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A PRETENSIÓN DA REFORMA DO SISTEMA EDUCATIVO 
É ÉLIMINAR ALU.MNOS DO TRONCO BUP-UNIVERSIDADE E REBAlxAR .A CUALJFICA~IÓN DA FP 
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O pasado mes de Abril era apresentado polo Ministério o Libro Branca para a Reforma 
19 

• 

do Sistema Educativo. Antes de fin ·de ano está prevista a aprobación da Lei que o faga efectivo. 
A liberdade de opción e os-consabidos princfpios europeistas e. democráticos son a divisa coa que 

se apresenta unha regulación que aumentará a estrat1ficación e tratara de adaptar n . ensino á demanda 
de traballo dun mercado flexíbel e liberalizado. · 
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A oficialidade do 
galego polémica . 
no Congreso de 
Lingüística 
Románica 
O XIX Congreso Internacional de 
Lingüística e Filoloxia Románicas 
celebrouse do 4 ao 9 de 
Setembro, acompañado de duas 
polémicas. Por unha banda a 
decisión da organización de 
utilizar o galega e o francés 
como línguas oficiais do . 
encontro provocou a auséricia 
dos fil~logos espáñois, por. outra 
as acusacións de sectarismo da 
AGA~á o~ganización(Páx. 10 11) 

A Diada 
catalana tras 
a torm·enta 

· política 
de Mo'ntjuic 
A Diada Nacional de Cataluña 
tivu como p'rotagonista caf\e 
exclusivo este ano ao 
independentismo. As protestas 
que acompañaron á 
inauguración por parte do Rei 
Juan Carlos do Estadi Olimpic 
de Montjuic, a bomba dé Terra 
Lliure e a auséncia das forzas 
parlamentárias catalanas nos 
actos da Diada marcaron 
Onze de Setembre (Páx. 111 

As conversas de 
unidade 
nacionalista 
continuarán tras 
as autonómicas 
Os partidos nacionalistas non 
puderon chegar a un acordo 
para concorrer en coalición ás 
eleicións estatais. As pretensións 
do PSG-EG de apresentarse 
unicamente co BNG, 
descartando negociar sequer 

· con outras forzas, e as posturas 
-do PNG e BNG de que a 
coalición debia é;ibranguer a todo 
o espectro do nacipnalisrilo . 
progresista, foron as causas 

Tras a queima, 
Camota ten 
medoá 
arrollada 
das chúvias 
A maioria das veces as 
catást~ofes, os acidentes, 
convértense en frias estadísticas 
de mortos, feridos, danos ... ; en . . · 
pura rotina de parte oficial 
desprovisto de todo sentimento 
e de ollada ao futuro. Moito disto 
está a ocorrer cos incéndios ·na · 
Galiza: incéndios por dia, 
hectáreas que{madas, viaxes dos 
ávións, efectivos utiJizado·s, -
danos causados ... 

(Páx. 9) 
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. A preten~ión da Reforma do Sistema Edü~cativo é eliminar alumnos-
do tronco BU_P-Universidade e rebaixar a cualificación da FP 

A liberalización do ensino 
C. MOSQ!JEIRA-R. GONZÁLEZ-B. ALONSO 

. O pasado mes de Abril. era apresentado· polo Ministério·o Libro Branca 
para <;i Reforma do Sistema Educativo. Antes de fin de ano .está prevista a .aprobación 

da Lei -que o fag~ efectivo. A liberdade de opción e_ os .consabidos 
princípios ~uropeistas e democráticos son a divisa c9a que se apresenta 

.. unha regulación que aumentará a estratificación e tr~tara de adaptar o .ensi~o 
á demanda de traballo dun merQado· flexíbel e liberalizado. 

ENSINO, SOCIEDADE ANÓNIMA. 
Non é posíbel desvincular o ensino do seu 
papel social. A s_ua evolución histórica_ 
insérese nas transformacións da sociedade. 

. A Leí Xeral· de Educación de 1970 era 
expaflSÍVa,' desapareceron as reválidas e 
non existía selectividade. Foi a saida a un 
periodo onde eran moi poucos os que tiñan 
aceso á educación. A fins da década a crise . 
económica trouxo consigo un~a nova época 
de estreitez, renaceron as selectividades, 
. ainda que o principal recorte veu da 
redución da capaeidade adquisitiva da 
povoación. 

O Plan de Reforma da Educación que moi 
pronto será aprobado por Lei significa a 
concomitáncia co ultralibera/ismo, máis 
democrático, pero só na apariéncia. Trátase 
hoxe de adaptar os Plans de Estudos. ás 
necesidades dos plans económicos. 

O maior problema co que se a.topan at.e 
agora os nasos dirixentes é o da enorme 
presión existente sobre o BUP e a. 
Universidade. Lonxe de ·calquer anceio 
utópico de elevación do nível cultural o que 
se frataria seria de acomodar o ensino ás 
necesidades empresariais, de modo 

paralelo a como se regÚla ·a man de obra, 
producindó paro. O Plan- anterior non 
cumple as funcións para eles pertinentes, 

·co~o- non as c~mple o p·leno emprego: 
. No 1Q81 un Libro Branco para os estudos 

médios, editado sobos auspícios do 
govemo da uco;_ dera pulo propagandístico 
ao ensino profisional. O obxectivo era o 

. mesmo: frear o aceso á universidade. Con 
tal motivo víronse aceleradas, por exemplo, 
as ·construcións de centros de FP en 
detrimento dos de BUP: Tal intento fracásou 
en gran medida e a. presión sobre o BUP e 
a Universidade continuou até hoxe. 

A reconversión do ensmo .dirixida polo 
PSOE é máis radical. Se antes foi a crise 
econó"mica a que minguou o a~eso de 
amplos sectores aos estudos superiores, 

· agora esta míngua virá dada polo" próprio 
plan de estudos. Para iso acométése un 
diseño de estratificación, cómoda, 

· ·autoeliminante; que comeza. no EXB. Lonxe 
de promover o esforzo e a superación do 

· alumno (moitos en inferiores condicións pota . 
sua orixe social e familiar) facilitaráselle a . 
saida para vi~s mortas. Tal diseño supón.a_o 

cabo unha profundización das 
desigualdades exist.entes, baixo o cariz 
democrático da "libre opción". Enminar o 
suspenso non é máis progresista cando os 
que quedan eliminados son os alumnos do 
aceso a n íveis culturais máis elevados. A 
adaptación do ensino á demanda de traballo 
correrá paralela coa cr:iación de centros de 
élite, moitos deles en mans privadas, ainda 
que con subvencións estatais. Un exemplo 
da liña marcada foi a disminución dun ano 
da carreira de Biolóxicas, pero co fomento 
a posteriori dun master ao que non se te'rá 
aceso sen o necesário desembolso · 
económico. 

A Reforma do ensinó vai supoñer un 
aumento da estratificación, mesmo entre o 
prófesorado, e unha canalización orientada 
segundo os arbitrios, en última lnstáncia, 
dun estado privatizado e en mans das .
grandes corporacións. Ulo os obxectivos da 
ilustración e da cultura como ben comun?_ O 

A reforma do ensino, prevista 
poto. Ministério de Educación, 
abranxe aspectos notábeis que, 
sen embargo, é necesário entre
sacar nos diferentes capítulós. 
(Unha análise pormenorizada da 
primeira proposta de Libro Bran
ca tora xa publicada, ver ANT nº 
331). Anotaremos a seguir alguns 

- dos pontos máis ilustrativos. 
Como xa se anticipara. na "Pro
puesta para el Debate", a FP de
saparece cómo n ível educativo 
específico para subdividirse en 
dous apartados fundamentais: a 
formación profisianal de base, 
incorporada ao ensino secundá
rio obrigatório, e a formación 
profisional específica, integrada 
no ensino pos- obrigatório e es
truturada en módulos profisio
nais de ciclo corto. 

Na xénese deste proceso re
formador bulian duas ideas bási
cas: 

1) O papel marxinal da FP ac
tual fronte do BUP, determinado 
pola existencia da dobre titula
ción ao remate da EXB?, e con 
porcentaxes esaxeradas de fra
caso escolar ná FPI. 

2) A necesária adaptación ás 
transformacións do sistema pro
dutivo, matizada pola integración 

'MuLTINACIONAIS 
E GRANDES 
EMPRESAS VAN 
PODER CONTAR CON 
CENTROS PRÓPRIOS 
DE FORMACIÓN, CUN 
ESTRITO CONTROL E 
SELECCIÓN DO 
ALUMNADO, _ _ _ 
PERFEITAMENTE 
ORIENTADO CARAÁS 
SUAS NECESIDADES 
PRODUTIVAS 
ESPECÍ F_l....;,_;C_..;_AS;;;;,_,_N_O_N_ 
CONFLITIVO E 
SUBVENCIONADOS 
POLO ESTADO' 

do Estado español na CEE, o · 
que levaría á superación do des
fase existente entre a formación 
e a titulación ofertadas polos sis
tema educativo e as necesidades 
concretas do mundo empresa
rial. 

A respeito da primeira cuestión 
o Libro Branca estabelece como 
prioridade alonxar a unha eleva
da porcentaxe de estudantes do 
futuro Bacherelato, a fin de non 
sobrecargar as faculdades uni
versitárias e de abastecer de 
man de obra calificada ao mer
cado laboral. 

. A partires dunha formación bá-
sica comun (O ensino secundário 
obrigatório) A eleición do ensino 
profesional non dependería tanto 
de factors tais como: a imposibi
lidade de obter o graduado es-

- colar, unha orixe social popular 
e, polo tanto, con expectativas 
sociais lirñitad~s. etc., senó[I que 
se limitaria a unha sinxela opera
ción de cáculco dirixid~ á conse
-cución da alternativa profisional 
· máis rentable. . · 

Con todo, a realidade dos feí
tos é máis teimuda que as "boas 
intenci<f>ns", vexamos: , 
_ . O ensino secundário obrigato-
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rio non garante a existéncia dun
ha única titulación ao remate dos 
dous ciclos, máis ben ao contrá
rio: O proxecto ministerial con
templa a existéncia dunha titula- · 
ción a.lternativa para todos aque
les estudiantes que non rematen 

· o n ível aos 16 anos, ademáis da 
importáncia determinada das op
tativas escollidas no último curso 
_da sec::undária obrigatória para a 
postenor incorporación aos ni
veis educativas sexan recomen
dábeis para optar aos Bacherela
tos). 

Polo demáis fica por concrtar 
unha · alternativa con-vincente 
para os 250.000 rapaces que se 
descaigan do ensino obrigatório 
na actualidade. Non parece, 
pois, que o problema da existén
cia dunha dobre titulación atope 
un.ha solución satisfatória no . 
proxecto e si que se pretenda 
solventar, pala via expeditiva, o 
problema da masificación do 
BUP e das facultades universitá
rias. 

'~IMPORTANCIA 
QUE SE LLE DÉ_N_O_ 
SEU MEIO SOCIAL 
AOS ESTUDOS VAi 
DETERMINAR 
ESPONTANEAMENTE 
O FUTURO ESCOLAR 
DO XOVEN' 

educativo máis rentábel en canto 
á relación entre os recursos asig
nados' e o número de alumnos 
que atopan un pasto de traballo, 
que pasa a ser substituido por 
dous ciclos modulares (Módulos 
2 e 3, respectivamente), funda
mentalmente prácticos na sua 
concepción (cunha duración 
aproximada de 1 .000 hbras) e, 
supostamente, garantidors dun- · 
ha competéncia profisional que 
permita desempeñar un amplo 
abano de pastos de traballo. 

Da orixinalidade, polivaléncia e 
calificación dos devanditos pos
tas o proxecto só nos aterece 
pequenos exemplos, alguns dles 
verdadeiramente estimábeis. 
Para o modulo 2: albañil, xardi
neiro, produtor de prantas, esté
tica facial , etc. Para o módulo 3: 
saúde ambiental, animador de 
hotel, comércio exterior, ativida:. 
des sócio-culturais, e outras. Estado. 

, XURX0 S. LOBATO/ARQUIVO 
de; enténdase polas empresas. 

Pero é no segundo apartado 
onde emerxen as contradicións 
entre o verbalismo desbordante 
dos expertos e a manifesta reali
dade cotiá. Como noutros apar
tados os autores do proxecto 
parten da constatación dunha 
realidade deficiente para obter 
conclusións sesgadas. Ante 
unha evidéncia incontestábel -a 
situación problemática da FP
resulta curiosa a oferta alternati
va: Desarticulación e privatiza
ción do novo Ensino Técnico 
Profisional. Observemos de xeito 
rápido as iniciativas "renovado
ras": 

A) Eliminación da FP2, o nivel 

B) A cesión, en usufruto, ás 
grandes empresas da respon
sabilidacje institucional sobre o 
ensino estatal. O proxecto pre
vé, ademáis da realización das 
prácticas en altemáncia, a posi
bilidade de utilización dos cen
tros de traballo como centros de 

ensirio, de tal xeito que multina
cionais e grandes e_mpresas van 
poder contar con centros pró- · 
prios de formación, cun ·estricto 
control e selección do alumnado, 
perfectamente orientado cara ás 
suas necesidades productivas 
específicas, non confli.tivo e, so
bre todo, subvencionado polo 

C) En clara relación co anterior 
haberia que aludir ao feij:o de 
que tanto as titulacións como as 
especialidades deberán ser pac
tadas entre a.administración e os 
axentes sociais (eufemismo moi 
socorrido) a fin de que poidan 
ser. aceptadas con posteriorida-

D) Un último argumento neste· 
camiño privatizador virá- · dado 
polo própr!o custe económico da 
reforma· emprendida. A parte 
proporcional dos 960.000 millóns 
·de pesetas resulta absolutamen-
te ridícula para unha adaptación 
exixente ás necesidades tecno-

A EMBALAXE MODERNA E DEMÓCÁÁTICA AGACHA 
UN AUM.ENTO SUBTIL DAS Df:SIGUALDADES 

Estamos asistindo a un auténtico bom- dades pero sen nengunha análise séria, 
bardeo publicitário por parte do M.E.C., análise que; por outra parte, invalidaría 
Consellaria de Educación, sobre a bon- as solucións que propoñen. O paradig
dade, necesidade e transcendéncía da ma neste sentido é a 2ª Etapa do E.X.B. 
Reforma da Educación. que despois de argumentar que está mal 

En todo o proceso asistimos a un tipo e hai que reformá-la, na proposta do 
de razoamentos e argumentos de corte M.E.C. queda exactamente como esta-
ideolóxico que tratan de encobrir os mo- ba, agás o cámbio de Centro. 
tivos reais de fundo polos que se fai: Unha Reforma feita con Previsión. 

ldeoloxla europeísta: Argumenta-se Outro argumento para a Reforma é a in
que un dos motivos básicos da Reforma sisténcia en que se está a facer con moi
é a homologación das titulacións e do ta previsión; efectivamente asi é: ante a 
sistema educativo ás que existen na mobilidade do profesorado que vai supor 
C.E.E .. O argumento non resiste a crítica a nova distribución de Centros e alunado 
xa que cada país da Comunidade ten o foron o suficientemente previsores como 
seu próprio sistema educativo non exis- para ter decretado xa a implantación das 
tindo tan sequer convalidacións e reco- afins o profesorado de Médias, a mobili- , 
ñecimento mútuo de certas titulacións dade forzosa contemplada na Lei de Me.
(sobretodo as universitárias); ademais, o didas para a Reforma da Función Públi-
actual sistema que ternos no Estado ca eco continxente de profesores en ex-
pode homologar-se sen máis problemas pectativa de destino teñen ao · persoal 
ás directrices da e.E.E.. Que problema suficiente para cobrir as necesidades da 
haberia e homologar a actual F.P.1 co "Reforma". 
nível 2 de cualificación da C.E.E. e asi Por outro lado foron previsores ao re-
sucesivamente? Orabén, bótar por dian- ducir os horários lecitvos de médias nun 
te o argumento "europeu" é un aval e 10-15% do total, curiosamente a mesma 
unha cobertura para o que realmente se porcentaxe que se prevé vaia a aumen-
pretende. tar o alunado de 14-15 anos ao extender 

A critica fácil do acutalmente exis- dous anos a escolaridade obrigatória. 
tente. Tanto a "Propuesta para Debate" Máis escolaridade sen aumentar ensi-
como o actual "Libro Branco" son un pa- nantes. Boa capacidade de.previsión. 
radigma de análises e críticas sesgadas; - Utilización dunha terrninoloxia pe
critica-se exactamente aquilo que se dagóxica "moderna". A ideoloxía da 
quer cambiar: a 2ª etapa do E.X.B., o modernidade que destilan os dous docu-
8.U.1?. e a F.P. pero sen entrar nunca mentos xa é evidente mesmo na termi-
nas motivos e razóns. de fundo. Para pór noloxia empregada que os converte en 
un exemplo. ben significativo: a actual inintilixibeis. O e ministro Maravall, edu-
B.U.P. achaca-se-lle ·ser demasiado oado en Inglaterra, copiou o de Com-
"academicista e propedéutico" ·e, en pr:ehensive School facendo unha.pésima 
consecuéncia hai que reformá-lo sén a~- tradución por Eseola Comprensiva d.e-
gumj3ntar seriamente por que teñen que mostrando a sua ignoráncia sobre a ori-
ser qefeitos o academicista é a prope- xe do termo inglés·e da língua pois o co-
deútica. Pouco despois ve-se claro que · rrecto seria Escola non segregada ou Es-
non son considerados .defeitos pois ao cola Integrada, nunca Escola Compren-
novo Bacherelato proposto dáselle expli- .siva. 
citamente caracter académico e prope- Democracia e liberdade. O outro 
deútico. gran eTxo para xustificar a reforma é a 

O mesmo é aplicábel aos demáis tra- democratización e a escola en liberdade · 
mos riticados e a reformar; criíticas fá- e participación. Volvemos estar ante oú-
ceis sobre os aspectos sobre o que ·exis- tra grande manobra de confusiqn. C~a-
te certo consenso sobre as suas dificul- mar-lle democratización a subve~c!?~ar 

dous anos máis a privada e á diferencia
ción (isa si "libremente" ~leita) entre os· 
alunas a partires xa dos 12-13 anos non 
deixa de ser unha bulra. 

Chamar-lle democratización a unt'la 
Reforma que vai instaurar a división e 
xerarquización universal de ensinantes, 
alunas e incluso centros é unha pirueta 
dialéctica . digna da terminoloxia da mo
dernidade utilizada polo M.E.C .. · 

Toda esta parafernália ideoloxista e 
_terminolóxica coa que-nos apresent.an a 
Áeforma non fai mais qu~ encobrir os 
motivos de fundo· que realmente fan ne
cesária para o M.E.C. e o sistemé¡l políti
co social existente o tipo de Reforma 
que propoñen: 

-,~ · PRETENSION E · 
CLARA: MONTAR VIAS 

QUE ELIMINEN ALUMNOS 
DO TRONCO PRESTIXIOSO 

BUP-UNIVERSIDADE' 

A estratificación social. É eyidente 
qu~ a crise do sistema se xestionou cun- . 
ha política . económica que conduciu a 
unha estratíficación sócio-econór:nica 
maior da que xa existia; haberia que re .. 
montar-se moitos decénios no . tempo 

· para atopar diferéncias entre ricos e pro
bes tan elevadas comq as que actual
mente existen. Un sistema educativo 
como o emanado-da Lei Xeral de Educa
ción, promulgada en pleno período · ex-

. pansivo da economia, é excesivamente 
"democrático" para as previsións do sis
tema. A preocup~ción obsesiva que ma
nifesta o.M.E.C. polo pretendido exceso 
de .·alunos no B.U.P. (ó 40 dos mozos de 
17 anos) revela ben ás claras necesida
des que teñen dé recortar o aceso aos 

· estudos superiores da maioria da povoa
ción. Por outro lado, os intentos de cria
ción de élites através da poterrciación da 
privada, tanto nos ensinos médios como 
na Universidade. Esta situación . non é 

nada nova no ensino: hai pouco tempo -
baixo o epígrafe de Cqrpo Único de En
sinantes, pretendiase implantar ünha es
tratificación e xerarquización do profeso
rado descoñecida até ent6n. Hoxe, baixo 

_ Escala Comprensiva e democratización 
do ensino· procúrase unha .xerarquiza
ción e división do alunado moi superior 
;is que actualmente existen. Estamos a 
un paso da criación definitiva e ben con
cretada de élites económico-académi-

. cas ªº estilo da existentes neutros paí
ses xunto .a un deterioro e marasmo dos 
ensinos accesíbeis para as capas maio
ritarias da povoación. E iso apresentase 
como defensa da "lgualdade de Oportu-. 
nidades". · 

As necesidades do mercado labo
ral. No funcionamento do sistema ema
nado da L.~.E. xa houbo .outro proxecto 
de Reforma a in ícios dos 80 co Governo 
de U.C.D. que ct:iegara incluso a publicar 
.un Libro Branco sobre a Reforma dos 
~nsinos Médios. · a Reforma proxectada 
quedou nunna campaña publicitaria in
tensa para convencer aos alunos e país 
de que fosen a F.P. abandonando o 

-s.U.P.; o n.úmero de alunas que se foi a 
F.P:- aurrientou pero non foi abando, 
como recoñecé o M.E.C. Ante un merca- . 
do laboral que qer unha man de obra 
cada vez máis sumisa e con menos cua-

· lificación profisional de base o Ministério 
actua en consecuéncia a: estes intereses: 
por un lado pretende e·Hmiñar o suposto 
exceso de alunos de B.U.P. que preten
den aceder a Universidade, deteriora o 
próprio B.U.P. pois ·facilitaba o excesivo 
nívél ''académico" e paralelamente dete
riora a F.P. que ve reducida en moitos 
anós a preparación que facilita aos alu
nos. En definitiva a pretensión é piara: 
montar vias que eliminen alunos do tron
co prestixioso B.U.P.-Universidade e re- . 
baixar a cualificación profisional que se 
·imparte actualmente no F.P. (se actual
mente o desprestíxio do F.P. é grande, 
xa ·veremos como explican o prestíxio 
que van· ter Módulos dun curso· empo
brecidos en relación á xa deteriorada ac
tual F.P.). o 



lóxica.s dun ~nsino profisionai de 
c:alidade, a menos que unha boa 
parte dese material · sexa apor:ta
do palas propias empresas. 

Da dépendéncia como 
no~o "perfil profisional" 
Até o momento este exercício 
crítico non transcendeu da reali
dade estatal do proxecto, ·por 
outra !;>anda a única realidade 
contemplada, pero parece tem
po de sinalar aquelas conse
cuéncias específicas qu~ esta 
reforma da FP vai traer para Gali
.za. 

Na identificación da reforma 
coa ne,PeSidade dunha adapta
ción do sistema educativo · ao 
sistema productivo podemos 
af andar para obter as claves da 
situación. Desbotada a posibili
dade dunha intervención da 
Consellaria de Educación nun 
senso criativo e. dinámico . non 
fica mais ·que traducir o Libro 
Branco ao galego para ·cóñeéer 
o novo ETP na Galiza. De tal xei
to que un país coma o noso, es
pecialmente afectado pola crise 
e a reconversión industrial, cun 
tecido productivo desarticulado 
e suxeito a un mercado laboral 
pouco evolucionado, pqde sofrer 
coma. nengun as consecuencias 
desta "remodelación". 

