 

Ao congreso asistian 68 dele
gacións do Pen Club, un orga
nismo criado no 1921 da man de 

con Blanco Amor na presidéncia 
" No 1977 houbo unha solicitude 

de criación do Centro galega do 
Pen Club. Daquela, segundo 
lernbra Bernardino Graña, un 
dos animadores da iniciativa 
"rexeitaron a nosa solicitude, 
que ia asina da por rnáis · de 30 
escritores, pois entendían -e 

· asi consta nunha carta asinada 
polo secretário internacional Pe
ter Elstob- que había demasia
dos centros xa no Estado espa
ñol, pois funcionaban os espa
ñois, os exilados la.tinoamerica
nos, e os cataláns que foron 
quen nos animaran a nós ~jacer 
a solicitude'.'. 

A íniciativa esworeceu des-
- pois dese prirneiró rechazo, pé

sie a que despois duriha primei
ra carta chegouse a facer unha 
asamblea en Santiago. "Chega
rnos a nombrar unha Comisión 
Xestor~. na que estaba .Antón 
Santama.rina, Marino Dónega e 
eu, é prepararnos uns estatutos 
e unha direciÓn cuxo ·presidente 
era Eduai:do Blanco Amor". Ti

·ñan ademais a .,adesión de Cun-
queiro, .Alonso Montero, Alfredo 

Conde, Maria Xosé Queizán, 
Bernardino Graña, Ferrin, Paco 
Martin, entre outros. 

"Lembro que unha das ·pri
rneiras declaracións que fixe
mos foi apoiar a marcha anti
nuclear a Xove , ·a proposta do 
Ferrin, e quizais ese ar compro
metido fose negativo para a 
nasa admisión. Tarnén porque 
vimos que dos cataláns que nos 

.botaron unha man, Joan Guilla

. met e Artis Gener -que era se- · 
cretário ·do Pen catalán-, este 
último deixouno · para formar 
parte-da nacente Asociación de 
Escritores, cunha intencionali-· 
dade máis comprometida Aqui, 
na. Galiza, penso que xa agro
mou pouco despois a idea da 
AELG, que cobr~a as nasas as
piracións . A min' o Pen Club 
cheiroume sernpre a algo con
servador, ainda que coa presi
déncia de Arthur Miller houbo 
unha declaración do organismo 
internacional de solidariedade 
con Méndez Ferrin, cando a sua 
prisión no 1980"' D 

H.G. Wells, George Bemard 
Shaw, Anatole France e Thornas 
Mann entre outros. 

'Non quer ser. 
alternativa a 
. mitras asociacións' 
No panorama actual do aso.Cia
cionismo dos escritores galegos 
só estaba a AELG, con 9. anos 
de funcionamento e que recen
ternente, despois dunha confliti
va -asamblea na · primavera do 
1988, realizara· o seu- Congreso 
en Lugo baixo un lerná signifi
cativo' '.'Pala Unión", que reco: 
lleu nas suas conclusións a ne- . 
cesidade .de dar ac~llida na 
AELG a todos os escritores ga
legos. chamando a superar divi
sións internas. ·A directiva da 
AELG, segÜndo nos declarou 
Uxio Novoneyra , ¿ seu· actual 
presidente, ten solicitado repe
tidas veces á Administración, 
cuxo departamellto cultural pre
side o escritor Alfredo Conde, 
diferentes axudas, en base ta
rnén ao seu carácter de ser a 
única agrupación de escritores . 
que · operaba na Galiza e cun 
amplo espectro ideolóxico, 
"pero xa mi última entrevista 
deu a entender que coñecia a 
iniciativa dun Pen CJub". Para 
Novoneyra trátase de que "nas 
actl.).afs circu.nstáncias procure
mos potenciar ao máximo . a 
AELG, achegañdo posicións e 
unificando grupos. Para min o 
Pen Club é algo lonxano dos na
sos problemas e descafeinado. 
Hai moito que facer na AELG, 
que p~rd.eu forza pala disensión 

.. interna, e para . a que non hai 
axudas para un mínimo funcio
namento ." 

Xesus Alonso Montero, iln 
dos asinantes da solicitude do. · 
Pen Club, afirma, "a nasa er.a a 
única língua do Estado que non 
estaba presente. Parécerne im
portante que unha língua corno 
a galega esteña nún organismo 
de ámbito mundial. Que. exista 
un centro galega do Pen non ex
clue a outras' Asociacións e 
pode estirnulalas. É certo que a 
AELG ten demostrado que non 
sernpre a sorte lle foi favorábel, 
no seu día, se o Pen Cllib está á 
altura das Gircunstáncias, pode 
ser unha asociación roáis ou· in
tegrar outros. estarzas d9. mesma 
índole". 

Polo seu carácter privado · o 
centro galega do Pen Club non 
ten subsídios oficiais, entrando 
na mesma concorréncia que as 
dernais asociacións. , Lois Dié
guez, vicepresidente da ºAELG 
afirma pola sua parte "penso 
que o máis internacional é ser 
roáis nacional, e p~nso, sen ter 
roáis notícias , que ésta iniciati
va está m8is perta do aparato 
oficialista." 

Na idea-directriz emanada de 
· Lugo, xusto cando mí ce o ·Peri 

Club, falouse de achegar posi
c;ións entre diferentes sectores. 
Senda asi pudernos saber que 
actualmente hai contactos posi
tivos no sentido de poder ache
garse, a un prazo éorto, a supe
rar as dif eréncias surxidas na 
asamblea da AELG da primvae
ra do 88, cando un grupo de es
critores, cunha cantjidatura á 
directiva da AELG que encabe
zaba Víctor Freixanes, se retira- · 

. ron da mesma. D 
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· • Fronteira é o tabloide 
que dirixen Pilar Comesaña, 
Juan Touceda e Francisco 
Novo, e que distribuido gratui
tamente convértese nunha pu
blicación bastante atípica: ·pola 
sua temática e a gratuidade, no
meadamente. b papel prensa 
no.n permite lucir en toda a sua 
forza un deseño no que a foto
grafía é unha peza clave . Traba
llos sobre. Arquitectura, entre
vista a José Sararnago, reseñas 
de libros e discos. . . 24 páxinas 
con textos en galega ·e castella
no . Edítaa a recén nada "Finis
terre Edicións" . D 
• Pedro Gónzalves, aca
dou o. premio "Casa da 
Xuventude" dotado con 
25.000 pts . no VI Concurso de 
Con.tos convocado pola Casa da 
Xuventude de Ourense co gallo 
do "Dia das Letras Galegas". · O 
canto preµliado leva por título : 
"15024" . 

Os catro áccesit de 5.000 pts. 
cada un corresponderon a Afon
so Vázquez-Monxardín polo 
canto "O tunel" ; a Marco Valerio 
Lama polo se canto "Dende a 
azotea"; a María Dolores Alvarez 
Pérez polo seu conto "Foise a 
luz", e a Lidia Ramallo Sánchez 
polo seu canto "Unha vida chea 
de ilusións" . Os tres prirneiros 
son ourensáns e a última de Vi
lalba (Lugo). 