Se adaptación ás necesidades 
produtivas significa asignaeión. 
de especialidades e de recursos 
en función da realidade existen-

. ten, moito' nos tememos que es
tamos no camiño de afondar na · 
marxinación e na dependencia, 
xa seculares. Non parece difícil 
supoñer que ademais dalgunhas 
especialidades relacionadas coa 
explotación dos sectores primá
rios: agricultura, pesca, -forestal, 
marisqueiro, e doutras relativas 
ás necesidades específicas de 
grandes empresas moi concre
tas, é moi posíbel que aquí non 
abunden aquelas outras especia- · 
lidades vinculadas coa indústria 
máis avanzada, xeradoras de al
tos custes e claramente ,orienta
das cara as zona~ industriais de 

. 'NoN·VAI HABER 
'NECESIDADE DE 
ELIMINAR 
EXTERNAMENTE AO . 
ALUMNADO DAS 
OPCIÓNS ."BOAS" E 
PRESTIXIOSAS: ELES 
·MESMOS SE AUTO
EXCLUIRÁN,--'----
REPRODUCINDO 
ESPONTANEAMENTE 
A SITUACIÓN SOGIAL 
E ESCOLAR DA SUA 
FAMÍLIA E DO SEU 
ENTORNO' 

grande n ível. . 
Pero con ser grave este feíto 

ainda pode resultar máis proble
mática a dicotomia entre a Galiza 
interior e· costeira, ou máis atra
sada ~ menos atrasada, por can
to parecé factíbel a asignación 
das especialidades menos poli-,,, 

v~lerites e dinámicas para zonas 
que xa acumulan retraso históri
co considerable. 

Ensino. e po~to laboral 
A filosofia de fondo da Reforma 
proxectada pode resumir-se en 
dóus princípios ben definidos: 
clasificación e catalogación en 
categorías concretas dos/as alu
nas/as: ·e que ·esta clasificación 
sexa "aceitada" tanto polo aluna- · 
do como socialmente. 

O sistema está deseñado para 
que haxa 6 saldas perfeit~mente 
definidas que corresponden a 
outras tantas categorias de cuali
ficación da forza de traballo. 

Non completar a escolari
dade obrigatória: Nestes mo
mentos, nos que a escolaridade 
é teoricamente obrigatória até os 
14 anos, existen, segundo o pró
prio M.E.C., un 8% de rapazas e 
rapaces de 14 anos sen escolari
zar, é de supor que, ainda que 
se declara formalmente obrigató
íia até. os 16 anos, as· cifras de 
non escolarizados/as de 15 e 16 
anos vai superar o actual 8% 

que afecta aos/ás de 14 anos. 
Non se vai tomar nengunha me
dida correctora desta situación, 
e a imposibilidade de sufragar os 
gastos ~de livros e material e a 
própria subsisténcia dos xove
nes destas idades vai continuar; 
vai haber un colectivo de, aproxi
madamente un 20% de m~n de 
obra sen nengun tipo de cualifi
cación. · 

Abandoar aos 16 anos tras 
a secundária, obrigatória. Ain
da que se complete a teórica es
colaridade obrigatória, a saida ao 
termo da Secundária obrigatória 
vai constituir un colectivo de 
man de obra de moi escasa cua
lificación en posesión de deva
luado Certificado de Escolarida
de e a formación profisional de 
basa · 

Educación Técnico Profi
sional: Módulos 2: Constituirán 
un colectivo laboral de especia
listas de ofícios, quer dicer, o de
nominado no mundo laboral Ofi
ciais de 2ª. 

·aacherelato. Pretende-se 
que sexan parte dun colectivo 
mínimo os que non podan ace
der aos estudos superiores, fa
gan algun curso que os capacite 
nalgunhá profisión específica. 
Como categoría de cualificación 
profisional tenden a desaparecer 
ainda que aportará os cadros 
baixos das Administracións Pú
blicas. 

Educación Profisional: Mó
dulos 3: Constituirán un colecti
vo de man de· obra especializa
da, como técnicos intermédios e 
especialistas en determinadas 
profisións. 

Estudos Superiores: Os 
afortunados que pola~ suas po
sibilidades ou "orientación" non 
abandonen o sistema escolar por 
algunha das suas saídas anterio
res e den superado a forte selec
ción que se prevé, acedarán aos 
estudos universitários, que cons
titue o colectivo de cadros mé
dios e altos do sistema. Entre 
eles tamén haberá categorías, 
mais non irnos analisá-las. 

Aceitación polo alunado: O 
deseño do novo sistema escolar 

está baseado no fun.cionamento 
"suave" da selección; a pro1110-
ción é praticamente automática, 
perdenoo importáncia o suspen
so e a repetición de curso (máxi
mo de duas desde os 6 aos 16 
~nos). lsto poderia ser positivo, 

. mais tal e como está a acontecer 
pensamos que agrava a situa
ción actual: os/as alunas/as non 
son abrigados a repetir ou a es
tudar máis para chegaren ao ni
vel mínimo esixíbel; en vez disto, 
vai-se-lles "orientar" cara op
cións máis fáceis e de menor va
lor académico, imposibilitando 
que chegue a incorporar-se ao 
(ronco normal e comun. O meca
nismo é subtil, xa que nengun 
aluno/a se negará a marxinar-se 
da opción boa se a alternativa 
son os suspensos e a posíbel re
petición de curso. A importáncia 
que se lle dé no seu meio social 
aos estudos vai determinar "es
pontaneamente" o futuro escolar 
do/da xoven. 

Non vai haber necesidade de 
eliminar externamente ao aluna
do das opcións "boas" e presti
xiosas; eles mesmos se auto
excluirán, reproducindo "espon
taneamente" a situación social e 
escolar da sua família e do seu 
entorno. A escota, en vez de co
rrexir a orixe social , vai ter unha 
igualdade de oportunidades for
mal, pero realmente vai ser un 
mecanismo de reprodución das 
desigualdades sociais de manei
ra máis acentuada. 

Esta situación pode exemplifi
car-se ao final do Bacherelato: 
os/as alunos/as "listos" de baixa 
extracción social, van-se ir "es
pontaneamente" á Educación 
Técnico Profisional Módulos 3, 
perante a necesidade familiar de 
que teña pronto unha profisión 
que se apresenta como valiosa 
(daí os intentos de prestixiar es
tes modelos) · e o algo máis que 
temor aos gastos derivados dun
ha carreira universitaria que, pre
visibelmente, só conducirá ao 
paro; os de extracción social ele
yada seguirán cara a Universida
de dado que as suas famílias po
den facer o investimento nos es
tudos dos fillos e "saben" que, 
antes ou despois vai ser rendá
bel e prestixiosa socialmente. 

Vexa, compare ... 
Ainda dentro deste cadro decep
cionante sempre habería quen 
poidera argumentar a preséncia 
de aspectos positivos no proxec
to da Reforma. Sen dúbida que 
para alguns mozos e mozas a 
estrutura modular aparecerá 
como máis atractiva que a FP 
actual, ainda que, curiosamente, 
non pareza reunir as característi
cas desexadas polos seus futu
ros empregadores, é dicer: poli
valéncia e maior n ível de coñe
cementos na área tecnolóxica. 
T amén poidera ser que certas 
especialiddes desfasadas foran 
substituídas por outrps máis 
atractivas e competit~vás (en nú
mero limitado desdr 1ogo). 

Pero, contado/ a eséncia do 
problema segu&'á ser inalterábel: 
O Ensino Te'cnico Profisional 
apreséntase como un ensino de 
segunda categoría, menos poli
valente e integrado que a actual 
Formación Profisional de 2° 
Grao, suxeito ás esixéncias das 
.grandes empresas e dos sus in
tereses, terminal para ámbolos 
dous módulos (aínda que na teo
ría se contempla a reincorpora
ción daqueles que rematan o· 
Módulo·2 ao Bacherelato ou dos 
que rematan o Módulo 3 á Wni
versidade), sobretodo, alleo a 
unha interpretación autocentrada 
da nosa realidade sócio-econó
micp, reproductor das desigual
dades sociais e territoriais, e, po
sibelmente, incapaz · de ilusionar 
a moitos dos sectores implica
dos na súa posta en prática. O 

/ 
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UNIDADE NACIONALISTA 

Non foi posíbel a unidade e.ara ás xerais 

Neste mesmo mes comezaíán as conversas para un posíbel 
. . - ~ ~ 

acordo nacionalista despois das eleicións .aUtoríómicas . 
• ALFONSO EIRÉ 

Os partidos nacionalistas 
non puderon chegar a un 
acorde para concorrer en 
coalición ás eleicións 
estatais. As pretensións do 
PSG-EG de apresentarse 
unicamente co BNG, 
descartando negociar 
sequer con outras forzas, 
e as posturas do PNG e 
BNG de que a coalición 
debia abranguer a todo o 
espectro do nacionalismo 
progresista, foron as 
causas últimas que 
impediron unha unidade 
que moitos ollaban como 
necesária. Ainda asi, estas 
conversas poden significar 
un paso adiante para a 
cooperación entre os -
nacionalistas. A xuntanza, 
anunciada para este 
mesmo mes polo BNG e 
PNG, e aberta ás demáis 
forzas, para tentar acadar 
unidade de acción despois 
das eleicións autonómicas, 
será unha boa ocasión 
para aprofundar na 
unidade e para mostrar 
que ninguén anda a xogar 
en balde con esta arela. 

Todos os partidos nacionalistas 
se lamentan de que non fose po
síbel o acordo eleitoral para con
correr coaligados ás eleicións ao 
Parlamento español, ao tempo 
que tentan pór de manifesto que 
a sua organización "fixo todo o 
posíbel para lograr a unidade". 

O lamento do BNG e PNG ven 
dado porque "o nacionalismo 
galego non puxo os intereses da 
Galiza por riba dos intereses par
tidários"; mentres o PSG-EG fai
no porque a "Direción do BNG 
non fosé sensíbel á inequívoca 
maioria nacionalista de esquer
das que reclamaba a confluéncia 
entre as duas organizacións". 

Pero este intento fallido non 
parece abortar as arelas unitá
rias. Asi, BNG e PNG anúncian 
nun comunicado conxunto "a 
sua vontade de continuar no ca
miño aberto na xuntanza do dia 
7 de Setembro, de diálogo cara 
posíbeis acordes do novo marco 
político, tras das eleicións auto
nómicas de Decembro". Neste 
mesn:10 mes v.~i ter lugar outra 
reunión, á que estarán convida
daa as diferentes forzas naciona
listas, para tentar acadar unha 
certa unidade de .acción na pró
xima lexislatura galega, como xa 
propuxera o BNG en Xullo, logo 
das Eleicións Europeas, e o PNG 
o 30 de Agosto, antes de que o 
PSG-EG. lle fixese a proposla 
eleitoral 'ªº Bloque 

PNG e BNG tamén se compro
meteron a "non tomar a iniciati-

A unidade foi posíbel en problemas concretos como a língua 

va, durante a campaña eleitoral, 
de nengunha caste de ataque, 
descalificación ou manipulación 
de información, contra das diver
sas forzas nacionalistas. 

Todos queren quedar 
como os máis unitános 
lste acordo de non agresión, ain
da que vai máis alá das conver
sas mantidas nestes últimos dias 
entre as distintas formacións na
cionalistas, ten unha clara refe
réncia tamén a estas negocia-

cións, sobretodo cando ·se tala 
de "manipular a información". 
PNG e BNG pretenden qúe non 
se faga unha cuestión eleitoral 
da apropriación particular das 
propostas unitárias; aspecto 

· que, evidentemente, podi~ en
marañar ainda máis posíbeis fu
turos acordes. 

No BNG sentou nial que o 
PSG-EG faga valoracións das 
posíbeis posicións internas do 
BNG; facéndoas públicas, ade
mais, ao 1empo que tenta nos 

A Ásamblea do BNG apostou polo "Proxec~o Comun" 

seus comunicados "'dividir á 
Frente · dando a entender que 
existen razóns escuras, algo que 
tala moi pouco do unitarismo co 
que pretenden aparece~ diante 
da opinfón pública". 

O PSG-EG afirma nun comuni
cado que "consideran de difícil 
comprensión que a causa da ne
.gativa do BNG se:xa simples-
mente o desexo de participación 
na coalición de partidos de. cen
tro direita nacionalista", polo que 
"debemos pensar, · polo tanto, 

que por parte do BNG -ou dal
guns dos s~us colectivos que o 
configuran- existen outras ra
zóns políticas, que de momento · 
non se fixeron públicas"; acusan
do ao BNG de "só ter claro· que · 
non querían facer unha coalición 
co PSG-EG". 

Unidade de quen, unidade 
de cantos? 
Pero a unidade· eleitoral apare
ceu nas forzas nacionalistas ~ 
agás CG, que se desmarcou 
desqe o primeiro momento, ta
cando só chamamentos a que os 
homes de Mariñás, se integrasen 
outravolta na piña-, non só 
como unha arela verdadeira, se
nón como unha necesidade dos 
distintos partidos; explícita ex
ternamente -polo ben da Gali
za-, implícita tácitamente -por 
necesidades organizativas-. 

As necesidades implícitas so
brepuxéronse, finalmente, ás ex
plicitadas á opinión pública. 

O fracaso das conversas foi 
debido a que, afina!, pesaron 
máis as tácticas partidárias que -. 
o interese real en conseguir unha 
representación galega no Parla
mento español. 

O PSG-EG rexeitou, desde un 
primeíro momento, calquer tipo 
de confluéncia ou acorde co 
PNG, centrando o seu ofereci
mento no. BNG. 'A sua negativa 
foi tan contumaz que · até se ne
gou a concorrer a reunión, con
vocada con anterioridade ás elei
cións españolas, do dia 7 de Se
tembro. 

O principal argumento empre
gado foi que a equipa liderada 
por G. Mariñas e- que acolle a · 
unha parte do 'vello galeguismo 
sobrevivinte no PG, formaba par
te do Governo do PSOE, votan-
do, ademáis en contr-a de pro-· 
xectos apresentados polo PSG
EG e polo BNG. 

Na rolda de prensa celebrada 
o día 7, os dirixentes galeguistas 
recordaban que foi precisamente 
Camilo Nogueira quen fixo ban
deira "dun governo de progreso 
co PSOE", pontualizando X.M. 
Beiras comó un día antes de for
marse o Govemo tripartito Cami
lo Nogueira lle enviaba Linha car
ta ao PSOE oferecéndose a aliar
se cos socialistas no Governo se 
des0otaba aos nacionalistas. 

No PNG recoñecian tamén que 
era certo que vutaran en cont. -ra 
dalgunhas proposicións naciona
listas "pois era prioritário pechar
lle o paso á'direita que, de rachar 
o Governo actual, quedaría coas 
pprtas abertas": 

A negativa a nen sequer talar 
co PNG por parte de Camilo No
gu43ira (escrúpuios qt;Je, lle recor
daban, non tivo para sentqrse á 
mesa con M. Fraga) era apoi~da 
tamén con argumentos que po

~ · ñian de manifesto "a escasa im
~ portáncia eleitoral e implantación 
x dos penegás, os pouco5 votos 

(pasa á páxina seguinte) 
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U NIDADE NACIONALISTA 

O PSG-EG considera prioritário aumentar o número de deputados autonómicos. 

que podian aportar; ou que a 
coalición lles suporia un balón de 
osíxeno para non desapárecer". 

Detrás de todo isto estaba la
tente o - enfrentamento habido 
entre as duas formacións polas 
chamadas cintas do xogo que- os 
levou a procesos xudiCiais e du
ras acusacións mútuas, e, ta
mén, a disputa du_n mesmo cam
po político. 

A unidade do PSG-EG co. 
BNG 

tou a confluéncia co BNG desde 
. _un primeiro ·momento. Outro de

sastre semellante na estatais, 
bota~ia por terra a táctica do 

. PSG-EG de apr~sentarse nas au
tonómicas como "-unha alternati
va séria e creíbel;'. 

Fontes do BNG consideran 
pola sua parte que ·o PSG-EG 
tentara abrir unha fenda na sua 
Qrganización, rachandoo, no po
síbel ao BNG para, desaparecido 
o PNG quedarse _como ·a úriica 
forza nacionalista con preséncia 

O PSG-EG baseou toda a sua eleitoral. Hai coincidéncias en 
estratéxia unitária en chegar a un afirmar se apontaba nunha direc-
acordo co BNG, afirmando, ade- · ción concreta: a UPG, forza con-
mais, que seria un importante siderada, paradóxicamente, máis 
paso cara unha confluéncia or- incómoda tanto máis se distán-
gánica de ambas formacións. cia do ideoloxismo e ·se compro-

Despois das Eleicións Euro- mete nunha política de confluén-
peas, Camilo Nogueira puxo 0 cia nacionalista. O perseverante 

NOSA TERRA que a unidade, in
cluindo ao PNG, significaba re
coñecer pola sua banda o fren- · 
tismo e apontarse ao "Proxecto 
Comun") como oola necesidade 

· de conseguir unha representa
ción pa_!:lamentária que tratase 
de impedir o impacto negativo 
da CEE, como xa puxera de ma
nifesto nas eleicións europeas. 

A negativa do PSG-EG a cal
quer tipo de acordo co PNG, po
ñiao nun dilema, o de optar por 
unha das duas formacións, e 
polo tanto, renunciar, en parte, á 
sua estratéxia. 

Ao final debia decidirse entre 
concorrer co PNG, o que as ba
ses seguramente nunca aceita
rian e seria dificilmente explká
bel para certo eleitorado, ou fa
celo co PSG-EG. 

pónto de mira no BNG e, cando ·. ataque, desde hai meses, ao 
a frente chama a realizar unhas frentismo e os anceios de ver ao . A uriidade- cos "pexegos" era 
conversas e a facer un. grupo de BNG convertido nun partido en- máis facilmente explicábel e asu-
presión galega na Europa, 0 marcarianse neste cadro. A ex- .míbel, sobre todo por aqueles 
PSG-EG oferécelle a ·unidade or- plicación esencial radicaría no non -insertos na práctica, política 
gánica. O BNG caJificóurja de - anticomunismo, - un dos cerries diária. 
"falta total de respeto" pois ia ideolóxicos sobre os que asenta Calquer predileción entre un e 
acompañada de fortes descalifi- o PSG-E6. outro levaria implícito un cámbio 
9acións cara esta organización, . En· calquer caso o envite unitá- - non só táctico ·e estratéxico, se-
seguindo na liña marcada po!o __ J IO _do P~G~EG, c~llou .. n~~ha . ·nón da mesma eséncia do BNG: 
seu recente congreso de ataques · parte do- ele1torado, encontran-. o abandoño ._do frentismo. 

Unha pequena crQnoloxia 
Maio do 1989. b BNG propón 
unha coalición nacionalista cara 
as eleicións ·_europeas. Os de
mais partidos néganse a conco
rrer unidos, pero prodúcense as 
primeiras conversas. · 
Xuño. O BNG fai un chamamen
to para criar u.n grupo de presión 
en Europa. O PSG-EG pédelle ao 
BNG que se disolva e se integre 
no seu partido. · 

Xullo. O BNG fai un chamamento 
aos diferentes partidos naciona
listas para reunirse e tentar con
seguir unha estratéxia comun 

. para despois das eleicións auto
nómicas. 
22 de Agosto. A Comisión Exe

~ cutiva do PSG-EG acorda facer
~ lle unha proposta ao BNG para 
g concorrer xuntos ás eleicións xe
!;;( rais, ainda que decide non facelo 
~ público 
~ 30 de Agosto. O PNG convoca 
o a l?SG-EG, CG e BNG a unha 
~ reunión para o dia 7 de Setem
x bro. 

31 de Agosto. O PSG-EG, coñe
cida a non coincidéncia dos pro
cesos eleitorais, entrégalle a pro
posta de concorrer xuntos ás es
tatais ao BNG, emprazándoos a 
unha reunión o 1 de Setembro 

1 de Setembro. · Reúnanse o 
PSG-EG e o BNG. Deciden con
vocar aos respetivos Consellos 
"Jacionais para que tomen as 
pertinentes decisións. Acordan 
que non se faga pública a pro
r;;>osta até que se celebren as 
reunións. O BNG manifesta que 

hai que incluir nas conversas ao 
PNG. 

4 de Setembro. Reúnese ·o Cón
sello Nacional do PSG-EG que 
acorda ratificar a proposta feíta 
ao BNG pola sua. Comisión Exe
cutiva instando a esta forza a 
que se decida antes do dia 7. 

5 de Setembro. O Consello Na
cional do BNG ratifica a vontade 
de concorrer coas forzas progre,_ 
sistas. Négase a facer calquer 
comunicado conxunto antes do 
dia 7 

Día 6. O PSG-EG recebe a res
posta do BNG realizando unha· 
rolC:a de prensa, na que ratifica 
que quer concorrer só co BNG e 
anúncia que non acudirá á reu
nión convocada para o día se
guinte. Dazaseis dirixentes da 
CXTG maniféstanse a prol da 
unidade. 

Día 7. PNG e BNG reúnense no 
Hotel Peregrino. CG e PSG-EG 
declinan acudir. Analisan a situa
ción do nacionalismo e móstran
se favorábeis a unha coalición do 
nacionalismo progresista. 

Dia 7. O PSG-EG remésalle ao 
BNG unha carta emprazándoo 
para o día segainte. O BNG non 
acusa recibo da mesma. 

Dia 11. Reúnanse PNG e BNG 
acordando continuar o camiño 
para un acordo no novo marco 
político despois das eleicións 
autonómicas. O 

EE negouse a pactos bilaterais con PNV ou EA 

Tampouco houbo acordo 
en Euskadi 

, Os partidos euskalduns PNV, EA 
e EE, non deron chegado a un 
acorde para concorrer xuntos ás 
eleicións estatais. Dous foron os 
oferecimentos case simultáneos 
de confluéncia, disputándose, 
ademais, a primacía; o de Eusko 
Atkartasuna e o de Euskadico 
Ezqwerra. 

si, o intento de coalición non 
avanzaba. 

Só EA cedia nos seus postula
dos estando dispostos a conco
rrer somentes ao Senado pero 
esixindo un compromiso de de
fensa dos pontos do pacto ta
mén no Congreso e na Parla
mento Basca. 

continuados ao frentismo. ·do · dose o, ~J~G _qon d.l,!JlS p~op'Osta~ Segundo os argumentos ex-
Bloque ao que calificat;>an:na· po-·-: _ µnitárias; .. ª ,d? PNG -~ ·a· do PSG-= postas polas distintas organiza- · 
néncia como "nacionalismo pré- ' .-~G, ' _paEadox1?8mente irreconci-' - cións semella que as analises 
político incí=ipaz de configúrar un habe1s -~~tr~ l31. realizadas coinciden na necesi-

Karlos Garaik0txea propoñia 
unha coalición dos tres partidos 
- ampliábel a HB se facia renú
nicia expresa da violéncia- para 
as duas cámaras estatais. 

EE seguia presionando cara 
unha confluéncia na cámara alta, 
xa que doutra forma non teñen 
nengunha posibilidade de ace
der, pero negabáse a pactar por 
separado con EA ou co PNV; 
mentres o PNV non quería ser 
quen dese a primeira negativa, 
pero cada vez ollaba máis impo-

proxecto político positivo". O dilema do BNG dade dunha unidade práctica do 
Neste contexto é no que se nacionalismo, asi como o cerne 

produce o oferecimento do PSG- O Proxecto · Comun, programa radica nas eleicións autonómicas 
EG para, concorrer unidos ás estratéxico do Bloqoe, levábao a· que , IJ.Qn deqen de ser eivadas 
eleicións estatais, pero deixando tentar conseguir a unidade máis! polas. xerais, quedando igoal-
claro que ás Autonómicas cada a~pla posíbel, tanto para efecti- · ~ mente de manifesto a existéncia 
un acudiría por separadp. :·po~- ~ v1~ar. o proxyc~~· ,a.Q~andando -0 -· d~ culturas polí~icas aind.a moi 
ser proxectos eminentemente di,,: " frent1smo ·(o d1nxente do PSG- ~ distantes ~.de miras a mo1 curto 
ferentes". - '¿ ,, _, ~ · ,, .. E:G, Car~9,s .Vázqq~z,atirn:ta.l?a a A · prazo. ,,_-· -- O 

O PSG-EG tentou, por .. todos , - ·: ., · ' 
os médios, concorrer aliado co 
BNG. Por realizar até reatizo1;1 un· · 
verdadeiro pressing telefónico : 
sobre a militáncia do BNG, int~! ~ 
rrogando sobre a posición: P.~r: _, 
soal e "esixindo" presión en fa
vor da unidade. O próprio Camilo _. 
Nogueira non dubidou en referir
se na prensa á opi('!ión "clara en 
favor da unidade, dos militantes 
do Bloque", algo . que O - 6N6 
considera inusitado nas relacións 
de respeito entre duas organiza
ción autónomas. 