Nesta sexta convocatória par
ticiparon 30 cantos procedenteef 
de toda-Galicia. d 
• Xibalbá de Cultura é h 
título dun xomal editado en Bar
celona, con distribución en dife
rentes paises de América. Adi
cado á temática cultural latinoa
mericana ten colaboraéÍóns de 
criación, economía, literatura, 
ensaios, cornentários, etc ... Edi
tado en formato tabloide, é unha 
alternativa informativa de gran
c;:l.e .. dignidade que no seu núme
ro cero inclue traballos de Váz
quez Montalbán._ Ignácio Ellacu
ria, Horacio Vazquez Rial ou 
Ornar Ribeiro entre outros. Dirí
xea Carlos Ernesto García e dis-

. tribuea L'Eina (C/Santa Ana, 
37- 08002 Barcelona). D 

• Novo fanzine Ren das 
. Preas. Hai veces en que nen a 
publicacidade nen os créditos a 
fondo perdid0 e nen sequer as 
milagrosas subvencións oficiais -
poden . soster a unha publica
ción, sexa revista, xornal ou in
cluso fanzine. .. porqué? Porque 
ninguén está interesado en ler 
as mesmas notícias, en ver os 
mesmos retratos que dia a dia 
aparecen, crecen e até :?e multi
plican en miles e miles de publi
cacións mundiais · grácias ás 
competentes factorias producto
ras de notícias ... as axencias. 

O círculo foi rachado por mi- { 
les de publicacións chamadas 

· fánzines, que non pagan impos
tas, nen direitos de nengun tipo 
e quen sequer pagan aos seus 
elaboradores (son eles mesmos 
os que deben pagar por ver a 
sua letra publicada) ... A última 
destas criaturas chamase Ren 

· das preas desde a primeira a úl
tima folla todo criación própria 
{con algun pirateo bastante 
amañado). Ven de Compostela e 
ta¡¡.tó fala de · Desvirgueithors, 
coma da súa Santidad, pegan
dolle un repaso a Foucellas, os 
Pagues, Paco Vazquez ou un 
ano na Guerra Irlandesa ... Prirni
tivisino desde Compostela. S~ 
queredes contactar con esta 
xente escrebede Ren das Preas 
I Polígono de Vista Alegre I Rúa 
do Bispo Diego Pelaez nº .9 / 
Compostela. D 
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Camiños· novas no -ermó da . esquerda e a cultw-a 

Contrários e Debats 
A médio ca·miño entre os xo·r
nais- e o libro, efímeras as máis 
das veces. as revi,stas poseen a 
xenuina abriga de ser facha de 
camiños novas. Sen chegar de 
cote ao organizador colectivo do 

· que falou Lenin, quen ctúbida de 
que no ámbito do estado Lá 
Luna ou Sur express foron, ·naJ

·gunha medida, miolo pensante 
desa sublimación burguesa cha
mada posmodernidade? 

Derrotado, Triunfo mesmo na 
sua iniciativa . postreira de rea
parición e gravemente adultera
dos títulos como Ajo Blanco, an- , 
tes libertár.io-alternat1vo e· coca
colero lingth tras a sua resurre
ción, todd parecía teirnar en 
convencernos de que certarnen
te á esquerda do PSOE non hai 
nada, no que á vocación estatal 
se retire, e a fronteira estaría 
lago en Sistema, revista da Fun-
' dación Pablo Iglésias, dedicada 
a loar as virtudes europeas. · 

Novo pensamento 
da esquerdá 
Contrários (Revista de crítica e 
débate). recén nada e que carni
ña co seÜ prirn~iro número, 
quere ser "de interve.qción polí
tica" e "reflexo do novo pensa
rnento da esquerda". en pala
bras dun dos seus animadores, 
Xavier Alfaya. Segundo o es
quema antes visto. quereria di
cer que algo comeza a abrollar 
no errno da esquerda española. 
Con trários sae, dise na sua pre
sentación, "nun intre histórico
social no que se están a produ
cir transformacións profundas". 
Non casualmente son frecuente 
referéncia o 14-D 01..i o novo es
píritu de Gorbachov. 

"O optimismo, s\nala tarnén a 
revista, que en pasados anos in
xectaron os meios de comunica
ción, hoxe abanease en ·ráfagas · 
dunha crise que repta palas en
tranás mesmas do desenrolo ( .. . ) 
Palas fendas que se abren, nun 
mundo que dera en ser irrespi
rabel, eñtran rachas . de osíxe
no" . "As cris~s do capitalismo" 

Os sucesos 
de Nebra 
Feitos ;.como o que estamos a 
tratar. reproducidos · despois 
neutras parróquias galegas, co
rnoveron no seu momento á opi
nión pública e pasaron á letra 
Írnpresa e á memória histórica 
co-nome de "sucesos". 

Os "sucesos" de Nebra ou do 
Porto do Son son cronoloxica
mente anteriores aos tarnén 
chamados "sucesos" de Sofán e 
Sobredo. Esta triloxia de rnarti
rolóxios de paisanos pasaron a 
ser un símbolo da resisténcia e 
espírito de loita dos nasos la.l;>re
gos diante do . poder caciquil. 

A intransixéncia caciquil re
matou por- manchar as mans de 
sangue labrega, vestirido de loi
to a parÍóquia de Barbaz.án de 
Nebra un dia de Novembro do 
1916, nuns .J eitos· nos que o pO" 
i;fer caciquil foi o instigador e a 
Garda Civil o brazo executor. As 
vítirnas, coma sernpre, os paisa
nos. Aquel dia aciago,. a Garda 
Civil, ao mando dun capitán, 
carregou a tiros contra os paisa
nos de Nebra, matando a seis 
deles --coido que alguns eran 
mulleres qu~ se puxeron frente 
á revolta- e deíxando máis de 

DEL FEMINISMO / París· JO 

é o suxerente tema do prirneiro 
dossier. 

P8.labras obsoletas para· a xíria 
hoxe · oficial .. corno marxismo, 
esiXéncia democrática, revolu
ción, c:rítica, renacen nesta pu
plicación que tentará ser bimes
tral e onde se apoian alguns dos · 

cuarenta feridos . Cantan as tes
temuñas da época que a casua
lidade, . en forma · dun pequeno 
\Talado e· unha fonte protectora, 
irnpediu· que as vítimas fosen 
máis. 

Todo comezou cando o con
cello caciquil do Porto do Son, 
fe u do dos Gasset e controlado 
polo ·cacique Mamerto Ferrer, 
decidiu repartir o déficÍt muni
cipal entre os viciños carregan
do a canta -como acorría case 
sernpre- entre a parte máis dé
bil. Tiesta vez os viciños, lonxe 
de aceitar pasivamente o agrá
vio, protest8:ron airadamente 
contra o Alcalde, un tal Severia
no de Portosiño. Este enviou á 
Garda Civil a-deter de noite aos 
contestatários máis significa
dos. Mais, xa prevendo a repr~
sión, as famílias das casas don
de se efectuaban rexistos e in-

. tervencións da Garada "pedian 
água" a berros como contraseña 
para alertar ao~ demais vicifros. 
Diante disto, a Garda Civil tras
ladou urxentemente nun coche 
de cabalas a alguns dos detidos 
á cadea "de Noia . Os viciños or-

-- ganizaron de irnediato unha ma
nifestación ª. pé at~a .'rilª noi~
sa para presionar e esixu a sua 
liberación, incitando polo cami
ño aos labregos das aldeas a 

.. 
"Y, sill em.batJO. 
$emueW.'' 

Galileo 

no mes rriáis sonoros , entre os 
que1 non cairon no travestismo 
da democrácia a la española, 
Manuel Ballestero, Mariano 

' Aguirre , Gabriel ·Albiac, Célia 
Arnorós, Carlos Gurrnendez, Je
sús Ibañez, Gonzalo Puente 
Ojea ... 

Debats 
Pero segue a ser, sen. dúbida, a 
periféria a que fomece de deba
te cultural e político o. tinglado 
pernnsular. Debats, clixa pater
nalidade corresponde á Edi-

que se sumasen ao seu paso. 
Debeuse· xuntar un continxente 
. grande de viciños que alarmo u 
ás autoridades xa que-unha vez 
en Noia, a comítiva rematou 

. ,acadando a liberación dos· pre
sos. 

Previamente -segundo a 
memória dos feítos dun vello di
rixente sindical do Son, daquela 
un nen~de doce anos, recollida 
nunha conversa polos historia
.dar Di0nísio Pereira, quen ma 
ofereceu desinteresadamente
os manifestantes quitaron da 

"tAS CR\S\S DEL 
CAP\TAUSMO'' 
10tAS

1 
ANAUSIS, DOCUMENTOS 

c10ns Alfons el Magna.mm da 
Institució Valenciana d'Estudis 
i Investigació, oferécenos. no 
seu número 27, sendos dossie
res sobre feminismo e sobre a 
história como fición. "A revolu
ción de Gorbachov" e "A nova 
inmigración: un apartheid euro
peo?" son temas prometidos 
para o número seguinte. Un 
vasto intercá.rnbio intemacioncil 
permite, entre o material ate 
agora publicado, achegarse a 
temas corno "cultura de vangar
da e política radical na europa 
de princípios do século", "a 

cama ao AJcalde e obrigáronno 
a encabezar a marcha. Como 
este solicitar ir ao retrete para 
gañar tempo ou fuxir, unha rnu
ller púxolle-o seu mandil diante 
e díxolle que fixera ali mesmo as . 
suas necesidades, que el non se 
movía. 

O concello non desistiu de co
brar ·O imposto e· tentou facé-lo 
primeirarnente cos viciños de 
Nebra, aos que coidabah menos 
organizados e na ignoráncia 
máis absoluta. Ainda que os co
bradores foron á parróquia pro-

/\méricti de Reagan", "Dossier 
Sartre e éJ arle" ... nun abano crí~ 
Lico e heterodoxo cheo de inte
rés . 

Teoria e. minoria 
/\bafados entre as mareas de frí 
volo papel dos suplementos do-

. minicais -sustitutivo premedi
tado de semanários máis com
prometidos- e volcados os se
manários nunha competición 
pola epidermis social, máis que 
polo corazón, mergullarse nas 
páxinas .de revistas como as ci
tadas e, xa que logo, un balón 
de osíxeno. · Mais non convén 
sumirse na confusión : Contrá
rios ou Debats sqn revistas con
fesadamente minoritárias , den
sas. sen concesións, pesie a po
seer diseños máis que aceptá
beis . E nada ten de estrano que 
nun intre social fuxidio como o 
que vivimos a reflexión se en
gaiole das minorías Mais, seria 
un erro converter os Lindeiros de 
natural minoritários en voca
c1on . Contrários, contrapón 
unha análise de esquerda fresca 
e actualizada. preñada de novas 
aires desarmamentísticos , de 
logar comun europeo, de debate 
socialista, de radicalismo demo
crático, de concepción global do 
mundo ao tempo que respetuo
sa das diferéncias, cun estilo ao 
vello uso dos sesenta : con con
ceptos tan equivocados como 
primar o discurso sobre o dato 
(os 80 ensinaron á esquerda que 
non hai mellar discurso, precisa
mente, que o da irúormación e 
que no ocidente monopolístico e 
uniforme esa é a maior fonte de 
radicalismo) . Entre a linguaxe 
binária de Rambo-Reagan e de 
toda a cultura maniquea capita
lista e a masturbación retórica 
de certa esquerda dos sesenta 
debe facerse posibel unha via 
tan racionalista, corno pragmá
tica, tan lúcida como criativa. 

En todo caso, benvido sexa o 
retomo da esquerda aos quios
ques . O 

M.VEIGA 

texidos por alguns gardas, os vi
ciños rebelárónse e desarmaron 
aos "números" . Satisfeitos con 
esta demostración de forza, dei
xaron marchar aos gardas. Can
do estes voltaron , con reforzos e 
ao mando dun capitán, foi a tra
xédia-: 

A représión non rematou aí. 
Efectuáronse várias detencións 
entre os labregos, enviando. aos 
detidos a Santiago xunto cos fe
ridos. dos que algun morreria no 
Hospital. As sociedades Protec
ción Obrera do Porto do Son e 
Liga y Sociédad de Agricultores 
de Santa Maria de Nebra. culpá
veis da axitación e revolta. se
gundO' o poder _caciquil, foron 
clausuradas durante unha chea 
de tempo. O déficit municipal 
ficaria coberto cos embargos 
dos qlie se negaron ao pago. 

Xa escrito este artigo, soube
rnos da recente publicación dq 
libro Nebra : historia dunha mfa
mia, da autoria de Xerardo Díaz, 
que coidamos axudará a coñe
cer máis polo miúdo as cirqms
táncias que rodearon e desenca
dearon este tráxico episódio da 
nosa história, que desgraciada
mente habíase repetir várias ve
ces noutras zonas do país. O 

XESUS TORRES REGUEIRO 
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Un traballo a médias · 

Ursula Heinze , autora que vai 
camiño de ser prolífica - ten 
actualmente ' duas nóvidades 
roáis no mercado, alén da que · 
irnos comentar-, oferécenos · 
con Xente coma min (Sotelo
Blanco 19~9) unha obra de do
cumento social que "evitando a 
típica análise e/ou teorización_. · 
frívola en tantas ocasió1~s. dos 
adultos , fai pública a voz dun 
mernbro da xuventude actual". 
Trátase, en concreto, d.un rapaz 
de 15 anos , habitante dl!n su
búrbio rural de Santiago ~ cuxa 
vida ·se desenvolve ~ntre o hea
vy, os canutos e a delincuéncia 
de rádío-casete. 

En cen páxinas escasas , cun 
brevísimo limiar e conclusións 
da autora, lemas a que se supón 
trascrición cuase literal do dis
curso deste mozo que nos canta 
a sua vida. Non é unha novida
de, pois a própria autora, nunha 
obra anterior Arredor da mu
ller en 18 mundos (Edicións 
Xerais 1985) xa ensaiara este 
xeito de documentalismo, / a 
modo de dar a voz aos sen voz, 
coa diferéncia de que, na reco
lleita de testemuñas de mulle
res, a pluralidade de voces ofe
recia un universo roáis rico e a 
posibilidade de facerse unha 
idea mellar sobre a . situación 
real da muller . 

Xente coma min quédase moi 
ás portas da obra anterior. Re
dundán cias inecesárias e pode 
que algunha que outra reescrita 
da testemuña do rapaz acompa
ñan a un material bruto de in
comprensíbel edición. 