Que foi o qué levou ao PSG-
. EG a este fervor unitário? Con
.vencidos de que a propost~ ia en 
sério, e non só pára apontarse 
un tanto frente aos eleitores, na 
sua análise pesaron, ademais da 
necesidade galega de conseguir 

- representación r:ia Carrera de 
San Jerónimo, os cativos resulta
dos. conseguidos nas eleicións 
para Estrasburgo, nas que ·rexei-

Pola sua banda J.Mª. Bandrés 
of~rtaba a unidade pero somen-
tes para o Senado. . 

O Partido Nacionalista Vasco 
m_antíñase ~ espectátiva e, aínda 
que · non rexeltaba un acordó 
para o Senado (a EA pedialle un 
acordo máis amplo que chegase 
á fusión) parecia máís que o que 
trataban era de adecentar a sua 
imaxe unitária, pero que non es-
taban p_olo labor. . 

Despp.is de distintas reunións, 
tanto das direccíóns dos diferen
tes 'partidos, como destes entre 

síbel o acordo. ' 
A proposta de EE significaria 

de facto a ruptura do pacto de 
governo co PSOE, sobretodó de 
aceitarse a oferta de EA. Os so
cialistas presionaban tamén para 
que o acordo non fose posíbel. 

Agora crúzanse acusacións de 
quen foi aquel que máis apostou 
para ·que o acordo non fose po
s rbel. O 

FpG concorrerá -_ás eleicións, APU non 
A Frente Popular Galega é:onco
rrerá ás eleicións tendo .como 
idea principal a loita contra o 
marco constitucional e autonó
mico asi como para denunciar a 
polític? do PSOE. Tamén anún
cian que tratarán. de desenmas-

con outros povos do estado. 
A FPG, que se apr.esenta 

como coalición, farao nas catro 
provínolas, estan'do por decidir 
outros aspectos das candidatu
ras . 

carar aos partidos ''autonomistas Quen non vai a concorrer aos 
e seudonacionalistas" mostrán·- próximos comicios estataiS· é a 
dose como a única forza auténti- Asamblea .do Povo Unido (APU), 
camente .nacionalista e conse- pois aindá non está conformada 
cuente. pefenderán o pleno di- - como · tal organización, · tendo 
reito á i~dependéncia e a un es- . previsto un pongresó para Outu-
tado próprio, asi como a amnis- bro, apresentando lago listas 
tia nun marco de solidariedade próprias nas autenómicas. O 
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Nenglin pé;lrtido afronta · . 
a nova andaina da Córporación . ferrolana. con· garantias . 
• E. SANFlztFERROL 

É lexítimo que concelleiros elexi
dos en candidaturas fechadas 
abandonen o seu partido e conti
nuen na Corporación, utilizando 
o seu voto contra as directrices 
da sua formación? Até que ponto 
o escano ou a concellalia perten
ceu á dirección do partido e non 
a persoas que aportaron o seu 
grau de area para conseguir os 
votos? Cuestións como estas 
xurden periodicamente no deba
te político no Estado español 
desde as primeiras eleicións mu
nicipais de 1979 e, naturalmente 
apareceron tamén ante o pleno 
da moción de censura que o pa
sado venres día oito aupou ao 
socialista Manuel Couce Pereiro 
á alcaldía de Ferrol, "descabal
gando" ao conservador Do u ce 
Cauce despois dun debate don
de os censurantes (PSOE e EU) 
facian do desgoverno e do popu
lismo do primeiro mandatario a 
sua principal arma, mentres que 
Partido Popular e Centro Demo-

ARXENTINA 

Revelacións de 
Canos Menem 
Felipe 
González apoia 
·a perdón aos 
militares 
arxentinos 
• J.C. M. BETELÜ/BUEHOS ES 

O presidente español 
Felipe González esta 
dacordo cun indulto aos 
militares arxentinos 
condenados, xulgados ou 
acusados de graves 
violacións aos direitos 
humanos. A revelación 
despréndese de 
manifestacións realizadas 
por Carlos Menem un dia 
despois de ter compartido 
ca seu colega español 
unha cea no aeroporto de 
Barajas, onde permaneceu 
unhas horas ao seu 
regreso da reunión dos 
Non AHneados en 
Belgrado. 

crático e Social respondían con 
duras críticas ao "transfuguis
mo" qué ao final daria o sillón 
municipal ao candidato socialis-
.ta. · 

Críticas internas 
lndependentemente da polémica 
que xa saiu á luz pública, algo se 
move entre bastidores na política 
ferrolana, e nos dous partidos 
con maior representación no 
Concello departamental (PSOE e 
PP) non parece reinar a unanimi
dade sobre as alternativas ~dop
tadas ou sore o futuro imediato. 
Por unha banda no Partido So
cialista -e despois das reticén
cias iniciais sobre a viabilidade 
da moción- existe un consenso 
aparente sobre as posibilidades 
de rentabilizar a alcaldía nos 
dous anos que restan até as elei
cións municipaiS. Non obstante 
alguns sectores, comentan ofi
ciosamente as suas dúbidas so
bre a capacidade de Cauce Pe
reiro para sair airoso do trance 

cruz svástica que o mesmísimo 
Hitler lle entregara, non había ra-· 
zón para que aquí se negara a 
Videla, Massera e o resto dos xe
nocidas o perdón. As declara
cións de Menem, referidas ao 
tema, foron difundidas pota prin
ciJ;>al cadea de TV arxentim~. A 
Casa de Govemo entregou un 
boletin informativo, do cal ex
traemos lite~almente o seguinte: 

Xomalista: En canto ao tema 
do indulto sobre a situación mili
tar. A sua decisión ímola coñecer 
antes da sua viaxe aos Estados 
Unidos? 

Menem: Antes de fin de ano. 
Nós estamos facendo disto unha 
cuestión que non ten senso; sé
guese removendo • un pasado 
que nos doe a todos; ségueselle 
facendo dano á República Ar
xentina. Contábame a noite · pa
sada, Felipe· González, que unha 

Ainda- que aquí se sabia que Feli- das primeiras medidas que el to-
pe González era un dos dirixen- mou, cando colleu a condución 
tes europeus que desde hai tem- do Estado español, foi asce~der 
po viñan suxerindo a Raul Alfon- a capitán xeneral a un ex-com
sin o, ponto final aos xuícios, o batente español e púxoo á frente 
descamado anúncio da Menem dun batallón e ise tenante xene
non deixou de sorprender. O ral asistiu á cerimónia. cunha me
efecto máis negativo puido cons- dalla de condecoración coa cruz 
tatarse entre os organismos de- sv.ástica outorgáda polo gÓvemo· 
tensores dos direitos humanos. ·. alemán de Adolfo Hitler e, nesa 
Neses · sectores interpretouse ocasión, ninguén fixo cuestión 

. _que Menem involucrou no tema . algunha. Eu, socialista --dicia 
aoxefe do govemo español para . Felipe González- tiven que aca-
· 1anzar unha mensaxe subliminal tar e aceit~r esa situación. Ali · 
aos organizadores da marcha non pasou nada, ninguén remo
ceAtra o indulto que debia'·reali- ~~u o ~su_nto , e. f~i ~n feito sup~
zarse un día despois e que se rad.o polos espano1s. En Espana 
constituiu no ~áis importante houbo indulto, ·con motivo do 
acto c,ívico · desque a Arxentina "tejerazo'~, e practicamente a 
.retornou ávida democrática .. Me- prensa non se· preocupou do 

,,, · · nem querialles dicer que se Gon- tema, ·en tanto que aquí segui
zález tiña ascendido a ·xenerais. mos insistindo , saobre o tema 

. franquistas e se .incluso tiña tole- . para - manter aberta unha ferida 
rada que algun deles prestara por onde segue sangrando o · 
xuramento /ucindo na solapa a. corpo da República!'. O 

nnha cidade "difícil" como FerroL 
Veremos como aronta o ex.: se
cretário xeral da UXT na comarca 
ao mobilizacións que xa ·ánún
cian os traballadorés excedentes 
de Astano. Cairá nomesmo erro 
que' Casal Pita no 85 cando en
viou á policía contra os traballa-

. dores que oc.upában pacifica
mente o Concello, ou _darálles 

. demagoxicamente bocadillQs 
co"mo fixo o seu curmán Couce 
Doce nun encerramento· ~imilar? 

As compensacións do Ministé- -
rio de defensa.,.poias .suas insta
lacións na cidade ou -o pago de 
impostas por parte da Bazán, 
xunto CG problema da água ou o 
das saidas e entradas da cidade 
por estrada serán problemas que 
se acumulen no despacho do · 
novo alcalde. Xunto con iso 
tam;en haberá sectores antentos' 
·á política cultural que ·emane do 
Corcello. Seguirá o camiño eli
tista e desgaleg~izador que abriu 
Quintanilla na pasada lexislatura, 
ou promoverá a abúlia e a-inacti-

· vidade de Couce Doce? 
O retó apreséntase difí9il para· · 

o novo alcalde, que xa ten dentro 
do próprio partido · "feras" cos 
dentes ,preparados pa·ra propo
ñer a sua sustitución na candida
tura do PSOE para as ,próximas 
elei~ións municipais . . 

A incógnita .do PP. 
Di!ícil o ten o dirixente socialista, 

, pero ·o panorama non se apre
senta mais doado para os . acóli
tos de Manuel- Fraga. na cidade 
de Ferro!. Cauce Doce deera de
cidir agora se . continua .na Cor
poración exercendo a dura tarefa 
da oposición, ou se se retira para 
o seµ consultório dificultando 
c0n iso as posibilidades de "re
cuncar" candidatura nos vindei
ros_ comício.s locais. Tamén no 
seo dos "populaers" a oposición 
a Couce Doce renace encabeza
da por Juan Blanco Rouco -que · 
xa se opuxera á candidatura do 
foren·se antes das eleicións mu
nicipais- o novo coordenador 

comarcal do partido .. 
Para on ser una -excepeción o 

Centro Democrático e Social non 
albisca un porvir moi , optimista. 
Matreitas e cautivas as filas cen
tristas · -tras o abandtjno qe 
dous concelleiros dun total de 
catre- a sua voceira Nona Inés 
Vilarlño d~berá abandonar ·os 
seus proxectos de march~r da 

_ cidade departamental para ou
tras avent_uras políticas, en pan
ter pretas .en Ferrol as filas · da 
formación que lidera Adolfo Suá
rez. 

Polo_ que respecta a outra for
za política con representación 
municipal -Esquerda Unida- é 
unha incógnita o grua de apro-. 
veitamento ~ue conquerira do 
seu governo compartido con un 
PSOE desacreditado en amplos 
sectores da clase obreir'a ferrola-· · 
na. Para predecir o futuro dos 
nacionalistas -BNG e PSG-EG 
.extran:iunicipais a pesar de con-
tar cun importante caudal de va-· ·. 
tos- ~aberá que agardar ás pró-
ximas eleicións municipais. O · 
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TRIBUNA 

O NACIONALISMO 
\ 

COMENENCEIRO 

Despois da furibunda onda de pragmatismo que 
nos invad.e (na que, dito · sexa se paso, todo vale 
para ~hegar·ao poder e manterse), polo que se v~ 
o Bloque, profundamente impactado polo sambent 
to de "nacionalistas radicais profetas do non", su
mouse a esta onda;_ sumado é. pouco, volcou~e 
para facerse perdoar e disculpar a sua anterior má 
vida política. Profundamente arrepentido, o BIC?que, 
nunha espectacular .fuxida cara atrás, descobre, 
que xa é descobrir!!, que· a burguesia·revolucionária 
nacional galega es~á representada por Mariñas; Oli
ves ("o das cintas" e "o do coche do asesor") e 

cochambres e lambada~ias do imperialismo bur
gués, consumista ~ decadente (que, por certo·, .non 
está deixando títere con cabeza no Leste)', deseo- · 
bre a moda e, do marxismo-leninismo vangardista 
e combativo, pásase a ensaladilla ruso-tártara-mol-· 
ciavo-barreirista con Mariñas de oliva. O que é moi
to pasarse. Porén, Barreiro, que é moi p ... (non se
xan Vdes. mal per:isados, que a "p" non é de preva
ricación, ' puñeteiro ou .causas peores, senón de 
perfeicionista comenenceiro), dille a Beiras: "Xosé
Mariuel, defensar .encendido das miñas ~ntreteli-

. ñas ... e outras erbas, amigu.iños sí, pero a vaqui~a 
polo ·que vale. Quer qicer, bisagra de vicepresiden
te · ou do que caiga ·e con quen faga falta, con ºº!1 
Manuel ou Don Felipe, pero iso si, meu amigo Be1-
ras, príncipe do nacionalismo máis .preclaro, sem
pre en qefensa da nasa terra, en lo.or do n.oso Da
niel, dos nosos mártires er devancelíos, drns nosps 
anceios". Mariñas di menos porque co 1.39% nas 
europeas e unha representación territorial e munici
pal moi cativa, que vai dicer, probiños. 

O do Bl0que, salvando as distáncias, lem.~ra. ~o 
PCE de Carrillo, que subxugado pola reconc1hac1on 
nacional e .a burguesía revolucionária, desfixo . o 
partido como forza sócio-pol ítica de lo ita e trans
formación social, que nunca pode deixar de ter pre
sente que a implantación no tecido social e a capa
cidade mobilizadora son condicións imprescindí
beis para avanzar polo car:niño da · emancipación 
social. Bourdieu: "As ideas-forza, incluso cando in
vocan a verdade da ciiéncia, á forza da sua verda
de, a forza propriamente política da idea reside, en 
último termo, na forza do grupo que esta poda mo
bilizar ... -". 

O resto:, no campo da política ,de esquerdas, .é 
llmitarse a xogar palas alturas o papel dunha es
.queraa floreiro e trilateraleira, que cumpre o obxec
to esencial, de lexitimación das formas complexas 
de dominación. · 

Sarreiro!f!, que manda moito truco e tremea tolete _,E' __________ ..._ ____ _ 
o descobrim!3nto. -e- . PRECISO QUE TANTO o 

O de menos é ·que Mariñas e Barreiro formen GC?~ 
vemo co PSOE e que con este Governo se teñan · 
oposto a proxectos de Lei, iniciativas lexislativas 
populares e a todo tipo de medidas que supuxesen 
tomar en canta, en matéria de econemia, relacións 
coa CEE, reconversión, agricultur~. comunicacións, 
educación, Univer.sidade, sanidade ... , os intereses 
autonómicos da Galiza, nunha liña federaliiante so
lidária frente ao centralismo, ao nacionalismo espa
ñol, do cal o PSOE• comnverteµse no principal ~da-
lide. · 

Por estes lares, con por:lle misas, oferendas, ve
las, corcas ... ao· naso Daniel, aos mártires e aos 
protomártires, entregar pedróns de ouro, facer xan
tares patrióticos, dar uns cantos prémios, pagar un
has cantas edicións, facer un pouco de publicida
de .... , quér dicer, comprar "patrioticamente" a un~ 
cantos "prohomes, institucións nacionalistas de 
pro", está todo resolto. Ora pásase deAP.-PP, POP, 
UCD, ao nacionalismo revolucionário burgués; ora 
do nacionalismo revolucionário burgués ou, inclu
so, socialdemócrata, socialista e até marxista-leni
nista, ao PSOE, nun santiamén, sen deixar ou para 
se manter ño poder, para seguir chuchárdo; do 
frasco. . · 

En · nome do nacionalismo, como ideoloxia pro
clamada, queqan a salvo, a bon. reéaudo, as come
néncias. _ 

O caso é que· ao Bloque non lle chega co.duro e 
. custoso cometido de tratar de organizar e potenciar 
a ·· maltreita esquerdél na Galiz.a -tanto no terreo . 
político como no sindic~I e noutros sectores-, se
nón que quer tamén organiz~r a direita e o centro 

· "soi~ dissant" n·acionalistas. O que é moito· querer: 
éramos moi poucos e pariu a avoa. ¡ 

Precisamente agora qu~ Esquerda Ga.lega deixou · 
os delírios de grandeza (non de España.sen(m con- . 
federal ibérica) e se baixou da burra co 3.34 % que 
tirou nas eleicións europeas, despois de veriffcar 
qúe mandar comunicados como churros á prensa 
e facer milleiros e milleiros de perguntas no Parla
mento está ben pero non dou moitrn~ resultados, 
pois unhá polític~ transformadora de esquerda.s ten· 
que ser. moito máis que isto; e que fai ao Bloque 
unha proposta minim8:mente sensata que poderia 
abrir urihas reais expectativas para -Galiza no' cam
po da esquerda, como é a de chegar a un acordo 
eleitoral co Bloqqe. · 

· O. Bloque, 'talvez impactado ·pala posmodernida
de galloupante .do acid house, a lambada e outras 

BLOQUE COMO ESQUERDA 
GALEGA DEIXEN ABEIRADOS OS 

DEMOS FAMILIARES' 

Portanto, ante esa . posibilidade que se abre na 
Galiza de reforzamento r~al da esquerda, é preciso 
que tanto o Bloque como- Esquerda Galega deixen 
a un lado os demo~ familiares, as inércias do pasa
do, as . conveniéncias do presente, as preocupa
cións por alcúrnias ou intereses persoais e que, por 
unha vez, estexan á altura das circunstáncias, das· 
reais. expectativas ·que se poden abrir na Galiza en 
todas as ordes, e non só no campo político senón 
no ·sindical, educativo, universitario, intelectual, cul
tural: .. , con dito acordo eleitoral entre ambos. 

Chegou o mamerto das responsabiLidades, de 
esquecer dos cálculos politiqueiros e eleitoralistas 
tan á arde do dia, de reforzar solidariamente e cun 
carácter xener-0so e aberto a. esquerda na Galiza e 
neutras partes, o que o Bloque e Esquerda Galega 
non poden desaproveitar máis· unha vez invocando 
pretextos impresentábeis que non teñen nengun 
fundamento. político desde a esquerda. 

. Ben é verdade que, ainda acadando este acordo 
entre o Bloque e EG, queden moitos problemas por 
resolver no xogo da política na Galiza, pois a politi
caria está moi arraigada. Baste como mostra o que 
sucedeu ·na Universidade de Santiago, no· caso .da 
cátedra de Economía Aplicada. Apesar de que a 
dignidade da Galiza, a sua identidade e cultura, a 
sua língua e autonomia,. foron espectacularmente 
pisoteadas, EG pfim~iro, ·e de maneira flagrante, e 
o Bloque despois, sucumbií-on á politicaria, ás co- ...... 
menéncias: Os "nacionalistas" de Coalición Galega 
e PNG; neste caso como en moitos outros casos, · 
pregáronse·, comen~ntemente, arite o poder de tur-
n~ . 
· Apesar de_ todo.isa, seria que desexar que. ante 
a posibilidade do acordo entre EG e o Bloque, que 
podetia dar lugar a moitos outros acordos no cam
po da e~quer'da e neutros moifos terreas, cundise 
a sensatez. E que, frente ao provérbio chinés de 
Deng Xiaoping e de Felipe González, do gato co
menencei~o, se _impoña outro provérbJo chinés que 
di·: "Dao shen me ~han , chang shen me gei". "C,he
gou á montaña, é .preciso ·cantar o canto do .país" 
Por unha vez, o canto do país, solidário, xeneroso 
e aberto, debe prevalecer frente ao etnocer:itrismo 
fanático e reducionista, frente · ás plataformas de 
distinción e os intereses principescos, famtliares e 
de grupiño. .. En definitiva, frente ao nacionalismo 
cómenenceiro, cla1.1dicante e politiqueiro. D 

A LOITA 
POLA·AMNISTIA TOTAL, 

UN DIREITO 
IRRENLJNCIÁBEL E VIXENTE 

GLADIS AFONSO 

De todas e todos é coñecido a existéncia de presas e presos 
políticos ·galegas. Apesar do agachamento e/ou manipulación 
dos meios de comunicaciórí, a realidade está al: existen e sofren. 

Existen porque se opuñeron á opresión colonial do seu país. 
Non irnos entrar a valorar o método ou . métodos empregados, 
iso correspóndelle -teoricamente- aos xuíces. Pero si debe
mos entrar no feito da sua existéncia e que se non disfroitan de 
liberdaae é porque o Estado considera que todo aquel ou aquela 
que í!lanteña unha posición de ~n1rentamento ab Sistema debe 
estar enc~deado. Ollemos sen ir máis lonxe os casos de Francis
co Rodríguez Sánchez, Xan López Hermida ou Femando {o insu
miso de Pontecesures). 

Sofren porque se ven sometidos a unha represión directa e 
agresiva que empeza por apartalos da sua lugar de orixe (Galiza), 
até metelos por máis dun ano sen xulgar e sen nengun tipo de 
recoñecimento da sua circunstáncia de presos e presas políti
cas, pasando pola tortura e vexación da sua condición de seres 
humanos. 

O Estado español dispón de mecanismos dabondo para pór 
en prática a sua· política represiva. Desde leis como a Anti- Terro
rista -que pode ser aplicada a caJquer cidadán "sospeitoso" de 
manter posturas de enfrentamento político ao Sistema, sob pre
texto de manter contacto coas chamadas bandas armadas ou 
con calquer . persoa relacionada persoaJ ou politicamente con 
elas- até xuíces e maxistrados, que levan á prática descarada
mente as directrices definidas politicamente, sen lles preocupar 
deixar en entredito a suposta independéncia do poder xudicial. 
Estruturas como lnstitucións Penitenciárias ou mesmo ultima
mente os sindicatos de funcionários de prisións, son outros tan
tos instrumentos executores da represión a presas/os políticos. 
Ollemos senón cal é a situación que se está a dar nos cárceres 
españois: 

-Negase-lles a calificación de presos/as políticos, porque 
non recoñecen as razóns políticas que motivaron a sua privación 
de liberdade, e pala contra diferéncia-nos na prática sometén
doos a xulgados especiais (Audiéncia NacionaQ. 

-Manteñenos en cárceres de máxima seguridade - verdadei
ros centros de exterminio- e lonxe da sua terra, vulnerando o 

_ próprio texto da lei Penitenciária ao respeito. 
-Aplican-lles sancións disciplinárias especiais, impróprias 

para calquer preso ou presa preventiva. 
-Negan-lles o direito a seren visitados por amigos e amigas, 

- dificultando a comunicación, ademais, con familiares. 
· -Retrasan e censuran a correspondéncia que receben. 

-Chegan incluso a proibir-lles talar entre eles no seu próprio 
· idioma, como ~en sucedido recentemente con presos galegas 
en Alcalá-Meco. 

-E por últímo, empregan a tortura e malleiras con quen non 
se someta a todas estas medidas represoras. Circunstáncia esta 
denunciada até por organismos internacionais como Amnistia ln
ternacionar e recoñecida por institucións oficiais como o próprio 
"Defensor _del Pueblo". · _ 

Perante este estado de cou-. 
sas non cabe outro vieira que o 
enfrentamento e loita, tanto dos 
mesmos presos como da ex
presada mediante a· solidarie
dade que desde fóra podamos 
oferecer organizacións especí
ficas e/ou o conxunto do movi
mento político do País. 