O documento é en si positivo 
e a intención da autora, sen dú
bida, tamén. Mais para que ese 
material se convirta en libro su
ponse que precisa algo roáis 
que a transcrición de cinco ho
ras de conversa cun rapaz, agás 
que as vivéncias dese rapaz se
xan únicas e se xustifiquen a si 
mesmas, que non é o caso. 
Unha explicación dos . obxecti
vos, unha análise posterior e 
polo rniudo dese ctiscurso son 
necesários se non queremos 
deixar as causas a médias. En 

' . 

si, o tal Juan que nos canta a 
história non dá para roáis que 
para un programa de Vivir cada 
dia. Falta que a obra estabeleza 
critérios, analise , interprete e 
complemente con outros dados. 
Esa é a abriga dun libro. Escoi
tar a un rapaz é só o comezo 
para · saber o que realmen te lle 
sucede_á mocidade. O 

A traxédia 
da xeometria 

M. VEIGA 

Miguel Mosquera é un renova
dor, polo tanto fatalmente desti
nado a figurar no martírolóxio 
da quimérica cidade de Ouren
se. Soporte físico e social que 
sempre explica a sua atividade 
plástica, a vec~s afirmándoo e 
as máis negándoo_ Cidade ran
ciamente pequeno-burguesa, de 
apariéncias rexoubeos de café, 
cun ponto de resentimento por 
non ser o centro do Univerc::o -
cando nunca se soubo onde es
taba o centro do Universo-- re- -
ceosarnente conciliadora cun
has minorias descaradamente 
intelixentes e de vivir blanda
mente confortábel para case to
dos. 

A obra, que agora mostra Mi
guel Mosquera, é un fito dentro 
dun dilatado proceso de madu
ración. no que , arrincando do 
expresionismo desgarrado des
garrado e militante dos anos 70, 

~" 

GuieirQ 
CULTURAL . 

moita preocupación social ; alfa
beto plásticp breve, li~eratura e 
todo . é o que será, prolóngase 
polo hedonismo abstracto, a 

-meirande preoc1.,1.pación é para a 
cor e até a composición é unha 
ledícia que estrutura sen ri~de
ées o pintado. Chegado9 a este 

. ponto abórdanse oucrqs temas , 
novas materiais e as sµas iden
tidades -papel impreso, plu
mas, varillas e cordas, as teas 
espidas, ~en· bastidor nen mar
co-- texturas .' tensións , planos 
do chan, o vertical. Mais sem
pre os olios botados ao próximo, · 
a morfoloxia dos traballos agrá
rios , os ritmos que xera a inter
vención do home na pais~e· e 
o Mundo empeza a ser unha 
festa, salsa, ron. -
· Continuamos, agora Miguel 

Mosquera pihta coa cor precisa, 
igual· que as cores dos barcos 
para ser vistos no mar, cada 
matéria , casa suceso - por mí
niino que pareza- resólvese ria 
gama e intensidade qüe preci
sa . Tamén hai siléncios con de- · 
cisión atlxectivadora, como· na 
m\].sica contemporánea onde di 
o ruidG ordenado e di a sua au
sénciá, eses contrachapados na 
sua cor natural son base e cata-

. Lizador .de baa parte dos sucesos 
que s e desatan den tro do mar
co-escaparate no -que a presenta 
a obra. · · 

Esta mostra sitúasé definiti
vamente ~ nun terri-tório incon
creto, entre os convencionais 
térmos da pintura e a escultura, 
r~cuperando e transcendendo 
vellas ideás constrúctivistas , 
anunciando unha expresión au
tónoma . 

Lingua.J<:e plástica onde o 
anecdótico encontra o seu xusto 
término, o descreimento en es
calas e -mestres, á ·irania e . o 
goce de pintar, pautan o proce-

. so de produción. 

A obra gráfica m erece. ser co
mentada .a .parte, porque dá. a 
sensación de tyerse convertido 
na retagarda do pintor, a.qui ,. os 
temas son concretos e case 
sempre dentro do rep.ertório fi
gurativo, as composicións cen
tradas -e simétricas, as cor_es 
frias , - entonadas . discretas. Os 
riscos controlados e pouca lou
cura, talvez o contraponto preci
so para dar unha-visión totaliza
dora dunha obra resoltamente · 

PE Q U E·N O 
01c -c10NARIO 

XERAIS 
O A ·N G U .A 

O PEQUENO XERAIS é un 
diccionário básico do galego estándar. 

Partiusc para a súa confección do~ 
Diccionario Xerais da Lingua e 

.reduciusc o seu contido para faceto mái_s 
manexable. Esta reducción levouse a : 
cabo selec~ionando o número de 
entradas e racionalizando o volume de 
información das definicións e das 
acepcións de cada unha delas~ 

As entradas reducíronse a 18,000, · 
suprimironse as formas consideradas 
variantes minoritarias, re~pondendo 
esta supresión a crite~ios de uso . Por 
outra banda, unha parte das en.trada·s do' 
diccionario foi reorganiza.da no 
apartado das familias lé~icas . 

Cada· entrada segue levando o 
étimo do que procede, suprimíndose as 
explicacións acerca da evolución 
histórica. ' 

--:--;-.--~_....;..___----~~-· ~------------

l : · . · · . XERAIS . . . · . ·. 
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viva, e qufaais por iso, contradi
tória . 

Esta exposición é un deslum" -
brante .ponto e segÚido , dE;Jntro 
dun rigorosp discurso críativo, 

. do que Miguel Mosquersa coñe-
ce a traxédia . o camiño ínáis . 
c_urto . entre óous · pontos non · 
existe. - r EJ 

FERNANDO FERRO 

r1tla11t~1111;111für!ttl 
'Viva o Dia -das 
Letras_ da nosa 
'Autonorhia!· !.' 

Co galho do dia das letras a Te
levisom da Galiza programou de 
véspera· urnha fermosa obra de 
teatro muito bem encerrada, "O 
Ar.ce no Jardím" e anunciarom
no-la com todos os altifalantes 
que possuem como a primeira 
obra de teatro ·que se emitia. 
pola TVG. Como os leitores sa
ben, já que no seu clia f.oi aqm 
comentado, na teleVisom galega 
já se .programou outra obra do 
género dramático , a do "Médico 
a Paus" de Moliere, r:nais ª me
_mória dos seus próprios fazeres 
é curta em Sam Marcos . 

O Teatro que devería ocupar 
o seu lugar na programác;om da 
·TVG chega a · esta como umha 
concesom-quff que fam empala-

. vras da apresentadota ao dia 
das Letras da Nossa Autonomía. 
A TVG, os meios de comunica
c;om próprios da Galiza , ~stam
no-los convertendo num arre
medo da image que de nós ten-

. hem outros, tratam o que acorre 
no país, os feitos das suas gen
tes, com o mesmo esquema da 

·TVE , ·colonizados que falam de 
sim mesmos como os seus colo-
nizadores e no servíc;o <lestes 
está desaparecendo o próprio· 

· nome da pátria a Galiza , que se
melha-lhes cheio de perigosa 
carga r~ivindicativa , polo cir
éúnlóquio de Comunidade Au
tónoma ... espanhola. 

Exemplo das nefandas mu
danzas acorridas na RTG (Rádio 
Madrid nesta coluna) manifes
tam-se primeiramente na incor
poraQom da definic;om da mes- · 
ma como a "Canal Autonómi
ca". Mas isso que é?, a que obe
dece o simples mudar· ga'lego · 
por autonómico?. O cinismo des-

. tes políticos e sanguesugas que 
vivem ao seu acocho chega ao 
cume ao falar-nos das Letrq.s da 
Nossa Autonomía, expresom 
que se.. usou já na TVG, já na 
RTG, já o Laxe; é _como se todo 
o significado e caracter de forte 
'demanda nacional do día 17 de 
Maio , fosse disolto num mar de 
autonomías ou - comunidades 
que non se sabem muito bem o 
-que som agás· o serem espanho
las. 
· A realidade é que-a nossa pá

tria a GaÍiza está sometida a. for
tes presons disolvedoras da sua 
realidade nacional, e nom ca
minham cara a mudanza essas 

. tendencias polo simples feito de 
haver urnha té Ve na língua pró
pria (ainda . que muito .deturpa-

. · da) se o reflexo da mesma nos 
espectadores nom fJ urnha afir
mac;om do seus próprios 'va]o
res, do orgulho de sermos nós 
mesmos, pois aviados andamoq 
como a simples reproduc;om dos 
esquemas que nos esmagam. 
Isso sabem-no e bem, os políti
cos cipaios qÚe padece este 
país e que dia a dia vam dissol
vendo em jogos ·mala.Dares de 
palavras aquilo que de mais sa
grado posuirnós, QS elementos 
que conforman o nosso ser na
cional. Hai que mudar ístQ. Exi
jo, exigimos , que remate esta -
desfeita. O 
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Naceu en Ferrol no 1953. 
Vive na Coruñá. Ten 
realizado exposicións 
individuais en Coruña, 

Ferrol, Barcelona, · 
Madrid, e proximamente 
en Vigo. As suas fotos 
publicáronse en "40 por 

FIA 

50", Luzes,. Foto profsional,. 
Diorama. e Tintimán. 
Realizou a fotofixa en di
ferentes obras videográficas 
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ACTOS . 

• Xornadas de 
normalización 
linguística no 
ensino. 

Organizadas pola Nova Escala 
GaJega desenrolarán o seguin
te programa: 

Venres 2 de Xuño, Ás 19.30 
- Conferéncia de Joaquim Har

nau. "Modelo e estratéxias da 
normalización lingüística no 
ensino" . 

3 de Xuño. Ás 10 h . presenta
ción do gocumentq "Un mode
lo de normalización lingüística 
para o sistema educativo gale
ga" _ Agustín Femández Paz e 
Rosa Martinez. 

.Ás 11 h . Cornisións de debate.· 
Ás 16h. Redacción de conclu
sións e comunicados das co
' misións. Posta en comun_ 

• Exposcience 
· Internationale' 89 

Do 16 ao 28 de Xullo en Brest 
(Fráncia). celebrarase tamén a 
X Cooferéncia "Youth and 
Space" Poden partíCipar xo
ves. ammadores. profesores e 
investigadores Entre as acti
V1dades hai exposicións de 
traballos e proxectos de máis 
de 50 paises. seminários, me
sas redondas. e dúe rentes 
grupos de investigación en 
múltiples áreas. ademais de 
celebrarse a X Conferénc1a 
"Os xóvenes e o espác10". A 
cuota é de 31 000 ptas . lnclue 
Hospedaxe na Universidade 
de Brest do 16 ao 24 incluido 
Transporte desde Paris (ida e 
volta) en Autocar a Brest, con 
saida o 16 e regreso o 24 Par
ticipación nas actiVIdades. Fa
cilitarase a xestión das viaxes 
a préc10s preferenciais Máis 
información no INICE. Apdo. 
Correos 82. 37080 Salamanca_ 

• 1 ª Semana de 
Informática para 
a Mocidade 

Organizada pala Casa da Xu
ventude de Ourense, ca patro
cinio de Norsoft, terá lugar na 
segunda semana de Xuño (5 
ao 10 de Xuño) Contará con 
10 equipas completas de orde
nador. monitor de alta resolu
ción e vídeo edición e xogos. 
As euqipas auxiliares conta
rán con impresoras laser. de 
inxecc1ón de tmta, dix:italiza
dores. magnetosc6p1os, aru
mación . música. e tc ._. 
Haberá material documental e 
contarase cun programa de 
especialistas segundo o s e
guinte calendário : 

5 de Xuño. Alfonso M . Mora 
Grafismo Electrónico 

6 de Xuño . . Pedro Luxán Ro
jas. Informática aplicada á 
música. 

7 de Xuño.Manuel Vecino 
Llamas . Videoedición . 

8 de Xuño. Xosé Antonio 
Sanmiguel e Maximó Sotelo. 
Progr-amación e Xestión. 

9 de Xuño. Nicole Carpen
tiert . Edición de textos e sai
das gráficas. 

10 de Xuño. Viedoxogos e 
campeonato de xadrez. 

Os ordenadores instalados 
son os A500 e A2000 de Ami
ga. 

• A Arce no Xardin 
Días 1.2. 3 e 4 no Teatro do 
Centro Cultural da Caixavigo. 

• Prémíos · Literários 

Organizado pola Asociación 
Cultural de Vigo , nos seus lo
cais de López de Neira 22-1º 
B. en Vigo, terá lugar unha 
mesa redonda sobre "Política 
Institucional, prémios e cria
ción literária" o próximo dia 6, 
martes. ás 20 h . Intervírán Al
fonso A Cáccamo, Carlos 
Blanco (Edicións do Curmo) , 
Ramiro Fonte e Francisco 
Sampedro. 

• Sábados de 
Furabolos 

Dentro do xa terceiro ciclo o 
calendário a desenvolver. 
nesta actividade do Concello 
de Moaña é como segue. 

3 de Xuño. C.P. Seara. Grupo 
Xacararidaina. 
10 de Xuño. C.P . Quintela. 
Grupo Darithea 
17 de Xuño. C.P. Abelendo. 
Grupo Kaos_ 
24 de Xuño. C.P. Tirári' Grupo 
Xalgarete_ 
Está aberta unha expos1c10n 
sobre o mundom dos títeres 
desde o 6 ao 12 de Xuño, n~ 
Centro Socio-Cultural Dariiel 
Castel~o. de Quintela-Moaña. 

• Música Verde 
A "Comisión Mundial de 
Meio-Ambiente e Desenvolvi
mento", recoñecida pola ONU 
en 1983, e á que pertenceri 21 
países, orgarüza para o sábado 
dia 3 de Xuño un acto músico
ecoloxista en Nova Iorque que 
será retransmitido por T.V .. 
vía satélite, a uns 100 países 
do mundo coa finalidade de 
concienciar a xente dos gra
ves problemas que certos esti
los de vida están ocasionando 
no planeta e. ao mesmo tem
po, dar a coñecer o traballo 
que . individual ou colectiva
m ente, se está levando a cabo 
en diversos países para atalla
los. 

• Francisco Lloréns 

Exposición desta colección da 
Fundación Barrié no Edificio 
Sarmiento do Museu de Pon
tevedra. 