O povo galega ten direito a 
coñecer esta realidade: .a exis

.,NEGASELLE A 
CONDICIÓN DE 

__ ,PRESOS 
POLITICOS PERO 
APLÍCANSELLE 

MEDIDAS 
ESPECIAIS' 

téncia de presas e presos políticos galegos que non ·renúncian 
ao seu compromiso coa loita de liberación nacional polo feito 
estaren encadeados, e que están dispostos a aportar o seu grao 
de area a esta loita na que estamos implicados todos e todas as 
cidadáns consecuentes. 
· O pavo galeg.o debe saber que desde o pasado cinco de 

Agosto hai presos políticos g~legos que manteñen unha atitude -
de protesta (pechados nas celas) para reivindicar non só unha 
mellora nas condicións de vida carcelária, senón para ~enunciar · 
as causas que provocaron a sua privación de liberdade. 

. Se somos demócratas e consecuentes non ternos por máis 
que solidarizarnos coa sua loita e esixir a· sua líberdade, pois sen · 
a Amnistía Total non se poJf~ entender unha sociedade libre e 
~emocrática. '-" · o 

Gladi~ Afo11se pertence aos Comités Anti-represivos de ~aliza 



ARDEN OS MONTES GALEGOS . . 

_Por causa dos incéndios que queimarón totalmente a sua ma~ forestal_ 

· Carnota, ·sen plumas e · cacarexando 
• A. EIRÉ 

A maioria das veces as 
catástrofes, os acidentes, 
convértense en frias 
estadísticas de mortos; · 
feridos, danos ... , en pura 
rotina de parte oficial 
desprovisto de todo 
sentimento e· de aliada ao 
futuro. Moito disto está a 
acorrer cos incéndios na 
Galiza: incéndios por dia, 
hectáreas queimadas, 
viaxes dos avións, 
efectivos utilizados, danos 
causados ... un verán e 
outro verán convivendo co 
lume como se convive xa 
cos sin istros nas estradas 
todos os fins de semana. 
Pero, detrás, hai persoas 
con situacións moi 
concretas e preocupantes, 
un futuro, de todos, 
hipotecado e, autoridades, 
con responsabilidades 
manifestas. Camota, o 
primeiro concelllo da 
Galiza que quedou sen 
nengunha masa forestal é 
un exemplo. 

En Camota, en Lira, en Laiño a 
xente xa non mira para o mar 
que brua alá abaixo ou aloumiña 
a praia máis grande da Galiza, 
segundo ande de humor de Nep
tuno. Non. Ollan para lá arriba, 
onde ceu e monte se xuntari e se 
confunden nos dias bretemosos 
que presáxian o outono. Fitan 
con temor como tantas veces o 
fixeron cara un Océano que pre
saxiaba temporal. Levantan uns 
ollos enroxecidos pala cinsa e, 
mália a seca, peden que non 
chova. 

Unhas treboadas nestes mo
mentos seria a sua desgrácia 
"non só quedaria todo o monte 
devastado, sen terra algunha 
onde pudera prender mesma
mente o toxo ou a xesta, senón 
que acabaria co marisco das 
prias, coas troitas do rio, moitas 
delas xa morreron, e mesmo 
coas peixas da costa, coa terra 
arrastada polas torrenteiras", se
gundo coiciden en afirmar mozos 
e vellos, mariñeiros e labregos. 

Todo o concello de Camota é 
unha encostada que se remansa 
chegando ao ·mar. Hai dous me- , 
ses o monte estaba povoado de 
piñeiros, cunha idade de 30, 40 
e até 80 anos, que gardaban de 
que a terra estivese no seu sítio 
e non fuxíse cara o mar. Hoxe só 
son penedas enegrecidas, cas
caxas borrallenteas, toros pela
dos, maizo chamuscado que 
malam"ente vai chegar aos dous 
ho"eos máís grandes do mundo 
e cinsa que se levanta a primeira 
volada de ar. · 

Toda a masa forestal, absolu
tamente toda, 5 mil hectáreas, 4 
mil delas de monte · público, ar-

e xa á mañá o concello convi
dounos a almorzar. 

Despois de tres dias, a xente 
sentíase ~ansa, pero até parecia 
contenta polo que pudo ser e 
non fQi. Salvouse todo sen des
grácias persoais que é o máis 
importante. Cristais rotos, urali-

. tas dos tena.dos rachadas, peria
nas queimadas o millo seco, o 
chapapote de várias pistas desa
parecido literalmente, a 3 parte 
das árbores do concello queima
das ... aínda non foi nada, non foí 

- . nai:ia dicíanse uns a outros como 
querando _ darse · ánima·: Ai_nda 
quedaban os monte de Lira e 
Lalño. · · · 

.· ... Á semana seguinte 
Dia dous polo serán. O lume co
meza- a arder por riba mesmo da 
gasolineira. O condutor · dun ca
mión cisterna empéñase en des
carregar a ga~olina. Perigo evi
dente e próximo. Hai que paralo. 

Mentres t~nto o lume alampara 
todo e corre, corre e salta a dú
cias de metros de distáncia. Lira, 
Laiño envoltos no fume. Non se 
ve nada. Hai casas en perigo. 
Chega un camión cisterna · pres
tado polo concello de _ Noia. As 
casas sálvanse. É o fin dos in-

~ céndios eh Camota, todo está 
ffi queimado até ardeu a terra, e as 
~ patacas. Pudo ser pior, para o 
~ que pudo pasar, non pasou 
~nada. Máis de tres mil millóns de 

O lume chegou a queimar algunhas construcións 
~~;;¡¡¡¡;¡;,¡;;~;:_:a/I. • _ perdas; por arder até arden;m as 

cañerias da água. · 

deron en apenas duas semanas 
e Camota quedou, en palabras 
do alcalde Brea, sen plumas e 
cacarexando". 

qt.ie chega desde Vi/ar ao Pino". A patétíca resignación deu 
Era un .dos integrantes de pronto paso, ao dia seguinte, a unha 
auxílio o que chamaba. profunda indignación que parece 

Desde o martes ao sábado o ir en aumento dia a dia: "ninguén 
alcalde Brea rriáis de dous mil vi- · dá. a cara, ninguén di nada", re-

Unha frente de ciños estiveron a apágar no soa como reproche unánime dos _ 
1 O quilómetros lume. Alguns, como o alcalde, viciños. Pero hai · quen vai máis 

sen deitarse até o sábado atar- alá nos reproches: "cando foi do 
Día da Patria, 25 de Xullo. Era a de. Foi unha loita a br~o partido Papa· fixérono todo moi ben, asi · 
·primeira vez que Brea portaba a xa non para apagar o lume, se- o afirmaron eles na TV, pero can
pancarta de cabeceira ".(Unt9 cos nón para valerlle a casas, a hó- do se trata de facer algo no noso 
demais alcaldes do BNG. Atar- rreos, a xente que quedara atra- . inteese non lles sainada a xeito". 
de, na festa mostrábase ledo, pada. Contaron coa colabora- Non entenden os viciños como 
enfundado no seu traxe (motivo ción da Garda Civil e do Exército. sabendo que os incéndios, son 
de rexouba entre os seus convi- Traballo lles deu conquerir .a c<;>- intencionados (éftopáronse arte
ciños cos que compartia xantar laboración deste último. factos incendiários, a Garda Civil 
e xolda), sen que tivera por que Todo un- episódio segundo de Ribeira detivo a unha per
atisbar calquer perigo de preocu- conta o alcalde: "cando chamei . soa ... ) non poñen os méios para 
pación. Ainda así, seguindo non ao Governador e lle pedin que · evitar que os incendiários fagan 
se sabe que instinto, chamou a mandase ao Exército, a cantes- o seu traballo; nen que os.avións 
Camota para saber se p~saba tación do Secretário foi a de vos- non ch eguen. a tempo, os solda
algo. tede está todo, non empecemos dos traían palas de xoguete e 

"Ven para acá, eslamos a apa- xa". non escarabelladoras, non haxa 
gar no lume", escoitou ao outro Mais a situación era de tal gra- camións cisterna ... e nen sequer 
lado do auricular. vidade que Brea non se parou en as autoridades den a·cara. 

Adeus festa, adeus Santiago, barras, chamou ao Capitán Xe- · Que se os que prenden o iume 
rexoubas e trangallada. Con ou- neral do Cantábrico e co_nseguiu queren plantar eucaliptos, que se 
tras compañeiros colleron cami- que lle mandasen un pelotón de son pagados _por aquelas zonas 
ño de volta. Desde Noia tlxeron homes e un camión cisternp de turísticas aos que lles faltan ve-
outra chamada ao concello para · Marin; chamou ao Capitán Xene- raneantes, que se os _ madeirei- -
dar algunhas recomendacións, ral da Coruñ~ e conseguio. outro ros ... explicaclóns para tod.os os 
pero xa foron informados de que pelotón de sold~dos. .gastos, buscando un ra:z<;)n para 
o incéndio estaba completamen- Segundo din os viciños o tra.:. algo que se negaR a admitir: nen 
te dominado; só quedaba un pe- bailo foi exemplar, pero traían unha árbore quedou en todo o · 
queno foco de fu"me sen impor- tres palas, como de xoguete". concello, nengunha" e ·un repro- -
táncia. Asi que decidiron parar a · Para cear tiñan tamén só unha · che; nen sequer a Xunta contes
to mar unha copa. . · lata de sardíñas e unhas galletas, tou á petición de que solicitase a 

Á unha e média xa estaban na polo que o alcalde mandou abrir . deCtarac;íón de zona catastrófica; 
cama e ás catro aporrean na. por- un supermercad<;> ás 4 dá madru- · aquí nínguén dá a· cara. Que non 
ta: '.'Levanta, alcalde, que está gada para facer acópio de provi- veñan tampouco as-nuves, .que . 
ardendo todo,· haí unha frente . sió~s e qu~pudesen comer algo, non" veñan! O 

Era presidente de 
honra do PG 

Morre·u 
·Ramón· 
_Mártínez 
LójJez _·· 
"Xa só quedamos o Valentín, o 

. Xocas ... quedamos poucos; ago
ra sodes vós os novas os que te
des que marcar o camiño, ma..I-

. calo en A NOSA TERRA como fi-, 
xeron outros que xa morreron 
antes: . Casal, Bóveda, Caste-
fao ... " eran frases constantes 
que D. Ramón Martínez López 
nos repetía nestes últimos. anos __ · 
a cada encontro. O dia 13 de Se
!embro, D. Ramón·, un dos pou
cos que ainda segue a levar o 
don por méritos próprios, uniuse 
con esa estea de "bons e xene
rosos". 

A sua traxectória é un signo de 
fiqelidade nacionáli~ta, de honra: 
dez ·incuestionábel e de perseve
ráncia. Foi un dos fundadores do 
Partido Galeguista e do Seminá
rio de Estudos ·Galegas con 16 
anos; membro do Consello Su
premo do PG, seguiu mántendo 
aceso o tacho desta formación 
política, ocupando agora o cá-. 
rrego de Presidente de Honor do 
PNG-PG. Segundo afirmaba 
nunha entrevista que nos conce
deu en 1985, a traxédia do PG é 
que "nos queiran facer desapa
recer a xente do noSC? próprio 
partido. Somos un testigo incó
modo", acusando a alguns de . 
ser tan prácticos que ~perderon· . 
a moral, os princípios e a leaJta
de". 

Pero por encima de todo esta
ba o seu optimismo, a sua fe na 
causa, na Galiza: "seguro que 
irnos vencer. Se non o vemos 
nós, ollarano os · nósos tillos, os 
nosos netos. Non ternos presa. 
Isa é unha ventaxe enorme; non 
ter presa e estar constantemente 
na loita". · . 

El predicou co exemplo, sé
guiu até o final, mália os anos, á 
enfem1idade, ás presións, ás trai
cións · e múltiples incompren-

. sións. ·Merece un bon descanso 
en Carril, desde onde pode vixiar 
o seu · Boiro natal que o viu nas
cer no 1907; é a honra de cantos 
teñan un chisco de amor a Terra. ' . o 
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.AGAL denunciou censura id89lóXiC? da organización· 

A declaración do ·galega c~mó idioma oficial, .en detrimento do' Cast lar 
motivo · de· auséncia dos linguistas da Académia Española · 
O XIX Congreso lñternacional de Lingüística· e Filolo>_<ia . 
Románicas celebrouse dó 4 ao 9 de Setembro, ·. 
acompañado de· duas polémicas. Por unha banda a 

· decisión qa organización ·de utilizar o galego e o francés 
como ljnguas ·oficiais do encontro provocou a au~éncia 
dos filólogos españois, por outra as acusacións de 
sectarismo' da AGAL á org.anización do Congreso~ 

• ·x.v. CARBALLA 

O Congreso celebrado en Santia
go nacia' cunha polémica que ~a 
viña de atrás, cando a organiza
cíón anunciou que dado que o 
francés é a língua oficial da Socie
dade de Lingüística Románica, 
d~qia ·ser o galegQ, a Hngua pró-

pria de Galiza, a 'Cooficial nun 
. Congreso que se· celebraba en 
Compostela. A decisión riori gos
tou, e mesmo provocou indigna
ción e aüséncias da meirande par
te. dos lingüístas ligados á Real 
Academia .Española, desde un Ra- · 
fael-Lapesa a un Lain Entralgo. As 
presións mesmo foron exercidas 

Francisco Fernández, Rei 

no pasado sobre quen tiña que 
'presidir algunhas das comisións. 

Ramón Lorenzo, secretário e. 
responsábel . da organización do 
Congreso, quitáballé importáncia 
á polémica, mais afirmpu que "os 
linguistas de Madrid, uns máis que 

. outros, son moi ·retrógrados e 
, reaccionários nestas ..- cuestións. 

Máis que boic~t eu falaria de aü
séncia, porque tampouco foron a 

· Treveris. O que si houbo foi un 
certo boicot desde fór:a. Un profe
sor francés' escrebeu ao presiden
te da · Sodedade perguntándose 
por que aparecía o galega e non o 
castellano, decindo.que ou as tres 
línguas ou só en francés, e decli
nou asistir- por diversas · razóns 

cando tiña que presidir a _sección 
de lingüísitca teórica. Se non lles 
gostou alá eles:·. a Hngua da Galiza 
é o gale~o" · 

Críticas da AGAL 
· AGAL repartiu un manifesto aos 
participantes _do Congrel)O onde 
ademais de apresentarse como 
prganización facia fortes críticas á 
organización~ "O Comité Organi
zador, ou algum dos seus mem
bros, decidiu, anticientífica e abu
sivamente, que só poderiam expor 

. a sua doutrina as vozes contrárias 
as teses tradicionais da Romanís
tica sobre o Idioma galego. lmpe
diu assir:n un debate, consistente 
e esclarecedor para todos, · sobre 

a formaliza9on e cultivacom do 
Idioma da Gal iza". As críticas eran 
respostadas pola organización 
aludindo ao direito a xulgar a cien
'tificidade das ponéncias apresen
tadas. Así Ramón Lorenzo decla
rou a ANT que "non podemos ad
mitir traballos que querefl ser polí-

1 ticos e debater sobre a normativa 
do ILG-RAG, iso non entra nun 
congreso de lingüísitca románica. 

' Non hai limitación científica algun
ha e foi a Sociedade a quen non o 
ad"Tlitiu, como non admitiu outros 
traballos por non consideralos 
científicos, e mesmo como non vai 
publicar aquele$ que non conside
re adecuados unha· vez ollado o 
texto completo apresentado. Nós 

~As · organizacións 11acionalistas·.son as únicas dispostas a _traballar poi~ nonnalización do galega' 

Francisco f ernández Rei 
·apresentou unha ponéncia 
titulada "Contribución. dos 
partidos e organizacións 
políticas á normalización 
lingüísitica d0- galego (1963-
1988)". Fernández .Rei é 
profesor de Lingüística 
Románica e director do · 
Departamento de Filoloxia 
Galega da Universidade de 

· Compo$tela e coautor dd 
· traballo de elaboración do · 
Atlas Lingüístico Galego, 
cuxo primeiro tomo foi 

· aporesentado ·neste 
Congreso. 

. "A importáncia do Atlas é enorme 
p6rque permite fixar, fotografar, a 
realidade lingüística, e as difi<~ul
dades de poder telo a ponto an...: 
tes, foi de -arde humana, porque 
-en calquer caso tiñamos qtJe estar 
algun ·dos que fixeramos o traballo 
de campo. Eso retrasou, como ta
mén o tipo de elaboración que ten, 
técnica:, os mapas, as transcrip
cións fonéticas, etc... pero. agora 
penso que, unha vez publicado 

. este primeiro tomo a cousa pode 
ir mais· rápida. Neste congreso a 
importáncia do Atl~s está en que 
os romanistas coñeza(l que existi
mos realmente. · 

"O traballo que apresentei sobre 
as contribucipns dos partidos · po
líticos · dateino no 1963 porque é 
cando se cria o · primeiro partido 
nacionalista: . en Agosto · nace o 

Cariliíio ~ Noia 

PSG, . e tamén é simbólico que 
nese ano institúese o Dia ·das Le
tras. 

'~IMPORTANCIA DE 
APRESENTAR O 
ATLAS LINGÜÍS-=-7í-7C_O_· -
NESTE CONGRESO 

· ESTÁ EN QUE OS 
RGMANISTAS 
COÑ.E?A~N;....:;..A~--
EXISTENCIA REAL DO 
GALEGO' . 

"Eu estabelecin unha etapa que 
vai ·desde ese 1963 até o 1979, 
ano da preautonomia. Unha se
gunda etapa seria xa a autonómi
ca, desde o 1980, aprobado o Es-_ 
t~tuto. A primeira etapa caracterí
zase por ser de exibición pública 
e de dignificación: non importa 
como talas senón usar o idioma. 
Nesta etapa o único elemento di
namizador foi o nacionalismo non 
sentido amplo. Dentro desta etápa 
facia duas divisións: a dos aríos · 
60, de reivindicación cultural -ta
mén política polo momento que se 
atravesaba-, veiculizada . espe
cialmente nas agrupacións cultµ- · 
rais que eran dinamizaqas polas 
persoas que despois estaban -ta~ 
mén · á · fr.eote das orgariizacións 
polítiCéiS. Son os anos en que apa
recen· os primeiros panfletos poJíti- . 
cos en galego -a UPG en Castre-

. lo dé Miño no 65- e no ano 68 

aparece xa un boletin""bilíJlgÜe das 
organizacións estudantís, o pri
-meiro da posguerra, Unha segun
da subetapa é nos anos 70, onde 
a reivindicación é xa cultural e po
lítica abertamente. Nese momento 
hai que destacar o pape~ dinami-

. zador da UPG e das organizacións 
afins. Hai unha postura intransi-

-xente do nacionalismo sociolóxico 
que obrigou a unha galeguización, 
incluso formal, da esquerda esta
tal na· Galiza. 

"Nesa etapa está tamén a apari
ción, propiciad.a polo nacionalis
mo, de publicacións como "Vaga
lume ... no 75, e xa despois de "Tei
ma", "Man Comun" e de "A Nósa · 
Ternf, que foi a única que .tivo 
vida ininterrumpida até hoxe. E ta
méri o momento en que a Frente 
Cultural da AN-PG en Xaneiro do 

- 7.9, despois das multas a alg1,.ms 
dos seus membros por galeguizar 
nomes das ruas, fixo unha campa
ña na que correxiu perto de 2.000 
topónimos. lso._ dernostra qu'e o 
cultural e o político estaban clara
mente unidos'. 

"A etapa · que parte do ano 80 
ven marcada pala cooficialidade 
do galego coa aprobación do Es
tatuto. Hai un início de restaura
ción do · _galego no ensino, n.os 
meios de comunicación e na ad
ministradón. Eu baseeime para 

· estudar isa fase na análise do Bo
. letin do Parlamento que expurguei 
cas~ por completo, pero habia 
-que facer a excepción do PSG
BNG despois da sua aus·éncia du
rante. case tres anos, porque iso 

'Na TVG fanse neCesários c·uraos .de ·fonética e dicción' 
/ 

Profesora no Coléxio 
Universitário de Vigo, 

. Camiño Noia abordou na 
. sua ·comunicación un ha 
. análise sobre o galego · 
. empregado na.lVG. 

Baseouse no estudo da · 
· programación e tamén en 
diferentes conversas .con· 

· espectadores nun meio · 
; ruraJ-:-vilego n_o Val Miñor. 

"Partin da hipótese de que a varie
dade Hngüística da televisión non 
é · dabondo .comunicativa para os 
galego-faiantes. Tiven én con~a 
que a televisión debe ser un factor · 

-de normalización lingüística. Cal
vet, · un francés que estudou a 
cuestión en paises africanos, di -
que debe cumprir -ur:iha función 

· gregária e veicular; servir para que 
. os talantes desa língua a adepren

dan e de factor de símbolo' e de 
referente, de modelo. A TVG non 
cumpre es.ta fuoción: nen a veicU
lar para a aprendizru(e dos caste
lán-falantés, nen a gregária de uni
·ficación dos galego- talantes. -

· "Digo que non é Eiabondo co
rriunicativa porque aos gale,go ta
lantes resúltalles allea: retarda a 
decodifi~ación, entre o. que se 
emite e o- espectador apreende 
non · hai im~diatei e o espectador 

ten que recorrer áo que el coñece _ 
para entender o que lle din na tele
visión, e este é ·un esforzo para o 
que non se está disposto· porque 
a televisión ten que ser cómoda 
p·ara quen a ve. lsto tjasé polo tipo 
de -língua empregada, que é un 
substandard, a meio camiño tanto 
da norma que se quere -propor ' 
como -do codigp lingüístico. A TV 

. atenta contr~ o sistem~ cando por 
exemplo emprega mal os pr9no
mes átonos, óu cando mete caste-

. lanismos . .'. ' 
"Os espectadores cos que tala

mos sinten ó galeg.o da TV como 
unha variedade culta, superior á 
qÚe eles empregan. Ainda que se 
valore positivamente non se sinten 

dá un panorama incompleto, mes
mo porque foron e~pulsados o 
mesmo día en que se discutia 
.unha sua proposición de lei de 
normalización lingüística. Era o 
terceiro ponto desa sesión en que 
foron expulsados. Portanto, para 
reconstruir a aportación do que xi
raba arredor do BNG debía con
sultarse a colección de A Nosa Te
rra. E iso había que dicelo porque 
grandes avances como a galegui
zación da Uñiversidade débense á 
posiciqn non só do BNG senón da 
corrente afin a eles no proceso 
constituinte do Claustro. 

'~POSICION 
INTRANSIXENTE NO 
LINGÜÍSTICO DO 
NACIONALISMO 
SOCIOLÓXICO 
PERMITIU AVANZAR 
A GALEGUIZACIÓN' 

"Na consulta do Boletin pódese 
seguir a pista de todas as propos
tas sofüe normalización lingüísti
ca, que son case exclusivamente 
cousa do PSG-EG e do BNG. O 

· nacionalismo, apesar da sua cati
va preséncia sociolóxica, foi o 
principal animador do debate e 
dás iniciativas que se apresentan . 

"Como conclusión pódese dicer 
que os únicos que están dipostos 
a traballar e dar o callo én matéria 
de normalización lingüística son 
os nacionalistas". o 

refrexados nel€1 e desconéctanse 
da lV. Chegan a preferir as pelícu
las en ·castellano que en galego 
por esa dificuldade. 

"No estudo da programación 
nótan~e diferéncias. Nos progra
mas gravados culturais e mesmo 
nos telexornais, sometidos a .un 
maior control normativo1 hai máis 
calidade e 1:m malar ,,respeit~ pola 
Hngua. As, películas dobradá~ dei
xan ouvir cada vez máis o labor 
dos- correctores lingüísticos, pero 
aqui notamos o. desfase entre a 

. língua -escrita e a oralidade. Os 
dobradores submétense moifo ao 
texto e ªº guión e na adaptación 
ao Q?le,go hai pouca flexibilidade 
e teñen moita rixidez, e iso distán-

cia e produce extraneza despois 
•ªP . que escoita. Finalmente · está~ 
os programas en directo, magaz1-
nes, musicais, ... ·e aí to.da a res
·ponsabilidade'" lingúística está no 
conductor do programa. Se é ga
lego-falante faino ben -en termos 
de língua- e senón o programa 
falla. Aquí foi onde topei máis 
erras e desviacións, basicamente 
a n;lá . colocación de pronomes, · 
moitos castelanismos; emprego 
de poucos sinónimos éscollendo a 
variante máis culta. Un exemplo 
podia ser o in ício dun programa: . 