Al'OSA!DJIA 

CONVOCATORIAS 

• Prémio Carlos ~ 
Velo de Guións 
Cinematogr;;ificas 

P:rtigo 1°.- Convócase o 
premio "Carlos Velo" para 
guións cinematográficos, co
rrespondente ó ano que corre, . 
concedido mediante concurso 
e patrocinado pala Conselleria 
de Cultura e Deportes . 

Artigo 2° _ _:_ O xurado será 
nomeado poi« Excmo. Sr. 
Conselleiro de Cultura e De
portes entre persoas de reco
ñecido prestixio do mundo da 
cultura, e presidido polo Ilmo. 
Sr. Director Xeral de Cultura. 
A composición do .xurado tara
se pública no momento da de
cisión. 

Artigo 3°.- O premio é úni
co e indivisible, poderá ser de
clarado deserto e as decisións 
do :xurado serán inapelábles. 

Artigo 4°.- O premio terá 
unha dotación de 1.000.000 
de pesetas e a convocatoria 
rexerase polas seguintes ba
ses : 

Base prirneira: 
Convócase o premio de 

guións cinematográficos "Car
los Velo" 1989 baixo o patroci
nio e organización da Conse
llería de Cultura e Deportes, a 
través da Dirección Xeral de 
Cultura. con cargo á partida 
presupostaria 11 .02.354-B.482 
dos presupostos daCómunida
de Aut.ónoma para 1989. 

Base segunda: 
Poden participar neste con:

curso tódolos guionistas que o 
desexen_ 

Base Terceira: 
Os guións deben reuni-las 

seguintes condicións : 
a) Estar escritos en lingua 

galega. 
b) Ser-inéditos, non realiza

dos e non premiados noutros 
concursos ou certarnes. 

Base cuarta: 
Os guións terán a duración 

normal dunha longaroetraxe. 
cunha extensión mínima de 
ceo folios mecano'grafiados a 
dobre · espacio por unha soa 
cara. Os guións serán envia
dos por quintuplicado á Con
selleria .(.le Cultura e Deportes , 
edificio San Caetano, bloque 
3-2.º. Santiago de Compostela, 
dentro do prazo fixado nestas 
mesmas bases. 

a) Na portada de cada copia 
aparecerá o lema babeo o que 
se presenta o autor. 

b) Xunto cos guións , cada 
autor enviará outro sobre pe-. 
chado no que figuren .os seus 
datos persoais, enderezo e te
léfono. e unha fotocopia do 
D.N.L, indicando no exterior 
do sobre o lema. 

Base quinta : 
O prazo de presentación 

dos guións rematar~ ós catro 
meses da publicación da pre
sente Orde no D.O.G. 

A BOBA 'fE1\llA n MA\SCULAS) 

BOtEl\N ~~ sus::C::! unna vez cubert~.~ .......................... .. 

. ;;;:~Ir·.~ ; ....................... ·::::·:~· :---~~: .. :--.. ::--.. :--.. ·--:: .. ::·:.-.~ ................................ ::. ··· .. . ................. ciO 
Enderezo ···········.·.............. . .................................. isernestre, ao pre 
Teléf0nc:>.············ ................ ··············· 1\1\A. por un ano -4 500 pta.fano 
Povoac1on ········· . . d1co A. NOSJl 'rE ............ ..... 2 300/sernestre 
suscréborne ao peno ....... . 6.200 pta. 

~~\iza/EstadoJPortuga\ ··:::......... . .... .'.'.'.'.'.".'... . ....... B.000 pta. 
····:····· 

Europa ........... -·-~fo··~Ü~do··::.".'.'.'.~ ............ .. 
América e resto Estado espano\. 

.. · s para o -
a) Subscnc1on . io ad)C.unto. . . 
O Talón bancar áis 130 pta.) 
O \ReembO\so tm - '\ 371 -- Vigo. 

i do mundo- -'Da. Apartado 
b) lfara o resto . io ad)C.unto. A BOSA 'fla- . 
O Cheque ba!"C::ªr 1 a nome de 
V' ')(iro \nternac1ona 

ANUNCIOS DE BALDE 

Base sexta: 
O premio será único, indivi

sible e · dotado con 1.0oo·.ooo 
~e pesetas . 

Base sétima: 
A decisión do xurado será · 

anunciada ós seis meses da-. 
publicación da presente Orde. 

Base oitava: 
O xurado poderá declarar 

deserto o premio. 

Base' novena: 
O xurado res.erva para si a 

posibiliJade de outorgar men
ciÓns espe.ciais se os guións 
presentados · fosen merecedo
res da condición de accésit_ 

Base décima: 
O premio será entregado 

polo Conselleiro de Cultura e 
Deportes nun acto que se 
anunciará no seu momento . 

• Concurso de 
Poesia 
Rm~alía de-Castro 

Traductor con experiéncia na 
tradución ao . inglés. Inglés 
nativo, (con dous libros edita

. dos) . profisional . Temas co
merciai~. marítimo~ . etc ... 
Chamar a Ian. (986) 23 49 9.4 -
43 39 25) 

Véndese Citroen 2 CV Or-
3240-E. Tfno . (986) 20 93 58. 

Galega con 18 anos de resi
déncia en Inglaterra, amplos 
coñecimentos de Inglés nas 
suas diversas facetas (acadé
mico, coloquial, variantes dia
lectais) e experiéncia persoal 
da sua aprendizaxe. dá clases 
de conversa.tamén se tan 
traducions -gaJego-iriglés-'§Ja
lego. Charn,ar ao teléfono (981) 
22-70-77 de A Coruña (cida
de) . 

O Kotnité Intemazionalistak 
de Euskadi edita un boletín 
ménsál 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 de 20 pesetas/uni-' 
A Asociación Cultural Galega dade , e a suscripción semes-
Rosalía de Castro, de Cornellá, tral. prévio xiro, é de 600 ptas. 
convoca o 3.º concurso de Pódese formalizar atiavés do 
poesía. de tema libre. baixo as COSAL-Sanxenxo_ Apartado 
seguintes liases: . 28. Saillcenxoi 

1.º o poema estará escrito -------------
en língua galega, e terá un 
máximo de GEN versos e un 
minimo de TRINTA Adrniti-

, rarJSe conxuntos de I>Oemas 
de temática común, sempre 
que non excedan dos CEN 
versos . 

2.0 O poema enviarase en 
sobre sen remite e sen indica
ción algunha referente á -per
soalidade do autor ou endere
zo da Asociación, en Comellá 
(Barcelona) , Rúa Federico So
ler, núm: 71. Noutro sobre pe
cho fi.gillará exteriormente o 
primeiro verso do poema e 
neste mesmo sobre constará o. 
nome e enderezo do autor. 

3.0 Os poemas deberán ser 
enviados antes -do día 10 de 
setembro do 1989. 

4. º A Asociación Rosalía de 
Castro nomeará a Xurado en
tre persoalidades relevañtes 
da criación e da crítica. 

5. º Os prémios fallaranse' 
nas xomadas culturais a cele
brar no mes Outubro de 1989. 
Os poemas premiados serán 
editados pala Asociación na 
form~ e no lugar que estime 
conveniente. Unha vez publi
cados , quedan de novo en 
propriedade e libr~ disposi
ción doautor para incluilos en 
libros ou escolmas. 