. "A TVG //es presenta.,." Pode pro
ducir. risa pero para quen non ten 
coñecimentos gram;:tticais -o 
90% dos · gal~gos=-- pensan , que 
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os poder de decisión nesa ma- e rematou dicindo que o galego 
era un dialecto." Nesta mesma 

1 sección ademais de temas espe-
sección de ga ego c.ializados volvéuse pór de mani-
esidida polo suizo Gerold Hilty, festa un certo descoñecimento 
sección de galego era a que tiña por parte dos ponentes estranxei
meirande interese para un pú- ros. Asi o alemán Jürgen Schmídt

ico non avezado nas matérias , Radef~lt~ ~ue ateigol! a sá ~u~ha 
·is académicas. A conferéncia 1 <?O"!~r~nc1a sobre interferencias 
Hilty porén defraudou enorme- ¡ lrngu1st1cas tomando o caso gale

ente e demostrou unha total falla · 9º. como exemplo, d~fraudou aos 
actualización. O próprio R. Lo- 1 asrste~es ao to"!~ como textos 
zo admitiuno "fíxoo moi mal. ' de anahse os da hnca'n:tedievaL 
n coñece bibliografia actual A Sociedade elexiu ao novo pre-
sar de que e~tivo convidado sidente para un periodo de tres 

rante unha semán para porse anos, Robert Martin, e estudou a 
dia. El afirmou que a situación próxima sede do encontro, bara
al seria que talásemos en gale- 1 xándose a cidade canadiana de 
e escrebésemos en castellano Ottawa. o 

o é o correcto e non o talado por 
les. 
"Hai outra cuestión importante 
mo é a non diferenciación entre 

~ códigos de oralidade e da es.
rita. En' Fráncia onde hai moita 
ifréncia entre lí~gua escrita e fa

ada, hai clases moi intensivas 
~ra. os alumnos. e os que falan en 
ubhco, do que se chama fonética 
orrectiva e clases de dicéión. 
qui non hai nada diso e l'ilaberia 

9ue insistir en que o houbese. A 
hngua escrita é analítica e reflexi
va Pero na tala hai unha série de 
contraccións, de fusións mais na 
tel~visión reprodúcese oralmente 
unidade a unidade, facendo un 
standard de língua que non facilita 

XAN r.ARBAl.lA-

identificación nengunha 
"Podemos tomar o exempto da 

velarización do "n" en posición fi
nal: "era un home", ese "n" velari
zase e pronúnciase como no arti
go, "unha", e moitos locutores na 
lVG din "era un-ome" .. Nese san
so hai problemas de liña fonética, . 
de cadéncia da língua Na lVG hai 
cursos dé galega pero non de algo 
que é moito máis precíso: cursos 
de fonética, de dicción. _ 

"A despreocupación por corre
xir todas estas cousas, que fah 
tanto dano ao idioma, ten moito· 
que ver coa falla-de vontade ,que 
os próprios pollticos '1º poder te
flen respeito aa idjoma" o 
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DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 
-

Manifestaaóns independentistas unitárias 
- -

Tonnenta política despois do boicot. 

1 nacionalista . na inauguración de Montjuic 
• JOAll RETANAIBAR.CELONA 

A Diada Nacional de · 
Cataluña tivo como 
protagonista case exc,usivo 
este ano ao 
independentismo. As . 
protestas que acompañaron 
á inauguración por parte do 
Rei Juan Carlos do Estadi 
Olimpic de Montjuic, a 
bomba de T erra Lliure contra 
o cuartel da Guardia Civil de 
Banyores (subsede , 
olímpica), que feriu de. 
gravidade a un subtenente e 
a un sarxento do corpo e a 
auséncia das forzas . 
parfamentárias catatanas 
nos actos comemorativos 
co gallo da Diada marcaron 
este Onze de Setembre cun 
tinte marcadamente 
independentista_ 

cortexo formado pola Crida e polo 
MDT, participaban Josu lraeta e 
Josu Barandika de Herri Batasuna, 
e Xan Carballo da. FPG, que previa
mente participaran nos actos polí
ticos organizados potas formacións 
independentistas. 

A segunda -manifestación, ime
diatamente após a primeir~ estaba 
formada por Catalunya Uiure, unha 
organización de recente criación, 
nucleada en tomo · ao PSAN, que 
coa fórmula de coalición se apre
sentou nas pasadas eleicións ao -
Parlamento Europeu, e cuxa pan
carta principal recoma o lema "Per 
una Catalunya_Uiure, Independen-
cia". A terceira manifestación que 

vida O COOB-92 e o PSC acusa- pechaba unha marcha que nas 
ron ao partido de Jord; Pujol {CDC) suas formas era unha única mobili
de empregar a dobre linguaxe, zación, era a organizada polo MCC 
acompañando como institución ao e a LCR. Unha gran senyera estre-

. R~ no palco e particif:>ando coas .lada - bandeira indep~ndentista
suas mocidades ao boicoteo. Jordi montada en verticaj coa consigna 
Pujol rexeitou estas imputacións, "Independencia" abría est~ derra-
suliñado potas verbas de Miquel deiro bloco. . 
Roca, secretárío xeral de CDC, Todos os manifestantes chega
pero defendeu o ·que se expresase ron até o monumento a Rafael Ca-

A inauguración do Estacfi Qlimpic ante a opinión pública internacional sanovas, onde cantaron "Els Sega
estaba preparada como un grande o desexo catalán de soberanía na- dors". Só Catalunya Lliure evitou 
ensaio xeral do que será a apertura cional. Pasqual Maragall, alcalde disolverse áli e continou a sua mar
oficial dos Xogos Olímpicos ~e ve- _ de Barcelona e presidente do cha cara o Fossar de les· Moreres. 
rán do 1992. Non en van se empre- COOB-92, que defendeu dias atrás Durante o percorrido, e antes de 
gaban na cirimónia inaugural os que nun país democrático puide- que interv.iñese a policía, un coctel 
mesmos paracaídas que abriron 1 a sen defenderse postulados inde- ·molotov explotou frente ao edifício 
pomposa apertura de Seul. Por iso pendentistas sempre que non se de xufgados e queimáronse duas 
as medidas de seguranza instala- recorrese á viot~cia; tivo que mo- bandeiras ·españolas. Nos sciltos e 
das nos arredores do estádio foron dificar as suas_palabras, ante a en- escaramuzas que se diron, e ante 
abrumadoras. Máis de 2000 poli- vergadura da ·protesta .e o medo un impresionante dispositivo poli
cías custodiando 'O edificio. Os que introduciu no corpo-Oas autori- ciar, foron detidas 12· persoas. 
mastros das bandefras, a megafo- dades olímpicas porque o espectá- o atentado de Banyoles · 
nia e o palco de autoridades esp0-: culo puidese_repetirse no 1992_ Os 
ciaJmente protexidos. Centos · de independentistas debían pensarta- Outro elemento protagonizou, de 
policias de paisano entre o público. mén no bon gasto. feíto, a Diada. Un artefacto explosi
un helicóptero e a proibición de in- Dirixentes da Crida a la Solidari- va composto por tres quilos de 
traducir pancartas_ Entre os orga- tat declararon a sua satisfación cloratita e vários de tomillaria, in
nizadores habia. un temor visíbel pola amplitude do boicoteo á inau- traducidos nunha bombina de bu
ante ó5 anunciados actos de pro- guración e á vista do Rei'e afirma- fano, colocado no cuartel da Guar
testa e reivindicación convocados rón "tense gañado unha p~meira dia Civil de Banyoles, feriú grave
pola Crida a la Solidaritat. a Aso- carreira por parte de quen nos mente ao subtenente deste corpo 
ciación aara a Delegación Olímp ·ca opornos á españolización que nos armado Antónío García Romera, de 
de Cataluña (AOOC) e o Comité ven cara ao 92". 52 anos, ~ ao sárxento José Luis 
Olimpic Catará (COC). José Antó-: A xomada da Diada' viña xa cos Santaella Gálvez, de 41. A bomba, 
nio Samaranch repetiu até a sacie- entremeses Servidos do acto inau- que meios policiais atribuen a Terra 
dade, nunha entrevista televisada gural do estádío e da decisión gú- Lfiure, fixo explosión cando os 
concedida dous dias antes antes vernamental de impedir a recep- dous policias manipulaban a bolsa 
da inauguración, o seu temor a que ción de lV3 ·no País Vafenciá. As de basura que a agachaba Garcia 
os grupos independentistas boico- forzas parlamentárias decidiron · Romera perdeu a man direita no 
tearan o acto. A cirimónia inaugural 13rofundiza'r nunha liña, · que ten vá- instante mesmo da explosión e so
chegou con moita chúvia e meia ríos anos de antiguidade: decretar freu feridas graves na esquerda. O 
hora de retraso. Cando o Rei Juan a Diada como xomada festiva e sarxento Santaella recebeu o im
Carfos· tomou a palabra para abrir non reivindicativa. Até ERC e lni- pacto nas pernas ainda que_apesar 
os actos unha masiva pitada. aca- ciativa per Catalunya, eviataron por das feridas non chegará a perdelas 
lou as suas verbas mentres nas vez primeira sair á rua e realizar ac- segundo o informe. do Hospital de 
gradas axitábanse milleiros de "se- · tos reivindicativos. As manifesta- Banyoles. 
nyeras" e aparecían múltiples pan- cións e os actos políticos, a Diada Segundo fontes da Guardia Civil 
cartas que sinalat;>an en vários ídio- reivindicativa, quedou asi en mans a bomba tivo que se pór entre as 6 
mas que Cataluña é unha nación da esquerda independentista_ - e as 9 da mañán. por alguén que 
oprimida. A Crida a la Solidaritat -Unha Diada coñecese o acuartelamento. o pre-
tiña repartido. máis de 2~000 . asu- sidente Pujo! acudiu de imediato a 
bios e logrou introducir as teas da indepe~ndéncia visitar aos feridos, . e condenou o 
apesar da proibición. Nun primeiro Á manifestación da tarde ·toi asi a atentado ·(we definiu "non só como 
momento os policias de paisano suma de tres manifestacións ainda - un atentado ás. persoas senón 
intentaron retirar as pancartas até que a existéncia dun mesmo reco- · como un ataque ao país". Banyo
que a sua proliferación fíxolles de- mdo, a cóincidéncia na hora da les é subsede. olímpica e albergará 
sistir. A grande pitada volyeu repe- convocatória e un relativo bon cli- · as probas de remo nos xogos do 
tirse cando sonou o himno nacio- ma entre a5 organizacións i_nde- 92 e xa sofreu a colocación dunha 
nal, que foi efectivamente afogado. · · · pendentistas, conseguiu o ·efecto bomba na oficina olímpica aos po
Mentres, militantes da Crida que óptico dunha marcha unitária que · cuos días que Barcelona fose no
disparan foguetes desde as ime- reuniu, segundo os organizadores, minada como sede dos Xogos 
diadóns áo Estadi, despoís de bul- a par.fo de 10.000 persoas. 'Primei- Olímpicos do 92. 
rar ·o cordón poli~ial, eran detidos ro desfüaron a Crida e o MDT, que Por outra parte, unha carta leida 
pola dotación dun helicóptero tras por primeira vez chegaran a un no acto político do MDT no Fossar 
dunha aterraxe de película. WE acordo de manifestarse conxunta- de les Moreres, asinada polos once 
que trasmitia o acto pota Sajund~ mente na Diad~ tras unha pancar- presos político_s cataláns, reafir
Cadea, cortou as imaxes en directo ta GOnx~nta co lema escollido po- mou a vontade dos activistas cata
cando comezou a pitada e introdu- las duas formacións: "Avanzem láns acusados de pertencer a Terra 
ciu unha reportaxe con imaxes de cap a la independencia,.. Primeiro _ Lliure de non aceitar as vías de 
arquivo, mais o boicoteo quedou marchaba o bloco da . Crida baixo reinserción propostas polo deputa..: 
aí. · o lema de "Autodeterminació", do de 'Esquerra Republicana de 

·imediatamente os simpatizantes do Catalunya, Angel Colom, e aliadas 
MDT co lema escollido "Avé;UlZem con bos altos pota Generalitat. Os 
amb la unitat popular" e os retratos presos, na misiva, aseguraron que 
dos once presos políticos cataláns, "non chegou a hora da cfaudica- . 
levados por familiares e memb os ción" e desautorizaron as xestións 
dos comités de solidaridade. Neste de 'Colom. ' O 

· Acusacións ao govemo 
de Pujol · 

Eran os dtas prévios á celebración 
da Diada e a poJémi~ es~ ~-
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20 ANIVERSÁRIÓ DA OCUPACIÓN DE_IRlANDA DO NORTE_ 

En Ag_osto cumpríronse 20 
anos da chegada das tropas • 
británicas a Irlanda do. Norte. 
Aniversário que comezou coa 
marte dun mozo palas balas 
de plástico da ·policía e 
continuou coas detencións e 
deportacións -dun xornalista 

alemán e do presidente da -
asociación americana de 
axuda aos republicanos (o 
bánco do IRA, segundo os 
ingleses). Aniv_ersário . 

·. rodeado de grandes medidas 
· poficiais para manter 
controlada á povoación 

naéiona::;.~ -.: :::..;~u.r etetos . 
_que pudesen dañar a imaxe 

dun país unormal" con 
problemas-de orde pública. 
Vinte anos nos que se verteu 
moito sangue nunha guerra 
non declarada, onde as 
cousas non melloran-nada. 

Aprimeira accióri do actuat IRA tivo .lugar 10_meses.despois 
da chegada d~s tropas_ británicas 

A ocupación, militar que ensombrece 
a . demoCrácia de . Londres 
• MANUEL VILAR/LONDRES 

Irlanda del Norte é algo que· só 
· existe desde 1921, cando os britá
nicos a criaron para tratar de abor
tar á independéncia de Irlanda. Co 

· invento da partición non só partian 
a illa, senón que, tamén, diyidian 

· aos· irlandeses, negando-lles o seu 
direito á independéncia nacional, 
seguian a controlar totalmente 
·unha parte, onde criaron o mono- · 
pólio unionista, e interterian nos 
asuntos da oütra banda. 

Ollando un pouco a_ história ve
remos ·como foi levada a cabo 
todo o proceso colonial e teremos 
.unha máis amplá visión do proble
ma actual. 

No século XVI os irlandeses se
guían op~:mdose a seren domina
dos polos ingleses e unha das 
áreas máis problemáticas era a 

~ província. do Ulster. Para asegurar 
~ o control sobre este "cuarto de 
~ enfrente e non o noso pático tra-_ 
w seiro", como definiría a esta illa o 
Q primeiro ministro laborista Harold · . . 

Wilson, os ingleses comezaron 
por élarear a zona de irlandeses e 
implantar nela colonos protestan
tes procedentes de Escócia e Ir
landa, arroupados por leis que 
proibian aos católicos, quer dicer, 
aos irlandeses, o acesa á proprie
dade ou tenéncia de terra e outros 
meios de pro_dución. (En 1600 o 
90% da -terra p'ertencia aos católi
cos, en 1700 só tiñan o 10%). Co
mezaba a cim~ntarse a desigual
dade, que se agudizaría máis no 
século XIX ca desenvolvimento in
dustrial. Os británicos criaron no 
Norte unha importante zona in
dustrial baseada, sobretodo, na 
indústria textil e nos estaleiros, 
que se beneficiaba totalmente da 
rede de mercado aberta polo im
pério británico. Só en Belfast ma-

. m.ifacturábase o 95% das expor
tacións de toda Irlanda. Mentres a 
indústria do Sul; de carácter do
méstico, esmoreéia dentro dun 
mercado caseiro, chocando con 
fortes medídas arancélarias e a 
fame ~utro xeito de reprimir aos 

nacionalistas- petaba nas portas 
de millóns de irlandeses. 

As diferéncias que surxen como 
consecuéncia deste proceso desi
gual de desenvolvimento político e 
económico sentan as bases dunha 
política sectária, que nada ten a 
ver con diferéncias relixiosas. Reli
xión é o elemento de diferéncia 
externa, como a cor da pel no ré
xime racista de Suláfrica. Mentres 
os protestantes benefícíanse dete 
proceso, os católicos non. Aque
les estarán pola unión coa coroa 
británica e estes en contra. 

Sobre a base destes colonos 
protestantes e de língua inglesa, 
enviados á Irlanda para defender 
os intereses británicos, criaron es
tes, no 1921, unha entidade total
mente artificial, sen nengunha le
galidade histórica, xeográfica ou 
política, para seguir mantendo o 
seu control sobre a illa de Irlanda 
e asegurar a permanente maioria 
dos protestantes. Entidade que 
eies chamarán Ulster e os nacio
nalistas Seis Condados, que son 
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os condados da ,histórica provín
cia que fican baixo control británi
co. Entidade criada baixo o princí
pio de que a seguridade do estado 
británico depende da represión 
sobre a comunidade nacionalista 
e, para iso, levantaron institucións 
totalmente racistas co único fin de 
rnanter leal á coroa á minoria pro
testante. 

Estala a crise 
En 50 anos os británicos non fixe
ron nada para cambiar esta situá
ción. Seguiron apoiando a violén
cia sectária e a descriminación 
promovida polo réxime de Stor
mont (parlamento totalmente do
minado polos loialistas e que foi 
abolido no 72), porque isto permi
tia salvar os intereses británicos 
na Irlanda. 

O estabelecimento do estado 
de benestar social polos governos 
laboristas da postguerra, e do que 
algo se filtrou cara o Norte, permi
tiu o medre dunha clase média ca
tólica, máis culta, que se vía frus
trada, tanto nos límites puramente 
proflsionais cqmo de representa
ción política. E esta situación do
méstica, xunto coa internacional 
(Vietnam e o movimento dos ne
gros nos USA), a que inspira e vai 
facer desenvolver o Movimento 
polos Direitos Civis. Foi este unha 
ampla plataforma construída ao 
redor dunhas demandas básicas 
-unha persoa un voto, non á des
criminación no traballo e na viven
cia e abolición das leis represi
vas- mais por seren básicas eran . 
totalmente radicais no contexto de 
Irlanda do Norte, pois· o pedir 
igualdade significa atacar contra 
as bases mesmas do estado sec
tário. 

Este Movimento tiña un carácter 
totalmente pacífico e, até certo 

ponto, cándido, e est~ba moi lo
nxe de facer reivindicacións de 
carácter nacionalista. Máis a res
posta que tivo dos loialis~as foi só 
a violéncia, pois calquer conce
sión tiña que ser a costa dos seus 
previléxios. E foi esta violéncia a 
que focalizou a atención mundial 
sobre Irlanda. 

A chegada das tropas 
En Agosto do 69 o RUC (a policia 
sectária) ataca o bairro católico do 
Bogside, e.n Derry, pero falla no 

seu intento de subxugar á comuni
dade nacionalista. Tras ·vários dias 
.de violéncia e unh~ elevada por
centaxe de oficiais feridos na con
tenda, o RUC ten que desistir: do 
seu intento. A polic_ia perde a ba-· 

· talla e o governo sectário perde o 
control da situación e pode. desin
tegrarse. Os únicos que podían· re
mediar esta situación eran os sol
dados da sua maxestade, e o 
exército entra nas ruas do Bogsi
de o 14 de Agosto e, ao día se
gu.inte, en Belfast: 

Nun princípio as tropas foron 

•. 
' -

A ; estratéxia británica 
·A estratéxia británica desde a 
invasión non foi sempre a mes
ma. Nunha primeira fase, anos· 
69-72, os plans eran apontalar o 
parlamento protestante de Stor
mont e usar o exército para re
primir as revoltas nacionalistas. 
Mais a espiral da guerra esten
deuse demasiado e houbo que 
suprimir o parlamento e gever-
nar directamente desde Lon
dres, como se dun virreino se 
tratase. O chamado ministro 
para Irlanda do Norte non é 
máis que un virrei nomeado a 
dedo polo governo imperial e 
arroupado con todos os pode
res. Até o 81 as autoridades 
combinan a brutalidade militar 
con medidas encamiñadas a 
restaurar unha certa "normalida
de", e que consistían en ·darlle 
aos nacionalistas unha ·certa 
participación nalgunhas áreas. 
Mais o masivo apoio aos presos 
en folga de fame e a eleición de 
Bobby Sands como deputado 
remataron con este exp.erimen
to. O govemo da Thatcher iní-

cía, entón, outra nova fase que 
se caracteriza polo emprego de 
métodos máis . sofisticados de 
contra.::insurxéncia, e que se tra
duce nunha política descarada 
de eliminación dos militantes re
publicanos. Nos últimos anos, e 
sen descartar estes métodos, 
búscanse outras saídas, como o 
acorde anglo-irlandés, para ani
quilar ao movimento republica
no. Os intentos británicos tratan, 
sempre, de rematar cos republi
canos e nun__ca de buscar outra 
saida ao conflito. 

Esta sofisticación nos méto
dos está encamiñada a dar aos 
imperialistas unha cobertura 
moral. Nunhá sociedade euro
pea e democrática non é normal 
que os soldados patrullen as 
ruas das cidades, pero a policia 
si. Hai que redefinir ·O conflito, 
localizalo e convertelo nun mero 
problema policial. Segundo o 
govemo da Thatcher o proble
ma é duns cantos desalmados 
que ao sairen dos ·pub,s dedí
canse a montar broncas coa po-

Canta, Canta ... · 
En confección e zapatarid 
infantil, iste cur~o tes un dez. 

ben recibidas, . pois µerm1tiron un . 
respiro á coinunidade nacionalis
ta, que sofri~ contínuos pogróms 
por parte dos loialistas. As imaxes 
dos soldados tomando o té e pali-. 

-cando coas mulleres en F.alls 
Road (o corazón da comunidade 
nacionalista en Belfast) pudo facer 
pensar qUe as tropas estaqan ali 
contra os intereses dos loialistas. 
Pero esta lua de mel foi moi curta. 
As tropas identificáror:ise pronto, e 
identifícanse, ·coa - comunidade 
loialista, e eles _ estaban ali para 
restabelecer o poder do Estado, 

Hcia. Este~ gamberros, pagados 
non se sabe por que ouro, e i s-. 
pirados por unha minoría de lu
náticos inimigos do-progreso -e 
da humanidade que só organiza 
funerais, e que tratall de deses
tabilizar a situación, ~erán que 
ser tratados . como . tales, por 
unha policia imparcial (95% pro-. 
testantes) e levados ante· un xuíz 
(99% de membros dun partido 
unionista) que lles fará xustícia. 
Que se vaian. 
Gran Bretaña sempre tivo· unha 
relación imperialista coa Irlanda 
e esa relación mantense hoxe e 
é visíbel en todos qs aspectos, 
entón a loita dos irlandeses caí, 
inevitabelmente, no· campo anti
imperialista. Anti-imperialismo 
non é só pedir que as tropas se 
vaian, senón significa· destruir as 
estruturas do estado colonial e 
gañar ó control poi ítico e econó
mico, quer dicer, ·recoñecer que 
Irlanda é unha unidade e que ten 
direito_ á suá auto.:determina
ción. D 

neste caso ·do Estado Unionista, 
que ten o mesmo significadÓ que · 
racista. 
As tropas1 . que nunca foron un ár-

. bitro neutral, redefinirán o conflito. 
Se antes se talaba dun conflito en
tre comunidade ·nacionalista e co
munidade Unionista agora hai que 
talar de conflito entre irlandeses 
nacionalistas e imperialistas britá
nicos e os seus axentes. Desde 
entón voltar a talar de conflito reli
xioso ou comunidade católica é 
unha falácia. Hai-que falar de gue-: 
rra de liberación nacional e de co
munidade nacionalista. 

O rexurdiment0- do. IRA 
Hoxe quérese facer ver que a ori
xe da actual situación é culpa do· 
IRA. Quen realmente detonou a 

· crise foi o Movimento-polos Direi
tos Civis e as suas prote~tas en 
demanda . dos direitos humanos. 
Daquela o movimento republicano 
estaba en total desbandada ·e a 
sua liña política ia por ~oteiros_ moi 
diferentes ao que ali se estaba a 
cocer. Tanto é así que nó momen
to· en que nos bairros nacionalistas 
surxen espontaneamente comités 
para a defensa da comindade, o 
IRA vendeu as pouc~s armas que 
tiña a un denominado Exército Ga
lés Livr:e. 

O actual IRA emerxe meses 
despois de que o exército ocupa
se Irlanda do Norte e surxe como 
resposta necesária para a defensa 
c:la comunidade nacionalista. A pri
rneira acción armada ten lugar 1 O 
meses despois da chegada · das 
tropas e o primeiro soldado morto 
polas balas dos republicanos ten 

- lugar case dous anos despois, Di- _ 
cer que o IRA comezou todo é Qu
tra das moitas mentiras que que
ren facer pasar .para xustificar a 
presenza das tropas nun país 
alleo. o 

Un 10% do importe da ·tua · · ~\€. ~\_\_O 
compra, en cortty-coles de . . oO \t-J\~ºot. p..GP...S . 
~gasallo. Válidos para adquirir :\f'{CO'-t.S 
libros de texto, xoguetes, EN co~ 
deportes e material 'escola.r. 
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CARTAS 

UNIDADE NACIONALISTA sionar co futuro ás . suas gentes, 
autoafirmarnos frente a Espanha. Sr. Director: remeto-lhe esta pe

quena reflexiom a propósito das 
~xpectativas erguidas com umha 
candidatura .tmica nas elei9ons'es
p~nholas do 29-0. 

XOSÉ LOIS Se ao Projecto Comum, já se· 
contava que nom ia achegar-se 
CG, o elemento fundamental, e 
qae lhe podia dar sentido, era o 
PSG-EG, ao que. lhe dava por se
guro o BNG que nom ia achegar
se nem fazer proposta algumt:ia 
operativa. Mais eis aí que o PSG
EG lanza a candidatura unitária no 
29-0 com o BNG, proposta que no 
seu escrito nom deixa de levar in
serida a mensagem ao Bloco do· 
tipo de "vós tamén tedes que as
sumir a prática política nossa", que 
é como lembrar a forca na casa do 
aforcado. 

do se debate o tema no Conselho 
Nacional do BNG, argumentos 
muito semelhantes que os do 
PSG-EG usam-se para nom ir com 
o PNG-EG eles sós em coaliga
c;;om, e que o Proxecto Comun só 
tem un sentido com todos (ainda 
hai mais dos citados) e polo tanto 
é já inviável-ou vai-se fazendo su
mando pouco a pouco vontades, 
pola análisse feita tanto para rejei
tar um acordo por separado com 
PN<;3-PG como com PSG-EG pare
ce que estamos na primeira vison 
do Proxecto Comum. E os argu
mentos que se escuitan e lem na 
prensa parecem os dumha comé
dia de enredo má, na que o único 
que ficava claro é que se frustra
vam as expectativas criadas e qüe 
no BNG faltava suficiente inteligen
cia política para tomar decisións 
válidas para o seu próprio entorno. 

Desde hai. algum tempo vem-se 
formulando por parte do BNG, ii 
palavra de ordem do Projecto Có
mun, numha linha na que se ténta, 
assim o manifestar, pór por diante 
das organizaQons políticas os inte-
. resses da pátria, nesses pontos 
mínimos que scim ou deveriam ser 
comuns a todos os nacionalistas 
galegas._ Essa proposta do BNG 
resoou com forza na hora etas elei
Qons europeias, mas cada forza to.
mou o caminho que quixo, e no · 
que eu agora nom entro. 

Das forzas pátrias que podem 
participar desse projecto mais ou 

. menos comum, hai .umha que por 
. análisse táético rejeita a sua parti
cipacom já de principio, por cen
trar todo o seu programa nos elei-
fores do .PP que é CG. O PNG-PG seu líder. Para o PSG-EG o BNG é . 
tras o seu Congresso parecia que ele prqprio, incoerente, nom adap-
nunca iam andar por esses camin- · tado á realidade moderna presen-
hos, mais a dura realidade, e nom te, o contacto co mesmo ser.ipre 
só para eles, levou-nos ao muinho. resulta conflitivo ... 
O PSG-EG nom parecia ao BNG Neste senso_ estavam militantes 
que poidera formular-lhes nengum- e simpatizantes ·preparados para 
ha proposta mais ou menos opera- . ouvir berros pro c9ndidaturas co
tiva e assumível, por ser umha or- . · muns . e demais gaitas, mais sem 
ganizai;om entreguista do naciona- - vtabilidade nengumha polo maos 
lismo, capaz de pactar com cal- que sempre som os outros. (Nom 
quer grupelho espanhol, pouco esquezamos que calquer· partido é 
coerentes e cheios de contradi- sem¡:;>re umha· órganizac;om . totali-
c;ons, apegados a umha realidade tária, que dá umha explicac;o_m do 
que ·nom pensam nem qt)erem mundo, por decí-lo dalgum jeito, 
transformar, e a sua prática J!>Olítica- total e completa aos militantes. 
feita em furn;om pa ambiQom do lsto hom tem porque ser mao,. o 
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natural ·é que seja assím): Tanto a 
militancia como os simpatizantes 
do BNG eren seriamente no "Pro
jecto Comum", e em forzas como 
o PSG-EG a sua base está conven
cida que sem contar co BNG nom 
se fai muito, é dizer nas bases, no 
povo, querem-se acordos, cousas 
ilusionantes qué levem alegria ao 
povo galego, que ·fagam recuar, 
ainda qué seja pouco, ao espanho-

1lismo, que levante a queda da sua 
moral, deselo que no mundo tra-

. balhador é vigorizado pola d1:1ra lui
ta do seu cotiám. Hojeo problema 
c;io nosso país é sobre-viver, pór 
remate ao seu esfarelamento, ilu-

No encenamento que viu ter lu
gar despois, tras a sorpresa que a 
iniciativa produciu no BNG, e tras 
sentiren nesta última organizac;;om 
as bases a iniciativa como prática 
já que nom cria grandes compro
misos e ha darlhes algumha ale
gria. O PNG-EG, que quer partici
par da alegria comun, converte-se 
na disculpa para nom chegar a 
nada. Se polo PSO-EG se tala dum 
projecto de esquerdas (Galiza deve 
ser o pais do mundo com menos 
políticos de esquerda, aqui o que 
se vende como de esquerdas nom 
passa d~ ser assumível por um 
bom liberal dum país central e nom 
dominado), de que o PNG-PG co
labora no actual governo cipaio, de 
que é um partido em proceso de ir 
cara a inexisténcia, para o ~NG o 
PNG-EG e a sua participac;;om na 
coaligac;om é o que fai que isso 
~iga sendo projecto comum ·-e nom 
mera queda dos seus princípios. O 
maravilhoso da história é que can-

Aqui denuncia-se todo o que a 
nossa opressom nacional nos su
pom mas hai umha total incapaci
dade para tomar decisons valentes 
cara adiante, e as decisons sempre 
traem crises ás próprias organiza-
9ons porque a realidade dá muitos 
paus, e é muito mais doado denun
ciar as labazadas que tratar de evi
tá-las. Que membro do BNG nom 
preferiria olhar a Camilo em cal
quer posto em vez de um membro 
dumha formac;;om espanhola, e 
vice-versa no caso de Xosé Ma
nuel? Lamentavelmente o mani
queísmo nunca foi companheiro do 
bom juizo e das sans decisons e 
menos em política. o 

ALEXANDRE BANHOS 
(Vigo) 

E USES -.......-._O NVERNO 
} . 

I 
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·Cores violentos con detalles étnicos, e so· 
briós diagonais· de metal exacto, converten a cidade e o in
verno .en luces da razón, un oasis v.ivo entre os xelos. Cae 
a historia na rua ... 
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A NOSATERRA 

Román Raña Lama ven 
da gañar a última 

, e<;iición do Prémio 
Blanc.o Amor, 

· mancomunado por case 
50 municípios galegas 
e dotado con un millón 
de pesetas. O xurado, 

reunido en Ponteceso, 
acordou outorgar o 
.prémio á novela "O 
crime da 'ruada Moeda 
Vella" da que é autor 
este escritor vigués, 
nacido no ano 1960 e 
que é · xa un dos máis 

laureado$ escritores 
· galegas, tanto en prosa 
como en poesía. 
Gañador dun accésit e 
un primeiro prémio do 
·Pedrón de Ouro;_ dos . · 
Cidade de Ourense e de 
A Coruña e o Esquío, 

Gañou o Blanco Amor con "O ctjme da ru.a da Moeda Vellai' 

Román .Raña 

eh poesía; do Prémio 
Álvaro Cunqueiro en 
prensa,· rubrica agora 
esta estea de galardóns 
co Blanco · Amor. Román 
Raña. xa anunciou que 
ten en marcha a escrita 
doutra nov.ela. 

'Os concursos cornpensan . 
da rnarxinalidade e. o isolarnento do escritor da sociedade' 

• XAN CARBALLA 

Que explicación pode ter 
que se esté dando un tránsi
to entre a xeneración de 
poetas máis nova da poesia 
á prosa? 

Teño claro o meu caso: real
mente estou fatigado da poesia 
e preciso uns anos de descanso. 
Foi portanto un tránSlto naturaJ, 
tendo en canta que, ademais, 
sempre cultivei a prosa. O meu 
primeiro prémio foi un accesit 
do Modesto R. Figueirido, aos 
19 anos, co libro "Botella náufra
ga' . Nunca abandonei a prosa e 
os ensaios e os traballos xoma
listicos líganme á prosa. En todo 
caso esta é a pruneira experién
cia cunha narrativa longa. Hoxe 
estou extenuado da poesía. 

1 Jt. POESIA E UN 
ESFORZO 
INTENSNO E A 
NARRATIVA 
EXTENSNO. HOXE 
ESTOU EXTENUADO 
DA POESIA' 

E á hora de comunicarse que 
diferéncias topa entre un 
:x:énero e outro? 

A poesia é un esforzo int'ensivo 
e a narrativa é extensivo. A poe
sia require un traballo rnoi pro
fundo nun espácio moi peque· 
no. A prosa, por isa é un des
canso para min, é un esforzo 
máis demorado no tempo. Un 
día escrebes aJgo, pódelo refor
mar, ... tendo un esquelete argu
mental vas elaborando episó
dios, capítulos ... cánsarne moito 
menos. 

Esta é un novela escrita re
centemente? 
Neste mesmo ano e nun periodo 
de tres meses. Por outro lado 
non pensada para o concurso. 
Ouizais hai a má intención de 
pensar que se escrebe para os 
concursos, pero nori. O que· su
cede é que unha das cousas 
que roáis me molestan é que o 
traballo dun esc~itor pase desa
percibido, que non se vaJore o 
seu labor corno taJ . Non digo xa 
corno un oficio. Os concursos 
convértense nunha espécie de 
remuneración, de compensa
ción da marxinaJidade .e ojsola
mento que padecen os escrito
res na sociedade gaJega 

O feito de que haxa poucos 
· 1eitores en galego, responde 
a algun estádio do desenrolo 
social? 

O problema é que Galiza é un 
país inarticulado socialmente; 
unha afiímació:r:i tópica pero 
reaJ. E entón a profisión de es-

critor -corno outras moitas
non está imbricada nunha so
ciedade organizada. Ternos 
unha sociedade sen norrnalida
de lingüística, cun conflito im
portante nese sentido. 

Só o asócia a un problema da 
língua? · 

A un problema de articulación 
en xeral. Saes ao estranxeiro e 
deseguida notas a dife1éncia. 

. Pasear pala rua e ollar á xente 
lendo nuñ banco é cotián; e 
aqui non é 4nha irnaxe qlie ato
pes. Se iso é asi na rua nos fo-. 
gares a causa será parecida. Iso 
ten a ver co ensino, co número 
de publicacións, a prensa ... 

·Luis Mariño afirmaba nunha 
entrevist~ en ANT que os 
·escritores galégos utiliza
ban pouco a papeleira. P"'ra. 
a sua idade ten xa unha obra· 
bastante extensa. Que pen
sa daquela afirmación? 

Coid'a ser un home bastante au
tocrítico . . Se unha obra non me 
gasta déixoa estar seri publicar 
nen enviar a nengures. A miña 
papeleira está cliea de resíduos 

,·UNHA 
AUTOCRÍTICA 
SOBRE A MIÑ.-A--
POESIA É QUE 
QUIZAIS A LÍN_G....;._U_A_ 

· -sEXA POR VECES 
_DEMASIADO 

PROTAGONISTA' 

de escrita. Pero quen debe faJar, 
finalmente' é a masa leitora, ou 
sexa a rninoria leitora, que de
berá opinar se reaI.mente me es
tou excedendo no meu labor 
criativo. Non vou desdeñar esta 
etapa criativa que estou a pasar . 
porque eu acredito profunda
mente na inspiración·. 

Pero ademais da inspira
ción, para escreber unha no
vela ten que· haber unha pla
nificación e unha prepara
ción bastante demorada? 

Para escreber unha novela teño 
que construir un esquelete · que 
son ·as liñas básicas palas que 
roe vou guiar. O desenrolo pode 

sm 9.ffiuoso ou rectilíneo, e xa 
sei que é un tópico dicer que as 
persoaxes son independentes 
dun, pero ·iso é asi, a min suce
deurne ne'sta novela. 

E calé o esquelete de "O cri
me da Ruada Moeda Vella"? 
Trata dun rapaz introvertido, so
litário, amante da música, que 
tivo unha educación severa e 
que nun· determinado día vive 
un suceso imprevisto e a pqrtir 
dese_ momento vese arrastado a 
coñecer lugares e persoas que 
nunca im.axinou que puidesen 
existir . Todo iso desernboea nun 
asasiñato e naJgo qUe a.inda non 
podo revelar . · 

E xa na intención da novela, 
que é o nuclear? 
A rniña intención era contar . a 
história dun adolescente. Non 
intentei refrexar nada. Ali hai 
ambentes nocturnos, rnarxi
nais .... e en contraste este rapaz 
que Ven dunha clase previJexia
da, econornicamente fOite 

Eu tiña unha idea indepen
dente do que despois saiu. Pa
seando. por Santiago topei co 
nome de.sta rua que me parecetj: · 
tan fermoso como ·o próprio lu
gar que designaba. Relacionei a 
vella históna qae tiña na cabeza · 
con ese cenário. Esa foi .a idea 
ernbrionári~. 

Na sua linguáXe poética tó: 
pase un grande hermetismo·, 
que língu~ escolle na nove• · 
la? · 

Non me ifiteíesa. faJar de min -
mesmo, peró b "xurado fixo cons
tar que tiña unha leitura fluida 
e todos os mernbros c;to xurado 
foron capaces de ' leela: inteira 
sen dificuldades . De isto"pódesé 
deducir que s_op linguaxes µioi 
diferentes : ná~poesia a linguaxe · 
agacha máis , pa prosa a história 
é o que con ta· e a · linguaxe é 
rnáis secundária e e$tá supedi-
tada a aquela .• ,. . 

Na poesiá a linguax-e, para 
desgrácia rniña, faise rnáis pro-

, tagohista do 'que debera selo. e 
quizais esta sexa unha rniña au
to.crítica como poeta. 

Considérase debedor . · dál
guns autores en partictilar? 

Cándo un bebe eh tantas fontes 
enumeraJas seria prolixo. Moití
simas: desde a novela do XIX 
até aJgunha novela negra recen-

. te. E nos ~eus gastos a novela 
rusa do XIX (Dostoievski ou 
Tolstoi~ aéupa os prirneiros lt.f:· · 
gares. 

-Sendo máis novo gostaba de 
cantar. acompañándose ·coa 
guita_rra e teño entendido 
que é un amante da música, 
un melómano. Esa predile
ción marca a sua obra de 
criación literária? 

Axuda moitísirrio. Necesito a 

música constantemente para o 
exercício da escrita. Mesmo se 
pode revelar que hm várias par
tes da. ñovela que fo;ron escritas 
cunha música de fondo preme
ditada e agardo _que alg1+0 leitor 
o aprécie. Foi unha espécie de 
ambientación que procurei para 
meterme nas situacións · dos 
protagonistas'. 

En declaracións públicas ten 
criticado a política cultural 
qll.e se fai na Galiza. Cales 
son os eixos desa critica? 
Pode. ser unha arroutada radicaJ, 
pero a política' cultura] non a 
vexo. e se existe é de-modo sub
terráneo. O que é unha decidida 
política respeitp a unha lingua 
oú á cultura dµn país non a 
vexo. Está a política de sernpre: 
subvencións isoladas, conce
sións particulares, pero un es
tarzo desperdigado. 

E a respeiio da organización 
dos escritores; agora que 
funcíonan duas asociacións 
no país, calé a ~ua opinión? 
A miña opinión é que deberia 
haber unha só Asociación, aber-

. ta a todo o mundo. En momen
tos cruciais son contrário á divi- -
siÓn e non só en ámbitos do lite~ 
rário , senón no que afecta gra
vemente ao país. 

Pero no campo dos escrito
res o debate ideolóxico é 
moi forte. Pódese obviar esa 
diferéncia, que pontos de 
confluéncia pode haber? 

Do ponto de vista reivindicativo 
corno escritor hai pontos co
rnuns : a preséncia · do escritor 
na sociedade gaJega, que é con
vocado , de selo, corno adorno 
flÓraJ e isa liai que enfrentaJo, ou 
reivindicacións sobre os direitos 
de autor ou de normalización 
dunha atividade cultura] corno é 
a nasa, que haxa unha revista 
que permita libremente expre
sarse ás diversas posturas ideo-
lóxicas ... /', 
Nonnalmente/os ~eus libros 
non segtlen a normativa ofi- -
cial. 

Esta novela está ieita nos máxi
mos da normativa oficial (ao, -
bel, ... ) con aJguns aspectos rnor
folóxicos non normativos. Pero a 
acentuación é · normativa. Para 
min é unha via-intermédia entre 
os mínimos e a normativa. Caí
do_ que pode ser unha liña de 
conxunción. 

'UN 
REINTEGRACIONISMO 
DE MÍNIMOS PODE 
AMORTIGUAR AS 
DUAS POSTURAS 
EXTREMAS. COIDO 
QUE SE DEBE 
TOMAR o MÁXIM--0-
DA NORMATNA E 

· TRANSGREDILO UN 
POUCO' 

· Iso mesmo están facendo 
outros escritores, trátase de 

· chegar a uri standard de en
tendimento? 
Quizais amortiguar esta loita 
entre normativa actuaJ e o rein
tegracionisrno. Eu sigo enten
dendo que esa via dun reinte
gracionisrno mínimo pode 
amortiguar est;as duas posturas 
antagónicas . Na etapa actuaJ os 
presupostos dos mínimos e os 
máximo¡> aiñ.da están moi en- · 
frentados. Coido que se debe to-

. mar o máximo da normativa e 
transgredilo un pouco. D 
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· A Asociación de 
-Escritores da Galiza 
no 1936 

A idea de criar unha Asociación 
de Escritores Galegas xa xurdira 
a raíz da marte de Antón Lousa
da Diéguez en 1929 e ficou ~o 
ar . quizá palas circunstáncias 
políticas do momento. Antón 
Vilar P9nte insistiria posterior
mente na idea, que finalmente 
foi impulsada especialmente por 
Álvaro das Casas . 

A primeiros de 1936. a Aso
ciación .xa era unha realidade e 
a ela estaban aderidos '. 'a rnaor 
parte dos que en Galicia adican 
a súa pruma á defensa da nasa _ 
Terra en todo-los seus aspec-
tos". · 

sua poesía, toda ela un canto á · 
paisaxe da sua bisbarra natal: 
Escumas da ribeira, Centi
leos nas ondas, Nemancos .... 
Un do~ raros volurnes poéticos 
en galega elaborado en sonetos 
é o seu D'outono. A presiden~ 
cia desta Asociación debeu ser 
unha das esca$aS actividadés 
públicas do poeta; quen pasou 
á v1da praticarnente retirado na 
vila rnuxiana. 
, Chama a- atención a auséncia 
de Otero Pedrayo nesta Direc.ti
va, pÓla releváncia da sua per
sonalidade literária e cultural xa 
a aquela altura. A proba está en 
que un mes despois era -norn~a
do presidente do Seminário de 
Estudos Galegas. Auséncia xus·-. 
ti.1jcada a_o terse realizada a elei
ción. entre os escritores presen
tes na Asemblea. Contado, é 
nomeado representante da Aso
ciación de Ourense. 

GuielrQ 
CULTURAL 

O domingo vinteun de Marzo 
dese ano celebrouse' en Com
postela 'unha xuntanza de escri
tores para darlle existéncia real 
e organizada: Asisteron trinta e 
un escritores · e. xofnalistas, que 
receberon as adesións de moi
tos que, por diversas razóns, 
non puderon asistir , entre elas 
unha "moi entusiasta" de Otero 
Pedrayo. 

1 Ademais de Ourense. as prin
cipais Cidades galegas tiñan un 
represenrante da Asociación, 
que tamen contaba con . un en 
Buenos Aires. Barcelona e Ma· 
drid. Neste último ponto o re
presentante era Castelao. quen 
se atopaba na capital do Estado 
en funcións de Deputado a_ Cor· 
tes. 

Fernández del Riego formou parte da Asociación de Escritores do 
1936. 

· Constituiuse unha Dire"ctiva 
formada , por Gonzalo López 
.Abente, como presidente; Álva
ro das Casas, como secretário 
xeral; FranCisco F. del Riego, 
secretário de actas; e Xúlio Si
güenza, Blanc·a Torres, Martinez 
Morás, Sántos Bugallo, Iglesia 
Alvariño e Lustres Rivas como 
vocais . 

O escritor rnuxián López 
Abente, con toda a sua obra -
en galega totalmente-- xa prati
cainente publicada neste intre. 
era especialmente valorado pala . 

f\topámonos cunha ·Asocia
ción éie Escritores, que non dis· 
crimina a língua utilfaada polos 
escritores, oun momento hisi.6-
rico en que os usos lingüísticos 
e'staban ainda perfeitamente 
delimitados : o galega empregá
base ~e non por todos os escri· 
tares , por suposto- ·unicamen-

. ,te para a criación literária. men
tres que o español primaba nas 
obras de outro caris e na pren
sa. a excepción dos órgaos' na
cionalistas. Xomalistas profisio: 

nais , como Vilar Ponte ou Blan ~ 

co Torres, cunha traxectória ni
diarnente galeguista ou nacio· 
nalista, víanse abrigados a em
pregar de cotio o españok- O 
mesmo sucedía con persoeiros· 
du galeguismo cando colabora
ban na prensa diária procurando 
un campo máis amplo para as 
suas teses -compre lembrar 

' aqui expe·rjéncias .como as dos 
semanários ClarÍdad e Ser. de 
orientación galeguista e republi
cana . que empregaban mariori-

. tariamente o español- ou .con 
escritores que, pésie a ter xa 
publicado obra en galega, escre
bian libros de divulgación ou 
~nsafo en español. Dábase ta
mén o caso contrário dalguns 
escritores. non vencellados ao 
galeguismo cultural nen políti-

co, que adoitaban a empregar o 
español por sistema e só utiliza
ban o galega anecdoticamente. 