6. 0 Os premios consistirán: 

l.º prémio: 50.000 pesetas 
2.0 prémio: 30.000 pesetas 
3.º prémio: 20.000 pesetas 

7.º Os prémios serán entre
gados na Asociación Cultural 
Galega "ROSALlA DE CAS
TRO" , unha vez realizado o fa
llo por parte do Xurado. 

Interesados en montar unha 
Granxa-Escola, educación al
ternativa en réxime de coopera
tiva na -zena de Chantada;;: Po- . 
fü~rse en contacto con Anxo 
Maure .:__ Avda. Portugal 16 -· 
27500 Chantada - (982) 44 03 
68. 

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

DebuXante necesita guión para 
comic.Chamar a Diego. (986) 31 
05 69 

Somos urna associac;:ao ·cultu-

PUBLICACIONS . 

• Gue~ras -de Baja 
Intensidad 

Que aprenderon os america
nos no VietNam? Que son as 
guerras de baixa intensidade? 
Que perdurará da Doctriña 
R~agan? Que é a 'guerra psico
lóxica? Este libro de Mariano · 

. Aguirre e Robert· Matthews dá 
resposta a estas cuestións ma
nex<ando centos de docUIIlen
tos e misturando o estilo axil 
do xornalismo co rigor do en
saio. M . Aguirre é coordena
dor do Centro de Investiga
cións para a Paz de Madrid e 
membro do Transnational Ins
titute e Matthews é profesor 
de história da New York Uni
versity . 

Pódese perdir e pagar a 
meio de chegue ou ~o _postal 

mi. c il amamo-nos "Renova 
c:;ao r:lllbrnx<1dn Galega - da 
C11ltm a" e estamos -no aparta
do 400'17 de Madnd. Ternos 
.. ..... . , ·n··•:-1 Yi·• imprcn él que 
snn c't para Maio e somos rein 
tugrncion istas e defendemos a 
lusofonía . 

Solicita correspondéncia, 
home solteiro. 44_ anos. física 
e psíquicamente normal. Res
ponsábel, sensibel , inteleixen
te. con solvéncia . amante da 

. natureza. Gostaiialle coñecer 
muller con semellantes carac
terísticas e con fis sérios. 
Apartado 451 de Lugo. 

Solteiro. vintenove anos, tra
ballo de docente, amante da 
natureza e da cultura. sensí
bel. intelixente, simpático, 
p.tractivo. Desexaria eoñe
cer muller de caracterísitcas 
semellantes para amizade e 
relación séria. Apartado 445. 
A Coruña. 

Muller 40 anos. Solteira , coru
ñesa. Residente en Madrid. 
Auxiliar de Enfermeria, aman
te das heleas artes, ecoloxia , 
deportes. etc.. Gostaria de 
coñecer homes solteiros das 
mesmas afeizóns. Con posilii
lidade de encontros enMadrid 
ou a Galiza. Absterse xente 
"cerrada" ou "carca"· e casa
dos. Apartado 8268. Madrid. 

Licenciada en Hístória da 
Arte . 37 anos, divorciada, se
goviana, residente en Madrid. 
.Ecoloxista , activa, sensíbel, 
·amante da natureza. atractiva. 
intelixente , cursando estudos 
de irnaxe. Góstalle moito es
creber cartas. Gostarialle que 
lle escreberan homes de 33 a 
40 anos, con parecidos gastos. 
Posibilidade de encontros en 
Madrid . Absterse docéntes, 
xente cerrada, casados e xen
te insensíbel. Apartado 8268 

._ de Ma~d. 

a nome de Fundación Hogar 
del Empleado. C/Alcalá, 117-
60 direita-28009 Madrid . . 

• O Cadaleito 

Revista editada, con poucos 
médios e moita dignidade, en 
Foz, por un grupo de persoas 
que, ainda tendo que recorrer 
á máquina de escreber e á fo
tocópia logran facer uri médio 
de .comunicación local. In
cluen ,entrevistas con Antón 

, Reixa e Francisco Rodríguez, 
un traball9 sobre xomalismo 
en Foz, unha tribuna sobre a 
reforma ·do ensino e diversas 
seccións. Tenen un .enderezo 
para quen quera botar unha 
man, colaborar ou recibir a r'a
vista: Rua Cándido Hemáñdez 
10. Foz (Lugo) . 

~ ·-
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TRES EN RA1A 

JOSÉ YGLESIAS: 'I AM. A GALEGO' 
ALBERTO AVENDANO 

A. his~oria comeza nunha ~ biblioteca 
pública de Fortworth (Dallas- Te-

. xas) até onde . me levou~ a miña 
compañeira Zunilda, na buspa do libro 
que a ela lle descobrera a Galiza. Zunilda 
lera aquel libro cando vivía en Chicago e 
nunca imaxinou que acabaría coñecerido 
a un galega de carne e oso, como eu non 
pensei nunca coñecer á un escritor ·nor
teamericano para que·n QS galegas fóse
mos un tema, unha atmósfera, unhá pai-
saxe íntima. · 

No computer da biblioteca introducín 
aquel nome misterioso pero Gheo de re_so
'nanciás: Yglesias, José. Título: The Good
bye Land (A Terra do Adeus). A .pantalla · 
contóume comq facerme con el. O libro, 
xa esgotado, é unha das miñas fotocopias 
máis preciadas. A miña meta foi desde · 
aquela, poñelo en galega, causa que 
acontecerá se as malas· fadas non se in
terpoñen. 

A Terrado Adeus é a história dun home 
na busca das suas raíces, a narración alu
cinada e alucinante dun . riórteamericano 
que decide descubrir a patria dun pai que 
apenas coñeceu. 1Porque Y glesias é fillo 
dun emigrante galega que r:iamora e casa 
en Tampa (Estado de Fl<)rida) onde traba
llaba na fábrica de tabacos, ün lugar de 
forte activismo e solidariedade obreira 
como o demostran as taigas de 1920 e, 
posteriormente, o seu apoio á República 
española. Pero aquel home ponse moi en
fermo e decide -asi é a raza!- . que os 
aires e maila comida da Galiza serían 
quen de sandalo. Por ser residente estran
xeiro debía voltar antes de se cumprir un 
ano, daquela embarca en Vigo cara a 
Cuba e na travesía contrae unhas febres 
tifoideas. Foi nun hospital de La Habana 
onde o cativo Y glesias olla. a seü pai por 
última vez, pois ao pouco tempo a familia 
voltaba rumbo a Tampa mentres o pai era 
embarcado cara - a Galiza onde finariá 
anos máis tarde. · 

No verán de 196_4 José Yglesias chega 
á Galiza coma un detective ·da vida e ato
pa en Miamán ·(Ordes-A Coruña) familiares 
que lle van recompoñendo o pasado. En
tra en contacto coa Galiza de Franco .e 
aprende a apreciar a maneira de ser duns 

. personaxes que teñen· que ver coa terra 
húmida e escura que pisan, tanto coma 
unha árbore. O seu libro trata da emoción 
e do descubrimento e nel queda patente · 
o seu profundo respeto pola nosa lingua. 
Das conversas e das situacións cos seus . 
parentes galegas en Miámán; en Santia
go, en Vigo, saen á luz as miserias e as 
grandezas dunha xente simple, ás v~ces 
brutalmente incrustada na paisaxe. E un 
retrato de augafortes sen tremendismos, 
real como o país mésmo que aínda hoxe 
pervive: relixioso e sacrílego, conservador 
e capaz da postur? víta~ máis progresista 

BANDA DESEÑADA 

·a un temp~, báquicos anque de golpe 
dunha sobrredade inquietante, tremenda-

. mente xenerosos e interesados porque o . 
seu interese está en relación directa con 
ese. grado de desconfianza ·que se agacha 
sempre nun cornecho do corazón mdrri
ñento dun galega. 