Nesta situación de práticas 
bilH:¡gües -voluntánas ou im
postas · polo momneto históri
co- ou diglósicas, o emprego 
dunha ou doutra língua para 
moitos escritores non determi· 
naba a definición de escritor ga
lega. Antepúñase como elemen
to diferenciador un abstracto in
terese na defensa da Galiza . 

Quizá a subtil variación que 
se intro~uce no previsto nome 
inicial da Asociación, pasando 
de ser de "Escritores Galegas" á 
denominación de "Escritores de 
Galicia", teña que ver con esta 
cuestión . 

A gran maioüa dos escritores 
que adoit~ban a empregar o ga-

O obxecto <leste concurso ·é premia-lo mellor guión _c) Qu~ a súa_ realización non poderá -~xcede-los trinta 
literario sobre: "lO'de Marzo do 1972. De Ámador e Da- minutos de duración. 
niel ó Día da Clase Obreira Galega". Os guións a concurso deberán presentarse antes do 

. Os guió ns terán que ser orixinais .e ref eridos -ó tema 20 de Decembro. · 
obxecto desta convócatoria. · · Haberá un único premio para o guión gañador, do-

.Ten do en conta que o que se pretende é a realiza- tado con duascentas mil pesetas. maila realización polo 
ción do ·guión premiado-e a utilización na escola do ví- . Taller M~nicipal · de Vídeo do guión ,premiado. 
. deo resultante, os concursantes deberán tomar en consi- Para mais información dirixirse a: 
deración as seguintes cuestións: . Secretaria da Comisión -de Cultura, Ensino e De~ 
a) Qúe poderán introducir no guión literano as ob.seroa.: portes. 
cións técnicas que -consideren oportunas. · - Casa do Concello, 3º andar. 
b) Que estea orientado cara· á súa posible utilización nun J elf.: (981) 34 03 66 
determinado ciclo ou etapa escolar. - . - 15500 f ene 

lego na escrita, riestes anos da 
II República , militaban ou sim
patizaban co galeguismo políti
co organizado e inserían ·a sua 
actividade intelectual dentro do 
programa de reconstrución cul
tural e política do país que o ga
leguismo preconizaba. Por isa 
para eles esta Asociación era 

· unha ferramenta máis dentro 
desa laboura. 

A orientación galegui.sta im
perase nesta Asemblea ~onsti
tufrite á hora dos ~cardos, entre 
os que salientan o de solicitar 
do Ministerio de Instrución Pú
blica a criación de cátedras de 
galega, con carácte obrigatório. 
nas chamadas Escalas Norma
les e unha de Língua e Literatu
ra gaiega na Universidade. Ou
tro acorde de transcendéncia 
política-sócio-cultural foi o da 
restauración da toponímia pró
pria, nos casos en que esta se 
atopaba deturpada ou castella
nizada . Acordes máis propria
mente culturais eran os de 
constituir un Comité do Libro 
Galega , encarregado de organi
zar unha exposición do tondo 
bibliográfico galega, ou o de so
licitar do Estado - a proposta 
de Filgueira Valverde-- a adqui
sición de libros galegas con des
tino ás bibliotecas escolares . 

Outra preocupación dominan
te na Asemblea era a do recoñe
c1mento e homenaxe dos escri
tores galegas desaparecidos, in

volucrando ás institucións na 
sua reivindicación como perso
naxes relevantes na reconstru
ción cultural do país. 

Neste snso dirixense ao Con
cello de Santiago, presidido nes-

, te intre po1o galeguista e editor 
Ánxel Casal , pedindo que come
morara no ano vindeiro o cente
nário do historiador e precusor 
da novela en galega López Fe
rreiro, trasladando as suas cin-

. sas a Bonaval , onde xa estaban 
as de Rosalia e Brañas Tamén 
instan ao Concello de A Coruña 
a que erixa un moirnento desti
nado a gardar os restos de Cu
rros, Pondal, Murgu.la, o músico 
Chané, Antón Vilar Ponte e ou
tros galegas ilustres soterrados 
no cemitério coruñes de San 
Amaro. 

Precisamente, no tocante ao 
caso de Vilar Ponte , xestador da 
Asociación de Escritores e de 
tantas causas na história recen
te do país, quen viña de falecer 
uns dias antes da Asemblea, A 
Asociación iniciou unha subs
crición para erguerlle nos xar
dins coruñeses un busto que 
contaban inaugurar no mes de 
Setembro. 

A Asociación de Escritores da 
GaJiza, como t'antas outras em
presas culturais e políticas do 
país, foi brutalmente interrom
pida polo golpe militar de Xullo 
do 36, catro meses escasos des
pois da sua constitución. Até 
cinco, polo menos, dos seus 
rnembros foron "paseados" pala 
barbárie brutal: Blanco Torres, 
Xacinto S9ntiago, Vítor Casas. 
Lustres. Rivas e Xoán Xesus 
González. , 

Durante os anos da longa noi
te franquista o presidente sim
bólico dos escritores galegas -
e doutras moitas cousas- foi 
sen dúvida don · Ramón Otero 
Pedrayo, convertido en Patriar
ca das letras galegas. 

Só moi recentemente os es
critores gal.egos voltaron a do
tarse dun organismo' que os 
agrupa, desta volta' xa perfeita
mente clarificado o terna da fe
rramente lingüística utilizada, 

' ao tratarse dullha Asociación de 
Escritóres en Língua Galega. 
Que sexa por moitos anos. o 

XESUS TORRES REGUEIRO 



·As audicións radiais 
de ·Luis Seoane 
Para aqueles que escoitábamos 
en Buenós Aires os Domingos .e L · 

os Martes as duas audicións ra
diofónica que facia Luís Seoane, 
a leitura de nova escolma dos 
seus roteiros -dada a lume pa
las Edicións do Castro- ben 

. pudo representar un certo esfa
relar-se na nostálxia dun mundo. 
que xa cuase 'non é . O .mundo 
da emigración gale,ga bonarel!
se no cal nasceron e medraron 
a~dicións como Galícia Emi
grante e a que patrocinaba o 
Centro Lucense de Buenos Ai
res, que tamén tiña ao Seoane 
como principal autor . 

Alén desa nostálxia -mistu
rada quizá, para os que famas 
amigos del co renovado sen ti -
mento da sua auséncia vitql
a leitura da colectánea feíta por 
Lino Braxe e Xavier Seoane foi, 
máis unha vez, a inecesária 
comprobación do alto valor inte
lectual e moral do criador deses 
dous programas de rádio, reali
zados -mesmo como o resto da 
sua obra- coa Galiza como 
Norte e "perdendo sempre" . 
Ainda que esta perda de outrora 
sexa hogano o seu triunfo. 

De propósito comezamos re
ferindo-nos ás duas aud1cións 
que facia o Seoane, pois Galicia 
Emigrante oral é a única que 
ven mencionada na biografia 
que abre os e~tudos de Braxe e 
Seoane. inspirada na que redi 
xiu o Paco del Riego para a "En
ciclopedia Gallega". onde tam
pouco hai referéncia á audición 
do Centro Lucense, que na 
maior parte da sua vida foi os 
Martes pala noite pala "Radio 
Porteña". coa mesma equipa 
que facia a dos dias Domingo. 

A audición do Centro Lucen
se debeu durar perta de dez 
anos entre meados da década 
de 1950 e a seguinte. A sua es
trutura era semellante á de "Ga
lícia Errúgrante". ainda que moi
tas veces tiña duas crónicas 
curtas, as iniciais. feitas polo 
Seoane. 

Ao lerrnos a escol.rna de Braxe 
e Seoane sospeitamos que nas 
carpetas que es tes ·usaron para 
o seu traballo están misturados 
os textos de ambas as duas, 
ainda que nas cópias que se 
distribuían aos radiofonistas -
que facia Elsa Fernández- ia 
discriminada a audición de que 
se trataba. Isto explicaría que 
na primeira antoloxia de textos 
de "Galícia Emigrante", feita 
polo próprio Seoane. este falara 
no llmiar de perta de 850 notas 
e os dous antólogos se retiran a 
1337, 487 roáis . 

Lernbramos claraipente que 
"Galicia Emigrante" case nunca 
tiña rnáis dunha crónica intro
dutória e, portante, aquelas que 
restan debe ser, na rnaior parte 
dos casos, da outra audición . 
Coa axuda · dun calendário per
pétuo verificamos os días co
rre!;ipondentes ás datas inclui
das no final de cada crónica. 
Datas que non indican, por cer
to, cando foron redixidas. Dos 
sesenta e dous roteiros incluí
<los no primeiro apartado no li
bro de Braxe e Seoane, apenas 
quince corresponden a Dornin
' gos, cando se emitía "Galícia 
Emigran~e", e o resto a Xoves, 
Mércoles· e Martes, con aboluto 
prodomínio destes µltimos . Só 
unha está datadá un Juns. 

Alén diso coidamos que esta 
nova adscrición se ve reforzada 
polo feito de qlie- moitas delas 

· están referidas ·a actividades .no. 
Centro Luce~e. A : audición 
acal:)ou tendo como dia de emi-

-/ -QuieirQ 
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Luis Seoan-: e a sua dona Maruxa, en B_!Jenos Aires. 

sión os Martes e algunhas mu
danzas deberon-se a cámbios 
por mor de partidos de -fútbol 
que, ás veces, eran transmitidos 
no mesmo horário da audición . 
Para saber con exactitude as 
horas en que comezaba e os 
días da audición haberá que 
consultar o xornal "Lugo" que 
sacaba a Jume ese Centro. 

Compre dicer tamén que "Ga
lícia Emigrante" non se ernitiu 
sérnpre por "Rádio Libertad", 
onde se iniciou . Nalgun mo
mento, talvez arredor da metade 
da década de 1960. pasou para 
a "Radio Porteña" no mesmo ho
rário das 14.05 ás 14,30. As cau-=
sas desa mudanza non as lern
bramos exatamente, ainda que 
puderon-ser de orden financeira-_ 

Canto á estrutura de "Galícia 
Emigrante" , esta era corno apa
rece descrita no livro de Braxe
e Seoane, ainda que os contidos 
variaron de época en época , 
agás a prirneira nota que, case 
sen excepcións. tiña como autor 
ao seu fundador. Na década dos 
cincuenta en xeral. tras o pri
rneiro disco que se pasaba. viña 
unha entrevista que facia Víctor 
Luís Molinari . Despoís, na medi
da en que o número de persona
lidades ia decrecendo. ese ·xar
nalista comezou a facer un co
mentário -ou evocación . 

A respeito da escala · que fixe
ron os dous antólogos pouco hai 
que dicer en ton crítico, pois as 
críticas neste tipo de labor soH 
casE;J sernpre febles, por se ba
sear en critérios persoais ou 
preferéncias, e non hai razén 
obxectiva para que uns sexan 
mellares que os que podan ter 
outros. Hai. si, que lles agrade; 
cer o seu traballo, pois con el 
salvaron do esquecimento -
nun País que ten a sua rnemória 
envolvida nun nevoeiro , como 
dicía Luís Seoane-- uns textos 
que, no seu conxunto. están 
perta de conformar unha peque
na enciclopedia galega. Apenas 
botarnos de menos alguns escri
tos sobre cinema, no caso de 
haber máis que os tres incluídos 
en Cornunicacións -Misturadas. 
E subliñamos isto, sobretodo, 
por ·quedar mancada unha das 
grandes paixóns ·do Seoane, ad
mirador de Bergrnan. de Eisens
tein, de Flaherty, de Dovjenko ... 
que nalguns dos seus filmes de
señaban, na sua opinión, as di
rectrices dun· degorado cinema 
galego. 

A saída deste novo livro das 
· Edicións do Castro, co patroci
nio da Deputación Provincial-da 
Coruña, coincidiu coa exposi
ción de pinturas e obra gráfica 
do Seoane na cidade herculina, 
ao se curnpriren dez anos do 
seu pasamento. Apenas espera
rnos que, sen agardar por. outro 
aniversário, alguén r~sgate do 

. esquecimento alguns dos estu
dos sobre piritores ant1gos e 
modernos feítos ·polo Seoane e 
aparecidos -en Bueµ os Aires ,en 
diversa época. Entre eles esta o 
dedicasJ.o ao sefardi JlJ}es Pas-

cin ; que debe _continusi.r a ser o 
único que .existe en castellano e 
ün dos pouéos que hai na bi- . 
bliografia internacional sobre 
ese artista nado na Roménia: D 

RICARDO PALMÁS 

i'.\IJiiitB'*!trn 100! lií 
Teatro galega 
en Montevideo 
O 18 de Agosto, na sala "Valle , 
Inclán" do Centro Galega ·da ca
pital da ·República Oriental do 
Uruguai, encenou-se o drama O 
Fidalgo, de Xesus San Luís Ro
mero, unha das pezas máis re~ 
presentadas da nasa dramatúr- · 
xia .. A encenificación. estivo a 
cargo do "Teatro Popular Gale
go", grupo amador recuperado 
hai rnáis ou menos un ano no 
seo do "Patronato da Culturá 
Galega" por iniciativa do inquie
to l:;>ergantiñan Toni de Seabrez'. 
Fundou-se en- 1950 e após a 
posta en cena de duas pezas -
unha delas O Fidalg~ esmore
ceu. 

A composición do grupo é do 
máis hetero.xénea. Hai xente 
nova, menos nova e de .certa 

- idade, traballadores. rrianuais, 
profisionais e proprietárieis, de 
direitas e de esquerdas. nacio
nalistas e non nacionalistas. , e , 
adernais de diferente vincula
ción ca~ nasa nación' desde ga
legas de nacirnento até un uru
guaio de ·arixe italiana --que 
fala galega aprendido nas dases 
do Patronato- pasando por 
descendentes de galegas de di
versos gra·os. 

O resultado final é do máis 
digno , apesar da precariedade 
de rneios e os asistentes des
frutan pé~ie a que a obra, é se 
cadra, un bocadiño longa -algo 
máis de duas hotas-, está en 
verso e os ternas que aborda ca
recen da vixéncia que tiveron 
cando se escrebeu .- Ainda qÚe 
esta era unha segunda repre
sentación -a prirneira foi no 
mes de Xliño para comernorar 
os 25 anos do Patronato- ná 
sala habia unhas 150 persoas e 
.na anterior .má:ls de 300. 

A dirección estivo sob a res
ponsabilidade de Pepe Fernán
de~ , veterano actor profisional 
(naceu en Montevideo .en 1911 , 
e fala galego él.e corrido) que, a 
maiores, foi · quen -encamou o 
papel do fidalgo na posta ~n 
cena de 1950. O 

X.Mª DOBARRO 

¡j-!illfütt!t!~ii@l!lJJii 
Once cantos e 
várias histórias 
maravillosas 

_ O tempo de verán é tempo de 
óci<? por exceléncia. Tempo para 

' -
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facer todo iso que non tivemos· 
tempo de facer durante o ano. 
Lago todo se queda nu_n tempo 

·no que ui;i non ten tempo para 
nada .. e todo dá en ihtencións 
coa . mellar intencióB, frustra
cións mal comezadas e nunca 
acabadas porque ·hai que apro
vejtar o temp_o. É por iso· que 
hoxe irnos falar de dous libros 
que permiten unha lectura inte
rnipta cun esforzo memorjstic¡o 
certament~ mínimo. O primeirn. 
A- grande ilusión . e outJ;'os 

. contos, é un libro de cantos re
cente á. usanza clásica. O se
gundo . Historias da cidade do 
des~rto, cunha ~écnicé?- narrati-
va máis novedosa. . 
· A grande ilusión e ºlitros 

· contos é . basicamente un ex
tracto dé vida . Até tal ponto que 
SQn várias as personaxes reais 
que nel se atopan. Mais .eses 
pedazos de vida que se relatan 
non son. aleatórios . Polo c0ntrá- · 
rio son e-scollidós e teñen a mi
sión de rios explicar porue esa 
vida foi como fo'i E iso tamén 
serve para que, indirectamente, 
o autor nos mostre o interior de 
si mesmo f\ntón To~ar entra no 
viver das suéis' personaxes e .es
colle ,' selecciona, aqueles mo
mentos transcendentes· que lle 
.servirán para _explicar as suas 
angueiras , teirnas , frustracións 
e volicións.· Á vez que as perso
naxes saen , nascen do próprio 

' autor. El é p. sua ~ériese .. e expli, 
ca a · sua existéncia· na medida 
en que as personaxes consti
tuen a explicación e mostra· do · 
próptio exi~tir do autor. Os can
tos son as preocupacións . _as in
quedanzas. angústias do autor 
traducid~s en movimento, · en 
acción / existéncia concreta e vi
tal . Se obsefvamos a temática 

_ do libro perceberemos cal é a 
sua natureza . e .decatarémonos 
de que a marte const~tue o ne
gro uni.verso das angústias do 
autor . do cal o único sol visíbel , 
a única forma visíbel de opti
mismo é o cuarto canto, sinxelo, 
natureal. vello e novo, a única 
verdade que perll!anece . inafte: 

- rábel ao longo dos séculas . Post
belmente o leitor non · poda re
sistir a tentanción de polo. en re
lación co oitavo ou .ca undéci
mo. na procura da _verdade ·que 
desacoUga a A. Tovar . Pero 

· nunca a atopará: mái$ desacou
ga a dúbÍda que a verdade. Tal
vez bebamos o licor máís amar
go desta vida cando compren-_ 
demos que as .nasas dúbidas 
non agachan riengunha verdade 

·e a verdade só son as nasas dú-
bídas . · 

Historias da cidade do de
serto, pr~m~ira aparición no 
eido literário de Xaquin del Va--

. lle-Inclán, é a historia de Smara .· 
A cidade saharaui é un excelen-· 
te meio para o dicórrer de histó
fias maravillosas. Cidade fabulo
sa na sua opÚléncia e na sµa 
miséria , milagree m_orte., o me.ro 

, feito de estar encravada nun 
mundo tan estraño e fantástko 
como o deserto fai dela un ade
cuado m·arco para o marav-illoso. 
Se a isto engadimos a total au-

- séncia de referéncias ~rnnolóxi-
. cas , ternos criado o necesáric . 

distanciamentó para entrar no 
rn ámbito da ·1enda, máis paten.
te ainda se o(s) narrador(es) 
adopta(n) ullha fór~nula narrati
va perta tj.o relato oral. E.ste é_ o 
proceder narrativo presente nas 
Historias da cidade do deser
to. Pero · o maior mérito de Xa
quín del Valle-Inclán consiste en 
saber utilizar a ' dose exacta: de . 
dist~mciamento que permita ao 
léitor un constante tránsito do 

. lexéndario ao real, xa que os re
latos xarnais perden nada da 
sua ver9similitude. Estrutu.ral
mente o libro divídese en ·do.us 

· blocas· de relatos aparentemente -
_:independentes mais todos liga-

dos á historia de· Smara. O 1Pri
meir6 , o , máis curto, .. actua . a 
modo de apresentación-resumo 
da história de Srnara des-de a 
sua fundación ao seu fin. O se
gundo bloca· teñ .como base os 
chamados Retratos, de homes n.o 

· deserto, desciición . de homes 
que por algun motivo tiveron a 
ver coa historia de Smara, e da 
sua relación con ela. Finalmente 
este derrndeiro bloca recolle e 
re.interpreta de ·novo a história 
de Smára no relato final, que 
leva ao leitor oütra vez- da reali
dade á fantasía (ou ·da fantasía 
á realidáde?) nun circulo fóra do 
ca1 non hai respostas. Se a todo 
isto engadímos. que o autor d~: 
mostra un total dornínio da pala..: 
bra (en prime-ira instánc_ia)., re- ~ 
cursos e estn.itura (en última) 
comprobaremos corno este · nó
vel autor se mostra máis en po
sesión dos procederes :q.arrati
vos que algun escritor de nove
las longas e famosos . D 

XOSÉ M. EIRÉ 
Antón. Toliar: A grande ilusión e ou
tros relatos, Galaxia. 1989. 

Xoc¡uín del Valle-lncláry : Histórias da . 
cidade do deserto; Sotélo Blanco. 1988. 

Un século' de poesía , 
portugliesa. 
A Phala é un boletín que publi
ca e reparte gratuitamente a 
editorial portuguesa Assírio & 
Alvim. Boletín no · gue se fala. 
das publicacións da editora e se 
dan documentos , a maior parte 
das veces inéditos : de -debuxos 
a . cartas, e outras veces tradú
cións vá'iias: poemas e outros 
textós. En Decem.bro do ano 
.1988 imprimiu en número espe
cial- titulado : Un século· de 
poesia11 l onde se fala dos movi
mentos e voces.da póesia portu-· 
guesa de 1888 a 1988. O volurne-· 
foi conducido por José Bento, 
Fernando ·Pinto do Arnaral, Gil 

. de CaÍvalho e Manuel -Herrnínio · 
Monteiro. 

O libro, grande formato, está 
dividido en cinco partes. Unha 
p:rirneira na que_ se estuda a 
poesía portuguesa desde finais 
do XIX e comezos do XX e onde 
se agrupan unha série de traba
llos nos que se visan hen movi
mentos (Orphe'u, Presern;a. -O 
surrealismo, O _ sau.dosis.mo, 
etc.) _ben voces particulares 

· (Pes~ma, .. Pascoaes, Pes~a. 
Carlos Oliveira, C~y, 
O'Neil, António Mª Lisboa, Sop
hia Mello, Helder, Andrade, 
etc.). Todos ~ste·s trabalhos es
tán asinados por especialistas 
nos temas respectivos :. De .Fer-. 
nando Guirnaraes a F.B:J . Mar
tinho, pasando por toda unha 
série de nornes que son honra . 
da crítica portuguesa. Todos es
tes traballos ctan unha visión 
global-e profunda da poesía ·por
tuguesa e as suas rotas nos últi-

, mas cen anos. 
' · A segunda parte é un inquéri: 
to entre poetas. Inquérito na 
que hai que contestar duas per-.· 
guntas : · Oual a sua perspectiva 
da poesía portuguesa <leste sé
culo? e Como -situa· a sua obra 
neste contesto? . Hai resposta 
·para tqdos os gastos . Respostas 
longas e menos longas, agás a 
de Cesariny: a rnáis curta de to-

. das . E os poetas, na prirneira 
· pergunta, fan unha lista. de poe
tas. Se se ten.a paciéncia de su
mar, verá-se que dous nemes 
pfiinan na poesía · portúguesa 
actual : Helder e Cesariny. Lago 
oµtros que veñen detrás . A ter
ceira parte está composta por 
unha série de traballos (catre) 
sob o epígrafe de . "Vísoes glo
bais" asinados por Ramos Rosa, 
Ár..g~l · Crespo, Óscar .Lopes e 
Eduardo Lourenc;o. O traballo 
deste último é o máis interesan-

(pasa á páxina 19) 
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/G_uia .. de Ubros recomendados para 
· · B.U.P. e F.P. . · . · 

ltlc&'4Ac'[:·~~;t::.,11'r.') . 
aJ.~&~'k:il (;Vi~'C 

Atrevida aventura de dous 
rapaces~ despois de unha 
catástrofe. Manual de 
Supervivencia. 
800.000 exempl~es vendidos 
en catalán. 

Seiección de contos de 
prestixiosos autores galegos. 

Exquisita colección de relatos · 
que cautivan pola sua · . 
sensibilidade. 
Unha auténtica revelación 
literaria. 

OS DOUS .
DE SEfv1PRE 

Alfbnso R.Castelao 

Un clásico impresciridible na 
literatura galega. 

Nove relatos que contribuen 
a confirmar a Otero como un 
narrador excepcional. 

ga 
Reconquista, 1 
36201 Vigo 

\ Telf. 432100 

A historia de amor dunha 
parella contada con sinxeleza 
e tenrura. 

1 

-·--J 
A análise fonda, chea de 

· · matices, dunha alma feminina 
delicada, intelixente e 
sensible. 

O libro máis leido por 
alumnos de BUP 

Colección literaria: · a -literatura gal~ga 

, 
. r 
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CONVOCATORIAS 

• S'emana da 
Educación de 
Ponte_vedra 

TALLERES 
"Didactica da Pretecno

loxía", por Antonio Pousada 
Pazos. · 

A Educación Física a tra
vés do xogo", por Adela Leí

. ro Lois . 
Confección e manexo de 

Monicreques", por Rosa Es
tévez Gantes . 

"Prensa . na Escola", por 
Manuel Lourenzo Gonzalez. 

"Taller de Teatro", por 
Celso Parada :Femandez. 

SEMINÁRIOS 
0

"História de Galiza", por 
Francisco Carballo. 

"A reforma do Ensino", 
por Cesar Mosqueira Louren
zo. 

"Didáctica da Lingua e 
Literatura Galega", por Vic
toria Ogando Valcarcel. 

Educación Especial: A 
integración da desintegra
ción", por Hipo lito Puente 
Carra cedo 

Urbanismo e medio Am
biente", por Cesar Portela 
Femandez Jardon 

ACTOS CULTURAIS 
Luns 18. Proxección dunha 
película baseada nun tema de 
mterese pedagóXlco. As 8, 15 
horas. Presentación e coloquio 
con Carlos Osono Justo 
Martes 19. Conferencia: 
"Pontevedra. historia dunha 
decadéncia", por Jase Fortes 
Bouzán. As 8,15 horas. 

Mércores 20. Excursións 
CulturaJ..S. de 6.30 a 9.30 ho
ras· -"Casco histónco de 
Pontevedra", con F Martfnez 
Vilanova . 

"Entorno lustónco natural 
de Pontevedra" rnn .ln<>& r 

Un século de 
poesia portuguesa 
\ven da páxina 17) 

te dos catro; traballo no 
que o filósofo portugués 
clarifica e acota asdiferen
tes búsquedas da Moder
nidade por parte das d.ife
rentes xeracións e os d.ife
ren tes poetas portugueses. 
Ven logo o apartado no 
que se estudan e relacio
nan as diferentes colec
cións, revistas e antoloxias 
de poesia feit.as en Portu
gal neste século Hru un 
traballo no que se fala dal
gunhas escolmas de poe
sia portuguesa feitas fóra 
de Portugal ( deixando de 
lado Brasil). O quinto apar
tado son tres traballos so
bre os "cafés dos poetas". 
Os cafés de Lisboa, os de 
Porto e, agora, os poetas 

Carballido. 
Xoves 21. Conferencia: "A si
tuación 1aboral dos ensinantes 
na perspectiva da . reforma". 
As 8,15 horas. Por· enrique Te
·110 León. 
Venres 22. Acto de Clausu
ra. Entrega de Diplomas. 
Recepción: O luns 18, as 4 _ 
horas do serán no LB. Valle-In
clán de Pontevedra. 
Clausura. O venres 22, as 
8;30 da tarde. Entregaranse 
diplomas de asistencia. 
Matrícula 2.500 ptas. Socios 
AS-PG. afiliados UTEG- INTG. 
Mestres en paro e Estudantes: 
1.000 ptas. 
Inscripción: Nas segumtes 
librerías: 
Lin;úar-VilagarCia. 
Cabanillas-Cambados. 
Pueblo-Pontevedra. 
Pro Escola-Cangas. 
Bertran.d-Vigo. 
No próprio lugar dos actos. 
Información: Por Correo oo 
.,o Aptdo. 413 de Pontevedra. 

• A nación 
incesante 

·Apresentación do libro de 
conversas con Xosé Manuel 
Beiras, coa intervención del 
próprio e máis os autores da 
entreV1Sta, F. Pillado e M.A. 
Femán VeUo. Aula de Cultura 
da Carxa Galicia (Carrera do 
Conde, 18) o xoves 14 ás 20 
horas . 

• II Semana de Cine 
de Cangas 

Xoves, 14. "O meu doce 
povo". de M Hansel (Bélxica) 
Venres, 15. "Pelle, o conquis
tador" . de B August (Dina
marca) 
Sábado 16. Cine mfantil, "As
teriz e a sorpresa do César" . 
"O vó da pomba". de J .L. Gar-

sen café, quer clicer, a de
saparición da maior parte 
dos cafés. Fenómeno que, 
por outra parte. non é só· 
portugués. Para acabar ve
ñen as cronoloxias, ano por 
ano, divididas nos aparta
dos : Portugal (cos subapar
tados: Poesia. Cultura. 
Historia) e Estrangeiro 
(subdividido en Cultura e 
História/Ciencia). E ·para 
rematar un "Phalatória" 
onde se dan vários noticias 
de caste diferente, sendo a 
roáis divertida saber que o 
texyto que vai de Paulo da 
Costas Domingo (as suas 
respostas ao inquérito) 
está rexistado na Socieda
de Portuguesa de Autores 
como "pe9a de valor literá
rio". 

Por se fose pouco. todos 
estes textos van cun acom
pañamento gráfico de 
grande calidad e: fotos de 

cia anchez (España) . ~
. . 

As oxeccións serán no Cine 
Gal a de Cangas. 

• Estudio, 
escola de .Música 

Até o 25 de· Setembro está 
aberto o prazop áe matncula 
para esta escola de música 
compostelana que imparte 
cursos trirnestrais de Solfeo 
para nenes, combo infantil, 
solfeo-teoria-auditivo, harrno
nia, arranxos e composición e 
combo. Dentro deste apartado 
hai dous novas cwsos: En
samble de Sección Rítinica e 
Ensamble de Sección de Ven- ' 
tcis. Os cursos especiais com
prenden: Informática musical, 
técnica diafragmática e · de 
respiración e técnico de soni
do, asi como cursos de poli
rrítrnia para non-percusionis
tas e piano para non-pianis
tas. 

A Escola está na rua Ho
rreo, 19 (Viacambre) en Com
postéla. 

• Fin do Mundo 

O libro de Bemardino Graña 
vai ser apresentado nun acto 
no que interveñen Pedro Pablo 
Riobó, Víctor Freixanes e o 
próprío autor. Xoves 14 ás 
19.30 horas na Casa de Cultu
ra áé Cangas. 

• Cine de autor 

Semán cinematográfica en 
Lugo Desde o dia 18, abríndo
se con "La noche oscura" de 
Saura. Seccíóns dedicados ao 
xénero de terror. "Amar o 
cine" . "Cen anos de Charlot". 
"Que viva Eisenstein ! " e "In
fantil" . 

autores. reproducións de · 
manuscritos. reproducións 
de cadros e gravuras. ere 
portadas de livros e revis
tas, fotos de cafés e luga
res vários, etc. Toda unha 
documentación . gráfica 
que ten un valor de primei
ra magnitude. 

Esta Phala, edición es
pecial, dédicada a un sé
culo de poesía. é U.n volu
me que non pode faltar na . 
biblioteca ben do amante 
da poesia lusa, ben do es
tudosq desta poesía. Nen 
tampouco nos alzadoiros 
daquel que, simplesmente, 
ama os belos livros. Atra
verá-se un editor galega a 
facer algo igual? Pagaria a 
pena. O 

XGG 
1) Assírio & Alvim. Lisboa. 

Dezembro, 1988. Formato 23,5 
x 33 cm. 308 páx. prezo: 3800 
escudos, unhas 3.000 ptas. 
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• M. González 
Estévez 

19 

Exposición. de oleos até o 16 
de Setembro na Sá de Arte da 
Caixa Vigo. 

• Jordi Molet 
Exposfoión do fotógrafo cata
lán Jordi Molet no Ateneo Sta. 
Ceilia de Marin. Dias laborá
beís de 6 a 9 da tarde. Festi
vos de 12 a 14 horas. Rua Ca~ 
racol, 36 (Marin). 

• Urbano Lugris 

Exposición antolóxica na Sá 
de Exposición do Centro Cul
tural da Caixa Vigo. 

• Tomas Barros -

AntolóXica do pintor co~és 
no Oiosque Alfonso p.e A 90-
ruña. Aberta todo o mes de 
Setembro. 

• Grávados 
euroamericanos 

Exposición na sá do Ateneo 
de Ferrol. 

• Xavier Cuiñas · 

· Exposición de .pintma na Gal
. ria Expresión de Ourense. 

• Diego de Giráldez 

Exposición desde o 15 de Se
tembro ao 16 de Outubro no 
Palácio da Deputación Provin
cial de Pontevedra. _ 

ANUNCIOS DE BALDE · 

Apertura de inscripcións para o 
curso de Idioma Ruso que co
meza o 2 de Outubro. Tfno. 22 
44 57 Asociación España-URSS. 
-Vigo. 

ÁgrÍcultor vende mel galego 
elaborado artesanalmente en 
casa particular. Interesados 
chamar. ao (986) 45 27 02. 

Desexá. receber clases de 
acompañamento de guita
rra para bolero, fado e tango, 
posuíndo xa alguns coñeci
mentos de partida. En Santia
go. Ramón (986) 56 52 71 ou . 
74 65 33. 

Mercaría conxelador. Teléfo
no (986)49 20 04. Pola tarde. 

Vendo aballas do país, insta
ladas en colmeas "prefa
ción". Précio 13. 000 pesetas. 
lnclue un potente inxámiQ e 
a colmea sen alza. (986) 54 00 
68. Perguntar por Manolo de 9 a 
14 horas . 

Véndese extractor de mel, 
instalado, motor eléctrico 
novo. Para 4 cadros de alzas en . 
tanxencial, ou 12 médias alzas 
en radial, précío 45 .000.- pts . 
(986) 54 00 68. Pergunta1 por 
Manolo de 9 'a 14 horas. 

RenOVélfBO (revista distribui
da pola Livraria Couceiro) pre
tende ser um espac;:o aberto a 
todos os escritores e ·poetas da 
área lingüística galego-portu
guesa. nomeadamente aos ga
legos silenciados polo poder. 
Além de outros projectos para 
o futro. Estarnos no apartado 
24034 (ou no 40047) de Ma-
drid. . 

Mercaría extractor de mel, 
inoxidable, de segunda man. 
Chamar ao (986) 86 12 17, de 
Pontevedra, á hora de xantar. 

ZUR/HA. Distribución alter
nativa de · fanzines, disc-os, 
casettes, chapas, camisetas, 

_pegatas ... Apartado 389, Fe
rrol ou nos Pubs : Casa das 
Crecha·s (Compostela) ou. UF 
(Vigo) . 

Traductor con experiéncia na 
tradución ao inglés. Inglés 
nativo, (con dous libros edita
dos). profisional. Temas co
merciais, marítimos, etc. Cha
mar a Ian: (986) 23 49 94. - 43 
3925) ou no Apartado · 767 
(Vigo) _ ' . 

Afe1zoado á musica gostaria 
. de facer gtupo. Conilición: 

puro amor á qrte. Chamar 
. (986) 37 44 89. 

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

Churuleta Teatro. Espectácu
los de rua para todos os pú· 
blicos. Os interesados poden 
contactar co teléfono (986) 78 
08 73 ou no Apartado 185 de 
Lalin. 

Os Comités Abertos de Fa
culdade comunican a ·todos 
os estudantes galegas que 
queiran receber información 
sobre a asociación que poden _ 
poñei:se en contacto con 
membros do seu Consello Na
cional escrebendo ao apartado 
de Correos 885 de Santiago de 
Compostela. Asiniesmo poden 
dirixirse ao mesrrio apartado 
para consultar dúbidas que 
podan ter sobre o funciona
mento da Universidade, ·for
mular queixas sobre os servi
cios universitários ou para 
,pder información sobre os 
seus direitos como· universitá
rio. 

Vendo Moto Honda Hurrica
ne. Teléfono de Vigo (986) 29 
41 83 (Pola.S mañáns) 

Clinica Médiéo Dental ENREDOS Este m6todo de leitura e escritura foi · 
. elaborado e experimentado nas 

aulas polo Seminario 
Permanente da AS-PG éie San-

N. Alvarez Santamarina 
E. de Frutos· Martínez 

(Medicas Estomatólogas) 

. ~ PROTESIS-PERIODONCIA~ODONTOPEDIATRIA 
ONDONTOLOXÍA PARA A SAUDE 

Asistencia por Seguros Privados ... IMECOSA, SANITAS, etc ... 

Consulta Diaria: 10-:2 e· 4-8 

. Avda. da Florida, ?-3º.: Teléf. 20 58 85 - 36210 Vigo .. 

; . 

somos coñecidos 
ha GaJiza inteira, · 
pola n_osa 
especialización 
·en libros 
gal egos 

. e portugueses 
República 

Et' Salvador, 9 
Tel. $6 58 12 

SANTIAGO 

Praza do. Liq.ro 
TeL ~6 63 77 
A CORUÑA 

METOOO DE LEITURA E IBCRITURA &:~::gmd; 
O método consta de: 
ENREDOS~ Libro 1. Con 
baralla e fichas. Para o aluno. 
ENREDOS. Ubro 2. Para o 
aluno 
ENREDOS. libro do profesor. 
Que ~ a guia didacti~ . 

A VENDA NAS. UBRARÍAS 

PEDIDOS A '· GAL.ta.· 
editora 

· Apartado 1168. OURENSE 
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IDEAS . 

·ARDE GALIZA? 
NEMESIO BARXA 

T odps pensamos alporizados que · 
. r.e~lmente arqe Ga1iza; que o pou-

co arborado que vai quedando se
gue a arder cada ano .quando as circuns
táncias som propícias. Mas penso que al
guém ou alguns poderán perguntar .. intere
sados se Galiza, as suas frag~. 'os seus 
soutos, os fermosos vales ou os outos cu
rutos están a arder; e festexar a tremenda 
hecatombe dos nossos montes envoltes 
em chamas e despois na desolazom, · na 
devastazom e na imensa tristeza da paisa
xem fumegante e o chan coberto de cinza 

_ substituindo o verdor das árvores, destruí
da a ·riqueza madereira, o equílibrio ecoló
xico, a faurla do monte, desde os insetos 
até 9s animais montaraces, pasando po
los passarinhos, coelhos, etc. 

Quando na década dos 50 comezaron 
os trabalhos qe· repovoazóm forestal, sa-

"' crificarom-sé terreas da propriedade dos 
vizinhos em beneficio do éxito e düma 
maior e mais rápida crescida das árvores, 
ocupando veigas e faineiros e deixando 
aos labregos sem terras imprescindíveis 
para· a subsisténcia das suas flebes estru
turas agrárias. Aqueta usurpazóm Jevou a 
que os mesmos labregos reaceoasem 
contra a ocupazóm das suas terras e aca:
disem ªº turne para recuperar o usurpado 
pola Administrazóm forestat e do que tan
to precisabam para a sua subsisténcia; os 
incéndio~ sempre forom perfeitamente lo
calizados e nom supuxerom perigo para o 
monte. para o equil íbrio ecolóxioo e moito 
menos para vidas ou facendas. - · 

Quando os Concelhos eran teóricos ad
ministradores dos montes vizinhais (xa ca
lificados como tais e nom como da pro
priedade municipal) as cortas do arvoredo 
tinham de estar xustificadas e aprovadas 
polo !CONA; entón moitos Axuntamentos 
recorrirom ao Jume controlado para xusti
ficar ~um incéndio a necessidade de pro
ceder á tala do queimado; o incéndio era 
mais aparent9 que real, chamuscában-se 
alguns árvores, sinalába-se superfície moi 
superior á afectada ~ vendia-se a madeira 
T ampouco istes incéndios supunham peri:.. 
go nem outro dano que o a~spoxo aos di-

. reitos e intereses dos vizinhos proprietá
rios do monte. 

Coincidindo coa chegada das celulosas 
comenzarom a ser verdadeiro problema 
os incéndios hos montes. E comenzaba a . 
loita contra o eucalipto, espécie arvórea 

~ - que a Administración forestal trataba de 
impór para consumq das celulosas e que 
passaba a OCtJpar as paráxes onde o ar
voredo autóctono ou de pinheiros tora 
queimado. Daquela, enxenheiros do !CO
NA e a propaganda oficial adoutrinhabam
nos sobre as ventaxas do eucat.ipto por 
riba do <;arvalho o castinheiro e o pinheiro; 
tudo ventaXas sem influéncias perniciosas . 
sobre o chao, diciam iles. Foi xa avanzada · 
esta época que chaman democrática 
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quando· leím nos xornais como enxenhei
ros de ICONA e funcionários da Adminis
trazóm forestal reconheziam que o euca
lipto desertiza e fai inaproveitáveis as te
rras onde crece; mas. ouh mistérios dos 

' intereses económicos!, quando se fatou 
niste nosso pais do desembarco de novas 
celulosas, os gurues oficiais do forestal · 
dogmatizam de novo sobre as virtudes to
tais do eucatipto e que a acusazom de 
que desertiza é puro dislate; mas núm 
programa de TVE diste verao sobre Aus
tratia mostra, .afinna e expeñmenta que o 
eucalipto foi o · culpávef da desertizazóm 
daquela imensa ma. 
· E nestas liortas que andamos, o Gover
no galega mostra' a sua determinazóm de 
traer (dim que para o nosso desenrolo e 
criazom de novos postas de trabalho) no
vas indústñas celulosas, ainda que pe:rXu
diquem o nosso ecosistema, esixam·qua
lidades arvóreas que non som ~ tradicio
nais em Galiza. rematem cos postqs de 
trabalho reais das indústrias madeireiras 
tradicionais, etc. E dede a Conselheria de 
Agricultura apostam poto eucalipfo. E, ca
sualmente, .recrudecem-se os incéndios. E . 
os incendiários nom se atopam nem se to
mam as medidas devidas para prevenir a 
plaga incendiária E som os ecoloxistas os 
que an.dam a deter incendiários. mentras 
que os vizinhos som ameazados com ar
mas de fogo por isse bárbaros criminais 
que se chaman pirómanos. E em pleno 
agosto, ardendo Galiza, o máximo res
ponsável da Conselheria de· Agricultura 
marcha de veraneo ás<-Bateares (para que 
nom lhe chegue o fume); e há Alcaldes 
que tenhem paralizados os coches-bom
ba (bombas de água. contra incéndios) . . 

Mais de 2.500 incéndios forestais este 
verao som o produto da barbárie e de moi 

concretos intereses economJCos nunca 
publicamente desveados; mas som con
sequéncia tambem do abandono, da ino- . 
peráncia. do desinterese (desintere$e inte
resado tal vez?) e da fatha de previssom 
dos orgaismos oficiais do que depende a 
conservacióm da natureza e a nossa xa 
escasa riqueza agrícola: 

Nom há coisa atguma que xustffique a 
desfeita deste verao (nem sequer as pro
longadamente altas temperaturas) nem ae 
veraos anteriores ou periodos secos em 
qualquer época do ano; nem o abSentis
·mo da Conselheria de Agricultura nos dias 
·críticos da plaga incendiária, quando o 
"capitam" abandona o seu posto de Wm
do; nem o fracaso das autoridades poli
ciais para descubrir as motivazons distes 
feitos (a nom ser, insisto, en que tais moti
vos sexam conhezidos e tolerados); nem 
o inapreciável número de pirómanos deti
dos e que ainda parte das detencións fos-• 
sem realizadas por eooloxistas vixiantes 
(sem médios nem axuda oficiaJ) ou vizin
hos perxudicados (vmmas de ameazas 
com arma de fogo, armas que nom leva 
um pirómano tolo senom urna besta pro
gramada). 

Lixem-s~ xa os responsáveis. Sintam a 
vergonha da sua inoompeténcia e do seu 
fracaso ou sofran na sua con9iéncia o re- · 
sultado da sua pasiva colaborazom nisses 
miles de hectáreas de monte queimados 

. que xa nom olharám recuperadas as xera-
2ons actuais. · 

E xustifico o título diste trabathoi: se al
guem perguntou há anos .. Arde París?" eu 
penso que hoxe alguém desde nom sei 
donde nem.a quem (mas ao pior nom an
dei moi descaminhado) 1ambem pergunta
rá se Arde Galiza o 

TRES EN RAIA 

WEST 
BELFAST (11) 
MARGARITA LEDO ANDIÓN 

M anolo tíralles unha foto desde o 
black taxi, aos soldados británi
cos, metralleta en ristre, apon

tando acó e acolá, que se achegan a 
unha papeleria quizaves poque_no es
caparate ten un retrato do sagrado co
razón de Xesus. Tal vez na foto salla 
unha nena comendo nun xiado mentres 
olla para nós sen reparar sequer nos 
soldados tal e como se fai, con sabe
duria, para resistir. O black taxj deixou 
un viaxeiro e ponse en marcha. A nena 
dinos adeus coa man. Mágoa que os 
chulitos británicos non segan a baixar 
Falls Road. Porque douscentos metros 
máis abaixo, sábeno ben, un grupo do 
IRA entretense pintando un enorme 
mural contra da ocupación. 

Os inandeses do norte, os chamados 
católicos, tiveron que facer os seus bai
rros, as suas casas, porque non tiñan 
dkeito á propriedade. Os irlandeses do 
Norte, viron a aqueles que elexiron cos 
seus votos morrer en taiga de fame, 
sen poder exercer como deputados e 
sen que se lles recoñecera sequer o se
ren considerados presos políticos. Os 
irtandeses do Norte tiveron que artellar 
a sua própria defensa e pasar ao ata
que. Reclaman unha Irlanda reunificada 
e socialista porque o tempo mudou e 
porque no 21 foron traicionados tamén 
polos bispos que insisten en dominar 
no Sul co 60% da povoación contra o 
áivórcio, por exemplo. Os valores do
mésticos que a lgrexa católica divulga 
son contestados tamén no Sul en obras 
como "Big Maggie" no Abbey Theatre. 
No Abbey Theatre o home que está ao 
meu carón pergunta que como me vai, 
e eu fálolle de Yeats porque non sei de 
que lle talar. 

O home que está ao meu carón no 
Abbey Theatre cóntame como Y eats se 
enamorou dunha muller chamada Maud 
Gonne. Cóntame como ela casou con 
Joh~ McBride. Cántame que a John 
McBride matárono na revolta do 16 e 
--continua o home-- denantes tiveron 
un filio, Sean, que andando o tempo 
será o o fundador de Amnesty lntema
tional. Eu olla para o home que está ao 
meu carón e replícolle que ese home, 
Sean, foi un home moi importante para 
a miña vida. Despois explícolle como o 
filio de John e de Maud Gonne foi se
cretário da Comisión de Información da 
UNESCO que redactou o Informe Mc
Bride. COmo o fillo de John e de Maud 
Gonne foi artifice da noa orde mundial 
da informacíón. Mateu e Patty, a sua 
dona, oflaron para min e entón dixeron 
que nós, os galegas, éramos o sul das 
nacións celtas. 

Deixo Dublin o 14 de Agosto, xusto 
ao cumprírense 20 anos da ocupación 
británica. O 

VóLVER AO REGO 

O recentemente finado Manuel 
lglésias Corral pode pasará his- . 
tória por unha das frases que 

pronunciou no debate da crise Barrei
ro-Albor: "Aquí pasou o que P(\SOU". 

A tautoloxia é unha boa figura retóri
ca para alguén que de diputado na Re
pública e redactor ·do Estatuto correu 
tan poucos riscos como o de matricu
larse na igoalmente finada UCD, para 
rematar, por último, e.n AP, como con
sagración do inmobilismo político . 

.. Aqui pasou o · que pasou" · non ·é 
unha frase histórica, senón un recurso 
típ;co do conservadurismo, a negativa 
a explicar as causas con métodos ra
Cionais e dialécticos. 

Os ga1egos que de vérdade importan 
son os que din realmente o que pasou,· 
con 1odas as letras. O 

-