Ao final do libro, Yglesias promete voltar 
e, efectivamente, da época da t~ansición 
poi ítica .española data o ·seu .libro The 
Franc;o Years (Os Anos de Franco). Tráta
se desta vez, dun conxunto de artigas so
bre as nacionalidades e rexións da Iberia 
e o seu capítulo 13 leva o seguinte título: 
Galícía: A Nación Descoñecída. 

Aquí volta contarlle ao lector ·norteame
ricano sobre a nosa lingua, ~nosa cultura, 
a nosa realidáde política da época. Entre
vístase co.n don Ramón Piñeiro, o doutor 
Gartía Sabell, o profesor · Xosé Manue~ · 
Beira~, don Antonio -Fraguas. Fala do Par
tido Gale,guista e da Asamblea Nacional 
Pópular.é3alega, do Seminario de Estudios 
Galegas e·do que se perdeu co golpe mi
litar do 36. Do grupo Galaxia, do europeis
mo que inzaba o :chamado galeguismo 
·histórico, das traduccións de Heidegger 
ou Joyoe .ó galega no seu día... . 

CaF1do recollin a carta de Yglesia~ no 
m!3U apartamento texano püiden ler calor 

. e galeguisnio en lingua inglesa. Afirmaba 
que en español xa-lle resultaba difici! es
presarse, claro que de non poder· ser:,en 
galega, tanto tiña! Comunicábame, por se 

non o.sabía, que Hemingway enviara va
rios despachos desde V~go cando traba
llaba para un xornal de Toronto. Preguntá
bame se aínda existía o tranvía qu_e adoi
ta~a percorrer a costa de Vigo a Baiona e 
que custaba daquela duas p8$etas. Re
qordaba morriña, calidez e orgullo de ser 
gal ego. 
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Na sua última novela titulada Trístan 
and the Híspanícs(Simon & Schuster, New 
York 1989), e que acompañaba aquela 
preciosa carta, pódese ler como un perso
naxe afirma en inglés: "l'm a gallego" (Eu -
son galega). E máis adiante: "Miña nai tivo 
o bo sentido· de .casar cun home de Gali
cia". 

Teño que admitir que estas cousas de
. sestabilizan a febra sensible do corazón 
máis heterodoxo. 

Lenibrei daquela o que José Yglesias 
contaba de cando lle presentaron a Ra
món Piñeiro. Don Ramón deulle a man e 
os seus parabéns polo seu libro sobre a 
Galiza. O noso amigo americano confesa 
a sua sorpresa, pois ""(he Goódbye Land 
non era coñecido en España. Foi entón 
que Beiras lle mostrou un longo artigo so
bre o seu libro que incluía estractos deste 
traducidos ó galega, e que aparecera nun 
número da revista Grial dos anos 70. "Non 
era vaidade de autor", afirmou "era ver o 
meu traballo esáito na lingua do meu pai 
o que trouxo as lágrimas aos meus ollas". 
Viu entón que o ~eu nome era Xosé. O 

OXOGO 

MANUEL RIVAS 

V eño de comprar o meu cupón 
de cegos, iso sí, despois de 
cubrir a primitiva. Por se aca

so? selei tamén unha Bonoloto, non 
va1a ser, e, por non renegar de vellos 
tempos, fixen a miña coluna futbolei
ra na peña quinielística. De paso, 
unha de hípica. Aproveitei para unha 
paradiña no salón de tragaperra. Hai 
que estar a tono, porque secadra 
esta noite dámonos unha volta polo 
bingo. Agardo que a muller non es
quencera de mercar un décimo. Ca
gontal. Apóstolles unha cea a que sí, 
a que se esquenceu. 

Esta mediodía no bar, mentr=as diri
miamos os viñas ó chinchimonei, es
coitei na televisión que se liou unha 
boa entre políticos por causa dos 
chanchullos no xogo. Púxeme doen
te. Cagontal. O que queira ameixas, 
que se molle. Se é que así non pode 
haber industria nin nada, non, nin 
prosperar un país. O que teñen que 
facer é aar exemplo, e poñerse á cola 
coma todo quisque. Que non se 
pode facer un rico da noite para a 
mañá. ¿Cantos aniñas levarei eu 
mercando o cupón día tras día, sem
pre apostando ó catro e o catro que 
non sae nin de coña? ¿E á quiniela? 
Unha de catorce tería se non tora por 
aquela desgracia do Deportivo co 
Rayo Vallecano, que hai amores que 
matan. Pero non, foi de trece, e das 
ciscadas. Xurei en arameo. Non me 
chegou nin para o video. Non, se 
aqui o que non correé que voa. ¡Non 
me amola co personal!. O que algo 
quere algo lle custa. Hai que dar o 
callo, machiños. Estar coma un clavo 
os mércores antes das doce no des
pacho de doña Asunción, co boletiño . 
da primitiva ben cuberto, ou gastan
do o codo da chaqueta no bingo da 
Sociedade ou metendo vinte pesiños 
pola fenda da maquiniña no bar de 
Chicho. Que si, amiguiños, que para 
recoller hai que sementar e non todo 
vai· ser chegar e encher. 

En fin. Con tanta leria esquencinme 
de comprar o pan. O 
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D in que cando se xulga a un 
Garda Civil., xúlgase a unha 

· persoa e non ao carpo, cando 
se xulga a un políticG>, xúlgase a unha 
persoa e noh a un partido. Parece 
que isto e válido, no asunto do xogo, 

· para manter limpo ao PSOE, péro 
non ao PNG. Mariñas sae en to~as 

· as fotos, ·pero non Francisco · Vaz
quez, bastante máis prin~ado, e:- das 

- cintas o único que parece claro e que 
Laxe "é un caba_leiro" .. · [] 


	ANT 19890601-0389-0001
	ANT 19890601-0389-0002
	ANT 19890601-0389-0003
	ANT 19890601-0389-0004
	ANT 19890601-0389-0005
	ANT 19890601-0389-0006
	ANT 19890601-0389-0007
	ANT 19890601-0389-0008
	ANT 19890601-0389-0009
	ANT 19890601-0389-0010
	ANT 19890601-0389-0011
	ANT 19890601-0389-0012
	ANT 19890601-0389-0013
	ANT 19890601-0389-0014
	ANT 19890601-0389-0015
	ANT 19890601-0389-0016
	ANT 19890601-0389-0017
	ANT 19890601-0389-0018
	ANT 19890601-0389-0019
	ANT 19890601-0389-0020
	ANT 19890601-0389-0021
	ANT 19890601-0389-0022
	ANT 19890601-0389-0023
	ANT 19890601-0389-0024



